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Négy fogoly lepedőkön leereszkedve szökött meg Nagyfáról

TÉMÁINKBÓL
UJ VILÁG - INGYENESEN
Hagyományteremtő szándékkal
Dvorak híres kilencedik, „Új
világ" szinfóniáját szólaltatják
meg a szegedi szimfonikusok
augusztus 18-án a Dóm téren.
Az ingyenes hangversenyre
Székhelyi József színidirektor
mindenkit elvár, hogy a zenében
és a tér szépségében
gyönyörködve együtt ünnepeljék
a nyarat.
4. oldal
ELSÜLT A FEGYVERE
Megműtötték a makói
fegyverbaleset áldozatát. A férfi a
büntetés-végrehajtásban
dolgozik, jogosult volt lőfegyver
viselésére, kiképzést is kapott. A
sérült férfi maga irányította a
mentőket lakásához.
4. oldal

Négy óra szabadság a kukoricásban
Megszökött négy elítélt tegnap hajnalban a nagyfai
büntetés-végrehajtási intézetből. Az őrök a rendőrség
segítségével néhány órán belül elfogták a kukoricásban
rejtőzködő szökött rabokat.
A nagyfai büntetés-végrehajtási intézetből tegnap hajnalban megszökött négy rab. Ezt megelőzően két éve történt
hasonló eset, akkor egy elítéltnek lett elege a rabságból.
Akkor a szökevényt gyorsan elfogták.
- Szerda hajnalban, 3 óra körül négy fogva tartottunk
szökési kísérletére figyelt fel az őrség - tájékoztatta a
részletekről lapunkat Csépai József ezredes, a nagyfai

büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka. - A rabok az
egyik mellékhelyiség ablakrácsát feszítették ki, majd
egy lepedőkből font kötélen leereszkedtek az udvarra.
Ezt követően egy négy méter magas kerítésen másztak
át, s kijutottak a börtön területéről. Ám semmi esélyük
nem volt arra, hogy sikeres legyen szökési kísérletük,
ugyanis őreink mellett hamarosan a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság munkatársai is a nyomukban
voltak. Még helikopteres segítséget is kaptunk, így négy
órával a szökés után el is fogtuk a szökevényeket a börtön melletti kukoricatáblában.
Csépai József elmondta: a négy szökevény közül egyiket

Kettős állampolgárságot akarnak
Félnek a vajdaságiak, hogy nehezebben tudnak majd az
anyaországi rokonaikkal kapcsolatot tartani, ha csak vízummal léphetik át a magyar
határt. Szeretnék, ha bevezetnék a kettős állampolgárság intézményét.
A kettős állampolgárok közül
legtöbben nem hagynák el szülőföldjüket, de ezzel a könnyítéssel
az anyaországtól sem szakadnának el. Ezer szállal kötődnek Magyarországhoz, számukra létfontosságút hogy bármikor átléphessenek a határon. A vajdaságban
megjelenő Magyar Szó című lap
internetes közvélemény-kutatásán a válaszadók kilencven százaléka a kettős állampolgárság
szükségességére szavazott.
Eközben Szegeden aláírásokat
gyűjt az MDF a határon túli magyarok kettős állampolgárságának bevezetéséért. Ezt az MSZP
is támogatja, a határon túliak
utazásának könnyítését pedig
valamennyi párt fontos célnak
tekinti.

TOVÁBBJUTOTT AZ MTK
Helsinkiben egy gólt kapott a
magyar csapat, így a
magyarországi 3-1 -es
eredménynek köszönhetően
következhet a Celtic elleni csata.
A Bajnokok Ligája selejtezőjének
második fordulójában az MTK-t
alaposan megizzasztotta a
Helsingin együttese.
15. oldal
NÉHÁNY PATIKA
MA IS NYITVA TART
Minden városban van egy
kijelölt gyógyszertár, ami
biztosan nyitva tart ma, de
valószínűleg több más helyen is
kiszolgálják a betegeket. A
támogatási rendszer
változásairól ma tájékoztatják a
gyógyszerészeket a fővárosban.
3. oldal

www.delmagyar.hu

sem ítélte hosszú rabságra a bíróság. A többnyire vagyon
elleni bűncselekményeket elkövető fogva tartottak közül
a legsúlyosabb büntetést kapót is csupán 3 év 6 hónapra
küldték rács mögé, míg van olyan is köztük, akinek mindössze egyetlen évet kell a rácsok mögött töltenie.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Bökönyi
István vezérőrnagy a szökési kísérlet kapcsán vizsgálóbizottságot állított fel annak kiderítésére, mennyiben tehető
felelőssé a börtön őrsége a rendkívül eseményért. A történteket ők vizsgálják ki, s tesznek majd javaslatot az esetleges felelősségre vonásra - tudtuk meg Csépai Józseftől.
B.Z.

Valamennyi párt egyszerűsítené a határon túliak, köztük a vajdaságiak beutazását

BOMBARIADÓ KÉT TÉVÉNÉL
A Csongrádi sugárúti
irodaházban, ahol a Telin és a
Városi Televízió működik, nem
találtak bombát a tűzszerészek.
Az egyik tévé alkalmazottját
telefonon hívta föl egy fiatal fiú
és közölte, hogy a házban egy
bomba van. Anna kutya
negyvenperces szaglászás után
sem talált robbanóanyagot.
5. oldal

Horgoson remélik, a falu végében húzódó határon ezután is szabadon mehetnek át.

Zárjegy

nélkül

A szegedi vámhivatal munkatársai zárjegy nélküli dohányárut
találtak szerdán Szegeden, a Cserepes sori piac közelében lévő
egyik ingatlanban.-A vámosok a
raktárt átvizsgálva, zsákokba
csomagolva 2175 karton magyar
adó- és zárjegy nélküli, Ukrajnában, Romániában, valamint
Szerbia és Montenegróban gyártott cigarettát találtak.
A dohányárut a pénzügyőrök
lefoglalták, majd ismeretlen elkövető ellen jövedékkel való
visszaélés bűncselekmény alapos gyanúja miatt eljárást indítottak. A várható jövedéki bírság
összege meghaladja a 16 millió
forintot.

Minden csütörtökön este 20-22 óra között éló színházt műsor a juventus Rádióban.
A Szegedi Szabadtéri Játékokról, Interjúk, bejelentkezések, játékoki
A másor telefonszáma: 62/44-22-44 • Az sm> játék moMUzáma: 34/30-30-244 .

A műsor létrejöttét támogatóinknak köszönhetjük:
( ^ r r ^ n z a r n KO
AUTO-KLRZ A CO. Kft.
6725 Szeged,
Vásárhelvt Pál u. 15.
Tel.: 62/466-631

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

^ f o t U U t a x " F M O O
<.„,„ „ ,.„,.„.,,„, w
6728 Szeged.
6725 Szeged.
Cserje sor 2.
Petőfi S. sgt. 16.
Tel.: 62/464-005
Tel : 62/44-55-66

JOHNBULLPUB' j
"ixan •
6720 Szeged.
Oroszlán u. 6.
Tel.: 62/484-217 i

Fotó: Miskolczi Róbert Összeállításunk a 3. oldalon

Több hónap telik el, mire újra felbukkan

Medgyessy
Kulcsárról
A K and H Bank óriási felelőtlenséget követett el a Kulcsár-ügyben, és a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének is rá kellett
volna jönnie arra, hogy valami
nincs rendjén - jelentette ki Medgyessy Péter miniszterelnök szerdán a Magyar Televízió az Este című műsorában. „A kormány biztosítja a nyomozás feltételeit.
Meg kell találni a felelősöket, hiszen bűncselekmény, sikkasztás
történt, és semmilyen ok nincs
távol tartani a hatóságokat a nyomozástól" - fogalmazott a miniszterelnök. Elmondta: mivel
Kulcsár Attila évek óta folytatta
tevékenységét, felvetődik a kérdés, mi a magyarázat, hogy a bank
ellenőrzésén nem akadt fenn.
A személyi
jövedelemadó
ügyében az MSZP és az SZDSZ
között kialakult nézeteltérésekkel kapcsolatban Medgyessy Péter elmondta: az adócsökkentés
költségvetési
ellentételének
megtalálásában nem tud segíteni, de pártolja az adócsökkentést
biztosító, egyben a hosszú távú
gazdasági fejlődést is megalapozó megoldás megtalálását.
A kormányülésről részletek a 2. oldalon

hajó

Vízre szállt Algyőnél a búza
Évente néhányszor akad szállítmány, amit az algyői kikötőben rakodnak be. A magyar
gabona így jut el a tengerig, ahol
a folyami bárkákból teherhajóra
rakják. A Tiszán most sokkal
könnyebb hajózni, mint a Dunán, mégis csak nagyon ritkán
akad vízi fuvar.
Öt napig hordják a kamionok a
búzát Algyőre, hogy megrakják
azt a három szerb bárkát, ami tegnap úszott föl a Tiszán. A harminchat méter széles hajókaraván a Dunán folytatja majd útját,
egészen Konstancáig úszik majd.
A szerb kapitány törökös kávéját iszogatjuk a tolóhajó konyhájában, amikor befordul az első teherautó. Harminchat tonna búzát hozott Békés megyéből, ezt a
mennyiséget húsz perc alatt tudják átrakni a bárkába. A szerb
zászló alatt hajózó Stig összesen
3100 tonnát fog eltolni a tengerig. Huszonöt éves a hajó, de a
„szíve", egy amerikai motor, két
éve került a gépházba, tíz évig
hozzá sem kell nyúlni - dicsekszenek a hajósok.
Folytatás az 5. oldalon

Algyőnél már rakodják azt a három szerb bárkát, amely tegnap úszott föl a Tiszán.

Fotó: Karnok Csaba
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A kormány az 53. heti nyugdíjak novemberi kifizetéséről és a lakás-adókedvezményekről

Széles tömegeket érintő döntések
Megtartotta a nyári szünet utáni első
ülését a kormány. Néhány égető, a politikai viták kereszttüzében is szereplő
kérdés volt napirenden.
BUDAPEST (MTI)

A miniszterelnök utasította a pénzügyminisztert, hogy a jövő heti kormányülésre
készítsen olyan előterjesztést, amely lehetővé teszi az 53. heti nyugdíjak novemberi
kifizetését - jelentette be Gál /. Zoltán a
kabinet szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő
szólt arról is, hogy a kabinet a kővetkező
hetekben tárgyal a lakásépítési adókedvezményekről „oly módon, hogy a kedvezmények megmaradjanak a rászorulók és a
fiatalok számára".

Egészségszámla
A kormány úgy döntött, hogy lehetőség
szerint 2004-től be kell vezetni az ápolásbiztosítást és az cgészségszámlát - mondta el Csehák Judit. A kormány még augusztusban dönt az egészségügyi reformhoz kapcsolódó két előterjesztésről, ame-

Fegyelmi
eljárás

lyet a szaktárca a Pénzügyminisztériummal közösen terjeszt elő. Nemcsak az
EU-csatlakozás, hanem a lakosság öregedése miatt is fel kell készülni ezeknek a
szolgáltatásoknak a bővülő szükségletérc
és szükséges, hogy előtakarékosság is induljon - fogalmazott Csehák )udit az ápolásbiztosítis kapcsán.
Csaknem 24 százalékkal kellett volna
emelni a gyógyszerek térítési díját augusztus 15-től, vagy szeptember l-jétől, ha a
kormány nem változtatja meg a gyógyszerár-támogatást a második félévre mondta cl Csehák Judit egészségügyi miniszter. Elmondta: annak erdekében, hogy
a patikáknak átmenetileg se legyenek finanszírozási gondjaik az új rendszerben,
feltétel nélkül, alanyi jogon, egyszerűsített eljárásban juthatnak összesen 3,9
milliárd forintnyi finanszírozási előleghez
szeptember 15-ig.

Egy titokzatos szervezet
„A kormánynak az elmúlt napokban tudomására jutott, hogy volt egy olyan magyar állami szervezet, amely az erre megfelelő jogosultságokkal és függetlenséggel

Miniszteri biztos irányítja péntektől az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), miután a szervezetnél folytatott fegyelmi eljárás
következményeként a főigazgató
és gazdasági helyettese megbízatását visszavonták - tájékoztatta
az egészségügyi minisztérium
sajtóirodája az MTI-t. Góbi Gábor főigazgató és Moro Ákos gazdasági főigazgató-helyettes esetében a „döntést a közalkalmazotti
jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése, gondatlanság
indokolta" - olvasható a tárca
szerdai közleményében. A dokumentumban foglaltak szerint az
OMSZ-nél „augusztus 9-től Székely Tamás miniszteri biztos
(felvételünkön) működik közre a
feltárt gazdálkodási hiányosságok megszüntetésében, a hiányzó szabályzatok elkészítésében, a
kiemelt jelentőségű fejlesztési
programok kidolgozásában".

Társasházi törvény
Új társasházi törvényjavaslatot terjeszt
az Országgyűlés elé a kormány, amely a
jelenleg hatályos jogszabály helyébe lépne. Gál J. Zoltán elmondta: az új törvény
segíteni kívánja a tulajdonosi döntések
gyors meghozatalát, végrehajtását és ellenőrzését. A javaslat a hat lakásosnál nagyobb társasházak számára előírná a szervezeti működési szabályzat megalkotását,
és meghatározza annak tartalmát is. A közösségnek így szabályoznia kell a közös
képviselő feladatait, amelyek között sze-

repelni fog a közgyűlési határozatok könyvének vezetése.

Közigazgatási reform
Első olvasatban táigyalt a kormány a
közigazgatás korszerűsítéséről, amelynek
a lényege, hogy az állam nyújtson jobb
minőségű szolgáltatást a polgárainak. A
szakmai célok közt szerepel az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése és a szolgáltatások színvonalának a javítása. A reform eleme továbbá az uniós források maximális kihasználásához szükséges feltételek megteremtése, és az EU-tagállamként való működést
eredményesen szolgáló közigazgatás létrehozása.

Minden gyermek ingyenesen részesül
balesetbiztosításban 3-tól 18 éves koráig
szeptember 1-től, az „Elsőbbséget a gyermekeknek" program keretében. Gál J.
Zoltán hozzátette: az intézkedés előnye,
hogy a szülőknek nem kell minden egyes
gyermekre megkötni a biztosítást, ez
ugyanis alanyi jogon illeti majd meg őket.

Mai hirosimai jelzés:
/ / Kétszeresét vissza" imádott atomfegyver

A Mcdgyessy-kormány ugyanazt a politikát folytatja mint a
Horn-kabinet: amit adott az
embereknek, annak a kétszeresét veszi vissza - jelentette ki
Balla György, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai szolnoki sajtótájékoztatóján.

„Bár a szocialisták a választások
előtt azt ígérték, hogy Magyarországon nem lesz gázáremelés, az
idén 12 százalékkal többet fizetünk ezért az energiáért" mondta a Fidesz energiapolitikai
szakértője, Balla György. Hozzátette, hogy akkor elhangzott egy
szakszerűbb ígéret is: ha Magyarországon szükséges az energiaárak emelése, annak terheit a
kormány nem fogja a lakosságra
hárítani.
A politikus úgy fogalmazott:
„ehhez képest a 2003 elején történt 8,7 százalékos, majd az augusztusi 9 százalékos villany-

áram-emelés terheit a lakosság
fogja viselni".
Kitért arra: megtörtént az a bejelentés is, hogy jövő év januárjától a villamos energia általános
forgalmi adója a jelenlegi 12 százalékról 23 százalékra emelkedik; ezt az európai uniós csatlakozással indokolták. Ezzel kapcsolatban Balla György bemutatta azt a Nemzetközi Energia
Ügynökség által elkészített táblázatot, amelyből kiderül, hogy
az Európai Unióban messze nem
egységes az energia és az energiaszolgáltatás adója.
Példaként elmondta, hogy a
Magyarországhoz hasonló fejlettségű és bérszínvonalú (korábban már csatlakozott) országok
közül Görögországban 7,45 százalék és Portugáliában 4,75 százalék a villamos áram adója.
„Magyarországnak
semmiféle
EU-s kötelezettsége nincs, hogy
a legmagasabb áfakörbe sorolja
2004-től a villamos energiát" mondta Balla György.

Ahhoz is túl meleg van, hogy a csehek sörözzenek

Kánikula Albionban is
LISSZABON, MADRID, LONDON (MTI)

Rekkenő hőségben perzselődött
Európa nagy része szerdán. Az
erdőtüzek eddig 34 ember életét
oltották ki szerte a kontinensen.
Már ahhoz is túl meleg van, hogy
a csehek sört igyanak. A több
mint egy hete égő erdőtüzekben
14 ember égett szénné a katasztrófa sújtotta Portugáliában. A
szomszédos Spanyolországban
13. halálos áldozatát szedte a rekordhőség szerdán. A forróság

nem kíméli az amúgy hűvösebb
éghajlatú Németországot sem.
Minden idők legmelegebb napja
volt a szerda Londonban, a hőmérséklet kora délután elérte a
35,4 Celsius-fokot. A brit fővárosban, amelyre a hűvösebb
nyárral és enyhébb téllel járó
óceáni éghajlat a jellemző, még
soha nem mértek ilyen meleget.
A mostanihoz hasonlóan tartós
hőséget az angolok sok éve nem
tapasztaltak. Ez volt eddig a britek legmelegebb napja is az idén.

MAGYAR VAGYONA
Nem indít vagyonnyilatkozati
eljárást Magyar Bálint ügyében
és nem hívja össze a mentelmi
bizottság zárt ülését a testület
elnöke - közölte Géczi József
Alajos (MSZP) bizottsági elnök.
Rcpássy Róbert és Nyitrai Zsolt
(Fidesz) június 17-én
kezdeményezett
vagyonnyilatkozati eljárást
Magyar Bálint országgyűlési
képviselővel szemben, mert „a
sajtóban napvilágot látott
információk szerint a 2003.
január hónapban benyújtott
vagyonnyilatkozatában, illetve a
korábbi vagyonnyilatkozataiban
szereplő vagyon nem fedezte a
Budaligctcn vásárolt ingatlana
vételárának a lakásvásárlási
hitelen felüli részét" - áll a
közleményben.

Gyermekek balesetbiztosítása

Baila György az energiaár emeléséről

SZOLNOK (MTI)

BUDAPEST (MTI)

rendelkezik, és amely szervezet elnökének egy év során, tényekkel bizonyítható
módon, lett volna lehetősége a Kereskedelmi és Hitelbanknál kialakult ügyek
megakadályozására" - jelentette ki Gál I.
Zoltán. Megjegyezte: a Pénzügyminisztérium vizsgálja, hogy az információk megfelelnek-e a valóságnak. „Ha ezek az információk igaznak bizonyulnak, akkor az
nem maradhat következmények nélkül" fűzte hozzá. Rámutatott: a „nagyon közeli
napokban", amikorra a vizsgálat is befejeződik, elmondják, hogy „miről van szó".

RÖVIDEN

Hirosima polgármestere a város ellen végrehajtott amerikai atomtámadás 58. évfordulóján szerdán elítélte az Egyesült Államokat,
mert újabb atomfegyver-technológiák kifejlesztésére törekszik és
az összeomlás szélére sodorta az atomsorompó-szerződést. Akiba
Tadatosi (felvételünkön) a hirosimai Békeparkban jelezte: vannak, akik az atomfegyvereket Istenként imádják. „Az összes ilyen
típusú fegyver mérhetetlenül gonosz, embertelen és a nemzetközi
jog szerint törvénytelen" - szögezte le.
MTI Telefotó/AP

TILTAKOZÁS, ÖRÖM
Pécsett és Szabadszálláson
ellenzik a tervezett
laktanyabezárásokat. Ennek
érdekében a területek szocialista
politikusai levélben kérik a
döntés felülvizsgálatát az ügyben
illetékes honvédelmi
minisztertől. Pápán ugyanakkor
örülnek, hogy megmarad a
katonai repülőtér, Tapolcán
pedig területi kiképzőközpont
lesz.
NEM LESZ TANDÍJ?
Az Oktatási Minisztérium
„tartja magát" a
kormányprogramhoz, ezért nem
kíván tandíjat bevezetni a
felsőoktatásban, ennek javaslata
a tárca honlapjára kitett, a
felsőoktatás fejlesztéséről szóló
koncepcióban sem szerepel közölte a szaktárca szerdán az
MTI-vel, a tandíj esetleges
bevezetésével kapcsolatban
megjelent sajtóhírekre reagálva.
CSALÁDI TRAGÉDIA
Megölte anyját majd önmagával
is megpróbált végezni egy
harmincnyolc éves mezőkövesdi
férfi szerdán. A vérbe fagyott
asszonyra és fiára egy szomszéd
talált rá a mezőkövesdi családi
házban. Az elsődleges vizsgálat
szerint a harmincnyplc éves férfi
leszúrta hatvannégy éves anyját,
majd öngyilkosságot kísérelt
meg. A fiút súlyos, életveszélyes
sérülésekkel szállították
Miskolcra, a megyei kórházba.
Nincs kihallgatható állapotban.

Megszületett az első kiónozott ló
CREMONA (MTI)

Megszületett Olaszországban a
világ első kiónozott lova. A sikeres klónozást a Cesare Galli vezette tudóscsoport hajtotta vég-

re. A Prometea nevet viselő ló
klónozás útján történő létrehozásához szükséges örökítőanyagot egy haflinger kanca bőréből
vették, és egy olyan petesejttel
egyesítették, amelyből előzőleg

eltávolították a sejtmagot. A csikó így voltaképpen genetikai
ikertestvére az anyaállatnak. Korábban nem járt sikerrel a tudósoknak az a kísérlete, hogy méncsikót kiónozzanak.

Kulcsár Attila és Bánáti János megbeszélhette a helyzet állását

Fél év eljárás és pénzmosási vád
BUDAPEST (MTI)

Kulcsár Attila, a K and H Equities Rt. milliárdos sikkasztással
gyanúsított brókerének ügyvédje
szerint „úgy tűnik" végleges ügyfelének az az álláspontja, hogy
nem tájékoztatja a nyilvánosságot az ellene folyó eljárásról. Ezt
Bánáti János azt követően mondta, hogy Bécsben a napokban beszélt ügyfelével. Bánáti az emlí-

tettek értelmében nem kívánt
válaszolni azokra a kérdésekre,
amelyek a védencével lefolytatott beszélgetésekre vonatkoztak. „Az egymás közötti beszélgetéseket nem hozom nyilvánosságra mindaddig, amíg ezt Kulcsár kifejezetten nem kéri" mondta az ügyvéd. Bánáti beszámolt arról, hogy Kulcsár osztrák
ügyvédje szerint legfeljebb fél
évig tarthat a kiadatási eljárás.

A rendőrség már július 18-a
óta vizsgálja, történt-e pénzmosás a K and H bank brókercégénél, a K and H Equitiesnél - közölte Németh Lajos alezredes. A
K and H Bank, mint a K and H
Equities cég magyar tulajdonosa
kedden újabb büntetőfeljelentést
tett ismeretlen tettes vagy tettesek ellen. Ezúttal pénzmosás
bűntettének alapos gyanúja miatt.

Prometea (az előtérben), a tudósok szerint a világ első kiónozott csikója az őt világra hozó haflinger
kancával az olaszországi Cremonában békésen legel.
MTI Telefotó/AP/Giuseppe Muchettí
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Az MDF helyi szervezete a kettős állampolgárság mellett

Aláírásgyűjtés Szegeden

Csabaiék

Aláírásgyűjtést
kezdeményezett az M D F szegedi szervezete
a határon túli magyarok kettős
állampolgárság iránti igényének támogatására. Az M D F
honlapjáról is letölthető aláírásgyűjtő ívet Zakar Péter, a
párt szegedi szervezetének elnöke és Balogh László országgyűlési képviselő írta alá.

KOVÁCS ANDRÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Ezzel szolidaritást vállalunk a
vajdaságiakkal és nyomást igyekszünk gyakorolni a magyar kormányra - mondta Balogh. A képviselő már egy június 17-én elmondott parlamenti felszólalásában kifejtette, hogy a magyar kormánynak kötelessége kihasználni a lehetőséget: Szerbia és Montenegró kormánya bejelentette,
hogy nem zárkózik el a kettős állampolgárság megadásától. - Valamennyi délvidéki magyar szervezet már gyűjt aláírásokat. Az
MDF számára fontos, hogy érezzék az anyaországi támogatást.
Ez nem pártpolitikai ügy ; azért
kezdeményeztünk, mert lehetőséget szeretnénk adni az összefogásra minden
magyarországi
szervezetnek és személynek, a
határokon túli magyarok iránti
felelősségérzetük kinyilvánítására - mondta Balogh László. A kérdésre, hogy egyeztettek-e a párt
országos vezetőivel, nemmel válaszolt. Hozzátette, hogy az MDF
helyi szervezetének autonómiája
megengedi a kezdeményezést.

Gyűjtik az aláírásokat a Széchenyi téren, balról Balogh László képviselő.
A Fidesz-MPSZ támogat minden olyan kezdeményezést, ami
segíthet kiküszöbölni, hogy uniós csatlakozásunk után a jelenleginél hátrányosabb helyzetbe kerüljenek a határon túli magyarok
- mondta Rákos Tibor, a párt szegedi elnöke, országgyűlési képviselő. - A vízumkényszer egyértelműen hátrányos lenne számukra. Megoldás lehet a kettős
állampolgárság intézményének
megfelelő feltételekkel való alkalmazása és megoldás lehet
más, az utazást könnyítő intézkedés is.
Nagy Sándor szegedi alpolgármester, az SZDSZ helyi szerve-

zetének elnöke szerint az alapvető kérdés a vajdasági magyarok utazása. Lehet segíteni a
kettős állampolgárság jogintézményének alkalmazásával is, de
a vízummal kapcsolatos könynyítésekkel is. Mindkettőnek
vannak feltételei, legelsőként a
megállapodás a szomszédos országgal, hiszen a státustörvény
példája mutatja, hogy az egyoldalú magyarországi lépések a jó
szándék ellenére sem vezetnek a
célhoz.
Az MSZP elnökségének szegedi tagja, Újhelyi István országgyűlési képviselő azt mondta,
pártja támogatja a kettős állam-

Fotó: Gyenes Kálmán

polgárság
lehetőségét,
ezért
szükségtelen belpolitikai akciót
indítani. - A tárgyszerűség kedvéért: az MDF is kormányon
volt, amikor az uniós tárgyalásokon úgy zárták le az ezzel kapcsolatos fejezetet, hogy az Orbán-kormány nem kért derogációt - mondta a képviselő. - A jelenlegi kormány álláspontja egyértelmű: jogintézmény létezik,
Magyarország megengedi a többes állampolgárságot, á m ennek
az uniós szerződésekbe is be kell
kerülni és ki kell dolgozni az
esetleges tömeges igény kielégítésének elengedhetetlen technikai feltételeit.

Attól félnek, hogy csak vízummal léphetnek be az anyaországba

A vajdaságiaknak fontos lenne
Elég egy negyedórát Horgoson sétálni ahhoz, hogy a rövid beszélgetésekből kiderüljön: a határ menti vajdasági nagyközség
lakóit élénken foglalkoztatja a kettős állampolgárság ügye. Horgos központjában
megszólaltattunk fiatal vendéglőst, nyugdíjas asszonyt, mezőgazdasági m u n k á s t , s
mindegyikük azt hangsúlyozta: nagyon fontos számukra, hogy a Vajdaságban élő magyar nemzetiségűek megkaphassák a kettős
állampolgárságot.
Takács Tibor, a horgosi Pikoló kisvendéglő főpincére így fogalmazott:
- Eltem én már Jugoszláviában, Kis-Jugoszláviában, most Szerbia-Montenegró az országunk neve, de én mindig vajdaságinak és
magyarnak vallottam magam. Nagy baj lesz,
ha nemsokára csak vízummal léphetünk be
az anyaországba. Ha ez alól mentességet ad a
kettős állampolgárság, igenis helyes döntés
lenne, ha Magyarország ezt biztosítaná számunkra.
Fodor Margit nyugdíjas nagyon büszkén
mondta: az ő családjukban mindenki ápolja
a magyar nyelvet, őrzik magyar hagyományaikat.
- Éppen ezért el is várnánk, hogy az anyaország minden lehetséges segítséget megad-

FURCSÁLLJÁK
AKIFOGÁSOKAT
Másodéves közgazdász hallgató Szabadkán Fodor István, aki a szegedi Bibliotéka
könyvtár olvasótáborának évek óta viszszatérő résztvevője. Magyarlakta településen, a kétezer lelkes Felsőhegyen született. Nem nagyon érti a magyarországi
hivatalosság vonakodását a kettős állampolgárság intézményének bevezetésétől.
Azt mondja, a Vajdaságban mindenki
furcsának találja a kifogásokat. Személy
szerint számára nem az a cél, hogy kettős állampolgár lehessen, hanem az,
hogy szabadon utazhasson.
jon nekünk. Törődjön velünk Magyarország,
hiszen éppen olyan magyarok vagyunk, mint
akik a határ túloldalán élnek. Nem maradt
már túl sok magyar a Vajdaságban, de Horgos, Kanizsa, Martonos, Szabadka térségében igenis rengetegen bíznak abban, hogy
magyarságukat kettős állampolgársággal is
elismerik.
- Ne féljen tőlünk senki magyar földön,

A CSONGRÁD MEGYEI
TISZTI FŐGYÓGYSZERÉSZ ÁLTAL
NYITVA TARTÁSRA KIJELÖLT PATIKÁK
Augusztus 7-én nyitva tartó gyógyszertárak:
Csongrádon a Jakabházy Gyógyszertár 20 óráig
Hódmezővásárhelyen a Központi Gyógyszertár
Kisteleken Szent Imre Gyógyszertár
Makón a Kígyó Gyógyszertár este hét óráig
Mindszenten a Szent István Gyógyszertár
Szegeden a Kígyó Gyógyszertár
Szentesen a Dr. Bugyi István Gyógyszertár
Augusztus 7-én az ügyeletes gyógyszertárak a következők.
Csongrádon 20 órától a Jakabházy Gyógyszertár
Hódmezővásárhelyen a Központi Gyógyszertár
Kisteleken a Szeht Imre Gyógyszertár
Makón este 7 órától az Apaffy Gyógyszertár
Szegeden a Kígyó Gyógyszertár
Szentesen a Dr. Bugyi István Gyógyszertár
AUGUSZTUS 7-ÉN A MINDSZENTI SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOT LÁT EL!

nem akarunk mi már áttelepülni, más munkáját elvenni, dehogy hagynánk itt kis vagyonkánkat - mondta Szolnoki Sándor mezei
munkás. - De arra nagyon számítunk, hogy
megkapjuk a kettős állampolgárságot, hiszen
ezer szállal kötődünk az anyaországhoz, sokaknak él ott rokona, tanul gyereke, ezért
számunkra létfontosságú, hogy bármikor átléphessünk a határon. De megkérdezhet ebben a községben bárkit, a kettős állampolgárságról senki nem fog másként nyilatkozni.
Nem sokkal később egy vajdasági újságírótól, Miskolczi Magdolnától megtudtuk: nem
csupán Horgoson, de a Vajdaság egyéb területein élő magyarok is szinte kivétel nélkül a
kettős állampolgárság bevezetése mellett
voksolnak.
- Szerkesztőségünk, a Magyar Szó internetes közvélemény-kutatást tartott, s a beérkezett válaszokból kiderült, a megkérdezettek
több mit 90 százaléka a kettős állampolgárság bevezetését szeretné. A Vajdaságban azért
is nagy jelentőséget tulajdonítanak a magyarok e problémakörnek, mert a demokratikus
államrend kialakulása óta ez talán az első
kérdés, amiben az összes szerbia-montenegrói magyar párt teljesen egyetértéssel támogat - fogalmazott Miskolczi Magdolna.
B.Z.

Vigyázó szemünket Csabai Lászlóné lakásügyi
kormánybiztoson
tartjuk, a hölgy olyan gyakran nyilatkozik, hogy lassan már szégyelljük, nem ismerjük leánykori nevét.
Oltja a tüzet szegény, amely a nagy júliusi bejelentés, a lakáshitelek adókedvezményének
eltörléséről szóló költségvetési irányelvek közzététele után csapott fel. E csúnya, nehezen érthető keretet olyan világos tartalommal töltené meg a kormány,
amelynek végeredményeként
az eddig h'avi harmincezer forintos törlesztórészletet fizető állampolgár terhe ötvenezerre növekedne, s
ez azért nem olyan jó hír. Annak sem az, akinek a 15 ezerből lesz
huszonöt a havi lakásrészlet. Mindkét esetben úgy kalkulálhattak a hitelfelvevők, hogy ezt bírják, illetve papíron is látható jövedelmükhöz maximalizálhatják az állami
adókedvezményt.
Közgazdászként pontosan tudom, hogy az adótörvények
évente
változnak, a hitel felvételekor a szerződésben nem
szerepelt,
nem is szerepelhetett az adókedvezmény
kitétel, ugyanakkor valószínű, a bank a hitelképesség vizsgálatakor az
adókedvezménynyel is kalkulált. És ami legalább ilyen fontos, így számolt az adós
is.
Ennél is nagyobb haj a kommunikáció,
lakásügyben már másodszor rúg óriási öngólt a kormápy. Először nagyon sokáig lebegtetett egy olyan szigorítástervezetet,
amelynek
végeredménye
annyira enyhe lett, olyan szúk kört érintett, hogy köszönő viszonyba sem került a kapkodáshoz vezető, felfokozott lakossági
várakozásokkal. És a felfokozott lakossági várakozásokért
lehet
ugyan a lakosságot hibáztatni, de nem érdemes, célszerűbb a saját portán söpörni, különösen a kommunikációért,
a közérthető
tájékoztatásért felelősek között.
Az adókedvezmény megszüntetésének
lebegtetésével is óriási a
bizonytalanság, az első bejelentés után sokan mindjárt a régi, háromszázalékos lakáshitel piacosításával vontak nem éppen hízelgő párhuzamot. Azt sem mindenki élte túl saját, részletre vásárolt otthonában, a mostani adókedvezmény-törlés
is okozhat
problémákat egy feszített költségvetésű
háztartásban.
Tény, a nem rászorultak is szépen profitálnak az adókedvezményből, az állami lakástámogatásból, s logikus volna egy olyan
irány, amely az igazságosság felé szeretné módosítani a valóban
sok közpénzt igénylő rendszert. De Magyarországon nagyon kösse fel a gatyáját bárki, aki rászorultságról dönt a mai, minimálbéres vállalkozói, kényszervállalkozói
környezetben.
így Csabai Lászlóné nyilatkozgathat ebben a nagy forróságban,
tesztelheti a közvéleményen
a tervezett, néha
meggondolatlannak tűnő finomításokat, nagy csodát már nem tud tenni, ha ilyen
éhes, ekkora bajban van az állami költségvetés.
Mint ahogy Csabai László sem bízhat a csodában, mert az aszszony egy ideig még gyakran lesz a tűzvonalban, távol az otthontól, s így rámarad a házi munka.

Az állam megvenné a sztrádát, majd továbbépítené

Százmilliárdba
kerülhet az M5-ös
Sem megerősíteni, sem cáfolni
nem kívánják az illetékesek
azokat az információkat, hogy a
magyar áilam megvásárolja az
Alföld Koncessziós Autópálya
(AKA) Rt.-t.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legfrissebb értesülések szerint
eladnák az osztrák, német és
francia tulajdonosok az M5-ös
autópályát
üzemeltető
AKA
Rt.-t. Az üzletről a koncessziós
társaság egyelőre nem nyilatkozik, de úgy tudni, hogy az AKA
jövő januárban egy hónapot adna
az államnak arra, hogy megvásá-

rolja a céget. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter
konkrétumokat nem árult el a
tárgyalásról. Mindössze annyit
közölt, hogy a kivásárlás csak az
egyik lehetőség a magyar állam
számára.
A koncessziós jog megszerzése
40-50 milliárd forintba kerülne,
továbbá az állam átvállalná az
AKA Rt. csaknem 50 milliárdos
tartozását. Ezt egy korábban
adott nyilatkozat szerint a Postabank és a Konzumbank privatizációjából befolyt összegből fedeznék. A százmilliárd forint kifizetése után kezdődhet csak
meg a sztráda továbbépítése.

Ma mégis megtartják a gyógyszerészek fórumát

Mégsem zár be minden patika
N e m minden patika zár be ma déltől az országos gyógyszerészfórumon való részvétel miatt. A nyitva tartásra kijelöltek
mellett más gyógyszertárak is úgy döntöttek, kiszolgálják a betegeket.
Nincs gyógyszer-felvásárlási láz,
a szegedi patikákban tegnap
alig-alig volt vásárló. Az emberek
többségének fogalma sincs arról,
mi zajlik a gyógyszerész-társadalom és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) között, s
ez mennyiben érinti majd a lakosságot.
A gyógyszerészek úgy ítélik
meg, hogy az augusztus közepétől bevezetni tervezett új támogatási rendszer kaotikus állapotokat teremt a lakosság ellátásában és tönkreteheti a kisforgalm ú patikákat.
A gyógyszertárak eddig is meg-

előlegezték a gyógyszertámogatást, hiszen az egészségbiztosító
jóval később fizeti ki az eladott
készítményekhez adott állami
hozzájárulást.
Az
augusztus
16-ától életbe lépő új rendelet szerint a patikák által megelőlegezett
támogatásnak csupán a 80 százalékához jutnának hozzá, a különbözetet csak 50 nappal később
utalná számukra a biztosító.
A gyógyszerészeket az új támogatási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatóra augusztus 7-ére hívta össze az (OEP) főigazgatója,
Matejka Zsuzsanna, aki később
lemondta a szakmai találkozót.

A Magyar Gyógyszerész Kamara
viszont úgy döntött, hogy augusztus 7-én mégis megtartja a
fórumot, amire meghívta az OEP
főigazgatóját és az ország gyógyszerészeit.
Tegnapig úgy nézett ki, hogy az
ÁNTSZ által nyitva tartásra kijelölteken kívül a fórum miatt bezárnak a gyógyszertárak, mintegy tiltakozásul az új támogatási
rendszer bevezetése ellen. Szerdai tájékozódásunk során azonban az derült ki, hogy egyes patikák bezárnak ma délben, máshol
zárt ajtók mögött, de kiszolgálják
a betegeket. Egyes patikatulajdonosok viszont úgy döntöttek,
nyitva tartanak.
Névtelenséget kérő gyógyszerészek szerint az egynaposra tervezett patikabezárás azért hiú-

sult meg, mert a kamara csak
csütörtök délutánra tudott helyet szerezni a találkozónak.
•
Az augusztus közepén életbe lépő átmeneti gyógyszerár-támogatási rendszer azt célozza, hogy
a gyógyszerkassza túllépése ne a
lakosságot, hanem a gyártókat
terhelje - jelentette ki tegnap az
OEP főigazgatója. Matejka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszergyártók augusztus 14-éig dönthetik el, kötnek-e visszatérítési szerződést az
egészségbiztosítóval.
Ha
ezt
megteszik, termékeik után megkapják a százszázalékos támogatási összeget, ugyanakkor egy bizonyos eladási szint felett visszafizetnek a gyógyszerkasszába.
KALOCSAI KATALIN
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Pénteken fél
3-kor az ásotthalmi művelődési
házban kiállítás nyílik a Csutri
gyermektánccsoport és az
ásotthalmi asszonykórus
életéről. A közönség a táncosok
és az énekesek produkcióiba és
mindennapjaiba nyerhet
betekintést a fényképek és a
használati tárgyak segítségével.
A kiállítás augusztus 20-ig áll
nyitva a nagyérdemű előtt.
CSENGELE. Kilencedik
alkalommal rendezik meg
Csengelén a sportnapokat
augusztus 9-én és 10-én. A
programok szombat este
kezdődnek nosztalgiadiszkóval
és szalonnasütéssel. Vasárnap
már reggel fél 9-kor érdemes lesz
a focipálya mellett szurkolni.
Ekkor kezdődik a négyes
futballtorna Szánk, Baks,
Csengele és Zsombó csapatainak
részvételével a csengelei
vándorkupáért. A meccs
szünetében autós ügyességi
versenyt rendeznek, pénzdíjas
tizenegyesrúgó versenyen is
lehet indulni, karatebemutató is
színesíti a programot. A
sportversenyek
eredményhirdetése után startol
az utcabál. A jó hangulathoz a
Domix együttes szolgáltatja a
talpalávalót. 23 órakor tűzijáték
kezdődik, majd
tombolasorsolást rendeznek,
értékes nyereményekkel.
DESZK A községnek kiterjedt
nemzetközi kapcsolatai vannak.
Deszk testvértelepülései közé
tartozik például a németországi
Königstein és Wiesbach, az
ukrajnai Raho és a romániai
Oroszhegy. A kcpv'selő-testület
döntése alapján a község tovább
bővíti kapcsolatait. Legutóbb a
belgiumi Ninovéből érkezett
meghívás. Augusztus 6-án
Sirnicz József polgármester - az
invitálásnak eleget téve - három
napra Belgiumba látogatott. A
vendéglátókkal egyeztetni
kívánja a szeptemberben
megrendezendő deszki
falunapokat és meghívást nyújt
át az eseményre Ninove kisváros
polgármesterének.
RÚZSA. A tervek szerint Mádl
Ferenc köztársasági elnök, Georg
von Habsburg főherceg cs Orbán
Viktor egykori miniszterelnök is
vendége lesz annak az
eseménysorozatnak, amelyet
Rúzsán tartanak a helyi
templom búcsújának alkalmával
vasárnap. A programsorozat
kezdetén, reggel fél 8-kor Sulik
)ános püspöki tanácsos celebrál
misét, majd a templomkertben a
felsoroltakon kívül Bánfi Tamás,
a falu alpolgármestere,
egyházközösségi elnök és Kuris
László főszervező is ünnepi
beszédet mond. 11 órától
ünnepélyes főpapi szentmise
lesz és ünnepélyesen elhelyezik
az oltárra a Szent Korona
másolatát.
SZEGED-FELSÓVÁROS. Ma 19
órától a Szegedi Felsővárosiak
Civil Egyesületének alakuló
közgyűlésére kerül sor a Tápai
utca 16. szám alatt. Az egyesület
célja, hogy a felsővárosi
lakosokban, fiatalokban és
nyugdíjasokban egyaránt
erősítsék a városrészükhöz való
kötődést. Az egyesület
közgyűlése és ügyintéző
testülete kezdeményezi
kulturális, művészeti,
természetgyógyászati és
sportprogramok megszervezését.
Várhatóan döntés születik arról
is, hogy a lakókörzet igénye
szerint megalakul a helyi
polgárőrség. Fontosnak tartja az
egyesület a lokális
környezetvédelmi feladatok
ellátását (parlagfűirtás,
lomtalanítás), szükség esetén
illetékes szakemberek
bevonásával. A Szegedi
Felsővárosiak Civil
Egyesületének legfőbb célja
minél több felsővárosi személy
megnyerése hosszú távú
tevékenységükhöz.
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Az SZDSZ és a Tappancs Alapítvány az állatkínzás ellen

A zenei ráadás: DvoraktólAz új világ szimfónia

Aláírások az új törvényért

Ajándékkoncert lesz
a szabadtérin
A szegedi szimfonikusok augusztus 18-án a cseh zeneszerző, Dvorak kilencedik szimfóniáját szólaltatják meg az idei
szabadtéri program ajándékkoncertjén.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sándor Klára (középen) a vadasparnál tartott sajtótájékoztatót.
Az SZDSZ helyi csoportjai is segítenek az állatvédő szervezeteknek az aláírásgyűjtésben. Ötvenezer támogató szükséges ahhoz, hogy az országgyűlés napirendre vegye az állatkínzás elleni
törvényjavaslatot.
A Szegedi Vadasparkban tartott tegnap sajtótájékoztatót a Szabad Demokraták Szövetsége
(SZDSZ) az állatkínzás elleni törvénytervezetről. Sándor Klára, a párt országos tanácsának elnökségi tagja bejelentette, hogy Gusztos Péter
szabad demokrata országgyűlési képviselő július
16-án törvénymódosítási javaslatot nyújtott be
az országgyűlés elnökének. A parlament előreláthatólag szeptemberben veszi napirendre az
ügyet. Sándor Klára hangsúlyozta: az SZDSZ tá-

Fotó: Gyenes Kálmán

mogatja az állatkínzás büntetésének szigorítását.
A szabad demokraták előterjesztése szerint a gerinces állatok indokolatlan bántalmazását bűncselekménynek minősítenék. A büntetés akár egy évig
terjedő szabadságvesztés, közmunka, vagy pénzbüntetés lenne. A törvénymódosítás mellett az
SZDSZ aláírásgyűjtéssel is támogatja a civil állatvédő szervezetek kezdeményezését. A kitöltött íveket a szegedi szervezet a Tappancs Állatvédő Egyesületnek adja át.
Farkas Gabriella, a Tappancs Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, sokan támogatják a kezdeményezést. Az akciót szeptember 19-éig folytatják, Szegeden például a vadasparkban és az ifjúsági házban.
DOMBAI T Ü N D E

Hagyományteremtő szándékkal
adnak ingyenes koncertet a Dóm
téten augusztus 18-án, hétfőn
este a szegedi szimfonikusok.
Előadásukban Gyüdi Sándor vezényletével Dvorak: Az új világ
szimfóniáját hallgathatja meg
mindenki, aki elmegy aznap este
a térre. Az ajándékba adott muzsika kifejezetten a szegedieknek
szól.
Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgató karnagya azt mondta, a pár hónappal
ezelőtt felmerült ötletet azért támogatja, s a zenekar is ezért vállalta a fellépést, mert mindanynyian azt szeretnék, ha Szegeden
a színház szóhoz nem a pénz, illetve annak hiánya társulna, hanem a nyitottság, a művészet és
a művészet átadásának, szíves
közvetítésének gesztusa. Az ingyenes szabadtéri koncert jó alkalomnak látszik, hogy azokat is
a muzsika bűvkörébe vonja, akik
nem rendszeres hangversenylátogatók.
Székhelyi József, a színház
és a szabadtéri igazgatója új
hagyományt akar teremteni a

Caballé Szeged előtt Rómában énekelt
Szegedi fellépése előtt múlt vasárnap Rómában, a Villa Adrianóban adott hatalmas sikerű
koncertet Montserrat Caballé.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A világhírű katalán szoprán teljesen elbűvölte az olasz főváros
publikumát ugyanazokkal az áriákkal és dalokkal, amelyeket
szombaton a Szegedi Szabadtéri
Játékok közönsége hallhat majd
tőle. Az olasz sajtó megkülönböztetett figyelemmel fogadta
Caballét, aki azonban még a La
Repubblica vezető munkatársá-

val egyeztetett interjúját is lemondta, és egyetlen médiumnak
sem nyilatkozott.
Szombati szegedi koncertjének
szervezői már összeállították
programját: ma este érkezik Ferihegyre, ahol Gyémánt
Csilla
színháztörténész, főiskolai docens, a Szegedi Operabarátok
Egyesületének elnöke köszönti.
A díva a repülőtérről a Porsche
Szeged által biztosított Audi
A8-as gépkocsival szállására, a
Novotel Hotelbe érkezik. A szálloda legszebb kétszobás apartmanját foglalták le számára,
amelynek erkélyéről gyönyörű

kilátás nyílik a városra és a Tiszára. Caballé valószínűleg ma
késő este kimegy a Dóm térre,
ahol Gyüdi Sándor igazgató-karnagy vezényletével részt vesz a
próbán. Információink szerint
színpadra lépéskor különleges
ajándékkal köszöntik.
Az énekesnőt pénteken délelőtt
a polgármester fogadja a városházán. A koncert szervezői sajtótájékoztatót is terveztek a városházán, de Caballé kérésére ez elmarad. A szombat esti koncert után
a művésznő zártkörű fogadáson
vesz rész, majd vasárnap kora
reggel utazik el Szegedről.

MUNKATÁRSAINKTÓL

Caballé Szeged vendége lesz

István, a király a városházánál
Szerdán este a csongrádi városháza előtt a Csongrád Városi Fúvószenekar adott koncertet. Az
egybegyűlt ünneplő közönség
előtt fíedö Tamás, a város polgármestere mondott beszédet. Mint
mondta, ennek a városnak a lakói sokat szenvedtek, s a tizennyolcadik század harmadik felében, főként gazdasági kényszerből, önként lemondtak a település városi rangjáról is. Ezt a címet sok kérvényezés után,
nyolcvan éve sikerült visszakapni. Azóta szívós erővel gyarapítja
értékeit a több mint ezeréves város, mely Szent István király
egyik megyéjének névadója és
központja volt.
A tegnapi ünnepségre a városháza árkádos bejárata színpaddá
alakult át, a parkolóból ülőhelyes
nézőtér lett. Mögöttük, a Nagyboldogasszony-templom előtt a
csongrádi Tóth Béla szobrászművész lovas Szent István-szobra áll. Ebben a történelmi levegőjű térben szólalt meg Szörényi-Bródy István, a király című
rockoperája.
A csongrádi napok szervezői az

idén is építenek a hagyományra.
Olyan kulturális és gasztronómiai rendezvényeket kínálnak,
melyek maradandó élményt
nyújtanak a turistáknak, nyaralóknak a Szőlő és a bor városában.
A Csongrád Galériában ebből
az alkalomból a helyi népélet tár-

gyaiból nyílt kiállítás, melyet a
csongrádi Tari László Múzeum
anyagából válogattak össze. A
huszonegyedik alkalommal megtartott ünnepségsorozatból kiemelkedik a borfesztivál és a kenyérünnep, a Nagyboldogaszszony-templom búcsúja és a kenyérszenteléssel
egybekötött

Kórházban
a mellbe lőtt
makói férfi
A rendőrség továbbra sem ad
információt a hétfőn történt
makói
fegyverbalesetről. A
szomszédok sem hallottak lövést. A férfit a szegedi új klinikán ápolják.

Megnyitották a csongrádi napokat

Ezrekct várnak Csongrádon arra
a
rendezvénysorozatra,
amely tegnap este az István, a
király-előadással kezdődött a
városháza előtt. Ma este már a
Körös-torok is benépesül.

városban az ingyenes koncerttel. A színidirektor a következőképpen fogalmazott: „Azt
mondom, milliókat eldurrogtató káprázat, görögtűz, petárda és népricsaj helyett fogjuk
meg egymás kezét, hallgassuk
Isten szabad ege alatt a muzsikát, kicsit lazuljunk el, figyeljük társunk mosolygó arcát,
lássuk a tér szépséges fenségét, gondoljunk mindazokra,
akik hetven éve is már itt nyüzsögtek, akartak, szárnyaltak,
jusson
eszünkbe
anyánk,
apánk, egykori szerelmünk,
gyermekünk, vagy éppen csak
hajoljunk ki a tér roppant ablakából a világra nézni - önmagunkba, nyissunk egy parányi boltot, ahol - mint korszerű piacgazdák - gyöngédséget
árulunk tízdekás kiszerelésben
és adjuk meleg szívvel neked,
meg neked, meg nekik, szabadon és ingyen a viszonosság
reményével... Ezért várunk
mindenkit a térre muzsikálni,
kedves szegediek, hogy együtt
ünnepeljük a nyarat, az ünnepet, az életet és a szabadságot
- áfamentesen.'''
A szimfonikusok igazgató-karmestere nem hagyott kétséget,
hogy bár az ünnepi szabadtéri
koncertet nem a hagyományos,
kétrészes hangversenynek tervezték, a muzsikusok népszerű
ráadás számokkal készülnek a jó
hangulat fokozására.

Szent István-napi ünnepség a városháza előtt. Ma este kezd benépesülni a Körös-torok is. Az este
7 órakor kezdődő és vasárnap estig tartó szórakoztató rendezvénysorozat várhatóan ezúttal is
sok vendéget vonz, a Tisza homokfövenye pedig most is kiváló.
B. GY. GY.

Továbbra sem ad információt a
rendőrség a hétfő délutáni makói lőfegyverbaleset ügyében.
Értesüléseink szerint egy harminc-negyven év közötti férfi a
pisztolyát tisztította, amikor az
elsült, eltalálta a férfi a mellkasát. A mentők kocsival és helikopterrel is a helyszínre érkeztek. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetőjétől,
Győrfi Páltól megtudtuk, a
mentősöknek újra kellett éleszteniük a beteget. Miután ez sikerült, stabilizálták a sérült vérkeringését és szívműködését.
Mikor szállítható állapotba került, helikopterrel a szegedi
szívsebészeti klinikára vitték.
Itt életmentő műtéten esett át,
majd az új klinika intenzív osztályára került.

A Széchenyi téri lakásban albérletben élő Cs. J. szomszédai
közül csak néhányan értesültek
a történtekről, és azok sem hallottak lövést, akik otthon voltak.
A szomszédok annyit tudnak a
sérültről, hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozik, biztonsági
felügyelő. Munkájához köthetően jogosult volt szolgálati fegyver viselésére, amelyre természetesen kiképzést is kapott. A belügyminisztériumi gyakorlat szerint egyes, fegyveres szolgálatot
teljesítő tisztek jogosultak lehetnek szolgálati oldalfegyverük otthon tartására, ám őket fokozott
felelősség kötelezi. Egy lőfegyver
akkor sülhet el, ha töltény van a
csövében, kibiztosították és a ravaszt meghúzzák. Am csőre töltött fegyvert nem szabad tisztítani.
Akik tudnak az esetről, azt
mondták, a férfi a mentők kiérkezéséig a tudatánál volt, sőt: ő
maga szólt ki emeleti lakásának
ablakán, hogy hogyan juthatnak
A csongrádi Körös-toroki napokra már elindultak a résztvevők - szárazon és vízen is. Fotó: Schmidt Andrea fel az ajtajához.
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A Fidesz bizottság alakítását javasolja

A fogyatékosok
érdekeit szolgálnák
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Fiatal fiúhang: - Vigyázat, bomba van a házban!

Riadó volt a televízióban

A Fogyatékkal élő személyek Európai Éve programsorozathoz kíván
csatlakozni Hűvös László szegedi, fideszes önkormányzati képviselő
indítványával, amelyben ideiglenes bizottság létrehozását javasolja.
A testület hat önkormányzati képviselőből és négy további tagból állna, akik a fogyatékosok érdekeit képviselő szervezetek munkatársai
közül kerülnének ki. Állandó meghívottként venne részt a munkában az összes érintett szervezet egy-egy szakembere.
A testület feladata lenne, hogy megállapítsa, mely területeken van
leginkább szükség fejlesztésre, a fogyatékkal élők érdekeinek képviseletére és az érvényes rendeletek módosítására. A képviselő egyik javaslata azt is lehetővé tenné, hogy a hallássérültek részére a városi televízió hírműsorait jelnyelvi tolmácsolás kísérje.
M. E.

A volt jegyellenőr nem ért egyet a döntéssel

Elbocsátották, mert
bántalmazta az utast
Rendkívüli felmondással elbocsátották állásából a Szegedi
Közlekedési Társaság egyik ellenőrét, mert szidalmazott és
bántalmazott egy utast. Az elküldött férfi nem hagyta anynyiban az ügyet, már kétszer is
beperelte a társaságot.
Nyílt levelet írt még 2002. július
elején egy fiatalember a Szegedi
Közlekedési Társaságnak. Ebből
az derült ki, hogy pár nappal korábban az 1 -es villamoson dolgozó ellenőr durván szidalmazta,
majd mellbe lökte és nem engedte leszállni az egyik utast. A levél
kapcsán a társaság kivizsgálta az
ügyet.
Az ellenőr, B. S. szerint nem
úgy történt az eset, ahogy azt a
tanú állította. - Érdekes, hogy
nem a sértett, hanem egy másik
utas, aki újságírónak adta ki magát, írt levelet az SZKT-nak. Kizárt, hogy fojtogattam vagy lelöktem volna a villamosról a fiatalembert. Az viszont lehetséges,
hogy durva szavaira hasonlókkal
válaszoltam - mondta az ellenőr.
B. S. szerint a menetjegy-ellenőrzési szabályzatban előírtak
alapján járt el. Nem korlátozta
az utas személyes szabadságát és
nem is ütötte meg. - A fiatalember ott szállt le, ahol akart, ebben
sem akadályoztam meg. A szabály szerint naponta négy utast
fel kell írni, emiatt egy kicsit feszültek vagyunk már a műszak
végén - tette hozzá az ellenőr.

Három szembesítési időpontot
is kitűztek, de a levélíró egyiken
sem jelent meg.
B. S. elsőként a munkaügyi bírósághoz fordult, ahol a társaságnak adtak igazat. Ezt követően a
megyei bírósághoz ment ügyével,
de ott sem járt több sikerrel. Hathavi átlagkeresetét és egyéb jogcímeken járó összegeket, vagyis
1,6 millió forintot követelt
mindkét esetben. Továbbra is az
igazát keresi, és ha kell, a strasbourgi bíróságig is elviszi az
ügyet.
Az ellenőrt két alkalommal is
meghallgatták az SZKT-nál. Az
első alapján készült jegyzőkönyv
szerint nem ismerte el tettét.
Másodszorra viszont már azt
mondta, tényleg visszalökte és
szidalmazta az utast. A társaság
2002. július 25-én rendkívüli felmondással elbocsátotta a férfit.
Azzal az indokkal, hogy magatartásával megszegte az általa is
ismert, valamint elfogadott menetjegy-ellenőrzési szabályzatot.
B. S. ellen tavaly hat hónapon belül öt esetben tettek panaszt az
utasok. Akkor csak szóban figyelmeztették. Elbocsátásában a
korábbi panaszok is közrejátszottak.
A szabályzatban tényleg szerepel az a pont, hogy naponta négy
utast kell felírnia az ellenőrnek.
De a társaság soha nem élt retorzióval, ha valaki nem teljesítette
a feladatot.
K.T.

A munkatársak az utcára kényszerültek, amíg a rendőrök átvizsgálták az épületet.
Bombariadó volt tegnap Szegeden, egy irodaházban. A négyszintes Csongrádi sugárúti épületben működik más cégekkel együtt
a Télin TV és a szegedi Városi Televízió is. A
tűzszerész nem talált robbanószerkezetet,
a rendőrség pedig lapzártánkig nem találta
meg a bombával fenyegetőzőt.
- Vigyázat, bomba van a házban! - hadarta a
telefonba egy vélhetően fiatal fiú szerdán délelőtt 10 óra 38 perckor, majd lecsapta a kagylót. A vonal másik végén a Telin TV gazdasági ügyintézője tartotta a kagylót, hozzá futott
be a hívás. Az asszony nem tudta megállapítani, hogy a rendkívül gyorsan beszélő fiúnak
volt-e valamilyen akcentusa. Valójában nem
is tudta megfigyelni a beszédet, meg is lepődött. Végül felemelte a közben helyére tett
kagylót, értesítette a rendőrséget, majd az
emeleteken körbejárták az irodákat.
A négyemeletes épületben több vállalat is

Fotó: Gyenes Kálmán

bérel irodahelyiségeket, valamint ott működik két tévés szerkesztőség. A Telin TV
és a Városi Televízió munkatársai hasonló
hír esetén a helyszínre sietnek. Ezúttal nekik házhoz jött az esti hírek egyik témája.
A forgatóstábok munkatársai az épület dolgozóival együtt elhagyták az épületet, de az
ő kezükben kamerák és mikrofonok voltak, folyamatosan rögzítették az eseményeket. A többiek - más cégek dolgozóival
együtt - a Csongrádi sugárút túloldalára
húzódtak. A fák és házak árnyékában várták, mi lesz a rendőrségi vizsgálat eredménye.
A kábeltévésekhez a rendőrök nehezen jutottak be, ugyanis az épület kiürítésekor valaki magával vitte a szükséges kulcsokat. Végül visszahívtak mindenkit, a kulcsok előkerültek, a rendőrök minden helyiséget átkutattak. A bombaszakértő Anna nevű kutyájával háromnegyed órán belül végzett, robba-

nószerkezetet egyikük sem talált. Csala Gabriella, a Városi Televízió vezetője megjegyezte, a munka folytatódik, mintha mi sem történt volna. A Telin TV szerkesztője, Záborszky Magdolna Csalához hasonlóan nyilatkozott, a munkájukat az egyórás kiesés
nem zavarta meg, kollégái külső helyszíneken forgatnak, estére elkészülnek az adással.
A hírek közé természetesen a mostani házi
riadó is bekerül. 71iczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője
elmondta: ismeretlen tettes ellen indított
nyomozást a rendőrség. A telefonálónak lapzártánkig nem akadtak a nyomára.
A szóvivő kérdésünkre azt is elárulta, hogy
a júniusban egyetlen nap alatt az OTP Rt.
szegedi, Takaréktár utcai fiókját háromszor, a
K & H hódmezővásárhelyi fiókját egyszer felrobbantással fenyegető tettes sem került még
rendőrkézre.

Vasárnap Szegeden csatáznak
a motoros utcai harcosok
Srteetfightershowt, azaz motoros ügyességi versenyt rendeznek Szegeden a Kereskedő közben, augusztus 10-én, vasárnap.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Magyarországon jelenleg az
egyetlen megmérettetési lehető-

ség a streetfightereknek - mondta Porpáczy Richárd szervező. A
verseny nyílt, bárki benevezhet.
Az összdíjazás mintegy félmillió
forint. Az első helyezett 150 ezer
forintot vihet haza.
- Azért jelentős a szegedi verseny, mert máshol csak bemutatókat rendeznek, ahol meghívott
szereplők lépnek fel. Aki karriert

akar csinálni ebben a sportban,
annak egyedül itt van lehetősége
feltűnnie - tette hozzá a szervező.
Délelőtt, az edzés szüneteiben
fellép Erdős Csaba, Mókus és a
Trike Knights csapat. Ezen a hétvégén a Ghost's MC szegedi
chaptere találkozót rendez Sziksóstón, ennek belépőjével látogatható a streetfightershow is.

Több hónap telik el, mire újra felbukkan hajó

Vízen utazik Algyőről az exportbúza
Folytatás az 1. oldalról

A Tiszán most könnyebb hajózni, mint a Dunán, bár már
Mohácsnál is emelkedik a víz.
Másfél hete a Mahart egyik tolóhajója ugyan nagy szerencsével
átcsusszant a Duna legsekélyebb alsó szakaszán, de akkor
úgy tűnt, a 144 centis vízmélység miatt leáll a forgalom a folyón. A hajókat most sem tudják annyira megterhelni, hogy
kihasználják a teljes kapacitást,
ha két és fél méterre merülnének, nem tudnának a gázlókon
átjutni. A vajdasági duzzasztó
miatt a Tiszán viszont errefelé
nincs gond. Itt két és fél méter
mély a folyó, ennyi kell a hajóknak, hogy teljes rakománnyal
közlekedhessenek.
A háromezer tormát öt nap
alatt tudják a teherautók a Tisza-partra hordani. Óránként
három kocsi érkezik a falu központjában lévő kikötőbe. Az algyői rakodó néhány kilométer
miatt életképes. A szegedi medencés kikötőt ugyanis Békésből
nehezebb megközelíteni, emiatt
olcsóbb a szállítás Algyőig. Rövidebb az út, ráadásul az autóknak
nem kell Szegeden keresztülmenni. A medencés kikötőt
ilyen alacsony vízállásnál nem

3100 tonna gabonát rakodnak a szerb hajóba.
lehet használni, de a három bárka is egyszerűbben elfér Algyőnél
- mondja Zsiga Attila, aki a rakodást irányítja a helyszínen.
A vízi szállítás elvileg a legolcsóbb megoldás. A román kor-

mány azonban támogatja a vasutat, ezért a konstancai kikötőbe
vonaton majdnem ugyanannyiért viszik a gabonát, mint a Tiszán és a Dunán. A búza Magyarországon azonban drágán

Fotó: Karnok Csaba

vonatozik, a 136 vagonnyi árut
elvámolni sem olyan egyszerű,
mint a 3 bárkányit, ráadásul a teherhajóba is bonyolultabb vagonokból rakodni - indokolja Zsiga, hogy miért éri meg a megren-

delőnek Algyőről vízi úton szállítani.
A falu polgármestere, Piri József azt reméli, a kikötő mielőbb
a vasúti híd melletti, új telephelyre költözik. Jelenleg ugyanis
a falu központjában, a templom
tőszomszédságában
kanyarodnak a teherautók a partra vezető
hepehupás útra. Évente ötvenezer tonna gabonát szállítanak a
kikötőbe, legutóbb néhány hónappal ezelőtt indíthatták be a
rakodógépeket, a Tiszán azért
nem olyan nagy a forgalom. A
helyi képviselő-testület korlátozásokkal engedélyezte a rakodást, miközben gazdasági szempontból a polgármester természetesen fontosnak tartja, hogy
működik a kikötő.
A szerb matrózok a rakodógép
csövét vezetve, egyenletesen elosztják a bárkában a búzát. A teherautók lassan borítják ki a szemeket, száll a por, de azt mondják, ez most nem uniós szabvány
szerinti búza, jó a minősége. A
magyar előírások ugyanis szigorúbbak, szebb gabonát jelent a
mi első osztályú minősítésünk.
Öt nap rakodás és öt nap hajózás
után kerülnek át a tengerjáró hajóra a békésben tavaly learatott
búzaszemek.
MOLNÁR B. IMRE

DOMBAI TÜNDE

HÍREK
A SZEGEDI MUVESZTELEP
TÁRLATA
Szuromi Pál
művészettörténész nyitja meg
ma 18 órakor a Bartók Béla
Művelődési Központ B
Galériájában a IX. szegedi
művésztelep kiállítását. A
szeptember 7-éig nyitva tartó
tárlaton Elekes Károly, Erdélyi
Gábor, Imre Mariann, Kótai
Tamás, Lovas Ilona, Sinkó
János, Szabics Ágnes, Szász
György, Takács Eszter és
Wcchter Ákos munkái
láthatók. Szabics Ágnes
Túlélési gyakorlat 18. című
fotóinstallációja a Kis
Dávid-ház udvarán (Széchenyi
tér 15.) tekinthető meg.
VÉRADÁS A SZÉCHENYI
TÉREN
Véradást szervez a Szegeden és a
város vonzáskörzetében sugárzó
Rádió 88 kereskedelmi rádió és a
helyi Vöröskereszt.
A véradás augusztus 13-án,
a Széchenyi téren lesz délelőtt 11
és délután három óra között.
IOGÁSZGÓLYÁK TÁBORA
MÁRTÉLYON
Több mint tízéves hagyomány,
hogy a Szegedi
Tudományegyetem jogi
karának elsőéves hallgatói
részére a Tisza-part
kempingben gólyatábort
szerveznek. Az idén augusztus
18-22. között rendezik meg ezt
a találkozót. A gólyatábor
zártkörű, közel 150,
tanulmányait az idén
megkezdő joghallgató jelezte
részvételi szándékát.
ANYANYELVI TÁBOR
CSONGRÁDON
A XI. országos ifjúsági
anyanyelvi tábor augusztus
11 -én, hétfőn 17 órakor nyílik
meg ünnepélyesen a Batsányi
János Gimnázium új
kollégiumában. A tábort Frank
József, a Csongrád
megyei közgyűlés elnöke nyitja
meg.
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A Fidesz és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alkotmánysértőnek tarja a módosítás néhány pontját

Titoktartásra kötelezik a tanárokat
A nyáron elfogadott és a köztársasági elnök által aláírt közoktatási
törvény módosításával az általános iskola első három évében
buktatni csak a szülők beleegyezésével lehet niajd, a középiskolák
nulladik évfolyamán nyelvi előkészítő osztályok indulhatnak jövő
szeptembertől, bevezetik a pedagógusok titoktartási kötelezettségét és lehetőség nyílik a szakiskolákban is érettségit adó tanulmányokra.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Oktatási Minisztérium szerint a módosított közoktatási
törvény megszünteti a felesleges
terhelést az iskolában, használható tudást ad a gyerekeknek, a
tanárokat
nem
kényszeríti
stresszes versenyfutásra az idővel, a szülőknek pedig több beleszólást enged a gyermeküket
érintő döntésekbe.
A közoktatást érintő változások részeként 2004-tól minden
gimnáziumban és szakközépiskolában indulhat nyelvi előkészítő osztály nulladik évfolyamon, amelyben a diákok az időkeret legalább 40 százalékában
idegen nyelvet tanulnak. A nyelvi előkészítésre fel nem használt
időkeret 25 százalékát informatikai ismeretek oktatására, a
fennmaradó órákat pedig képességfejlesztésre kellene fordítani.
Az általános iskola első három
évben félévkor és tanév végén,
valamint negyedik félévkor a jogszabály kötelező szöveges értékelést ír elő. A törvény értelmében
a házi feladatot az iskolák szabályozzák saját pedagógiai programjukban.
Sok kérdésben, amelyekben
idáig az iskola egyedül dönthetett, a jövőben ki kell kérnie az
iskolaszék vagy a szülők közössége, illetve a diákönkormányzat
véleményét. Az iskolák döntési
jogköre elsősorban azokban a
kérdésekben csorbul, amelyek a
szülők pénztárcáját érintik. Ezek
közé tartozik a tankönyvek és

különböző felszerelések kiválasztása.
A jogszabály rögzíti: 2005-től
az egyetemi, főiskolai felvételi
alapja a középiskolai kétszintű
érettségi lesz, nem kell tehát a
diákoknak egy tárgyból két vizsgát tenniük. Az egyetemek és főiskolák az érettségin elért eredmények alapján választják ki azt
a jelentkezőt, aki felvételt nyerhet. Az idegen nyelvből tett
emelt szintű vizsga - az eredménytől függően - egyben alap-,
közép-, vagy speciális esetben
felsőfokú nyelvvizsgát is jelent.
A törvény a pedagógusokat is
az orvosokhoz és a papokhoz hasonló titoktartásra kötelezi. Ha
például a tanár - hangsúlyozottan a hivatása gyakorlása során olyat tud meg diákjáról, amely
miatt a gyermeket hátrány érheti
otthon, azt nem köteles megosztani a szülővel. A tanár ugyanakkor köteles értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot, ha a diák súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet
vagy került.
A Fidesz szerint, ha a szülő a
pedagógus titoktartási kötelezettsége miatt nem szerezhet tudomást a gyermekével kapcsolatos körülményekről, sérülhet a
neveléshez való joga. Ezért ezt a
pontot az alkotmánybíróságon
kívánják megtámadni.
Az ellenzéki párt szerint a törvényből az is kiolvasható, hogy a
tanár nem köteles közölni a szülővel, ha diákja drogot fogyaszt,
öngyilkossági késztetése van, teherbe esett, vagy bűncselekmény

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

2003 szeptemberétől:
- Tilos a gyermeket neme,
kora, származása alapján
hátrányosan megkülönböztetni.
A szülők számára anyagi kihatású döntéseknél ki kell
kérni a szülői közösség, diákönkormányzat, iskolaszék véleményét.
- Bevezetik a pedagógusok
titoktartási kötelezettségét.
2004 szeptemberétől:
- Az általános iskolák első
négy évfolyamán csak tanítók
készíthetik fel a diákokat.
- Az általános iskolák első
három évfolyamán csak szülői beleegyezéssel lehet megbuktatni a diákot.
- Az általános iskola első
három évében, valamint a negyedik félévkor a diákok teljeA törvénymódosítás egyik célja, hogy használható tudást adjon a gyerekeknek.
Fotó: Miskolczi Róbert sítményét kötelező szövegesen értékelni.
- A középiskolák kilencedik
elkövetőjével kerül szoros kap- sághoz fordul, mert úgy véli, al- módosítás szerint 2008-tól az
évfolyamán nyelvi előkészítő
csolatba. Ezek ugyanis közvetle- kotmánysértő az általa „cseléd- ötödik és hatodik évfolyamon az
osztályok indulhatnak, amenül nem kapcsolódnak a tanulók passzusnak" nevezett rész, amely időkeret 25-40 százalékában talyeken a diákok az idő legmagatartásának, szorgalmának, lehetővé teszi, hogy a munkálta- nítók, és nem szaktanárok oktatalább 40 százalékát nyelvtató évente további 216 tanítási nak. A PDSZ szerint a nem szaktudásának értékeléséhez.
nulásra fordítják.
A gyerekeket éppúgy megilletik órát írjon elő a pedagógusoknak rendszerű oktatás kötelezővé té2005-től:
az alkotmányos alapjogok, mint (a közalkalmazottaknak elren- tele sérti azoknak a diákoknak,
- A felsőoktatási felvételit
a felnőtteket - reagált a felveté- delhető 280 túlórán felülj. A szülőknek az érdekeit, akik szekiváltja a kétszintű érettségi
sekre az Oktatási Minisztérium. szakszervezet szerint ez az okta- rint erre nincs szükség, és nem
kellene csökkenteni a szaktárvizsga.
A titoktartási kötelezettség nem tás minőségét veszélyeztetheti.
- Az idegen nyelvből tett
merev és feloldhatatlan szabály A PDSZ-en belül úgy vélik, sé- gyak óraszámát.
emelt szintű vizsga - az eredállítja a tárca. Azt a célt szolgálja, rül a tanítás szabadsága is, mert
A szabad iskolaválasztás joga
ménytől függően - alap-, köhogy a tanuló teljes bizalommal ezentúl az általános iskolák első is sérül a szakszervezet szerint,
zép- vagy speciális esetben felfordulhasson az őt nevelő peda- három évfolyamán csak szülői mert most törvényessé válik az a
sőfokú nyelvvizsgát is jelent.
gógushoz, és a pedagógus a rá bí- beleegyezéssel lehet majd buk- mostanáig törvénytelen szokás,
zott titkot minden kockázat nél- tatni. így sérülnek mind a gyor- hogy a fenntartó határozza meg
2008-tól:
kül meg tudja őrizni.
san, mind a lassan haladó diákok az induló első osztályok és óvo- Az irás-olvasás és más
alapkészségek megerősítésére
A Fideszen kívül a Pedagógu- érdekei. Úgy vélik, ez a passzus dai csoportok számát. így előforaz 5-6. évfolyamon is kell tasok Demokratikus Szakszerveze- nem koherens, hiszen az oktatá- dulhat, hogy a szülők nem tudnítónak oktatnia az idő 25-40
te (PDSZ) is kezdettől ellenezte a si törvényben benne maradt az ják a szerintük jónak tartott oszszázalékában.
módosítás több pontját. Az ér- is, hogy az értékelés módját a tályba beíratni gyermeküket,
dekképviselet az alkotmánybíró- tantestület határozza meg. A mert ott nincs elegendő hely.

Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!
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A BGF Pénzügyi és Számviteli

• Általános m e n e d i s w
• tdvgentwgckrol ügyfottaö
• Idegenfofgnkni m e n a c e s »
• tdegenvaceió
« MufluaMng- és wMámügyfolkwó
• Moikeífo© és r e f c t ó n v u w ó d w »
• Sportveivwró menedzser
« »odavezető
• Iskofotffliáí ávodotttká»
• PtofokoV-ügylntdzd
» G y ó g y p e d a g ó g u s assósztvns
• Mervtólhigiöoös asszisztens
• P e d a g ó g u s asszisztens
• NevelószOtó
» Környezetvédelmi « a k e f o a d ó
» Állatkerti á l t a t g o n d c e ó
• WKtonsógszervezö
« Mozgóképgyártó
« Oktatásinformatikus
• SzáfrifostechNkal szottvewzemettefo
• Számítástechnikai p r o g r a m o z ó
» SzámilógiópiendBzet-pragfamozó

Iskolarendszerű szakmai képzések érellségizell fiatalok számára a 2003/2004-es tanévben.

Főiskola szeptemberi kezdéssel

KÉPZÉSEINK TANDÍJMENTESEK!

ismételten indítja posztgraduális

S Z O C I Á L I S ÉS T A N U L M Á N Y I Ö S Z T Ö N D Í J I G É N Y E L H E T Ő !

képzéseit kihelyezett formában,

KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉSEK:

Szegeden:

I L > ....
rxwi n p
* wea
< eves
NktwreKwk?«*»* »híNmNmk t+ vikNtojrówrtéws» 12 éves
AKKREDITÁLT FFI.SÖFUKI SZAKMAI KÉPZÉS:
Jw*»
/ i
6734 Sm«edk Rigó ». 24/d. T e D t a v
—

• Európai uniós pénzügyek
• Közgazdász szakmérnök
• Adó-, illeték-, vám-,
jövedékszakértö
• Pénzügyi vállalkozási
szakértő

•

V

V— . . . .

.

5

•

CSJ

«
g

62/425-596

E-mail: info@miokszeged.hu Honlap: www.miokszeged.hu

fürdőruhát, férfi
rövidnadrágot, i j. iij
férfi
világos nyári hosszúnadrágot

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

(Möurvay |
90.

O K É V n y . s z . : 02-0190-02

.akástextil osztály:

I

8 0 0 0 Székesfehérvár, M ó r i út 16.
Tel.: 22/501-665, mn.: 9 - 1 5 óráig
Helyi képviselő: F a r k a s Z s u z s a

J E L E N T K E Z N I ÉS É M C K L Ö W M :

Tel : 2 0 / 9 7 - 7 0 - 2 3 7 , 6 2 / 2 4 9 - 2 7 1
www.minerva90.hu

üJÉk^jMéNt InUívlíÖeíi SJucjuti
Mfeftt&Miiy ifi. ló Mi ML ) á t 311-

M:

MI VÁLTOZIK?

e-mail: minerva90@axelero.hu
Részletfizetés!

MtTtfc MMS4

^

Kérje részletes tájékoztatónkat!
*

Vegyen gyermekének kiváló minőségű

FENYŐFÁBÓL KÉSZÜLT ÍRÓASZTALT,

most

io%
árengedménnyel!
Szeged, Felhő u. 8. • TelTfax: 62/444-792 (A nagykörű és a Kálvária sgl.
kertsveMéséuti I prnrr) Nyitva: h.-p.: 10-17, szo.: 9—12 óráig

NYÁRI VÁSÁR ÉS SULIKEZDŐ
AKCIÓ A SZUPER SPORTBAN!
SORTOK • CIPŐK
T R É N I N G R U H Á K • PÓLÓK

20-50%

e n g e d m é n n y e l

3 részes gyapjú paplangarnitúra: 14 000 Ft helyett
>0 Ft
Nyári paplanok:
3300 Ft h e l y e t t ^ y i

Egyes hímzett függönyök
és másodfüggönyök:
Egyes szőnyegek:

nennyei
A Biolak Áruházban:
2 0 - 3 0 %

ens

Minden, matracot és ágyat:
20% engedménnyel adunk!
Üzleteink:
• Context Ruházati Center, Szeged, Teréz u. 3.
* Biolak Áruház, Szeged, Kossuth L. sgt. 72.
• Belvárosi Áruház, Szeged, Fekete sas u. 28.
Context Divatház, Szeged, S o m o g y i u. 15.

Szuper S p o r t - Szeged Plaza,
a szökőkútnál
M i k s z á t h K á l m á n u. 1 7 - 1 9 .

Lakástextil Áruház, Hódmezővásárhely,
Andrássy út 9.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT'
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Holnap jár le a jelentkezési határidő

Újra tandíjat akarnak
szedni az egyetemeken?
Elképzelhető, hogy a felsőoktatásban tanulóknak ismét tandíjat
kell majd fizetniük - derül ki abból a szakértői anyagból, amely a
felsőoktatási rendszer átalakításával foglalkozik. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár ugyanakkor az origo internetes
újságnak azt mondta: a kormányprogram rögzítette, hogy nem lesz
tandíjfizetés és ettől az alapelvtől nem is kívánnak eltérni a végső
koncepció kidolgozásakor sem.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Oktatási Minisztérium (OM)
várhatóan még idén megkezdi
egy teljesen új felsőoktatási törvény és rendszer kidolgozását.
Érmek alapját az a szakmai
anyag képezi, amely már most is
olvasható az OM honlapján. A
dokumentum vázolja a felsőoktatási intézmény- és pedagógiai
rendszer átalakításának lehetőségeit, és foglalkozik a szektor finanszírozási problémáival is.
A Felsőoktatási Tudományos
Tanács reformbizottsága által készített dokumentum szerint a felsőoktatás pénzügyi problémáit
csak úgy lehet felszámolni, ha az
állami egyetemeken, főiskolákon
tanuló diákok is részt vállalnak
saját taníttatásuk költségeiből,
azaz tandíjat fizetnek. A koncepció szerint azonban ezt nem ta( t M SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
á®5 GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAS

nulmányaik idején kell majd
megtenniük, mivel így a hátrányos szociális helyzetű diákok kiszorulnának a felsőoktatásból.
A tanulmányban vázolt rendszer annyiban tér el a Bokros-csomag idején, 1995-ben bevezetett,
óriási tiltakozást kiváltó és később megszüntetett tandíjrendszertől, hogy az állam tanulmányai során minden diáktól' átválallná a tandíjat, amelyet viszont
utólag kellene visszafizetni. Az
OM honlapján olvasható koncepció szerint így a hallgatóknak
tanulóéveik alatt egyáltalán nem
kell majd tandíjat fizetniük, később pedig jövedelmük előre
meghatározott százalékával törleszthetik az állami tandíjhitelt.
A hitel kamata nulla százalékos lenne, így a diákoknak az elképzelés szerint nem kellene
több pénzt visszafizetniük mint

amennyit az állam képzésükre
fordított. A tandíj visszafizetését
pedig egy bizonyos jövedelemszinthez kötnék, így a keveset
kereső diplomásoknak egyáltalán nem kellene visszatéríteniük
az állami hitelt. A tanulmány
szerint az új rendszert még ebben a ciklusban be kell vezetni.
A koncepció szerint az utólagos
tandíjfizetés bevezetése az egyetlen megoldás, amely tartósan
megoldhatja a felsőoktatás finanszírozási problémáit, mivel így
megfelelő mennyiségű magántőke is bekerülne a felsőoktatásba.
A koncepció vázol más megoldásokat, azonban ezeket különböző
problémák miatt elveti.
A tanulmány szerint elképzelhetetlen a felsőoktatás költségvetési támogatásának jelentős és
tartós növelése, mivel sok más
alulfinanszírozott ágazat is van,
amelyek hasonló igényekkel léphetnek fel. A vitaanyag úgy véli,
nem megoldható az sem, hogy az
állam évekre előre meghatározza,
hogy a G D P mekkora részét költi
évről évre a felsőoktatásra, mert
az nem oldaná meg a magántőke
bevonását, azaz csak konzerválná

Tanfolyam időtartama: 20 óra és
10 óra egyéni felkészülés.
Tanfolyam díja: 25.000,-Ft
(mely a jegyzet áfát is tartalmazza)
A hallgatók a tanfolyam elvégzésétől
oklevelet kapnak.

Jelentkezési határidő:
2003. szeptember 3.

HASZNALT ES UJ
TANKÖNYVEK ÉS
SZAKKÖNYVEK VÉTELE
ÉS ELADÁSA.
2
Szeged, Dr. Boross J. u. 27. P.
H.-P.: 10-18. Szo.: 9 - 1 2 |

A SZEGEDI SZÉCHÉNYI ISTVÁN
GIMNÁZIUM
én SZAKKÖZÉPISKOLA
(Szeged. Fehó I is/a-pan 25. 62/425-989)

A jelentkezési lapok letölthetők:
www.eco.u-szeged.hu
"Virtuális tanácsadó - letöltés"
menüpont alatt.

JEGYZÉKBEN

SZEREPLŐ

SPORTSZERVEZŐ. MENEDZSER

;

További információ:
Balogh Gábor (62) 544-213,
6722, Szeged Honvéd tér 6.

ES PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
KÉPESÍTÉST ADÓ, ISKOLARENDSZERI;
g

EGYÉVES KÉPZÉST INDÍT

3

A ZOOJ—2004. TANÉVBEN.
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Jelentkrzes az iskolában 2003. augusztus
29-ig, szerdán délelőttönként.

EGY LÉPÉSRE AZ EGYETEMTŐL!
Egyetemi akkreditált felsőfokú képzések, végzést követően felvételi
mentesség az egyetemre.
• Idegenforgalmi szakmenedzser
' Banki szakügyintéző
• Számviteli szakügyintéző
> Informatikai statisztikus és
' Pénzügyi szakügyintéző
gazdasági tervező
TÖBB SZAKKÉPESÍTÉSSEL ÉS NYELVTUDÁSSAL A MUNKA VILÁGÁBA!
Emelt szintű OKJ szerinti képzések Középfokú OKJszerinti képzések
•
PR-munkatán
•
Protokoll-ügyintézö
• Marketing- és
reklámügyintéző
marketing- és
reklámmenedzser
(emelt szintű) képzéssel kapcsolva
• Külkereskedelmi
ügyintéző
vámkezelő képzéssel kapcsolva
•Vámkezelő
• Vállalkozási
ügyintéző
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A képzések emeli óraszámú idegennyelv- és/vagy számítástechnikai
és irodatechnikai órákkal vannak kapcsolva. Az egyetemi akkreditált képzésekre
diákhitel felvehető nappali, esti, levelező tanulóknak max. 35. életévig.
Kollégiumi és externátusi ellátás biztosításában 140 fő részére
a szakközépiskola közre tud működni
A nappali tagozaton 22 éves korig és a második szakma megszerzése is tandíjmentes. Esti és levelező tagozat korhalármentes, az első szakma megszerzése
tandíjmentes.
Beiratkozás az Erdei Ferenc Művelődési Központ Recskeméi, Deák F. lér 1.
szám alatt folyamatosan hétfőtől péntekig, 8.00-15.00 óráig.
KÉRJEN DÍJTALAN TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOT, VAGY LETÖLTHETŐ
HONLAPUNKRÓL!
SZINTÉZIS MODERN TUDOMÁNYOK ISKOLÁJA Szakközépiskola
6100 Kiskunfélegyháza, Nyfl u. 37.. Pf.: 126. TeL/Tax: 76/561-040
Honlapcímünk: www.wb.hu/szintezis OM azonosítószámunk: 100540

BEIRATKOZHAT
• Szentesen
• Mindszenten
• KLszomboron
• Sándorfalván

- Az idén alapképzésben 500
szakra,
diplomás
képzésben
mintegy 200 szakra lehet jelentkezni - mondta az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda igazgatója. Princzinger Péter hozzátette: a mostani eljárás során újdonság, hogy a költségtérítéses
szakok mellett kétezer államilag
finanszírozott helyre is várják a
jelentkezőket. Ezekre a helyekre
a pedagógus oklevéllel rendelkezők nyújthatják be felvételi kérelmüket.
Az egyetemek és főiskolák csak

azoknak a jelentkezését fogadják
el, akik idén nem jelentkeztek
sehová, vagy nem nyertek felvételt egyetlen intézménybe sem.
A pótfelvételin egy intézmény
egy szakára lehet jelentkezni.
A nyári felvételikre külön A típusú, nyári felvételi címet viselő
jelentkezési lap készült. A felvételt ennek, valamint egy B jelű
jelentkezési lapnak a kitöltésével
és beadásával kell kérni. A jelentkezési lapokat térítésmentesen szerezhetik be az érintettek a
felvételt hirdető felsőoktatási intézményeknél. Az A és B típusú
jelentkezési lapokat közvetlenül
a felsőoktatási intézményekhez
kell küldeni. A felvételi ára jelentkezésenként 3000 forint.
A felsőoktatási intézmények
többsége augusztusban n e m tart
új felvételi vizsgát.

Iskolakezdés Adidasban!
Korábbi modellek

20-50%

A
a

kedvezménnyel!

^Ma^M^w^te. T a s k a k ,

3dida:
Szeged, Kárász
C
^

j

"

I

O

O

S

egyéb modellek
bő választékkal!

u . 2.

Könnyűipari Szakközépiskola
6723 Szeged, József A. sgt. 115.
Telefon: 62/555-868
Honlap: www.tiszalajos.szeged.hu

(30/280-3046),
(62/226-342, 30/350-1173),
(30/280-3039),
(30/280-3040)

TOVABBTANULASI LEHETOSEG!

Iskolánk a 2003/2004-es tanévre a következő szakképzési
lehetőségeket kínálja ÉRETTSÉGIZETT fiataloknak
nappali tagozaton:
1. Ruhaipari technikus
2 év
- modellező vagy
- marketing-ügyintéző szakirány
2. Divat-stílustervező
2 év

CUKRÁSZ • SZAKÁCS • ÁPOLÁSI ASSZISZTENS • ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRU-KERESKEDŐ • VIRÁGKÖTŐ • GÉPÍRÓ
ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐ.
Érettségivel rendelkező, 21. életévüket be nem töltött fiataloknak

16. ÉVET BETÖLTŐK részére 2 év alatt megszerezhető
szakmákat ajánlunk:
-Kötő
- Kötöttáru-készítő
- Szőnyegszövő

• és H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n (06-30-515-4354).

Ajelentkezés módjáról felvilágosítást az egyes iskoláknál
megadott telefonszámokon adunk.

kereskedelmi technikus szakképzést

(ING VEN ES), NAPPAIJ TAGOZATOS,

KEDVES ÉRETTSÉGIZETT
FIATAL! JELENTKEZZ A
SZINTÉZIS
MODERN TUDOMÁNYOK ISKOLÁJA
SZAKKÖZÉPISKOLA
tandíjmentes oktatási programjaira a 2003/2004-es tanévben
KECSKEMÉTEN,
nappali, esti, levelező tagozaton.

•
Számítógép-rendszerprogramozó
• Külkereskedelmi
üzletkötő
vámügyintéző
képzéssel
és szállítmányozási
ügyintéző
képzéssel
kapcsolva
• Vámügyintéző
külkereskedelmi
ügyintéző képzéssel kapcsolva
• Kereskedelmi technikus
kereskedelmi menedzser
képzéssel
kapcsolva
• Vendéglátó technikus
vendéglátó
menedzser képzéssel kapcsolva
• Idegenforgalmi
technikus
idegenforgalmi
menedzser
képzéssel
kapcsolva
• Idegenvezető

BUDAPEST (MTI)

Iskolánk 10. osztályt végzett, 19. életévét még be nem töltött fiataloknak nappali tagozatos szakképzést hirdet az alábbi szakmában:

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE A KÉPZÉSI

%

a jelenlegi helyzetet. Ráadásul mint a vitaanyagban olvasható ez a megoldás ellentétes a jelenlegi kormányzati gyakorlattal is.
Az egyszerű tandíjrendszer bevezetését pedig a tanulmány szerint azért nem lehet megoldani,
mert „jelentős politikai bátorságot és határozott, az eddigi tapasztalatok fényében valószínűtlenül jó kormányzati kommunikációt igényelne a kérdés újbóli
napirendre tűzése".
Mang Béla, az O M felsőoktatási helyettes államtitkára az origo
internetes újságnak kijelentette:
a kormányprogram rögzítette,
hogy n e m lesz tandíjfizetés, és a
tárca nem is kíván eltérni ettől
az alapelvtől. A helyettes államtitkár szerint a vitaanyag nem tekinthető a tárca hivatalos álláspontjának, csak arra alkalmas,
hogy vitát generáljon a felsőoktatási reformról. A tanulmány célja, hogy bemutassa a nemzetközi
tapasztalatokat - mondta. Mang
szerint ugyanakkor azt még nem
lehet megmondani, hogy ezek
közül mi épül be majd a tárca hivatalos álláspontjába, amely várhatóan szeptemberre készül el.

ESTI TAGOZATÚ GIMNÁZIUM FELVÉTELT
HIRDET A 2003/2004-ES TANÉVRE.

hirdeti m e g

egészségügyi intézményekben dolgozó,
felsőfokú orvos és egyéb végzettségűek,
valamint középfokú végzettséggel
rendelkezők számára.

Holnapig még jelentkezhetnek
felsőoktatási
intézményekbe
azok a diákok, akik a felvételi
eljárás során nem kerültek be
egyetemekre, főiskolákra.

ERETTSEGIZZEN ESTI TAGOZATON!

6,9*

Az idei tanévben először tanfolyamként

Pénzügyi menedzsment
modulját

Nyári pótfelvételi

ajánlunk.

Jelentkezési lapok az iskolában igényelhetők,
vagy honlapunkról letölthetők.
Érdeklődni az iskola titkárságán lehet.
Beiratkozás augusztus 28-án, 8 órától.

Ingyenes kollégiumi elhelyezést és gyakorlóhelyet biztosítunk!
Jelentkezni lehet: 2003. AUGUSZTUS 15-IG személyesen a Göndöcs
Benedek Szakképző Iskola titkárságán, a Gyula. Kossuth L. u. 26. szám
alatt, vagy telefonon a 66/463-540-es telefonszámon.

A KOSSUTH ZSUZSANNA Gimiukitim,
Egészségűin

Sbokköcepiskota

és Szakképző

F I V I A L O K : V - m megfelelt) s / a k m i t valav/tuttatok. vagy nem sikerüli a t a n é v *

Iskola

az alábö; szakokra varja a jelentkezőket.
Szakma:
• Szülésznő - EU-komformos végzettséget ad
• Csecsemő- és gyermekápoló

GYERTEK ISKOLANKBA, 9. ILLETVE 10. OSZTALYBA, AZ ALABBI SZAKOKRA:
•4 Kereskedelmi szakközépiskola H Idegenforgalmi szakközépiskola
^ Gazdasági informatikus II. szakközépiskola - I Virágkötő-berendező szakközépiskola
-» Újságíró II. szakközépiskola -a Egészségügyi szakiskola (ápolási asszisztens)

Kertész szakiskola (dísznövénykertész, kertész)

A képzés nappali tagozatos, iskolarendszerű,
a s z a k k é p z ő é v f o l y a m o k o n g y a k o r l ó h e l y e i is b i z t o s í t u n k .

Tanulmányi idő: 3 év nappali tagozaton.
Jelentkezés feltétele: érettségi.
Érdeklődés, jelentkezés: Laukó Emőke
Telefon: 06-20/579-1598

Jelentkezni lehet: 2003. augusztus 15-ig
Göndöcs Benedek Szakképző Iskola Gyula. Kossuth I.. u. 10.00/403-123.00/403-541)

ALTERNATÍV Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola
6723 Szeged. Gyik u. 5. (a lila iskola)
Telefon: 62/547-014,547-015,547-016.547-064,547-065, fax: 62/547-017
E-mail: suli@alternativ-szeged.sulinet.hu
OM-azonosító: 029680

Iskolánk nappali rendszerű:
- általános iskola 6 - 8
- szakiskola 9 - 1 0 (felzárkóztató

Kereskedelmi szakiskola (élelmiszer-

és vegyiám-kereskedő) ^ Vendéglátó szakiskola (szakács, cukrász)

oktatás)

- speciális szakiskola 9 - 1 0 (felzárkóztató

oktatás)

szakképző I 1 - 1 2

Levelező távoktatásban:
- felnőttek általános iskolája I - 8 évfolyamokkal
működik.

A szakiskolai és speciális szakiskolai:
9 - 1 0 . évfolyamokon pályaorientáció: szakma-előkészitő,

fer,^
'f^l!

"

SIKERSZAKMÁK
A

T O V Á M K É P Z Ó KFT
c s o n g i á d megyei kepviselete

•
•
•
•
•
•
•
•

Z

ÚJ
T A N É V B E N !
A KIT őszi OKJ-s képzési programjai:

Kereskedelmi menedzser
Marketingmenedzser
Idegenforgalmi menedzser
Vendéglátó menedzser
Mixer
Idegenvezető
Külkereskedelmi üzletkötő
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PR-munkatárs
Protokoll-ügyintézö
Idegenforgalmi ügyintéző
Vendéglátó üzletvezető
Kereskedő-boltvezető
Drogériái kereskedő
Ékszerbecsüs
ABC-eladó
Ruházati eladó
Virágkötő
Pénztárgépkezelő

¡11. szakmai alapozó képzés folyik: a fém-, fa-, ruha-, t e x til-, bőr-, építőipari és növénytermesztési területen.

Szakmai kepzes:
fajátékkészítő;

szőnyegszövő; zöldség- és dísznövény-

termesztő; varrómunkás; bőrtárgykészítő; valamint
kerékpárszerelő képzés folyik. Képzési idő 1 - 2 év.
Angol nyelvet oktatunk.

RÉSZLETFIZETÉSI ÉS ADÓKEDVEZMÉNY!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62/425-805, 9 - 1 4 óráig
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OKÉV nyilvántartási szám: 0 7 - 0 0 6 5 - 0 2
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Feng shui, az önismeret művészete
A feng shuit rohanó világunkban hajlamosak vagyunk
valamiféle új, megváltó, harmóniát „garantáló" lakberendezési irányzatként kezelni, holott jóval több ennél:
egy ősi tudomány eleven életelveinek tükröződése, mely
önismeret nélkül aligha teljesedhet ki.
Nem kell ismernünk a keleti
filozófiát ahhoz, hogy egyetértsünk a régi kínai mondással: ott vagy otthon, ahol jól
érzed magad. A tapasztalatok
összegezésének
e sajátos
rendszere keletről eredő, több
ezer éves tudomány, melynek
ereje abban rejlik, hogy megfigyeljük, miként működnek a

A z ellentétek
harmóniája
A feng shui arra törekszik,
hogy az egymással ellentétes
dolgok harmóniáját megteremtse: lakhelyünk a jln és jang
alapelvei szerint lehet nőies,
vagy férfias, lehet egyszerre sötét és világos, meleg és hideg,
tágas, mégis menedéket nyújtó.
Legyen olyan (és ez a feng shui
egyik legfontosabb alapszabálya!) ahol a levegő - mint az élet
leheletének szimbóluma - szabadon áramlik és eljut minden
kis zugba. A természet körforgása szerint - ahogy a nap
körbejár az égen, vagy ahogy az
évszakok váltakoznak - a lakáson belül a fény és a levegő is
körbehalad.
A keleti ember a természetet,
a magától értetődő dolgokat
tartja
legfőbb
tanítómesterének. Hallgatja a szelet, kémleli az eget, figyeli a patakot,
hogyan csobog. Úgy gondolja,
ha megérti a természet erőinek
harcát, könnyebben megvívja
saját természetének csatáit Is.

természet erői, s hogyan hatnak ránk. A feng shui - szó
szerinti fordításban víz és szél
- a térrendezés tudománya,
ám a távol-keleti „építészek", a
feng shui mesterei szerint a
lakberendezés nem csupán
esztétikai és praktikus célokat
szolgál. A tárgyak, melyek körülvesznek bennünket, a színek, a formák, a fények, az
anyagok meghatározzák a
hangulatunkat, így hatnak
kapcsolatainkra, munkánkra,
egészségünkre.
A feng shui népszerűsége az
egyszerűségben rejlik, hiszen
arra tanít, hogyan éljünk összhangban a minket körülvevő
világgal - mondja Kenéz Tünde, szegedi élettér szakértő,
feng shui tanácsadó, aki hozzáteszi: a feng shui azonban
nem sablon, az életterünk személyre szabott.
A téma egyre gyarapodó, itthon is hozzáférhető irodalmát
böngészve a laikus úgy érezheti, kilóg a sorból: nem tökéletes
otthonának alaprajza, kiálló,
hegyes, éles szögű bútorai
egyébként is a lehető legroszszabb helyen állnak. Kenéz
Tünde szerint a feng shuit nem
szabad kényszerként, a valaminek való megfelelés terheként megélni. - Egy „L" alakú
lakásban, barokk bútorok között sem forgunk végveszélyben - mondja, s hozzáteszi, a
térrendezés éppen azért nagyszerű, mert az otthon legfőbb
energiaforrása az ember köré
szerveződik, s nem fordítva.

7.

Térrendezés
a gyakorlatban
Amikor otthonunk átalakítására készülünk óriási munkába,
de egyben izgalmas játékba
kezdünk. Akit komolyan érdekel a feng shui, érdemes, ha
alaposan tájékozódik vagy
szakértő tanácsát is kikéri,
ám kedvcsinálónak egy aprócska játék is megteszi.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vegyük szemügyre a szobánkat, ahol most éppen tartózkodunk: tetszik, kényelmes,
minden a helyén van? A feng
shui szerint érdemes először a
kínai filozófiából sokak által
ismert jin és jang jegyeket felismerni s ezek egyensúlyát
vizsgálni. A jinhez a nőiesség,
a hideg, sötét, hátsó, lágy, kerek, ívelt, alacsony, apró, díszes, vízszintes fogalmai párosulnak, míg a jang a férfias,
meleg, világos, elülső, kemény, egyenes, szögletes, magas, függőleges forgalmak társításaként jelenik meg.

A bennünket körülvevő tárgyak hatással vannak
Ahol jól érezzük magunkat, ott
nincs káosz, zöld utat kap a
testi-szellemi fejlődés, s mi
magunk hordozzuk azt a lehetőséget, hogy jobb életminőséget vonzzunk, misztikumok
nélkül. A feng shuihoz tehát
úgy érdemes közelíteni, mint
egy jó eszközhöz, melytől
azonban önismeret nélkül ne
várjunk megváltást. Csalódni
fogunk, ha életünk fordulását
az asztal közepére helyezett
sárga vázától reméljük.

hangulatunkra.

Leng shuival kapcsolatban
egyre többen kérnek tanácsot, s szerencsére nemcsak
hölgyek, hanem nyitott, érdeklődő férfiak is. A siker
mindkét
nem
számára
ugyanolyan fontos, s elsősorban a párkapcsolatok, a
munkahelyi kapcsolatok és a
családi élet terén áhítottak.
Minél harmonikusabb személyiség valaki, annál inkább
ráérez arra - akár tanulás nélkül is -, hogy mi a harmónia

A SZEGEDI SZŰCS ANIKÓ LETT AZ ELSŐ

Szépségverseny a neten
Az egy havi elődöntőkön alapuló Miss Cyberpace Hungary
internetes és személyes szépségversenyen első helyezést ért el
a szegedi Szűcs Anikó.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az internetes szépségverseny
elődöntőiben minden hónapban 18-181ányméri össze szépségét egymással a neten
(www.misscyberspace.hu)
mindegyikük
megmérkőzik
mindenkivel. A párviadal során
mindig az aznapra összepárosított lányok közül kell kiválasztaniuk a (regisztrált) szavazóknak a szebbet, mindennap más
és más lányt. A hónap végén a
budapesti Mammut II bevásárlóközpont tetején található Kaméleon Klubban találkoznak a
hónap versenyzői a közönséggel és a zsűrivel. Itt tudja meg a
nagyközönség és maguk a lányok is, hogy ki lett abban a hó-

napban az első három helyezett, illetve a zsűri a helyszínen
megjelent lányok közül kiválasztja a legszebbet, mint legutóbb a szegedi Szűcs Anikót,
aki már nem ismeretlen a olvasók előtt, hiszen számos versenyen ért el szép eredményt.
- Nagyon boldog vagyok,
minden
szépségversenyt
óriási kihívásnak érzek mondja a szegedi gimnazista
lány, aki az iskola befejezése
után a modell pályán szeretne
elhelyezkedni. Ezért egyszerre
több versenyen is indul, így
még a nyáron megméretteti
magát a Kárpát-medence szépe döntőjében és a balatonfüredi szépségversenyen.

a térben, és azzal veszi körbe
magát. A feng shuit a terek
akupunktúrájának is nevezik,
és alapvető szabályai vannak
az energiák hamonikus áramoltatásának mind az emberi testre, mind a környezetre
gyakorolt hatásában.
Aki nyitott, befogadó és elfogadó másokkal és saját magával szemben, az otthon lesz
a feng shuiban, s a feng shui is
nála.

Ha már felismerjük a szobában a jin és a jang jegyeit,
lépjünk tovább, az öt alapelem
szemrevételezéséhez. A kínaiak úgy tartják, ez az öt elem
- föld, fém, víz, fa és tűz - alkot
mindent a Eöldön. A földhöz
tartozik a tégla, a cserép, a
kerámiák, a négyzet és téglalap alakú dolgok, a lapos
felületek, a sárga és a földszínek. Lém elem minden,
aminek az anyaga is az, és fém
valamennyi kő szikla, márvány* és járólap, kristály, a fehér és a pasztellszínek. A vízhez rendelhetőek a tükröződő
felületek, üvegtárgyak, tükrök
és a feketébe hajló árnyalatok.
A fa elemhez tartoznak a fa
bútorok, a parketta, az összes
növényi eredetű textília, a vi-

0 . K. K.

Blair felesége
énekel
Tony Blair angol miniszterelnök felesége, Cherie már sikerrel bizonyította, hogy rátermett ügyvéd - nemrégiben azonban kiderült, hogy
énekesnői tehetsége is van.
Történt
ugyanis,
hogy
múlt hónapban a házaspár
Pekingbe utazott, és Tony
Blair a kínai diákok unszolásának engedve elénekelte
a Beatles When I'm 64 című
számát, Cherie pedig időnként közbelépett, hogy segítsen. Később a tréfás kedvű diákok átdolgozták a
szalagot, és Cherie énekét
elküldték a vezető táncdalkiadóknak. Ma Cherie énekére táncolnak a Baleár-szigetek és Ciprus szórakozóhelyein is.
A zenei szakértők szerint a
számról akár még az is elképzelhető, hogy befut a brit
popzenei listákon: fülbemászó a dallama és excentrikus
az előadásmódja - magyarázta a brit Radio 1 szóvivője.

A szélcsengő elűzi a rossz
energiát.
rágmintás tapéták és kárpitok,
a függőleges csíkok a zöld és a
kék minden árnyalata, míg a
tűzhöz a vörös, szín, a háziállatok, a gyapjú, és a világítótestek rendelhetőek. Ezek
alapján magunk is megállapíthatjuk, egyensúlyban vannak-e az elemek, esetleg valamelyik uralkodik, vagy túlságosan elnyomja a többit. A
szobánkban folytatott terepszemle után ugyan még mindig
messze vagyunk a térrendezés
ősi művészetétől, ám kicsit közelebb kerültünk a feng shui
látásmódjához, s megérthetjük
a keleti világ térrendezési szabályainak irányító elvét.

KRISKA HAJNALKA SZEGEDI DIVATTERVEZŐ A VAGÁNYSÁGRÓL ÉS A NŐIESSÉGRŐL

FODRÁSZTANÁCSOK

A hölgyek stílusukat keresik

Hódít a vörös hajszín
A vörös az idei nyár hódító hajszíne, de továbbra is előkelő
helyen szerepel a barna és a cseresznyevirág.
A vörös hajszín intenzívebb tónusai egzotikus hatást keltenek,

gabemutatójukat a Rosemari

sokan választják ezt a színt. A hajviseletben a korábbi évekhez

Divatiskola szegedi végzős nö-

hasonlóan a tincsezés (más néven melír) a legkedveltebb, ugyanis
a sejtelmességet, a különlegességet és az érdekességet képviseli.
A látványosabb vörös mellett még most is hódít a természetességet
sugalló barna és szőke, valamint árnyalataik.
Ezekkel a színekkel a minél merészebb, tetszetősebb hatás

vendékei. A tíz kezdő divattervező között találhattuk a
29 éves Kriska Hajnalkát (képünkön) is, aki a tervezői

megválasztásakor azonban a

munka sikerét a fantáziával, a

divatirányzat mellett az egyéniség szerepe is fontos. Nem biztos,

szépérzékkel és a biztos anya-

hogy a nekünk tetsző divatos színek és formák illenek egyé-

gi háttérrel magyarázta.

niségünkhöz, ezért ajánlatos szakember tanácsát kikérni.

Chicago című film
ihlette
meg ennyire?
- Bár nagyon tetszett a musical, jóval azután láttam,
hogy megszületett a tervem. A
barátom Keresztapa-őrületének hatása is szerepet játszhat
abban, hogy nagyon kedvelem a harmincas évek Amerikájának stílusát. Ekkor inkább
a férfiak öltözködése volt a
meghatározó a divatban. A
kalap, a négygombos zakó, a
pisztolytartó. Én ezeket akartam megjeleníteni a női öltözéken. Ez a b e m u t a t ó egyébként teljesen tükrözte a mostani stílusfelfogásomat, mert
m e g m u t a t h a t t a m , a vagányság és a nőiesség mennyire jól
tud hatni együtt. Több tanárom is azt mondta, hogy ruháim avantgárdé jellegűek, de
én ezt n e m m e r n é m ilyen egyértelműen kijelenteni. Bár az
igaz, hogy a szintén ilyen stílussal dolgozó Gucci és a Valentino cég kollekciói állnak
hozzám a legközelebb.

Nemrégiben tartották a vizs-

árnyalatai pedigjobban kiemelik a nőies vonalakat. Idén nyáron is

elérése a cél. A haj színének
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A különböző típusú embereknek más és más színtónusok állnak
jól: míg a skandináv típusú hölgyeknek a világosabb, lágyabb
színvilág ajánlott (szőke,

homok-

és világosbarna),

addig a

mediterrán típusú nőknek a merészebb, karakteresebb és érzelmekkel telített színtónusok ajánlottak (vörös, sötétbarna és
fekete).
Ha otthon festik a hajukat, akkor figyeljenek arra, hogy még a
festék megvétele előtt ellenőrizzék a szavatosságot!
előfordulhat,

Ugyanis

hogy a lejárt festék nem a kívánt színt adja,

szélsőséges esetben pedig a hajat is károsíthatja. Első hajfestés
előtt mindenképpen szükséges allergiatesztet végeztetni. Otthoni
használatra ne festéket, hanem színezőket vásároljanak. Igy nem
okozhat gondot, ha festés után nem a kívánt szín jelenik meg...
CSERHALMI MÁRTA
FODRÁSZ

Fürge ujjak
A kézimunkázás a sztárok új
foglalatossága - régi divat
szerint. Kreatív és többszörös
hasznot hoz.
A hollywoodi sztárok kuliszszatitkaira éhes sajtó egyre
gyakrabban árulkodik arról,
hogy a világhíres hölgyek a
forgatási szünetekben kötnek,
horgolnak. A színésznők - és
számosan a lélekbúvárok - állítják, a kézimunka, a hímzés,
hurkolás, varrás nyugtató hatású, oldja a stresszt, eltereli a
figyelmet
a soros
filmbéli
konfliktusokról, két jelenet
felvétele között kikapcsol, sőt
alkotó energiákkal tölt fel.
Tény, aki képes szabadidejében leülni a hímzőrámához,
kötőtűt vesz a kezébe, egy idő
után lenyugszik, gyorsabban
kipiheni magát, élvezi a másfajta alkotó tevékenységet, s ú j
erőre kap.
Az eddig jobbára nagymamás és kismamás foglalatosságnak tartott kézimunkázás
iránt - talán a fentiek miatt is nő az érdeklődés. Kezd ismét
divatba jönni a hímzés, a kötés,
a gobelinezés, a horgolás (ha
ennyi akciófilm megy továbbra
is esténként a magyar tévéadókon, akkor hamarosan nálunk
is). A klasszikus terítők megint
felöltöztetik a lakásokat, az ablakokból hímzett vagy horgolt
függönyök kacsintgatnak, saját
készítésű pulóverekben jár a
család. A korral lépést tartók a
keleti kultúrát követve origamiznak, hódít a dekopázs technika gyakorlása, patchwork képek és takarók foldozódnak,
népszerűsödik a barkácsolás. A
fürge ujjak új divatja tetten érhető a szaklapok iránti érdeklődés növekedésében, s a lakberendezési divat ez irányú
változásában.
Többszörösen megéri kézimunkázni. A szépen hímzett
asztalterítők, a gobelines párnák, a horgolt alátétek, a kelim
futók, az antikolt selyem lámpaernyők a lakberendezési
boltokban drágák, de újra menők. Míg készülnek, hasznosan telik az idő, a kézimunkázás megnyugtat, az alkotás
örömet szerez, s ha elkészül,
lehet vele büszkélkedni.
SZ. M.

Házi(as) szabályok
A kulcsos házak, az apartmanok jelentős szabadságot bitosító nyaralóhelyek. Ám itt is
be kell tartani bizonyos házi(as) szabályokat.
Illendő a berendezés kímélete, rendeltetésszerű használata, illetve a takarítás. Utóbbit
rendszeresen ajánlott végezni,
a távozáskor pedig egyenesen
kötelező. Csakúgy, mint a szemét megfelelő gyűjtése, tárolása. A megmaradt, romlandó
élelmiszereket nem ildomos a
konyhában felejteni. Illendő
viszont távozáskor lehúzni a
használt ágyneműt. A kulcsos
házak elhagyása előtt kötelező
az áramtalanítás, a víz elzárása,
az ablakok, ajtók becsukása.

- Szeged nem éppen egy Milánó, és Magyarország
sem
tipikusan a divat hazája. Miért gondolta úgy, hogy ezt a
szakmát
választja?
- Még egészen kicsi voltam,
amikor érdekelni kezdtek a
szép ruhák, ráadásul édesanyám varrónő, ezért korán
eldöntöttem:
divattervező
szeretnék lenni. Tíz éve települtem át Jugoszláviából és
kezdetben teljesen mással,
mezőgazdasággal foglalkoztam. Ezek után nagyon örültem, amikor felvettek a Rosemari Divatiskolába.
- Az elhivatottság
tehát
megvolt. De mi kell ahhoz,
hogy valakiből jó
divattervező legyen?
- Elsősorban fantázia és
szépérzék. Ahhoz pedig, hogy
az illető be is fusson, rengeteg
pénz és kiterjedt ismeretségi
kör szükséges. És mint minden
karrierhez manapság, sajnos
kell egy kis „nyomulás" is.
- A technikai tudást nem is
említette. Miért?
-Természetesen fontos ez is,
de nem elsődlegesen. Több
olyan híres divattervező dolgozik, aki szinte csak „szellemi" síkon alkot, az ötleteit a
modellező és a kivitelező valósítja meg. Persze remek dolog, hogy annyi mindent el-

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

sajátítottunk az iskolában.
Voltak elméleti
tárgyaink,
mint a jog és a marketing, vagy
a művészettörténet, de én a
gyakorlati órákat azért jobban
szerettem. Tanultunk rajztechnikát, anyagismeretet, kalaptervezést, de volt olyan feladat is, hogy zenére kellett
terveznünk. A tanáraink között volt egy nemzetközi színszakértő, aki tagja annak a
néhány főből álló csapatnak,
akik előre meghatározzák az
adott év színvilágát.
- Mi a véleménye a

magyar

nők megjelenési,
öltözködési
stílusáról?
- Gyakran figyelem az öltözéküket: a többség nem a
saját stílusának megfelelően
vesz fel ruhákat. Ez valószínűleg abból az általános jelenségből ered, hogy nem tudnak egyéni jelleget kialakítani,
mert mindenki a másikhoz
akar hasonulni, ezáltal elárasztanak bennünket az úgynevezett „egyenholmik".
- A vizsgabemutatója
kollekcióját „Gengszter"
fantázianévvel látta el. Csak nem a

Balek vagy mostoha

A játékos, oldott percek után könnyebb a beszélgetés.
Gyermekes anyaként új párt találni nem
egyszerű. A lurkók féltékenyek, de félnek
is az ismeretlentől, az apajelöitek pedig
többnyire szerepzavarban vannak.
Az elvált nőknek az ú j párkapcsolat kialakításakor komoly gondokat okoz a
gyermek. Nem véletlen, hogy Amerikában - ahol n a p o n t a mintegy 1800 olyan új
család létesül, amelyben kiskorúak is
vannak - a mostohás helyzetek keze-

lésére pszichiáterek szakosodtak, s már
tankönyvet is kiadtak. Segítségükkel hátha kevesebb lesz az áldozat, a sérült lelkű
felnőtt és gyermek.
Hogy könyvből lehet-e tanulni a mostohaszülőséget, az még kérdéses, aki
azonban ebbe a helyzetbe kerül, n e m árt,
ha tud, ha felmér bizonyos alapvonásokat. Például azt, hogy bármit tesz, elkerülhetetlen, hogy a kicsik az apjukkal
hasonlítgassák össze a jelöltet. Természetes késztetés ez számukra, n e m go-

- Olyan összegekből,
amelyekkel
ők
gazdálkodnak,
már lehet is néhány jó ruhadarabot
tervezni...
- Valóban, a divatszakmában óriási pénzösszegek forognak. Ela csak a hazai viszonyokat nézzük, a Náray Tamás tervezte modellekhez
százezer forint alatt n e m nagyon lehet hozzájutni. Egy
kezdő tervező rendkívül nehéz
helyzetben van. A mostani bem u t a t ó m a t szponzorok nélkül
nem is tudtam volna megcsinálni. Egy-egy ruha előállítása több tízezer forintba került. Fájt is a szívünk utána,
amikor hónapok m u n k á j a és
lelkesedése, no meg a r u h á k b a
„ölt" pénz négy perc alatt vonult le a kifutóról.
PATAKFALVI DÓRA

Nőies nő, hippi
külsővel

noszságból teszik, n e m is szabad érte
megbüntetni őket. Inkább beszélje meg
velük anya, hogy mennyiben más, milyen
értékei vannak, s neki miért fontos.
Az őszinte beszédből ért a gyerek, attól,
ha tudja, anyának mit jelent a „bácsi",
még a kizárólagos birtoklási ösztöne is
csillapul, és n e m akarja m i n d e n á r o n elmarni vagy leégetni, megbüntetni azért,
mert „be akar tolakodni a családba, el
akarja foglalni apa helyét".
A belépésben persze rengeteg buktató
van, s a nő feladata is átsegíteni ezeken a
gyereket és a leendő nevelőapát, szeretettel, némi rafinériával, és kellő határozottsággal. Ne engedje, hogy a gyerek
állandóan vizsgáztasson, és ne nézze el,
hogy leendő párja ajándékokkal igyekezzen megvenni a lurkó jóindulatát,
vagy netán lekezelje a kicsit.
A túl engedékeny, a balek mostoháé
ugyanúgy nem jó szerep, mint a keménykedőé, az igazi apát leszólóé. Közelebb visz viszont egymáshoz a sok közös program, az együttes játékok és élmények, a nyugodt, jókedvű légkör. Az
alakuló új párkapcsolatban is mindig legyen idő a saját gyerekünkre és a másikéra is. Ahol nincs, ott előbb-utóbb
valaki úgy érzi, őtőle túlzott áldozatot
várnak el - s innentől a helyzet elmérgesedhet.
Nemegyszer oda vezetve, hogy az anya
lehetséges párjait sorra elengedi a gyerek
kedvéért, egyedül marad, úgy érzi „mártíromsága" miatt a gyermeke legyen neki
hálás egész életében, s ha ez n e m így
alakul, valódi áldozattá válik, meghasonul, depressziós ember lesz.
SZABÓ MAGDOLNA

Mint már annyiszor, ezen a nyáron is visszatért a divatba a
nosztalgia. Most éppen Jacqueline Kennedy annak idején stílust alakító ruhái kísértenek.
A minden nőt meghódító kiskosztümök, komplék, a rózsás,
virágos, kis plisszírozással kimódolt ruhák, kalapokkal, szolid ékszerekkel. A fekete-fehér
uralma mellett az amerikai
First Lady rózsaszínjei, halványzöldjei is feltűnnek. A nőiességet finom hímzések, kézimunkák erősítik. Ez az „úrinő"
stílus talán é p p e n Jackie ruháinak tavalyi kiállításán ihlette
meg a francia tervezőket.
Újra itt vannak a hetvenes
évek hippi öltözékei is. Az
agyonnyúzott farmer, a hosszú
jeans és a forrónadrág. A kőmosott, koptatott farmer olyan
népszerű, hogy még a pamut
textíliákat is jeans jellegűre
mintázzák. A leggyakoribb díszítőelemek a fűzések, a velúr-bőr applikációk, foltminták, bőrszalagok, raffolások,
neccek, bőrfonatok. Divattrend
a sportos viselet is, len és pamut
kelmékből. Az új módit sok
nadrágos öltözet, ingjellegű felsőrészek, vászon vagy bőr „Szahara" ingek, hosszú vagy rövidebb mellények, derékig érő
kabátkák testesítik meg.
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Kérne időpontot az
í

SZOMBATHELYI SANDORNE
nyugdíjas:
- Sajnos betegségem miatt már
régóta így teszek, mert sűrűn
kell orvoshoz járnom. Ez a rendszer megkönnyíti a dolgomat,
hiszen adott időpontra érkezem,
s nem kell sorban állnom, várakoznom. Jónak tartom, ha általános szokás lesz a bejelentkezés.

H0R0SZK0P
Q f e KOS: Igazán elfogadhatná már a
/BLii kedvese javaslatát, hiszen önnek is
jó az, ha a partnere boldog! Hivatás: magányos farkasként kiugró eredményekre képes, közösségben viszont nem találja a helyét.

FODOR ÍREN
vezető ápoló:
- Hasznosnak tartom a bejelcntkezéscs rendszert, hiszen megkönnyíti a betegek helyzetét,
megkíméli őket a várakozástól,
így javul majd a komfortérzetük
is. Munkánkra nézve is könynyebbséget jelent, mert nem kell
a betegkísérőknek fél napot eltölteniük a rendelőben.

BILIK ISTVÁN
munkanélküli:
- Egyelőre nem tudok mit mondani az új rendszerről, majd az
élet eldönti, hogy jól működik-e. Én szerencsére nem járok
orvoshoz, ritkán vagyok beteg.
Ha megbetegednék, sem jelentkeznék be, hanem csak úgy odamennék, és kivárnám a soromat.

A V-fon és a fogyasztóvédelem

M

m

h

hallgasson másokra.
BAK: Utazás vár önre. s talán a
C J ^ l l kellemest a hasznossal összekötve
új állást is találhat magának. Információk
vagy hivatalos közlemények kitűnően hasznosítható tények megszerzéséhez segíthetik
hozzá.
VÍZÖNTŐ: Jólesik egy kis móka aninak érdekében, hogy megtréfálja
ellenségeit, de néha nem ártana odafigyelnie a módszerekre! Lehetséges, hogy halálra rémíti bosszantón Pénzügyekben és a
munka terén sikerek várhatók.

Wi

HALAK: Rendkívüli szívóssággal
rendelkezik, amivel minden nehéz
íeladatot elvégezhet, bármekkora fizikai,
vagy emocionális energiát igényel. Partnere,
vagy a környezetében élők miatt nő a feszültsége.

BAB ISTVÁN
vasutas:
- Nem tudtam, hogy van ilyen
lehetőség, de engem most nem is
érint. Egészséges vagyok, nem
kell orvoshoz fordulnom. De az
érintetteknek biztos nagy könynyítés, hogy nem kell a drága
időt a várakozással tölteni. Ha
úgy adódna, én is élnék a lehetőséggel.

BUSZ
Draskóczy István, a Tisza Volán Rt. helyi közlekedési üzletág-igazgatója az algyői buszon
történt esettel kapcsolatban elmondta: az ügyet kivizsgálták.

PANNON G S M
Az élvonal .

A sofőr gyakorlott vezető, eddig
kifogástalanul látta el feladatát.
A bácsira akkor azért csukta rá
az ajtót, mert a hátsó ajtón
szállt le, csomagokkal és oda
sem a belső, sem a külső tükörből nem lát a vezető. Ezért kérik a nehezen mozgó utasokat,
hogy a második ajtónál szálljanak le, vagy szóljanak, ha a
harmadik vagy a negyedik ajtónál állnak.
DOROZSMAI PIAC
Sz. M. panaszolta, hogy az új
parkoló átadása óta sem változik
a helyzet a nagybani környékén.
A 48-as utca házaitól 30-50 méterre működtetik a kamionok agregátoraikat. A zaj, a kipufogógáz
pedig elviselhetetlen.

POSTABONTAS

M

NYILAS: A közelében lévők közül
I valakit baleset fenyeget. Ha bekövetkezik, törődjön vele! Felépülése után
többszörösen vissza fogja hálálni. Anyagi
helyzete kedvezően alakulhat, de most ne

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

BALESET
Cs. K. szerint a munkahelyeken
- egyre gyakrabban - bekövetkező kisebb-nagyobb balesetek
egyik oka az, hogy egy ember dolgozik kettő-három helyett. A
munkáltatóknak nemcsak a takarékossági szempontokat kellene szem előtt tartani, hanem a
dolgozók egészségvédelmét is.

.

Nemcsak jogellenesnek, de példátlanul cinikusnak és a fogyasztói érdekeket durván sértőnek tartom a V-fon újabb akcióját, melyben a hétvégi
burkolt áremelést kedvezménynek tüntetik fel.
Ha ez akció, akkor ebben az országban a fogyaszBIKA: Keresetének nagyságát az
tókat megkárosító bármely cselekményre rá lehet
fogni, hogy akció, aztán bizonyítsák az illetékelön által felkínált szolgáltatások
Iránb igény határozza meg. Bizonyos teriile- sek, hogy nem így van. Miként eshet meg, hogy
egy szolgáltató cég semmibe veszi a felügyeleti
teken tett erőfeszítések nem járnak ugyanszerv tiltó határozatát? Miként eshet meg, hogy
akkora anyagi előnnyel, mint mások.
annak ilyenkor nincs halasztó hatálya, hanem tovább folyhat a jogsértés mindaddig, amíg egy boIKREK: Nem tehet semmit az elnyolult eljárási procedúra véget nem ér? És a foI len, ami most történik önnel, csak
el kell fogadnia a történések hordalékát és gyasztóvédelem? Mit és meddig „mérlegel" ilyenkor? Nem arról van-e szó, hogy a fogyasztók töazzal kell gazdálkodnia, amit kínálnak.
mege nem is tud róla, mi történt vele? Hiszen a
hírlevelet nem köteles elolvasni, a DélmagyarorRÁK: Munkahelyén elmaradásai
lehetnek Úgy pótolhatja ezeket leg- szágot nem olvassa, mert nincs pénze járatni, de
gyorsabban. ha aprólékosan beosztja idejét. egyébként sem köteles rá, más módon pedig nem
értesítették! Legfeljebb a számla kézhez vételekor
Nem kapkod, és azokat a feladatokat végzi
tudja meg, mi történt, ha egyáltalán azon jelzik,
el először, amelyeket szeret.
hiszen részletes számlát csak extra díj ellenében
kap. Egyénileg hétvégenként csupán pár száz foQ J (OROSZLÁN: Legyen óvatosabb.
mint eddig. Abba azonban törődjön rintos lehet a kár, de tömegesen történik, és a fobele, hogy most valamitől vagy valakitől gyasztó ilyenkor nem kezd akciózni, hiszen az elvégérvényesen meg kell válnia. Ez a lépés a járás több idő és pénz, mint amit nyerhet vele.
Jómagam évek óta stopperrel mérem és jegyzem
saját érdekeit fogja szolgálni.
az összes telefonbeszélgetésemet. Hétvégi hívásaSZŰZ: Lehetséges, hogy szórakoim töredéke sem olyan hosszú, hogy akár csak
megközelítse a kedvezményezettnek nevezett időt.
zásra vágyó barátai hirtelen betoppannak, s ez kész csapás önnek, mert laká- Miért kell 45 forintot fizetnem egy tíz másodperces
taxi hívásért, vagy mert egy percben érdeklődöm a
sa kész romhalmaz. Nincs más hátra, ha
meg akarja előzni a kellemetlen váratlan tá- MAV-információnál, vagy mert egy mondatban
odaszólok anyámnak, hogy elindultam?
madást, ki kell takarítania
Egyébként próbáltam hívni a 1767-es előhívószá/ Ó v MÉRLEG: Megbízható és hűséges mot, mellyel állítólag hívásonként automatikusan
törölhetem a „kedvezményt". Első hét végén órákon
ÁVNMI partner, kényelmet talál a házasélet
át foglaltat jelzett, másodikon már sikerült elérnem,
mindennapjaiban. Az hogy szeret segíteni
de nem automatikusan működött, hanem különbömásokon, megerősíti romantikus kapcsolaző utasításokat adott, hogy melyik számot nyomjam
tát, bármit megtenne partneréért.
meg, még az utolsó számlám számát is be kellett ütnöm. Mindezt azért, hogy röviden hívhassak egy taSKORPIÓ: Ha egyszerre több vaxit. De kérem az én fogyasztói érdekem nem az volt,
sat tart a tűzben, számolnia kell
hogy siessek? Nem szenvedett ez csorbát?
azzal, hogy elaprózza magát. Több olyan
feladatot is vállal, amelyek mindegyike
egész embert kíván. Képtelenség egyszerre
minden feladatot maradéktalanul megoldani.

orvostol7t
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Egy másik vélemény:
Legfeljebb egy-két betegesen locsogó előfizetőnek éri meg a
V-fon legújabb akciója. A többség
ráfizet, mert már a telefonáláson
sem tud spórolni.
Vagy ezt a „kedvezményt" kihasználva telefonon lcjátszhatom ismerőseimnek Beethoven
mind a kilenc szimfóniáját, vagy

Pénznyelő a

kiskapui

Másik kedvezményüket, mellyel nyakamba sózták a hangpostafiókot, egyben tönkretették a házi
üzenetközvetítőmet, amelyről egy gombnyomással lehallgathattam üzeneteimet, és nem kellett
visszahívnom az ő számukat, csak hosszú kapcsolgatás után tudtam közömbösíteni. Háromszor hívtam az ügyfélszolgálatukat, hogy nem
működik a rendszer, és már tajtékozva perrel fenyegettem őket, mire sikerült kikapcsolni. Itt is
arról van szó, hogy az ügyfelek egy része nem is
tudja, mit kapott. Számtalanszor kérdezem ismerőseimet, lehallgatták-e a hangpostát, azt mondják, nem tudnak róla, de nem is érdekli őket. Kértem, akkor kapcsolják ki, mert a hívóiknak ez
minden esetben pénz, hiszen bekapcsol, ha akarnak üzenetet hagyni, ha nem. Persze, hogy várnak
hat kicsengést, az nem is olyan sok idő, azt remélik, hogy otthon van az illető, csak nincs telefonközelben, idős emberekről nem is beszélve, akiknek kevés ez az idő ahhoz, hogy a telefonhoz érjenek.
Szóval ez annyiszor hívás-felépítési díj, plusz időtarifa. Erről van itt szó, nem holmi kedvezményről!
Megint besöpör egy csomó pénzt a szolgáltató. Ha
kísérleteznek is néhányan a lemondással, feladják,
hiszen reménytelenül bonyolult és nem is mindig
működik (lásd az én példámat).
Nincsenek illúzióink. Az a szolgáltató cég, amelyik annyi hasznot tud képezni, hogy biztonsági
őrökkel telerakott kacsalábon forgó palotában székelhet, bármely felügyeleti vagy fogyasztóvédelmi
akció nyomán röhögve „kipenget" akár százmilliós
büntetést is, aztán már dolgozik a következő akción, amely még így is megéri neki. Nyilván van pénze jó jogászokat tartani, akik segítségére vannak a
fogyasztóvédelem kiskapuinak megtalálásában.
Egy Uyen cégre nem büntetéseket kellene róni, hanem a működését felülvizsgálni, felfüggeszteni, de
legalább azt megvizsgálni, jogosult-e ekkora hasznot képezni, hiszen a magyar jövedelmi viszonyokhoz képest példátlanul magas telefondíjat fizetünk,
a kapcsolási díj pedig még nyugati viszonylatban is
egyedülállóan magas.
K. A., SZEGED

gyengén látó barátnőmnek telefonon felolvassam a Háború és
békét, úgyis csak 45 forintba kerül?
Vagy csináljunk egy polgári engedetlenségi akciót és a hét végén
beszéljünk 10 óra hosszát? De ez
sem jó igazán, mert nem tudjuk,
hogy érvényes, vagy érvénytelen
a beszélgetésünk, vagyis csak ak-

kor derül ki, ha megjön a számla.
És akkor ki nevet a végén? És
még egy: jól ki van ez találva,
mindig a „kisember" fizet rá a
„nagyok" kezdeményezésére, de
őt senki nem védi meg és még
nem is tiltakozhat, vagy ha tiltakozik annak sincs foganatja.
VIRÁG BÉLÁNÉ,
SZEGEDI NYUGDÍJAS

szomjazóknak!

Az autóbusz-pályaudvarnál az üdítő automatákra
inkább azt mondhatnánk joggal, hogy pénznyelő
automata. Már sajnos, pórul jártunk többen
is, amikor a nagy melegben várakozva
üdítőitalt szerettünk volna venni az automatából.
Ez azonban itt nem mindig egyszerű, sót jön a
bosszúság, mert bedobjuk a pénz, kiválasztjuk az
italt, megjelenik a: kérem várjon felirat és utána sehol semmi. Se pénz, sem ital. Újra próbálkozunk,
újra ugyanez a helyzet, sőt a gép szépen megköszöni a vásárlást.

De ugyan ezt kapjuk a váróteremben lévőnél is.
Már a hideg, téli napon jólesett volna egy forró ital,
de helyette „hideg zuhanyt" kaptunk. Ilyenkor
mégfogadjuk, hogy ez volt az utolsó próbálkozás,
de a szomjúság nagy úr, különösen ebben a hőségben. Emellett reménykedünk is: most talán sikerül. És bizony bosszantó, hogy a pénzünkért szolgáltatást nem kapunk.
Ezért jó lenne, ha ezeket az automatákat többször ellenőriznék azok, akik üzemeltetik.
VARGA BRIGITTA,SZENTES

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország. a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

Kérne
az

időpontot

orvostól?

Következő

kérdésünk:

Bírja-e a kánikulát?
Küldje e l v á l a s z á t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

NEM

AtSMSván&áanonnáltirtaerrt&iáií

06-30/30-30-921

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

ULL CSABA

Gyenes Andrea és Böngyik Gábor (Makó).

Augusztus 5., 12 óra 50 perc, 3500 g Sz.:
Sárosi Mariann Katalin és Ull Csaba (Algyői.

Auguszus 6., 1 óra 20 perc, 3400 g Sz.: Gilicze Magdolna és Kupecz János (Makó).

KUPECZ JÁNOS

PISZMAN ZSÓFIA

BOGÁR TÍMEA

Augusztus 5., 13 óra 20 perc, 3440 g Sz.:
dr. Hegyes Edina és Piszman Jenő (Kunfehértó).

Augusztus 6., 7 óra 35 perc, 3000 g Sz.:
Bogár Adrienn és Túri Roland (Kövegy).

VÁNYI VIVIEN

Augusztus 6., 10 óra, 2950 g Sz.: Bíró Anita és Nagy-György Zoltán (Makó).

Augusztus 6., 4 óra 30 perc, 3400 g Sz.:
Patka Gabriella és Ványi Gábor (Szeged)

BÁLINT LAURA
Augusztus 5., 12 óra 48 perc, 3460 g Sz.:
Kőhalmi Edit és Bálint Gábor (Sándortalva).

BALOGH EMÍLIA BRENDA
Augusztus 5., 19 óra 7 perc, 3000 g. Sz.:
Hódi Bernadett és Balogh Nándor (Szeged).
MAKÓ

BÖNGYIK GABRIELLA
DORINA
Augusztus 5., 11 óra 25 perc, 2850 g Sz.:

NAGY-GYÖRGY ZOLTÁN

SZENTES

MAJZIK VIKTÓRIA
Augusztus 5., 14 óra 35 perc, 2750 g Sz.:
Csányi Erzsébet és Majzik Zoltán András
(Szentes).
VÁSÁRHELY

LOVÁSZ KAMILLA
Augusztus 5., 19 óra 5 perc, 4200 g Sz.: Lucza Tünde és Lovász Levente (Mindszent).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETT
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374. vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel

7.30 óráig Helye: Szeged, Kossuth L sgt.

15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

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

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

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

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

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Oviapu. Színes, m. b. amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este fél 7 óra: Adaptáció. Színes amerikai film; este háromnegyed 9 óra: Libiomfi. Színes
magyar film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és negyed 7 óra: Baran. Színes
iráni film; este fél 9 óra: Visszafordíthatatlan. Színes francia film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.15, 20 óra. Merülés a mélységbe:
15.30, 20.15 óra. Azonosság: 14, 16,
18, 20 óra. Hogyan veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt: 20 óra. Ki nevel a
végén-: 17.45 óra. Szindbád: 14, 16,
18 óra. Hulk: 13.30, 16 óra. Malacka a hós: 13.45 óra. A vonzás szabályai: 13.15, 18 óra. Charlie angyalai:
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra. Hajó a
vége: 14.15, 16.15, 18.15, 20.15
óra. Vitathatatlan: 18.30, 20.30 óra.
A füíke: 13.45, 15.30, 17.30, 19.45
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Charlie angyalai: teljes gázzal. Színes, m. b.
amerikai film; este 8 óra: Az utolsó
éjjel. Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai film,- este 8 óra: Mátrix.
Színes, m. b. amerikai film.
SZEGVÁR
Este 7 óra: A Nap könnyei. Színes
amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,

dartsozni, csocsózni, sakkozni és
társasjátékozni (diákigazolvány kell
hozzá).

Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása. Megtekinthető augusztus 11éig, naponta 10-től 18 óráig.

A Százszorszép Gyermekházban
de. 10 órától:
táncos délelőtt - a hip-hop tánc
alapjainak elsajátítása.

A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs fotóművészek táncképeiből megnyílt a Testből
font jelbeszéd - tánc a fotóművészetben című kiállítás. Megtekinthető:
augusztus 22-éig naponta 10-től 18
óráig (hétfőn szünnap).

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
városháza sajtószobájában du. 6 órakor:
beszélgetés a pedofíliáról. Veszélyeztetett gyerekek. Mire kell a szülőknek, nevelőknek és a környezetnek
figyelniük? Vendég: dr. Szalma Ibolya klinikai szakpszichológus. Beszélgetőtárs: Halász Miklós újságíró.
A Széchenyi téren
a Napsugaras Dél-Tisza menti Népművészeti és Kulturális Egyesület
rendezésében kézműves-foglalkozások és mesterségbemutatók naponta
11 és 14 óra, valamint 15 és 18 óra
között. A kézművesvásár nyitva naponta 10-től 20 óráig.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési Központ
B garériáján (Vörösmarty u. 3.) du. 6
órakor nyílik
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása.
Résztvevő művészek: Elekes Károly,
Erdélyi Gábor, Imre Mariann, Kótai
Tamás, Lovas Ilona, Sinkó János,
Szabics Ágnes, Szász György, Takács
Eszter, Wechter Ákos. A tárlatot
Szuromi Pál művészettörténész nyitja meg.
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.
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.

A Kass Galérián (Vár u. 7.)
megnyílt
Összegzés címmel Kiss Ilona grafikusművész tárlata, valamint Papp
György grafikai és tűzzománc kiállítása. Megtekinthető hétfő kivételével, naponta 10-től 18 óráig.
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 Somogyi-könyvtár földszinti kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások - régi
útleírások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében címmel kiállítás. Megtekinthető hétfőtől péntekig 10-től
17, szombaton 10-től 16 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 szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja látogatóit.
A Pick Szalámi és szegedi paprikamúzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja látogatóit. Vasárnap és hétfő szünnap.

DUNA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek
Spanyol rajzfilmsorozat. Szent György és a sárkány 9.25 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 22. 10.10
Felvidéki történelmi városok Szlovák
útifilmsorozat, 2. Rimaszombat
10.40 Kedvenc állatom Carlos és a
bika. Steven és a papagáj 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 133. 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő
vizeink 13.10 Baywatch Amerikai
akciófilm-sorozat, 88. Az életmentők
megmentése [16] 14.00 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel,
ruszinokkal és ukránokkal 14.25
Együtt Velünk élő kisebbségek 14.55
Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 15.25 Váratlan
utazás A hazatérés (ism.) 16.20 Kérem a következőt! (II. sorozat] Magyar rajzfilmsorozat. Kengurubú
[ism.) 16.35 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 99. A bosszú 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor [16] 17.50 Gusztáv Gusztáv
komplexusa (ism.| 18.00 Híradó,
gazdasági híradó, időjárás-jelentés,
körzeti híradók 18.35 Borostyán
Olasz tévéfilmsorozat, 38.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Itália csókja
Angol film [16]
21.40 Dilizsaruk
Angol komédiasorozat.
A királynő születésnapi
ajándéka [16]
22.15 Szórakoztató percek
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.00 Heti menü:
Terítéken a kultúra
Mélykúti Ilona műsora
23.35 8 és 1/2 nő
Angol film (feliratos) [18]
1.30 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix Mozimagazin (ism.) [12| 6.30 fő estét,
Magyarország! (ism.) 7.15 Laza© - a
Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám
reggeli csevej 9.00 Tripla vagy semmi
Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.25 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 83. 10.20 Teleshop 11.35
Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat
[12] 12.05 Vad angyal Spanyol-argentin filmsorozat 12.55 Gonosz Jim
Amerikai westernfilm [12] 14.45
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.10 Providence Amerikai filmsorozat, 92. [12| 16.10 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 39. [12]
17.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 141. 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 122.
18.30 Tények Hírműsor 19.00 Aktív
A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
20.15 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 8. [12[
21.15 Gyilkos robotok
Amerikai katasztrófafilm.
22.00 Híradó 8 percben
22.15 Kung-fu sárkány
Hongkongi akciófilm [16|
23.45 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
23.55 Sportklub
0 . 0 5 Stella M o z i k l u b
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Mozimagazin [12]
0.45 Michael Hayes
Amerikai filmsorozat, 18.
Hétpróbás jogászok [12]
1.50 .hu Multimédia-magazin
2.20 Fókusz [12] (ism.)

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 126. 10.35
Topshop 11.35 Delelő Vidám show
ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40
Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 39. Divatházak 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 akciófilmsorozat, 19. A hajsza (12) 17.30 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 7. Kegyvesztetten 18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi:
Loch Ness
Angol-amerikai kalandfilm
22.00 Híradó 8 percben
22.15 Kung-fu sárkány
Hongkongi akciófilm [16]
23.45 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
23.55 Sportklub
0.05 Stella Moziklub
Mozimagazin [12]
0.45 Michael Hayes
Amerikai filmsorozat, 18. [12]
1.50 .hu
Multimédia-magazin
2.20 Fókusz [12) (ism.)

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Magyar népmesék 8.30 Műsorismertetés 8.35 Eugenie Sandler magánnyomozó 9.00 Oggy és a bogarak
9.10 Szippancsok 9.30 Slapaj Belga
rajzfilmsorozat 9.50 Közép-európai
magazin 10.20 Ida regénye Magyar
játékfilm (ism.) 11.40 Hungarorama
Kitekintő 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör
(ism.) 12.30 Cimbora-barangoló
(ism.) 13.00 Hahó, a tenger! 14.05
Kézművek 14.15 A fanyűvő unokája
14.55 Himalája 15.25 Egy gondolás
a Murray folyón 15.55 Hej, hej, helyes beszéd! 16.00 Duna-táj (ism.)
16.30 Ingatlaninfó (ism.) 16.40 Kalendárium 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Szívtipró gimi 19.00
Euroszkóp
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Bakaruhában
Magyar játékfilm
22.00 Miért? Kérdések a közéletről
22.30 Szeretem Andreát
Olasz vígjáték
0.10 Chopin: Barcarole 0.20 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.05
Ida regénye Magyar játékfilm 2.20
Mindentudás Egyeteme
3.30 klub.dunatv.hu

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Panoráma
Benda Lászlóval |16] 9.35 Népzenei
magazin Kaláka Fesztivál 10.00 Záróra 11.0.5 Mesterek nélküli mester
Bántainé Sipos Éva zenetanár 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 24. 12.15
Nem csak a 20 éveseké a világ Szenes
Iván írta 13.40 Nemzeti értékeink Az
egri vár 13.55 Kárpáti krónika 14.05
Papilio-expedíció Perui keresztmetszet, 3. Selva alto 14.35 Chicago
Hope Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 64. Még egy esély [16| 15.25
Napnyugta 18.00 Telesport Szabadidősport-magazin 19.40 Esti mese
Kedvenc állatom. Francia gyermekfilmsorozat. Justin és a camar-gue-i
ló; Kockás fülű nyúl. Magyar rajzfilmsorozat. Süt a nap
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Tanulni érdemes
21.10 Egy autonóm ember
Bíró András-portré
21.40 Tbrtúra Amerikai film |18|
23.25 Záróra
0.30 Parasztok Lengyel tévéfilmsorozat, 1. Boryna |16] 1.25 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral 1.55 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László
anyanyelvi műsora 2.20 Járóföld Tájak találkozása a Tiszántúlon 2.50
Emberek a természetben Kalapot levéve 3.10 Válogatás Máté Péter dalaiból 3.35 Nemzeti értékeink Az egri
vár 3.50 Telesport Szabadidősportmagazin
SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Sportfellegvárak: a pécsi női
kosárlabada (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Thai Chi 16.00
EUR-ÓRA (h) 16.30 Dokumentum
Műhely: száz éves a halasi csipke
(h) 17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés (h) 17.30 Kimba.
Rajzfilm (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Kisfilmek (h) 18.30
Lélektől lélekig 19.00 Híradó 19.30
Biztonsági zóna (h) 20.00 Estelő
21.00 Poirot: az eltűnt végrendelet.
Angol krimi 22.00 Híradó (ism.)
22.30 Képújság

retterjesztő sorozat 6.30 Sportfellegvárak: a pécsi női kosárlabda 7.00 A
szerdai adás ismétlése 8.00 Híradó
(ism.) 8.15 Dokumentum Műhely:
száz éves a halasi csipke 8.30 Kimha
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés
17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek
18.30 Sportfellegvárak 19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30 Biztonsági
zóna 20.00 Hatlábú birodalom 20.30
Száz éves a halasi csipke 21.00
Poirot: az eltűnt végrendelet. Angol
krimi 22.00 Egészségmagazin 22.30
A Te utad! - Európa kihívásai 23.00
Képújság

•TV
VÁSÁÍHEIY1VMOSI TRViflÓ

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.)
17.30 Kisváros. Magyar filmsorozat, 14. rész 18.10 Kulák golgota
19.15 Hegedűs Endre zongoraművész koncertje 22.00 Csepregi Évakoncert 23.00 Expedíció: trópusi
hó - természetfilm 0.00 Képújság

I
Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz és
a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli Krónika 6.30 Dél-Alföldi
Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00-18.00-ig
Délutáni zenés magazin 18.3022.30-tg nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Vass Imre és Tóth
Géza) 10.00 Száraz Ferenc
12.00 R88 Szieszta 14.00 Bende
Gábor 15.00 Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00 Közélet IZoltán Csaba)
22.00 Juhász Kund 0.00 Éjszakai zenemix

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
j uventus® juventus. szeged, hu
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 - telefon: 06-3030-30244 és 44 22-44 20.00 Művészváró Hegyesi Sándor és Ábrahám Zsolt 22.00 Inteam

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a Pí-víz élettani hatása. Vendégek: dr. Juhász Péter,
a Szegedi Tudományegyetem
Orvostudományi Kar tanára,
Kispál László, az Élet forrása
Biocentrum tulajdonosa 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15 Full
extra 20.15 SMS kívánságműsor, zenei válogatás

A nao filmie
RTL Klub
2 0 . 1 0 Loch N e s s
Atigol-amerikai
kalandfilm

JM . ,,
íjjfi
22.30-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 198. rész 18.45 Házépítők
magazinja 18.55-20.00 Városi Tv
Szeged műsora 20.00 „...érzelmek
alapján más ítélet születne", látogatóban dr. Ábrahám László ügyvédnél
20.30 Pályairány 21.00 Kábel tv.
ajánló 21.30 Tudományegyetem
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

9
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7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Szemközt 8.00 Képmutatók (ism.) 18.55
Szegedi hírek 19.10 Mese 19.15
Nyári Körút 22.00 Szegedi hírek

ük'M
6.00 Hatlábú
Angol ismem birodalom.
a
* m

Fsz.: Ted Danson, Jely
Richardson. Dempseynek, az
amerikai tudósnak váratlanul a
skóciai Loch Nesshez kell
utaznia, hogy utánajárjon egy
legendának, és a tóban élő
szörny létezését tudományosan
igazolja vagy cáfolja. Dempsey
teljesen komolytalannak tartja a
feladatot, szerinte a lény csak a
gazdag skót képzelet szülötte.
Eleinte vizsgálódásai is ezt
igazolják, ám pár nap elteltével
furcsa jelenségeket tapasztal.
Vajon képes lesz a tudomány
eszközeivel igazolni aLuchNess-i
szörny létezését? Vagy csupán a
helyi emberek szemléletének
hatása alá került, akik életének
része a legendás élőlény, akár
bizonyítható, akár nem?
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Vállalkozás
Vendéglátás

Albérletet keres

• NEM dohányzó, 3. éves
gyógyszerész
egyetemista
fiú albérlfitársat keres, külön
bejáratú kétszobás lakásba
az egyetemhez közel 0620-410-01-11,
Szeged.
(24583898)

2

Állást kinél
A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM-

ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
ÖSSZEHASONLÍTÓ
JOGI INTÉZETE
4 órás állás betöltésére

• AZONNALI b e l é p é s s e l
ügyes, szakképzett sza-kácsot és felszolgálót keresünk. Jelentkezés személyesen
AGIP
Benzinkút
Szeged, Vásárhelyi P. u.
(körforgalomnál) augusztus
7-én,
csütörtökön
9-12
óráig, vagy tel.: 62-424966. (24583589)

• J S B kotró-rakodó gépre
úgyes kezelöt keresek, hosi
szú távra. 06-20-9-364700, Szeged. (24583497)
• KOKTÉLBÁR
Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló, mixer munkakörbe.
06-30-96-95-175.
(24583745)
• KŐMŰVESEKET, burkolókat,
segédmunkásokat
felveszek.
20-9669-592,
Szeged. (24583507)
• KŐMŰVEST é s s e g é d munkást keresek. Szeged
62-483-871. (24583910)
M KÖNYVELŐIRODA egyszeres és kettős könyvvitelben jártas gyakorlott könyvelöt keres, lehet nyugdíjas
is. "Precíz 24583889" jeligére a Sajtóházba. (24583889)

KOORDINÁTORT
keres.
Feltételek: szakirányú francia és
angol/német (elsőfokú diploma.
A pályázatokat a SZTE ÁJTK
Összehasonlító Jogi Intézetébe
kérjük leadni
«
(6720 Szeged.
§
Rákóczi t é r i . ) ,
g
A Szegcdi S Z E F O Rt.
szeptemberi belépéssel

GYAKORLOTT
VARRÓNŐKET
keres klimatizált varrodájába
sikkötött termékek
megmunkálásához
kétműszakos munkarendben,
kiemelt bérezéssel,
£
útköltség-térítéssel.
S
Jelentkezés:
Szegedi Fonalleidolgozó Rt.
Szeged,Ibvasz u. 2.
Tel.: 62-554-049.
• BALÁSTYARA s z a k k á p zett álelmiszerbolti eladót
felveszek. Telefon: 62-278440. (24583888)
TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 11-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

8

• LAKATOSOKAT é s alumínium nyílászáró gyártásában jártas munkatársakat
felveszünk.
06-30-9282500. Tóth József Szeged
(24583960)
• MUNKAERŐT keresünk
külföldre
20-200-35-60.
30-596-50-70.
Miskolc
(24482947)
• RUHÁZATI termékek
katalógusos értékesítéséhez
munkatársakat keresünk föés mellékállásba. 06-30525-74-66.
Budapest
(24583468)

• A U T Ó Á T Í R A T Á S leggyorsabban
"Körgyűrű"
(Szeged)
Madách
24/B
(24482063)
• HONDA Accord Aerodeck
2.0i (1989-es, szervo, bör
belső,
2004-ig
műszaki)
eladó Ar: 400 E Ft. Érd.:
06-30-9380-834,
06-20366-1772. (24583776)
M JUGO Skala 55 Zastava.
1990-es, 2004 szeptemberig érvényes műszakival
eladó
06-30-240-76-79
Szeged. (24583903)
• TRABANT kombi friss
műszakival, és Suzuki robogó extra állapotban eladó. 06-30-545-7307, S z e ged (24583568)

4

Építőanyag
Klinker-, disi-

• VW P A S S A T b o n t á s r a
eladó Érd.: 06-30-627-2512. Szeged. (24583693)

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

és terburkolólapok!
Padié- és falburkolók!
Újszeged, Szent-Györgyi A. u. 53. |

Bérlemény

Tel.: 62-438-374.

• SZENTHÁROMSÁG u t cában épült ú) társasházban
45 nm-es üzlet, 80 nm-es
lakás (irodának
is),
az
alagsorban 2 db garázs
bérelhető.
06-30-958-0617. (Szeged) (24583633)

5

Bútor

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
G I S E G E K , HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)
M A CASABELLA Bútoráruház ajánlata: rattan fotel
11.690,- Ft-tól, szék fából
3 400,- Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390,Ft-tól,
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26.900,Ft-tól.
Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)
490-790. (24482742)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(24280285)

Egészségügy

6

DAGANATOS megbetegedések alternatív terápiája!
Szegeden
62-431-422.
(24482197)

FRISS ÉLŐ HAL

• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, bánya- és termöhomok szállítása 3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24482614)
ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!
CEMENTERTEKESITES
1800 Ft/q b r u t t ó á r o n
TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-61-71

B

B

3

S

S

H

M BONNIÉ: a T a p p a n c s
közvetítésével
ideiglenes
befogadótól gazdit keres a
3 hónapos kopóféle, feketebarna rövid szórü kislány
kutyus. Érd : 20-34-69-448
(24583644)

670 Ft/kg áron
a FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton 8—14 óra között.
A halakat térítés ellenéhen
megtisztítjuk,
filézzük.
Érdeklődni lehet
5
a 62-461-444-es
§
telefonszámán.
'
m MÚSZAKICIKK k e r e s kedők figyelem! Svájcból
behozott színes televíziók
újszerű állapotban mindentéle méretben, üzemképes,
üzemképtelen
állapotban
eladók
06-30-318-81-82.
Budapest. (24583394)
SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

és

M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)

• A TAPPANCS közvetítésével gazdit keres Fülöp,
aki dog-dalmata keverék.
Nagyon jó házőrző, ugatós,
nagy testű kan kutyus. Érd.:
06-70-380-22-86. (24583646)

^

CSŐ

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

VAS

VASAK 2 0 - 4 0 0 m
M É R E T R E V Á G V A IS 1

©62/541-770

• GOMBÓC: a T a p p a n c s
közvetítésével gazdit keres
a 3 éves kis termetű tacsikeverék
kislány.
Jól
nevelt, oltva van, németül is
ért. Sürgősen új, szerető
gazdiját várja. Érd.: 416167,
70-255-43-15.
(24583642)
• ZSEMLESZÍNŰ kan kiskutya szerető embereket keres
kertes házban. 06-20-2135881. (24583705)
Gépjárművezető-képzés
• ATI Császárné Bt. Moped, Motor, Személy, Teher.
Nehézpót tanfolyamokat Indít tandíj 30% a. max. 60 e
Ft a vonatkozó jogszabályok
értelmében
adókedvez
menyként igénybe vehető.
OKÉV Tsz.:
06-0056-02
Szeged, Ber-lini krt. 16.
Tel.: 62-422-240, 06-209431-444. (24583414)

o í i z e i m
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ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA •(Csak belföldre!)

11 Gép, szerszám
• 4 fejes hidegolaj sajtoló
prés (napraforgó, tökmag
stb.)
tartozékaival,
tartályokkal, magtisztítóval eladó.
Érd.: 62-432-452, 62-405805,
06-3D-229-3981,
Szeged (24482364)

1 2 Hagyaték
• H A G Y A T É K O K , ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. S z e ged. (24482368)

Haszonállat
• T Y Ú K V Á S A R ! Bordányi
úton, a zsombói bekötöút
után. 450 Ft/db. Szerdapéntek: 14-17-ig. Szombatvasárnap: 9-11-ig. 06-30239-43-57, 06-20-918-9474. (24482250)

24

Könyv
M HASZNÁLTKŐNYV FEL
V Á S Á R L Á S , KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (24482365)

Közlemény
M ÉRTESÍTJÜK Ambrózfalva, Csanádalberti, Székkutas, Nagymágocs, Szentes,
Nagytőké,
Röszke,
Szegvár, Oföldeák lakosságát, hogy az utcai fasorok
megelőző permetezését végezzük az amerikai fehér
szövőlepke
ellen
2003.
augusztus 07-e és augusztus 20-a között. Felhasználásra kerülő Dipel növényvédő szer munkaegészségügyi
és
élelmezésegészségügyi
várakozási
ideje
nincs
korlátozva.
Méhekre
veszélytelen,
a
gyümölcsök mosás után fogyaszthatók. Az esetleges
kellemetlenségekért a lakosság
szíves
elnézését
kérjük. (24583553)

spotlámpák
több színben, §
rendkívüli \
árengedménnyel.
OTTHON-LUX

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

• BONTASRA házat v á s á rolnék készpénzzel, rövid
határidővel, törmelék eltakarítással. Géppel és autóval rendelkezem. 06-30559-5330 (24482217)
M HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN vagy 20 km-es körzetében eladó lakást, házat
keresek (Ritzl). 06-30-4068012. (24583596)
M KISKUNDOROZSMÁN
kétgenerációs, 160 m 2 -es
magánház 100 m 2 -es melléképülettel, nagy portán
decemberi
átadással
20.000.000
Ft-ért
eladó.
30-254-9330,
30-4023568. (24482421)
• KISZOMBOR, Kör u. 56
szám alatti 2,5 szobás,
g á z - és
vegyestüzelésü,
központi fűtéses, telefonos,
kőporos
oldaltház
nagy
kerttel eladó. Érd.: 62-297122. (24483126)
M ÖTTOMOSON 4.250.000
Ft, 90 nm-es családi ház,
1500 nm-es telken eladó.
62-289-601. (24583493)

1 9 ! Panellakás
• FELSŐVÁROSI 53 m - e s ,
kétszobás,
3.
emeleti
panellakás eladó 6,6 millió
Ft-ért. 62-323-943, 06-30219-57-56, Szeged (24583713)

2 0 Pénz, értékpapír
VALVTAVALTAS
A LEGKEDVEZŐBB ARF0LYAH0N.
NMtx, KDrDsz u. 8. »1-4« I -88«

Régiségek

M ANTIK BÚTOROK, FEST
M É N Y E K , Ó R Á K , POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
dijtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24482372)
M RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt. 29
62-310-614, 10-17 óráig.
(23976952)

3 0 % adókedvezmény
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mindennap

LAPOS TETŐK
SZIGETELÉSÉT

12 éves garanciával |
vállaljuk.

06-20-240-0096.
M AKCIÓS Új tipusú REDÖNYÖK, 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)
• GÁZKÉSZÜLÉK szerviz
gázszerelő szakmunkásokat
keres hosszú távra. Szeged,
06-30-565-17-99. (24583843)
M HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
•
KÉPKERETEZÉS
AZONNALI Mire elfogyasztja az általunk kínált frissítőt,
már be is keretezzük a képeit, festményeit! S Z I L Á N K *
Szeged, Teréz u. 42. Telefon:
4 2 5 - 3 4 3 . (24381708)
• K Ö L T Ö Z T E T É S É T , áruszállítását bízza ránk! 0 6 70-380-2350.
(Szeged)
(24583577)
• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása. belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)
(23976693)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 4 0 1 - 3 1 8 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (24280289)
• ÉPÜLETEK bontását
vállaljuk, vásárolunk. G é pekkel rendelkezünk. 0630-292-2275. (24381057)

10
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Napilapjainkban
(eladott hirdetésével
On a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
11998004-06289010-10000001

2 6 Téglaépítésü lakás
M B E R C S É N Y I utcai 63
nm-es, I. emeleti, gázfűtéses, 2 külön bejáratú
szobás, boltíves étkezőkonyhás lakás 4 lakásos
társasházban, csendes környezetben eladó.
Kocsibeállási
lehetőség
van.
Irányár:
13,6
millió Ft.
Érdeklődni:
62-319-484.
(Szeged) (24583467)
• KÁLVÁRIA térnél ( R e mény u. 3.)
társasházi
lakások 2004-es építéssel
leköthetők.
62-461-954,
06-20-980-54-41.
(Szeged) (24482847)
M SZEGED, Kálvária sugárúton 55 nm-es, IV. emeleti
téglablokkos lakás eladó.
06-20-292-49-15. (24583490)
M SZEGED, József A. sgt.
72. szám alatt ez évben
induló társasházban lakások
még leköthetők. Érd.: 62421-032,
06-20-383-5385. (24482576)

271 Vállalkozás
H MOSONMAGYARÓVÁRI
utazási iroda, belföldi és
nemzetközi buszokkal rendelkező vállalkozókat keres
hosszú távú együttműködésre. Amit nyújtunk: rendszeres munka, napi kb. 300
km. Jelentkezni lehet az
alábbi számon: telefon és
fax: 96-576-594. (24482704)

28

Vendéglátás

Augusztus
8-9-10-én,
(péntek, szombat,
vasárnap)

GRILL-PARTY
lesz az

EÜBSSBS^M

«rtAn»4*e

m

Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

• VAGYONÖRTANFOLYAM.
Ár: 47.500. Tel.: 06-30310-8934.
(Szeged)
(24381642)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSONz
Tallóxó, Fő u. 103.

««42«* i

őszi tanfolyamain

Frissítő masszőr

ALSÓVÁROSI
PAPRIKA
VENDÉGLŐBEN. s
Szeged,
Szabad sajtó u. 33.
Érd.:

20-9159-308

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen hívható

Gyógymasszőr Virágkötő

ZÖLD számon tehetik meg.

Kéz- és lábápoló,
mőkörömépítő

06-80/821-821

Támogatás, részletfizetés!

S z o m b a t o n k é n t a 466-847-es f ő v o n a l o n .

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Telelőn: 426-587, 426-596
E-mail: into@miokszeged.hu
Akkreditáciás szám: 0021

Gólyahír
Értesítem a

Számítástechnika

anyukám:

Kása Krisztina

M S Z Á M Í T Ó G É P , MONI
TOR , NYOMTATÓJAVf
TÁS, SZERVIZ. Eurocat KII
62-458-567.
Szeged.
(24483132)

HIRDETÉSFELVÉTEL
MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs
diszkont és
vegyeskereskedő*
6 6 3 0 Mindszent,
Szabadság tér 9.

néniket,

bácsikat, hogy
és

apukám:

Kristó Máté
nagy

ürömére

2003. július

21-én

megszülettem!

Kristó

Hanna.

Gratulálunk

Közlemény

. • Email címe:..

Telefonszáma

Szolgáltatás

HÓRUKK-SPEED BT.

1 8 Magánház

21
Iskolaszerek egy helyről
AKCIÓS ÁRON!
A U G U S Z T U S Z9-IG
Továbbá ÍOOO Ft értékű
iskolaszer vásárlása esetén
4 db A/5 32 lapos ükolui füzetet
adunk ajándékba!
BARÁT PAPÍR KFT.
Beiskolázási utalvány elfogadó hely.
Stefánia, Dózsa Gy. u. 5.
Expressz, Csongrádi sgt. 78.
Tarján, Budapesti krt. 27.
Tisza, Bartók tér 9
Nyitva: h.-p. 8-17

Dózsa u. 4. 62-429-814.

Meigltaei cm. Ami az itMayíUlI kén:

• Mely ¡dóuilcri kén a lapot az ¡deipleflet címre?

is)

• Jelenlegi kézbeűtési címe:

K Előfizető neve:
•

M KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 62-492682. (24483100)

GU. 10 halogén

Ennek m e g f e l e l ő e n lerjeszlesi osztályunk az adott időszakra a lapot a kért rímre küldi, m a j d a megjelölt időszak
elteitevei Ismét a k o r á b b i c í m r e kézbesíti. Kéljük az átirányítási a d a t l a p o t l e g k é s ő b b 4 n a p p a l az első ú j c í m r e
kért D é l m a g y a r o r s z á g / D é l v i l á g m e g j e l e n é s e előtt j u t a s s a el osztályunkra, hogy k é r é s é t teljesíteni t u d j u k .

Jielleemes

(üzenetrögzítő

fi 8 Kft.
AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat
MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
- Számítógépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermek, tg
Szeged, Londoni krt. 10. §>
Telefon: 62/426-433
§

Lakásfelszerelés

Ehhez Ö n n e k m i n d ö s s z e annyit kell tennie, hogy kitölti a mellékelt a d a t l a p o t , m a j d visszaküldi c í m ü n k r e a
62/567-8H4-es f a x s z á m r a . Előfizetése átirányítását a teijesztes@delmagyar.hll e-mail rímen Ls kérheti.

¡k

62/567-835

A HÓRUKK-ra számíthat

M NIVA 17 •I 3 éves eladó.
06-20-3683-367, Kecskemét. (24583678)

• CIPÓALJA készítőt, cipőfelsőrész tűzőt keresünk
62-405-674,
Szeged
(24583519)

HIRDETÉSFELVÉTEL:
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A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

feladatok ellátására, js
Érdeklődni: 461-012 tele- §
fontm lehel. 8-16 óráig.
mANGOLNYELV TANÁRT
keres általános iskola és
gimnázium!
Gyakorlattal
rendelkező, hosszú távon
gondolkozó kollégát keresünk. Érd.: 9-16 óráig a
62-459-563-as
telefonszámon. Szeged. (24583570)

E T

Apróbörze

PÉNZTÁROSI

Egészségügy

TELEFONOS

D

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

munkatársat keres

4

Gép,

NONSTOP

Takarékszövetkezet

kinál

I R

y^
A DEMASZ Rt Szegedi Déli Üzemeltetésvezetősége érte*•••<»
siti Kecskéstelep lakosságát, hogy 2003. augusztus 18aKe r
_f* *
án, 19-én, 25-én, 26-án és 27-én, 8-16 óráig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Zombori u., Sípos Iván u., Apatini u„ Postás u„
Moholi u„ Alig u„ Újvidéki u. 1-35. és 2-30. számig, Udvardi János u.
1-15. és 2-18. számig, Gera S. u. 1-29. és 2-18. számig, valamint a Szalay udvar Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük. 02,5937,9

Kedves,
t^icsi párom!
Boldog
születésnapot!

Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

i
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» H I R D E T É S »

Gyászközlemények

ODMEZQVASARHELY
w

r

m

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatom, hogy Édesapám,
PAKSI ZOLTÁN,
volt gépkocsivezető 84 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 11-én, 15 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
NAGY ZOLTÁN
54 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása augusztus
8-án, 14 órakor lesz a Belvárosi
temető szóróparcellájától. Csak
egy szál virágot kérünk.
02468.3879
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesanyánk,
KÁROLYI
FERENCNÉ
SZÉKELY A N N A
80 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 11 -én, 15
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából,
m»««™
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, nagymama,
dédi,
VÁRKONYI PÁLNÉ
FARKAS ERZSÉBET,
volt sándorfalvi lakos 81 éves
korában, hosszan tartó, súlyos
betegségben drága szíve megszűnt dobogni. Temetéséről később intézkedünk.
A gyászoló család:
Szeged, Kecskemét,
024584050
Németország

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BOLLÓK
ISTVÁN
75 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 11-én, 12 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
„
Gyászoló család
'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZABÓ
MIHÁLY,
ópusztaszeri lakos 71 éves korában, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2003. augusztus 8-án, 11 órakor lesz az
Ópusztaszeri temetőben.
024584046
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BICZÓK JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk háziorvosának és asszisztensének áldozatos munkájukért.
024583884
Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
ID. SZEPESI
ISTVÁN
temetésén megjelentek, külön
mondok köszönetet a Csúcsi Olvasókör vezetőinek, tagjainak, a
népdalkör vezetőinek, tagjainak,
a batidai ismerősöknek.
Gyászoló élettársa
nnacoauca

'

Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR
LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024583891
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV RÁCZ ANDRÁSNÉ
CZÉKUS MARGIT
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BARTOLF LAJOSNÉ
WEINER MÁRIA
temetésén megjelentek, Öt utolsó útjára elkísérték, virágaikkal,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
nmoion

'

SZENTES

Május 1. U. 31. Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged,
S z é k s ó s i út 6 . Tel.: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9
6 9 0 0 M a k ó , V e r e b e s u. 2 . Tel.:
62/212-840 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u.
2. Tel.: 6 2 / 2 8 5 - 1 9 7 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax;
6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1.
Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV IMRE
ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban bármi formában osztoztak. Külön köszönet a kórház
krónikus osztály orvosainak, nővéreinek a gondos ápolásért. Köszönet Jutkának a házi ápolásáért és figyelmes segítségéért.
Gyászoló család
niAAtilt 44

'

Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra
Center Kft., 6 7 2 2 Szeged, Tisza L.
krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Vi-

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. SZEPESI
ISTVÁN
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló gyermekei
n . n,i/.
és élettársa

lalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8.

is várjuk állatszerető ma-

pavilon, 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Te-

gánszemélyek, cégek, vál-

metkezési Vállalkozás, 6724 Szeged,

m r

Csongrád
Megyei
Kegyeleti Kft.
Szeged-belvárosi
temclkezési irodája-üzlete

a PA LOM A
VIRÁGÁRUHÁZBAN.
Tisza L. krt. 55., Attila u. sarok.

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS.

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!

Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 6 2 / 4 2 0 414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

6722 Sze-

ged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi
és Társa Temetkezést Iroda Szeged,

és anyagi támogatását.
Tappancs Állatvédő Alapítvány Postabank és Takarékpénztár Rt.
11998006-0628901010000001

James Herriot

Török u. 11/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyevtép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.:

267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök
tere 7. Tel.: 62/246-605, 62-248775, Mécses 2001. Temetkezési
Bt. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.

^Tappanes

Az idézetei beküldte:
Szahóné Bodor Mária

Befizetési csekk a Délmagyarország

A SZOMBATI
SPORTESEMÉNYEKRŐL

leghamarabb
nálunk olvashat!

V A S A R N A P R E G G E L IS HÁZHOZ
VISSZÜK A LEGFRISSEBB HELYI HÍREKET!

w

• POLITIKA • SPORT • RIPORT • ÍIETMOD • REJTVÉNY «

Most negyedéves és féléves megrendeléséhez

AJÁNDÉKOT A D U N K !
Címünk: DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS 6720, SZEGED, STEFÁNIA 10.
Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged, Stefánia 10.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 (ingyenesen hívható zöld szám}, 62/567-864
VIDÉKI IRODÁINK: Hódmezővásárhely, Szegfő u. 1-3.,Tel.: 62/242-419
Makó, Csanád Vezér tér 3. Tel.: 62/213-198
Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/314-838
e-mail: terjesztes@delmagyar.hu
j
* Az ajándéktárgyakat a befizetést követően kézbesítjük.

ELŐFIZETŐ

IGEN, megrendelem a Délmagyarország Vasárnap Reggelt:
Egy h ó n a p r a : 3 1 9 f t
XA

mmtStmm sí. .

N e g y e i i w r « : 957

'á. - dl lí*

fi

Név:.
I
I

Cím:.

I

és Zsu

Temetkezési I r o d a Szeged

halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja, Szentes

.Bárcsak megértenék az
emberek, hogy az állatok
ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek
tőlünk, mint a gyerekek, ezt
a gyámságot ránk ruházták."

*

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szögi

BORBÍRÓ BALÁZS

lalkozások természetbeni

Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2

ti

„Úgy mentél el fiatalon, ahogy éltél,
csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

létrehozásához továbbra

Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vál-

CSONGRÁD

Köszönjük!

MEGEMLEKEZES

A SZEGEDI Állatmenhely

rágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1.

Szegedi Temetkezési Kft.,

Tel.: 423-869. Ügyelet: 60/382-298.

Mikszáth K.-Török u. sarok.
Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig.
P.: 8—15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG.

I

F é l é v n I 1 1 9 1 4 Ft

I

Tel.:

S

• H L

I

Dátum:

(amegkklőr
légyzethe helyezzen egy x-et)

Aláírás:

A megrendelés visszavonásig érvényes

Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Haltillszállítási ügyelet: (rádiótelefon)

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

l § M y

Ambrus József, 6 7 6 2 Sándorialva,

Tel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2 6 6 4 0 Csongrád,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ID. VINCZE
DEZSŐ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
024583619
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

jpnpn

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Berg Henrikné, 6 7 5 4 Ujszenliván,

SZEGED

mjtflaafi?

13

DÉLMAGYARORSZÁG

\ M á A á f f

I
I
J

14

•
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Vérez eddig csak pozitív mérlegűek ellen lépett szorítóba

Szabó bronzérme

Erdei Zsolt alpesi sétái

lyen ért célba, a győztes győri
Szeglet és a második helyezett
pécsi Csesznegi mögött. A vásárhelyi futó ezzel folytatta idei remek szereplését, hiszen az utánMUNKATÁRSUNKTÓL
pótlás ob-n 100 és 400 méteres
Nyíregyházán rendezték meg a síkfutásban ezüstérmet szerzett,
felnőtt korcsoportú atléták or- míg a korosztályos Európa-bajszágos pályabajnokságát, melyen nokságon tagja volt a 6. helyezett
Csongrád megyét három egyesü- 4x100-as váltónak.
let (SZVSE, Hódiák SE, Szegedi
A másik két értékes megyei heLelkesedés SK) képviselte. A leg- lyezést az SZVSE atlétái érték el:
jobb eredményt a vásárhelyi Sza- Biacsi Hona (5000 m, edző: Anbó IMSZJÓ (edző: Héjjá Antal) érte tal Andor) és a 4x100 m-es váltó
el, aki 400 méteren 47.58 má- (Pósa Edit, Szél Adrienn, Balogh
sodperces idővel a harmadik he- Klára, Ősz Hajnalka) is 6. lett.

ATLÉTK
IA

OKOLVV
IAS
Sokan
legyintettek,
amikor
megtudták, ki is lesz Erdei Zsolt
következő
ellenfele,
akivel
szeptember 6-án az újszegedi
sportcsarnokban összecsap.
- Megint egy madár került Madár
útjába - mondogatták a jól értesültek. Pedig a statisztikai adatok
alapján profi ökölvívónkra nem
kis feladat vár: az eddigi legkomolyabb kihívójával küzd meg a szegedi ringben. A spanyol Jüan Nefongo Pérez a húsz hivatásos
meccsén csak pozitív mérlegű riválisok ellen lépett a szorítóba.
Húsz ellenfelének összeadott
mérlege a döntetleneket nem számítva: 216 győzelem és 74 vereség. A hispán félnehézsúlyú bajnok négy évvel idősebb és négy
centiméterrel magasabb Madárnál, a mérlege pedig 79 százalékos: 15 siker, négy vereség, egy
döntetlen. A méretbeli különbség
nem jelenthet majd akadályt Erdei
Zsolt számára, ugyanis eddig általában nála magasabb riválisokkal
küzdhetett. A spanyol - akinek érdekes beceneve van: King Dongo a kiütéseinek aránya elmarad Madártól: amíg a magyar a mérkőzéseinek 75 százalékán végzett a
maximált időnél hamarabb az ellenfelekkel, addig Péreznél csak
33 százalék ez a mutató. Pérez
hét, míg Erdei négy címmeccsnél
tart, Pérez ennek megfelelően már
1994-ben debütált a profik közt,
míg erdei 2000-ben. Pérez volt a
WBA {Bokszvilágszövetség) interkontinentális bajnoka, s jelenleg a
spanyol bajnoki cím birtokosa.
Pérez az európai ranglistán az előkelő, 13. helyet foglalja el.

Aranyak Svájcból
MUNKATÁRSUNKTÓL

Erdei Zsolt egy Kitzbühel melletti alpesi falucskában futással, erőnléti tréningekkel és iskolázással
készül a szeptember 6-án Szegeden tartandó WBO-címmeccsére.
Tisztában van a mérkőzés tétjével és fontosságával Erdei
Zsolt, aki egy hónapig az ausztriai Kitzbühel mellett, egy alpesi
falucskában készül a fellépésre.
A WBO | Bokszvilágszervezet) interkontinentális bajnokának felkészülése eddig zökkenőmentes
volt, a hamburgi Universum Box
Promotion edzőjével, Fritz Sdunek vezetésével rengeteg iskolázás és erőnléti tréning szerepel a
programban. Az igazán kemény
meló még hátravan, de azért néha jut egy kis idő a kikapcsoló-

dásra, így például a közeli, kétezer méteres hegyek megmászására is.
Erdei az ötödik címmeccsére
készül. A négy ellenfelét egyaránt kiütéssel múlta felül: Jim
Murrayt az ötödik, Jüan Carlos
Gimenezt a nyolcadik, Jósé Hilton Santost a tizedik, míg Massimiliano Saianit a hetedik menetben ütötte ki. Madár eddig profimeccsen egyszer szerepelt Magyarországon, mégpedig tavaly
októberben a debreceni Főnix-csarnokban.

A szeptember 6-án 19 órakor
kezdődő eseményre a jegyeket amelyen Erdei várhatón 22 órakor lép kötelek közé - Szegeden a
Tourinform Dugonics téri irodájában munkanapokon 9rtől 20ig, szombaton és vasárnap 9-től
18-ig, a Tourinform Széchenyi
téri Infopontjában mindennap
9-től 20.30-ig, az újszegedi
sportcsarnokban hétköznap 10
és 18, míg Szentesen az IBUSZirodában 9 és 17 óra között lehet
megvásárolni.
MÁDI JÓZSEF

ITT a DÉL MAG VAR 0 RS Z ÁGOT mindig

A svájci Yverdonban rendezett
nemzetközi
gyaloglóversenyen
vett részt a közelmúltban a Szegedi VSE csapata, s remek eredményekkel térhetett haza Helvétiából. A férfiak 20 kilométeres számát a második olimpiájára készülő Dudás Gyula nyerte, Tubák Róbert az 5., Farkas Ádám a 8., míg
Lengyel Ádám a 10. helyen végzett. A hölgyek 10 kilométeres
számában is remekeltek a piros-kékek, a győzelmet Zádori Orsolya szerezte meg, a junioroknál

Székely Orsolya a dobogó harmadik fokára gyalogolt fel. A junior
fiúk 10 km-es számában Fábián
András bizonyult a legjobbnak.
A sportolókat Antal Andor és
Kéri Ferenc edzők készítették fel
a megmérettetésre, a szereplésüket pedig Jáger Zoltán autókölcsönző és Frank Sándor segítette.
Legközelebb ismét Svájc lesz a
célország. Ezúttal azonban csak
Dudás és Tubák indul az augusztus 25-én startoló Tour de Romandie-n, melyen 190 kilométert kell
teljesíteni ötször 30 és kétszer 20
km-es napi lebontásban.

Rawlins Sopronban
MUNKATÁRSUNKTÓL
Darecko Rawlins követte barátját, Antanas Vilcinskast és a Soproni Ászok NB I A csoportos férfi
kosárlabdacsapatához
szerződött. Az amerikai bedobónak
több ajánlata is volt, főként kül-

földre csábították. A tengerentúli
játékos azonban megszerette
Magyarországot, mindenképpen
hazánkban akart maradni.
Az Ászok így vérbeli szegedi
csapattá alakult, hiszen a két
külföldi kosaras mellett Walke
Károly is a Sopront erősíti.
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• KEK SZUPERMARKET
(a Budapest krt. és a József A. sgt. sarkán)

• DOHÁNY-AJÁNDÉK (Mars tér 18.)
• ÉLELMISZER BOLTOCSKA

Cím: Szeged Nyitra

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

• MÁV PÁLYAUDVAR
• NON-STOP ÉLELMISZER

U. 2. (A Tescóvat szemben. a
Tel.: 06-62/541-270

volt Le Scarpe helyén)

(Fő fasor 52.)
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További örökbe
fogadható kutyák,
cicák a http://www.
tappancs.szeged.hu
oldalon, vagy
elójegyezhetők
a 70/241-6460,
30/372-1395,
30/421-9895
számokon.

Fiatal, kistermetű kutyalány vagyok, akit Aliznak hívnak. Éhesen és félve egy étterem teraszára menekültem be, onnan kerültem tappancsos barátaim köSajnos „kölyökkutyaszezonba" érkeztünk:
zé. Szófogadó, kedves kutyusként élem életem.
2 hónaposak vagyunk, nyolcunkat HattyaKérlek, fogadj örökbe! 70/380-22-86
son találtak meg a harangláb mellett. ígérjük, nem fogsz tőlünk félni, nem növünk
nagyra, és hálásak leszünk, ha befogadsz
bennünket.
A d o m á n y o k a t az a l á b b i
számlaszámra várunk:
Postabank Rt.:
11998006-06289010-10000001
A Tappancs Alapitvany kéri kedves adományozóit,
hogy a befizetési csekken jelöljek, menhelyepitésre
vagy állatmentésre szánják felajánlásaikat.
A menhelyépitésre lekötött adományokat nem áll
módunkban állatmentésre fordítani.
Köszönettel, az alapítvány kuratóriuma

FM954

• • *

ÁÁ Rál'i'UAT*

n

• Gyönyörű

n

Gyönyörűnek hívnak. 1,5 éves, keverék, fekete
szépség vagyok. Szegeden a Csillag térnél találtak
rám. Vedlő bundám miatt azt hitték, vemhes vagyok. De Téged nem csaplak be, ha örökbe fogadsz! 70/380-22-86

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

Vivendi Telecom Hungary

NYITVA TARTAS: h.-p.: 9.00-20.00, szo.: 8.00-13.00, vas.: zárva

ruha • c i p ő • l a k á s t e x t i l • j á t é k • ajándék

A C s o n g r á d Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
(Szeged, Bal fasor 17-21.)
FELVÉTELT HIRDET

P É N Z Ü G Y I ÉS S Z Á M V I T E L I
OSZTÁLYVEZETŐI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A munkakör betöltésének feliételei:
• magyar állampolgárság • büntetlen előélet
• szakirányú (közgazdasági vagy pénzügyi, számviteli) felsőfokú
iskolai végzettség
• legalább 10 éves szakmai, 5 éves vezetői gyakorlat
• könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító regisztráció.
Az írásbeli jelentkezéskar kérjük beküldeni:
• részletes - kézzel írott - szakmai önéletrajzot
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles
másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítványt
• 1 db fényképet.
Bérezés és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint.
A jelentkezéseket - 2003. augusztus 15-ig - a Csongrád Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár levelezési címére (6744 Szeged, Pf.: 472),
Schleining Ibolya igazgató részére kell megküldeni.

Filmajánlók
filmkritikák
filmhírek
Válasszon filmet!

www.delmagyar.hu

!

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 7.

Kiizzadta az MTK a továbbjutást Helsinkiben

Két év, két osztály
Ritka bravúr, amikor, legyen szó
bármilyen szintről is, egy labdarúgócsapat két év alatt két
osztályt ugrik. Ez a siker a Makói Spartacus nevéhez fűződik,
amely a megyei I. osztály rajtjára készül.
Villámkarriernek is nevezhető a
Makói Spartacus pályafutása. A
barátokból, régi ismerősökből,
kispályás csapattársakból összeállt gárda a 2001-2002-es idényt
a megyei I I I . osztályban kezdte.
Az akkori elnök, Köteles László
hívta életre az 1960-as években
az NB II-ben is szerepelt makói
gárda utódját. Beszédes Sándor
edző vezetésével a csapat megnyerte a bajnokságot a Szentesi
Kinizsi előtt, így jogot szerzett az
osztályváltásra. Élt is vele az
együttes, ám már új szakemberrel, Frank Csabával, és új elnökkel, Tóth Kása Lászlóval vágott
neki a megyei II. osztálynak.
- A játékosok a saját maguk
szórakoztatására alakították meg
a Makóhoz kötődő labdarúgókból
a nagypályás gárdát. Ezt a célt alaposan kinőtte a Szpari, úgy, hogy
most már a megyeegy rajtjára készülhetünk - mondta a tréner,
Frank, aki korábban másfél évet
kivéve húsz esztendőt focizott
Makón. - A megyei II. osztályban
az első öt hely egyike volt a cél,
majd azok után, hogy a félszezont
az élen zártuk, módosítottuk az
elvárást a dobogóra.
Mint tudjuk, a Spartacus megőrizte a vezető helyét, ezzel pedig
azon ritka gárdák egyike lett,
amely két év alatt két osztályt
váltott.
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- No, azért ez a sorozat a megyei I. osztályban nagy valószínűséggel megszakad, de nem is
szálltunk el a teljesítményünktől, hiszen erre a bajnokságra a
bentmaradást vállaltuk - folytatta tovább Frank. - Az elsőségek
mellett az is nagy sikernek számít, hogy az elmúlt nyáron Szilvási Jánost, míg most a másodosztály második legeredményesebb gólszerzőjét, Patkós Sándort
fedezte fel és igazolta le a jelenlegi első számú helyi klub, az NB
Il-es Makó FC. Ez is bizonyítja,
hogy jól döntöttek az elődeink,
amikor nem hagyták elkallódni a
város és vonzáskörzetének labdarúgóit. Hosszabb távon talán
ez lehet az értelme a munkánknak.
Újoncként az augusztus 20-án
startoló bajnokságban hazai pályán kezd a Szpari, mégpedig a
Tápé ellen. Erre biztos, hogy sok
néző látogat ki a felújított, megszépült, labdafogóhálóval felszerelt Maros-parti pályára. Am az
igazi rangadó augusztus 24-én,
vasárnap lesz, amikor a szomszédvárhoz, a kétszeres bajnok
Kiszomborhoz látogat a Makó.
- Az önkormányzat segítségével, amely 500 ezer forinttal támogat ebben a szezonban bennünket, kulturált körülmények
közt várhatjuk a rajtot. Mint említettem, Patkós távozott, helyére
Mátó és Fekete érkezett Apátfalvárói, a csapat magja pedig megmaradt. A tisztes helytállás mindenképp elvárható lesz a csapattól - tette hozzá zárásként
Frank.

nmu»
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Jöhet a skót Celtic
LABDARÚGÁS
HELSINGIN JK
(FINN)—MTK 1 - 0 (0-0)
Bajnokok Ligája selejtező, 2. forduló,
visszavágó, Helsinki, 3000 néző. Vezette:
Dejan Delevics (szerb-montenegrói).
Helsingin HE Vilnrotter-Babócsy - Peltola, Nylund, Jensen, Zeneli (Fekete),
Sund, Kallio, Heinola, Mákelá, Hakanpáá,
Kottila.
MTK: Végh - Pusztai, Komlósi, Juhász,
Fűzi - Zavadszky, Halmai, Jezdimirovics,
Szabó (Rednic), Torghelle (Pisont), Silva.
Gólszerző: Mákelá (64. perc).

Az első mérkőzésen az MTK
3-l-re diadalmaskodott, így a
kék-fehérek kétgólos előnnyel
várták a visszavágót.
14. perc: a finnek legaktívabb
játékosa, Mákelá a balról beívelt
labdát kapásból kapura lőtte,
Végh lábbal szögletre mentett.
36. perc: Mákelá meglódult
egy előreívelt labdával, ám hoszszan tolta meg, így Véghbe lőtte,
s csak szöglet lett a helyzetből.
39. perc: először nyílt helyzet
az MTK előtt. Silva átemelt a védőkön, a berobbanó Zavadszky
elől Vilnrotter-Babócsy felszedte
a labdát.
50. perc: Silva passzolt középre balról, Torghelle a tizenhatos

vonaláról a jobb kapufa mellé
lőtt.
64. perc: Peltola adott be jobbról, középen védőink üresen
hagyták Mákelát, aki a tehetetlen Végh mellett a kapuba bólintott, 1-0.
84. perc: Silva ziccerből lőhetett 14 méterről, ívelt labdáját
Babócsy biztosan fogta.
89. perc: Pisont lőtt 11 méterről, a jobb oldali kapufát találta
el.
Az MTK saját magának tette
nehézzé a mérkőzést, azonban a
lényeg, hogy Egervári Sándor tanítványai 3-2-es összesítéssel a
következő fordulóba jutottak,
ahol a Celtickel csatáznak majd.

Ilyés Ferenc erdélyi díja

MÁDI JÓZSEF

Lékó újabb veresége
MUNKATÁRSUNKTÓL

A címvédő szegedi Lékó Péter világossal váratlan vereséget szenvedett az indiai Viswanathan
Anandtól a dortmundi sakk szupertornán, s így hat fordulót követően két ponttal a hátsó régióban található a Tisza-parti nagymester. Bologan folytatta menetelését, most a hazaiak remény-

ségét, Najdicsot győzte le remek
játékkal.
VI. forduló: Radzsabov-Kramnyik döntetlen, Bologan-Najdics
1:0, Lékó-Anand 0:1.
Az állás: Bologan 5 pont,
Kramnyik 3,5, Anand 3, Radzsabov 2,5, Najdics és Lékó 2-2.
Lékó ma Radzsabowal mérkőzik a dortmundi tornán és a világos bábukat vezeti.

Az Erdélyi Krónika című újság megszavaztatta az olvasóit, hogy kit tartanak a legjobb sportolónak?
A legtöbb szavazatot a három éve a Pick Szegedben kézilabdázó Ilyés Ferenc kapta. A díjat a tegnapi
edzés előtt (Miskolczi Róbert képén) vette át a 21 éves és a szegedi tanárképző főiskola negyedéves
pedagógia szakos hallgatója. Egyébként ma 17 órakor az újszegedi sportcsarnokban a Pick Szeged a
szintén első osztályú Békéssel játszik edzőmérkőzést.

Szeptember 6-án hazai környezetben, a Vác ellen kezd a Liss-HNKC

Pécsen két edzőmeccsel hangoltak Gaálék
Egy hónap van hátra az NB l-es
női kézilabda-bajnokság rajtjáig. A sorsolás, az időpontokkal
elkészült, s ebből kiderül, hogy
a Liss-HNKC szeptember 6-án,
otthon a Vác ellen kezd.
Még egy hónap áll Tamás Sándor
vezetőedző és segítője, Giricz
Sándor rendelkezésére, hogy ütőképes együttest formáljon a
Liss-HNKC-ból. Ezt a Balaton-kupa előkészületi torna, valamint edzőmeccsek szolgálják,
amelyek zsinórban követik egymást. A sorsolás már elkészült, s
a kék-sárga alakulat szeptember

6-án, 18 órakor otthon, a Vác ellen kezdi a bajnokságot. Rögtön
a második körben pedig a korábbi Liss-edző, Farkas József által
irányított Cornexi-Alcoa vendégeként lépnek pályára Gaálék.
- A sorsolásunk elfogadható vélekedett Tamás Sándor - , bár
az jó és rossz is egyben, hogy hazai környezetben rajtolunk. Nem
volna ugyanis szerencsés az értünk szorítók előtt vereséggel
nyitni, viszont a Vác alaposan
megerősödött - mindenképpen
győzelemmel lenne jó startolni.
Elfogadjuk a kihívást és szeretnénk megfelelni az elvárásoknak.

A már említett felkészülés
újabb állomásaként tegnap Pécsett, az Európa-bajnokságra készülő ifjúsági válogatottal játszott
két edzőmérkőzést a Liss-HNKC.
A délelőtti találkozót 26-2l-re, a
délutánit pedig 24-20-ra nyerték
meg a Tamás-lányok. Mindkét
összecsapáson Asztalos volt a vásárhelyiek legeredményesebbje,
kilenc, illetve hat góllal. Az együttes a lerohanásos támadást, a felállt fal elleni keresztmozgásokat,
valamint az 5+ l-es és a hatosfalas védekezést gyakorolta. A Liss
legközelebb pénteken 18 órakor a
Hódtói Sportcsarnokban játszik

Totópárbaj
ír i

j M M U i l J

Békéscsaba (10.HTC (2.)
Újpest (U-ZTE (7.)
Debrecen (3.)-Sopron (9.)
MTK (l.J-Pécs (1.)
Videoton (8.)—Győr (6.)
Bochum (9.)—Mamburg (4.)
Bremen (6.)—M'giadbach (12.)
Dortmund (3.H*olfsburj (J.)
Freiburg (1.)—Rostock (13.)
Hannover (lU-Bajenid.)
Köln ( 2 . H M e m (14.)
186D München (10.) Schalke (7.)
Frankfurt (LHeverkusen (15.)
Stuttgart (2.)—Hertha (5.)

2
IX
1
1
IX
X2
1
1
IX
2
X
12
X2
1

Nem volt könnyű dolga az elmúlt heti totópárbaj résztvevőinek. Sok meglepetés született,
ráadásul rengeteg vendégsiker
jellemezte a szelvényt. így nem
volt különösebben váratlan,
hogy Korom Róbert hét, míg ellenfele, Gál László öt találatot
ért el. A magyar bajnoki fordulóban elsősorban hazai győzelmeket vár. A Bundesligában a Stuttgarttól és Szabicstól az első fordulóhoz hasonló, győztes folytaElőző heti tippelőink közül Kotást remél a Királyt és Dárdait a rom Róbert hét, míg Gál László
soraiban tudó Hertha ellen.
öt találatot ért el.

Másnak a nyár a kikapcsolódás,
a pihenés, az utazás évszaka,
egyes sportágakban azonban éppen ekkor rendezik a legtöbb és
legfontosabb eseményeket. így
van ez a kajakosoknál és kenusoknál például, akik éppen az elmúlt hét végén versenyeztek
Szegeden a világbajnoki kiküldetésért. A Démász-Szegedi VE
versenyzői közül Molnár Péter a
sprintszámban, a négyes tagjaként vívta ki az atlantai vb-n való indulást. Csapattársaival
rendszeresen fociznak.

tök), 18: Vasas- HNKC; november 5. (szerda), 18: Vác- HNKC;
2003. január 10. (szombat), 18:
HNKC-Cornexi-Alcoa, 16. (péntek), 18: Debrecen-HNKC; 24.
(szombat),
18: HNKC-Györi
ETO KC; 28. (szerda), 18: Békéscsaba- HNKC, 31. (szombat),
18: HNKC-Köbánya-Spartacus;
február 3. (kedd), 17: Hypo N Ö HNKC; 21. (szombat),
18:
HNKC-Esztergom; 29. (vasárnap), 17: Dunaferr-HNKC; március 20. (szombat), 16: FTCHNKC; 27. (szombat),
18:
HNKC-Vasas.
IMRE PÉTER

Hód TC-s aranyak
MUNKATÁRSUNKTÓL

ÍME A TIPP1EIK

12
1
1
1
12
1
IX
1
12
2
2
12
IX
1

edzőmeccset, az ellenfél a Tisza
Volán ifjúsági fiúcsapata lesz.
A Liss-HNKC részletes programja, 2002. szeptember
6.
(szombat), 18 óra: HNKC-Vác;
10. (szerda), 18: Cornexi-Alcoa-HNKC; 13. (szombat), 18:
HNKC-Debrecen, 20. (szombat). 18: Győri ETO-HNKC; 27.
(szombat), 18: HNKC-Békéscsaba ; október 1. (szerda), 15.30:
Kőbánya-Spartacus-HNKC;
4.
(szombat),
17: HNKC-Hypo
NÖ, 12. (vasárnap), 17: Esztergom-HNKC; 18. (szombat), 18:
HNKC-Dunaferr; 25. (szombat),
18: HNKC- FTC, 30. (csütör-

A Hód TC utánpótlás-teniszezői több versenyen is rajthoz álltak. A vásárhelyi fiatalok remek
eredményeket értek el. Zsiga
Máté
Franciaországban
egy
nagyszabású nemzetközi tornán
vette fel a küzdelmet, a 150 induló közül a 12 éveseknél a 11.
lett. Székesfehérváron a Nike
juniortour állomásán egyéniben
nem talált legyőzőre és az első
kategóriájú Herlitz-kupán is
aranyérmes lett, párosban pedig
második. Testvére, Zsiga Márton az Asbóth-kupa első kategóriájú versenyen szerepelt: egyéniben második, párosban pedig
első helyezést ért el. A Szentes-kupán a leány 16 évesek ve-

télkedését a Hód TC-s Hernádi
Anett nyerte, a nők III. osztályú
küzdelmét pedig a szintén vásárhelyi Bogdán Tímea. Férfi
harmadosztályban
Hernádi
Gyula lett harmadik.
Nem csak versenyekre utaznak a vásárhelyiek, a Hód TC teniszcentrumában is rendeznek
rangos viadalokat. A Hód-kupán
közel ötven utánpótlás-játékos
csatázott. A Csongrád megyei
versenyzők három érmet gyűjtöttek.
Fiúk, 10 évesek: 1. Szabó Péter
(Kazincbarcika), 3. Ajkay Norbert (Gellért TI). 12 évesek: 1.
Szabó Zsolt (Rákosliget), 3. Szabó Levente (GTI). 14 évesek: 1.
Bálint Dávid (Serve/Volley), 3.
Csáki Mihály (Hód TC).

ASZTALITENISZ-ÉRMEK
Szekszárdon rendezték meg a
Nyitnikék-kupa
asztalitenisz-versenyt, melyen
részt vettek az ATSK Szeged
mozgássérült sportolói is.
Nagypál Istvánná a női álló
egyéniben, női párosban és
vegyes párosban első lett, míg az
open kategóriában a második
helyen végzett. Török Mihály a
férfi ülő versenyszámban és az
openben is bronzérmet vehetett
át az eredményhirdetéskor.
III. CECÍLIA-KUPA
Augusztus 10-én (vasárnap)
Sándorfalván rendezik meg a
Cecília-kupa labdarúgótornát, a
küzdelmek 9 órakor kezdődnek.
MAGYAR KUPA-PÁROSÍTÁS
A labdarúgó Magyar Kupa
Csongrád megyei selejtezójénel
első fordulójából a következő
együttesek jutottak tovább:
Sándorfalva, USE-Tanárképző,
Szóreg, Nagymágocs, FK
Spartacus Makó, Mórahalom,
Fábiánsebestyén, Mindszent,
Ferrocolor-Tápé, Szegvár,
Újszentiván, Bordány,
Zenner-Csongrád.
A következő forduló párosítása,
augusztus 17., 17.30:
Fábiánsebestyén-Mindszent,
Szegvár-Hódmezővásárhelyi FC,
Újszentiván-Szőreg,
Zenner-Csongrád-Sándorfalva,
Nagymágocs-USE-Tanárképzö,
Bordány-Mórahalom,
Opusztaszer-Ferrocolor-Tápé,
FK Spartacus Makó-Algyő.
Tegnapi mérkőzésen: Ópusztszer-SZVSE 4-2.
ADÖNTŐBEN
Az MKSZ strandkézilabda
bizottsága tíz helyszínt jelölt ki
az előselejtezők lebonyolítására.
Két helyen is szegedi sikerrel
végződött az esemény. A makói
csoportból az Ördögh József,
Szepes Zoltán, Oszlánczi
András, Miksi István, Mikus
Károly, Kuli Iván, Bessenyei
Imre, Mendebaba Márk
összeállítású Dorozsma jutott
tovább, míg Vonyarcvashegyen a
Dobos László, Dobos József,
Gúnya Péter, Fekete Sz. Tamás,
Prezenczi István, Avar György
(csapatvezető: Veszelovszki Béla)
összetételű szegedi
Marostő-6puttony jutott az
augusztus 16- 17-én
Balatonbogláron megrendezésre
kerülő országos döntőbe.
SZABICS-EDZÓTÁBOR
Hétfőtől péntekig
Szabics-edzőtábor lesz az
újszegedi Kisstadionban, a napi
program reggel 8 órakor
kezdődik és 16 óráig tart. A focit
szerető fiatalok a
szakemberektől elsajátíthatják a
sportág alapjait. Jelentkezni a
06-30/655-830 l-es
telefonszámon lehet.
ELŐDÖNTŐBEN AZ IFIK
A magyar női ifjúsági
vízilabda-válogatott egyenes
ágon jutott a hollandiai
Európa-bajnokság szombati
elődöntőjébe, miután a
házigazda együttes legyőzésével
a B csoport élén végzett. A
mieink szoros csatában múlták
felül a hollandokat.
V. forduló: Magyarország-Hollandia 9-8.
A másik csoport küzdelmeit
Oroszország nyerte.
MEGEMLÉKEZÉS
A Menyhárt Zoltán edzette
atlétacsapatot áprüisban súlyos
tragédia érte: egy versenyről
hazafelé menet az 1991 -es
születésű Miklós Judit
autóbaleset áldozata lett. A
sportág egyik legígéretesebb
tehetségét az egész országban
gyászolták, temetésén példaképe
Vaszi Tünde is részt vett. Edzője
és Vaszi Tünde kezdeményezésére
a felnőtt magyar atléták 200 ezer
forinttal segítik a szüleit, hogy a
sírjára a legszebb emléktábla
kerülhessen „Erősítsd az
Angyalok csapatát" felirattal.
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Pucértúra
a divat

Két bét

Napos idö
KéHftBtt»

DERBY (MTI)

BAKOS ANDRÁS
Úgy van a szabadsággal, mint az
őszibarackkal,
a körtével, a fagyival. Régen annyi
őszibarackot
evett, hogy már torkig volt, és még mindig ette
volna. Most elég egy, esetleg kettő, hogy összehasonlítsa a régi ízzel. így is lehet nagyon szeretni valamit. Valamikor kevés volt a nyári szünet, most két hát is elég. Elmegy arra a helyre,
ahol régen az apjával járt, a Tisza partján. A csapást benőtte a sárga akác, de azért odatalál.
Ásót visz, fűrészt, utóbbit aztán mégse használja. Sajnálja levágni a belógó ágakat, nem akar
maradandó nyomot hagyni. Csak néhány lépcsőfok a meredek parton, három ülőhely odalenn, a víz mellett. Úgy lesz, úgy lehet, hogy az
első napokban az etetés nyomán
karikakeszegeket fog, aztán felbukkannak
a jászok. Négy-öt
nap, és már kárász is akad. Megjelennek az óvatos márnák, de jöhet ponty is. Késő este, vagy
kora hajnalban egy komolyabb, de azért nem
olyan nagy harcsa. Ennél többet tényleg nem kívánhat.
Úgy is kezdődik, ahogyan eltervezte. Már a jászoknál tart: izmosak, nagyok, ás sokan vannak.
Igaz, húszpercenként
húz el egy
motorcsónak,
kétszáz méterre pedig egész délután
kiabálnak,
kötélhintáról ugrálnak a vízbe a tizenéves falubeli
fiúk, de hát nekik is kell valahol pihenniük, a Tisza mindenkié. És estefelé, mindig azonos időben
moraj hallatszik a kilométernyire lévő hajó felöl,
aztán agresszív, hangos dobolás. De ilyenkor már

fölfelé kapaszkodik a lépcsőkön, kezében a hallal
teli vödör.
Egyszer csónakkal megy a helyére egy délután, és
látja, a fiúk átköltöztek oda, leng a hinta, egymás
után repülnek, csattan a víz. A lépcsőből sáros
csúszda lett. Odaevez hozzájuk. Csöndesen beszél, arról, hogy ezt a helyet ő csinálta, és horgászni
szeretne rajta. Csak két hét az egész, nekik meg,
ugye, ott az a másik hely, ahol eddig ugráltak. Megkéri őket, költözzenek vissza. Az egyik fiú roppant
készségesnek mutatkozik, megígéri, mindjárt leszedik a hintát, és visszamennek a másik helyre.
Mintha komolyan beszélne, de hát a többiek gúnyosan nevetnek. Ő tovább evez, aztán, amikor
visszafelé jön, látja, egy lélek sincs a helyen. Csak a
kötél leng. „ígértetek valamit, fiúk", mondja másnap az utcán az egyiknek, annak, aki a szemébe
nevetett. A gyerek megszeppen, hátrál. Azt mondja, a kötél nem az övé, neki ehhez semmi köze.
Amikor legközelebb megy, látja, a kötél nincs ott.
De tiyilván csak néhány órája vehették le, a sárcsúszda még nedves. A parton néhány, sárba taposott alsógatya, egycsipszes zacskó.
Legközelebb törött műanyag kannákat talál a
lépcsőkön, mindegyiken egyet. Tele vannak sáros
vízzel. Mit akar ez jelenteni? Pakol, aztán horgászna, de csönd van, most már nem zavarják a
halak abban, hogy elgondolkodjon rajta, ő is ilyen
volt-e, amikor nem tudott betelni
őszibarackkal.
A viz nem szól bele, hallgat. Mindenkié.

Új őrület terjed Nagy-Britanniában, talán az ott szokatlan kánikula hatására: egyesek meztelenül járják végig az ország egy
kedvelt gyalogtúravonalát. A közel 400 kilométeres Pennine Way
Anglia északi részén húzódik,
közel három hétig tart végigmenni rajta. Az utóbbi napokban
azonban több jelzés érkezett az
úton fekvő természetvédelmi területek felügyelőihez, illetve a
rendőrséghez, hogy a vonalon
csupán cipőbe és kalapba öltözött férfiakat láttak, méretes hátizsákkal a hátukon. A rendőrség
képviselői a The Guardian című
brit napilapnak elmondták, hogy
tapasztalataik szerint a naturisták - akik korábban a dél-angliai
tengerpart közterületein is feltűntek már - igyekeznek tartani
magukat ahhoz az elváráshoz,
hogy hobbijukkal ne zavarjanak
másokat. Ám ha feljelentik őket,
bírságra kell számítaniuk. Júniusban már őrizetbe vettek egy 44
éves férfit hasonló vétség miatt.
A hatóságok az erdőben pucéron
sétálók testi épségéért is aggódnak.

Északkelet felöl kissé hűvösebb levegő áramlik fölénk, ezért mérséklődik a nagy meleg. M a estig napos, száraz idő várható, délután 2 8 , 2 9 fok lesz a jellemző.
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További kilátások
Időjárásunkban továbbra sem lesz lényeges változás, folytatódik a napos, száraz
idó. Délutánonként csak kevés gomolylelhő képződik, ezekből zápor, zivatar nem
alakul ki. A csűcshómérséklet 30 fok körűi várható.
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ISTEN ELTESSE!
IBOLYA
Ibolya a virágnévből keletkezett,
régi magyar női keresztnév. Molnár Ferenc egyfelvonásos színművének címszereplőjét is így
hívják. Egy ismert magyar népmese, a Rózsa és Ibolya kedves
nő alakja viseli ezt a nevet. Egyéb
névnap: Afrodité, Albert, Arabella, Donát, Donatella, Emiliána,
Hilária, Kajetán, Kötöny, Ulrik,
Uránia, Vénusz. Hilária latin
eredetű, jelentése: derűs, vidám,
jókedvű. A név legismertebb jelenlegi viselője Hilary Clinton,
aki jó nevü jogász, majd elnökfeleség lett, majd politikai pályára
lépett.

KÉK hírek
ALUDT, MEGLOPTAK
Szegeden, a kiskundorozsmai
nagybani piacnál egy Ladából tulajdonított el ismeretlen személy
készpénzt és telefont. Az eset érdekessége, hogy jármű tulajdonosa az autóban tartózkodott,
aludt. A kár több mint 100 ezer
forint.
MINDENT VISZNEK
Az építési területeket sem kímélik a tolvajok. Alumíniumoszlopokat vittek el egy szegedi építkezésről, amellyel 140 ezer forint
kárt okoztak az építtetőnek.

BEVERLY HILLS (MTI)

Ismét válni készül Raquel Welch.
Az immár 62 éves amerikai színésznő negyedik házasságát 4 év
után elégelte meg. Welch és férje,
Richárd Palmer étterem tulajdonos szóvivőjükön keresztül tu-

ST. GALLEN, CALFEISENTAL (MTI)

Bictaxi, avagy nem m i n d e n n a p i választék a vasúton érkezőknek a
szegedi Nagyállomáson.
Fotó: GyenesKálmán
-
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 126 cm (hőfoka 26.3 C°), Csongrádnál - 6 3 cm,
Mindszentnél 35 cm. A Maros Makónál - 2 9 cin.
A Nap kel: 5.28, nyugszik: 20.11, Hold kel: 14.50, nyugszik: 2.19

A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

FŰSZER-ELEKTROPROFIL KFT. 1
Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533

datták, hogy „békében válnak
el", s hogy harmadik személy
nem játszik szerepet házasságuk
felbomlásában. Raquel Welch
1999-ben esküdött meg negyedik férjével. A színésznő 18 évesen kötötte első házasságát - emlékeztet a dpa jelentése.

A dundi vörösfenyő

ELTERELT FIGYELEM
Egy mórahalmi tanya tulajdonosának ravaszul elterelte a figyelmét egy román állampolgárságú
férfi, és elemelt tőle ötvenezer forint készpénzt. A bűncselekmény elkövetésével alaposan
gyanúsítható harmincnyolc esztendős tolvajt a rendőrjárőr hamarosan elfogta. A férfit őrizetbe
vették.
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Vasárnap

Welch negyedszer válik Szerenád,

HÉTKÖZNAPI BESURRANÁS
Az elmúlt napokban két hétvégi
házba is besurrantak ismeretlen
tettesek, akik valószínűleg kifigyelték, hogy az épületek tulajdonosai huzamosabb ideje nem
mutatkoznak, tehát nem tartózkodnak otthon. Az ismeretlen
tettes vagy tettesek kerékpárt és
alumínium lemezeket vittek magukkal, a kár 40 ezer forint.

részére:

Max:29°
Min: 17°

Szombat

Információért
t á r c s á z z a HELYI
tahif á v a l h Ívható
vonalunkat az alébbl
telefonszámon, ahol
munkatársaink
k é z s é g g e l állnak
az ó n r a n d a l k a z á s á r e :

06-10/30-40-50

i.OÓ-lkődSzamU Í6Ö-1S ÖÖ

A világ „legkövérebb" vörösfenyője a svájci St. Gallen kantonban, Calfeisentalban áll. „Derékbősége", azaz törzsének átmérője
egy méter nyolcvannégy centiméter - közölte a szövetségi erdészeti hatóság. A dundirekorder
óriásfenyő több száz esztendős,

32,8 méter magas, térfogata 22
köbméter. Jóllehet vörösfenyők
gyakran jóval magasabbak ennél
a példánynál, de nála „teltkarcsúbbról" n e m tudni. Szlovákia
őserdeiben egy 1,78 m átmérőjű
vörösfenyőt tartanak nyilván,
Boszniában pedig egy 1,7 méteresről tudnak - áll az sda svájci
hírügynökség jelentésében.

Viszonylagos sebességkorlátozás
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 11. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község. 12. Néhányan. 13. Egyfajta
pamutszövetből készült ruhadarabot viselő. 15. De mennyire!
16. Pénzbeli értéke. 17. Erő lakozik benne! 19. Római 1550.20.
Szlovákiai folyó. 22. Időmérők javítója. 24. Bolt közepe! 25.
Lengyel és norvég autójel. 27. Nagyobb, összefüggő kőtömb.
29. Hitszegés. 32. Menyasszony. 33. Morze-hang. 34. Kuruc
brigadéros volt (Tamás). 36. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város. 38. ...Maruth (alias Traven). 40. Dunántúli folyó és megye.
42. USA-beli szabvány. 43. Női név falusias becézése. 45. Labdát a kosárba ível. 47. Palástol, titokban tart (másik személyt).
49. Tenyésztett madárfaj. 50. A történetírás görög múzsája.
FÜGGŐLEGES: 1. A közmondás másik része. 2. Uj-zéiandi őslakó. 3.6485 m magas csúcs az Andokban, Bolíviában. 4. Vonatkozó névmás. 5. Hazai. 6. Az APEH ügyfele. 7. Opus, röv. 8.
Esetleg. 9. Londoni villamos. 10. Leszáll a repülőgép. 14. Végzet. 18. Szászvárhoz csatolt község Baranya megyében. 21.
Minden, németül (=ALLE). 23. A francia uralkodó megszólítása
volt. 26. Házasság. 28. Észak-amerikai állam polgára. 30. Felnézve tekintetet rávet. 31. Méretre vág. 35. Keverék. 37. Tengerjáró hajók sebesség-egysége volt. 39. Ritka férfinév. 41. Regény szereplője. 44. A „Solaris" írója (StanjsU^iéfciíl^flfl 1
röv. 48. Üzemben áll!
/Vz
SZERDAI rejtvényünk helyes meg&H©rfA?í1IJ(Smányj,ímely késlekedve felejti el alapítóit, elveszett.
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disznóknak

LOCKS HEATH (MTI)

Egyre nehezebben viselik a disznóknak adott szerenádokat és a
kellemetlen bűzt egy brit falu lakosai, pontosabban csak a zenés
disznóól közelében élők. Pedig a
Locks Heath-i gazda, Raymond
Collier igazán jó ízlésűnek tartja
disznait, semmi rap, trash metál, musical, csakis klasszikus
komolyzenével altatja őket, és
váltig állítja, hogy egy-két szimfónia után sokkal édesdedebben
alszik húszegynéhány példányos
kondája. A szomszédokra viszont nem így hat a muzsika: ők
képtelenek aludni, amíg véget
n e m ér a koncert. Ezért aztán hivatalosan panaszt tettek a tulaj
Collier ellen. A helyi önkormányzat ki is küldött egy zajellenőrt, ám az úgy ítélte meg: a
disznószerenád nem elég hangos
ahhoz, hogy csendháborításnak
lehetne minősíteni.

Lottószámok
SKANPINAVLOTTÓ
A: 2,3,9,15,26,27,29
8:6.13,16,18,19,20,34

A NAP VICCE
Két ideggyógyász beszélget.
- Te mit szoktál feledékenység
ellen felírni?
- Nagyon jó orvosságom és
módszerem van. Mit is...? Hirtelen nem jut eszembe... Mondj
csak egy virágnevet!
- Tulipán.
- Nem jó. Másikat kérek!
- Ibolya!
- Ez az! Ibolya, kérem, mit is
szoktam feledékenység ellen felírni?

