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

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A díva egy jellegzetes szegedi19. századból való selyem vállkendőt kapott ajándékba

Caballé megérkezett a Dóm térre
Tegnap késő este megérkezett Szegedre a
világhírű
katalán
szopránénekesnő,
Montserrat Caballé, aki szombaton este
áriaestet ad a Dóm téren.

Száz patikus utazott Csongrád
megyéből az országos
gyógyszerészfórumra.
A szakemberek ellenzik
az augusztus közepétől
érvényben lévő új támogatási
rendszert, amely szerintük
anyagilag ellehetetleníti a kis
forgalmú gyógyszertárakat.
3. oldal
BEFALAZÁS ÉS MEGOLDÁS
Az IKV Rt. illetékesei
elképzelhetőnek tartják, hogy
csökkentsék annak a Széchenyi
téri házaspárnak a lakásbérleti
díját, amelynek lakása
a gőzfürdő felújítása miatt
sötétségbe borul. A helyzethez
a bérlakás engedély nélküli
átalakítása vezetett.
4. oldal
SEMLEGES ÉPÜLET
KELLENE
Szakemberek szerint nem adhat
otthont a városi képtárnak
a Tisza Lajos körúti Reök-palota.
A szecessziós épület nem elég
semleges és szakmai
szempontok alapján is
alkalmatlannak találtatott.
Az ellenzőknek új ötletük is van.
5. oldal
DÉLI HATÁRZÁR
Rendkívül lelassult, rövid időre
meg is bénult a tompái
határátkelő forgalma tegnap,
a szerb gazdák tiltakozó
demonstrációja miatt. Röszkén
nem volt nagyobb fennakadás,
de nem kizárt, hogy ma
megismétlődik az útblokád
felállítása.
5. oldal

Szülővárosából, Barcelonából délelőtt indult, majd frankfurti átszállással érkezett
meg tegnap este Ferihegyre Montserrat
Caballé. A világhírű dívát, aki szombaton
este koncertet ad a szabadtérin, a város
képviseletében Gyémánt Csilla színháztörténész, a Szegedi Operabarátok Egyesületének elnöke köszöntötte a repülőtéren egy művészi virágcsokorral, Dusha
Béla Szeged fényei című fotóalbumának
angol verziójával, valamint egy Szegedet
bemutató CD-ROM-mal.
Montserrat Caballé elegáns, piros-fekete ruhában, hosszú, piros sálban, mosolyogva válaszolt a sajtó kérdéseire, mint
elmondta, ezekben a hetekben hangfelvételt készít, ezt a munkáját hagyta néhány
napra félbe a szegedi koncert kedvéért. Az
élete ma is a muzsikáról szól, ezért nem
gondolkodik a visszavonuláson, mindig
újabb feladatokat, tanulnivalókat keres.
Noha fontos a pályája, egész életében a
családja volt az első, mert az emberi kapcsolatokat tartja a legfontosabbaknak. Fia
közgazdász, sikeres üzletember, leánya
pedig követi az énekesi pályán.
Magyarországi tartózkodása idejére a
Porsche egy Volkswagen Phaeton luxusautót bocsátott a művésznő rendelkezésére,
ezzel érkezett meg tegnap késő este a Dóm
térre, ahol a színház vezetése fogadta,
majd amikor a színpadra lépett, a nézőtéren ülők nagy tapssal köszöntötték. A szabadtéri hangosító stábja, a színház és a zenekar nevében Marton Árpád ügyvivő

Gyüdi Sándortól és Katkóné Bagi Éva textilrestaurátortól vette át Montserrat Caballé tegnap este a Dóm téren a selyem vállkendőt.
Fotó: Miskolczi Róbert
Gyüdi Sándor igazgató-karmester tolmácsolásával egy eredeti, 19. századi, ma már
különleges ritkaságnak számító, rojtos, fekete szatén vállkendőt adott az énekesnőnek ajándékba, amilyet annak idején megbecsült ünnepi viseletként hordtak az al-

sóvárosi asszonyok. Caballé felpróbálta,
majd meghatódva megköszönte a becses
ajándékot, a meleg fogadtatást. Üdvözölte
a szegedi szimfonikusokat, akiknek Európa-szerte jó hírét hallotta. - Remélem, én
is ugyanolyan örömet tudok majd okozni

Hamarabb kezdődött, hamarabb is ér véget a szezon

önöknek, amilyet önök okoztak ezzel a fogadtatással nekem - mondta végül a díva,
aki miután megnézte a Dóm teret, a Novotelbe hajtatott, ahol a hotel legszebb kétszobás apartmanjában szállásolták el.
H . ZS.

Vásárhelyen a törzstisztek munkahelye bizonytalan

Korai búcsú a dinnyétől Növekvő létszám,
Amennyivel hamarabb kezdődött az idén a dinnyeszezon annyival hamarabb fejeződik be.
A hét végére, augusztus 10-ére
véget érhet a dinnyekorszak.

alárendelt szerep

Augusztus 10. a naptár szerint
Lőrinc napja. Ez a Lőrinc azonban nem az a Lőrinc, amely dátum után már nem érdemes
dinnyét vásárolni: az csak szeptember 5-én következik be.
Többnyire legalábbis ez szokott
lenni a helyzet - az idén mégis az
augusztusi, első Lőrinc lehet a
dinnyeszezonvéget jelző „igazi".
Salamon Katalintól, a hódmezővásárhelyi piac irodavezetőjétől
tudjuk: míg a főszezonban jó
nyolcan-tízen árusítottak dinynyét a piacon, most már alig
egy-két árus jelenik meg. Hozzáteszi: a „szezonzáró" árus - ő
hozza mindig legutolsóként a
dinnyét, nála lehet legtovább
kapni - máris itt van, holott más
években egy hónappal később jelentkezik.

A KÉPVISELŐ FILMJE
A balti államok
szabadságküzdelmeiről forgat
filmet Balogh László MDF-es
országgyűlési képviselő, aki
civilben operatör.
A dokumentumfilm
szeptemberre készül el, három
részben mutatja be Észtország,
Lettország és Litvánia több
évtizedes harcát.
7. oldal
www.delmagyar.hu

Aki szereti a dinnyét, használjon ki minden napot, míg kapható
az édes nyári gyümölcs.
Fotó: Gyenes Kálmán Folytatás az 5. oldalon

További Információért tárcsázza
vonalunkat az alábbi telefonszámon,
ahol munkatársaink készséggel
állnak az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

Ügyfélszolgálati irodáink:
Budapest
VII., Rákóczi út 42.
Győr-Ménfőcsanak
Forráskút u. 27.
Kecskemét
Jókai u. 33.
Kiskőrös
Petőd tér 2.
Nyfregyháza
Dózsa Gy. u. 9.
Pécs
Király u. 42.
Sopron
Baross u. 24.
Szeged
Kálvin tér 7.
Veszprém
Virág Benedek út 4.
Zalaegerszeg
Kossuth u. 7.

1/327-4588,-89
96/449-339
76/500-034
78/414-760
42/504-654
72/522-664
99/506-941
62/452-733
88/406-967
92/350-917

Nyitva tartás: hétfő-péntek. 9-18 óráig, szombat. 9-15 óráig

Ajánlatunk tagjaink
6 hónap
3 hónap

Debreceni parancsnokság alá kerül a vásárhelyi Bercsényi Miklós
Gépesített Lövészdandár. Bár a létszám a tervek szerint nő, mégis
presztízsveszteség az önállóság elvesztése. A dandár sorsát befolyásoló védelmi felülvizsgálati tervet a kormány nem tárgyalta
szerdai ülésén. Részletek a 3. oldalon.
Fotó: Tésik Attila
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A Mol megvásárolná
a szerb Beopetrolt is
BUDAPEST (MTI)

A Mol csütörtökön ajánlatot
adott be a Beopetrol, Szerbia vezető
kőolajtermék-forgalmazó
társasága 79,53 százalékos részesedésének megvásárlására - közölte a Mol. A társaság átvilágítását követően a Mol úgy véli, hogy
kiválóan alkalmas a Beopetrol
piaci helyzetének erősítésére a

magas növekedési potenciállal
rendelkező szerb piacon. A Beopetrol főként kőolajtermékek:
benzin, gázolaj, fűtőolaj, PB és
kenőolaj forgalmazásával foglalkozik. Szerbiában 179 töltőállomásból álló hálózata van. A Beopetrol Szerbia második legnagyobb kőolajtermék kiskereskedője hozzávetőleg 400 ezer tonna
éves értékesítéssel.

SZDSZ: ragaszkodnak
az eredeti adótáblához
GYÖNGYÖS (MTI)

Az SZDSZ semmiféle kompromisszumra nem lát lehetőséget a
tavaly elfogadott, 2004-re vonatkozó adótábla ügyében - jelentette lei Fodor Gábor. A szabad demokraták országos ügyvivője, a
párt Heves megyei elnöke emlékeztetett arra, hogy a parlament

az elmúlt évben éppen az SZDSZ
szorgalmazására döntött - az
idei mellett - a 2004-es adótábla
elfogadásáról is. Fodor hangsúlyozta, hogy az SZDSZ nem látja
azokat a rendkívül fontos indokokat, amelyek miatt az adótáblát módosítani kellene, ezért a
párt nem szavaz meg semmilyen
erre vonatkozó előterjesztést.

Halálos ítélet a bali robbantás miatt

-
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Fiatalok megrohanták Jordánia bagdadi

Robbantás

s
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Nagy erejű robbanás rázta meg
csütörtökön Bagdadban a jordániai nagykövetséget. A detonációban, amelyet valószínűleg gépkocsiba rejtett pokolgép okozott,
nem tudni, pontosan hányan
haltak meg, az egymásnak ellentmondó jelentések kilenc és
tizenkettő közé teszik a halálos
áldozatok számát, és mintegy 32
sebesültről szólnak. Az AP amerikai hírügynökség szemtanúkra
hivatkozva arról számolt be,
hogy a nagykövetséget védő fal
előtt parkoló üres minibuszba
rejtett, távirányítású pokolgép lépett működésbe. Előzőleg aknagránátokkal végrehajtott támadásról szóltak a híradások. A
robbanás után iraki fiatalok csoportja rohant a képviselet kapujához és elkezdték leszaggatni II.
Abdalláh jordániai király és néhai apja, Husszein portréit, miközben Jordánia-ellenes jelszavakat skandáltak, majd feldúlták
a nagykövetség épületét.
*

Jordánia nagykövetsége előtt gyülekező iraki fiatalok a robbantás u t á n .
kön Tikrítben, egy nappal azután, hogy Irak középső részén
őrizetbe vették Szaddám Húszéin volt iraki elnök 18 hívét és óriási fegyverraktárra bukkantak. A

csütörtök pirkadat előtti razziákban elfogott személyek egyike
szervezte a Tikrítct, Szaddám
Húszéin szülővárosát ellenőrző
amerikai erők elleni támadáso-

DENSAPAR (MTI)

Ingyenes tankönyvek

Egy indonéz bíróság meghozta az
első, halálos ítéletet a 2002. októberében Bali szigetén elkövetett, több mint kétszáz halálos
áldozatot követelő robbantás
ügyében. A 40 éves, iszlám szélsőségesnek tartott, jávai illetőségű Amrozi bin Nurhaszjimt (felvételünkön) azzal vádolták, hogy
ő vásárolta a bali étterem és diszkó elleni robbantásos merényletekben felhasznált furgont és egy
tonna vegyi anyagot. A merénylettel az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban lévő
regionális iszlám szervezetet, a
Dzscmáa Iszlamiyát gyanúsították. A densapari bíróság a Bali
merényletet „emberiesség elleni
bűntettnek" minősítette. Az íté-

Félmillió diák, alanyi jogon

Az európai hőhullám miatti erdőtüzek tovább veszélyeztetik a
lakosságot több országban. Az
Ibcriai-fclszigctcn abszolút melcgrckordra várnak.
G E N O V A , SEVILLA (MTI)

Mintegy 400 lakost kellett otthonából kiköltöztetni az olaszországi Genova és Savona városok
környékén, miután a tüzek elérték házaikat. Genova külvárosában, Pra-I'almaróban a tűzoltók
biztonsági okokból kimenekítettek 300 helyi lakost, egy tucat
mentőautó segédkezett az idősek
elszállításában. Savona település
közelében egy kemping került
veszélybe, ezért az ott tartózkodó
mintegy száz vendég biztonságos
helyre vonult tovább.
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BAGDAD, TIKRÍT (MTI)

Iszlám szélsőséges

A hőhullám
rekordjai

//
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Amerikai katonák elfogták az
iraki ellenállási mozgalom négy
feltételezett vezetőjét csütörtö-

BUDAPEST (MTI)

Pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre a
jogosultak számáról, egyes kategóriák között átfedések lehetnek - tette hozzá. Sipos János elmondta:
„szeptembertől ingyenesen kapják a gyermekvédelmi törvény értelmében a tankönyveket a tartósan
beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek, a háromvagy többgyermekes családban élő, illetve egyedül-

MTI Telefotó: Dévényi Veronika

kat elkövető akciócsoportokat és
fizette a gerillaharcosokat - közölte Steve Russell alezredes, a
rajtaütéseket végző 4. gyalogos
hadosztály szóvivője.

RÖVIDEN

szeptembertől

Várhatóan félmillió körül lesz azon diákok száma, akik alanyi jogon, ingyenesen kapják a tankönyveket - közölte Sípos János, közoktatási
helyettes államtitkár a Nemzeti Tankönyvkiadó
raktárában tartott tájékoztatón.

letet két nappal a dzsakartai
Marriott luxushotel elleni terrorakció (14 áldozat) után hozták.

*

álló szülő által nevelt diákok és alsó tagozaton az
első-negyedik évfolyamon a kiegészítő családi pótlékban részesülők". A jogosultak köre utóbbi kategóriában jövőre a felső tagozatos diákokkal,
2005-től a középiskolásokkal bővül. Sipos szerint a
tankönyv-támogatási normatíva idén diákonként
2400, míg a kiegészítő támogatás 5600 forint, így
összesen 8000 forint jár az ingyenes ellátásra jogosult tanulók után. Az 1-4. évfolyamosok
3500-7000 Ft közötti összeget fizetnek. Az 5-8.
évfolyamokra járóknál jóval nagyobb a szóródás, de
a tanulók többsége 6000-15 ezer forintot fizethet a
tankönyvekért. Ettől a 9-12. évfolyamokra járók
költségei akkor térnek el, ha egy tantárgyhoz több
kiegészítő kiadványt is megrendelnek.

Gyurcsány Ferenc és a balatonőszödi kormányüdülő körük tulajdonszerzés

Fideszes kérdések a sekély vízben
Gyurcsány Ferenc cége törvénytelenül jutott a balatonőszödi
kormányüdülőhöz tartozó ingatlanhoz - közölte Szijjártó
Péter fideszes képviselő az üdülő előtti sekély vízben.
BALATONÓSZÖD (MTI)

Bizonyossá vált, hogy Gyurcsány
Ferenc ifjúsági miniszter cége 30
millió forintért és tíz év lízinggel
jogtalanul jutott hozzá az őszödi
kormányüdülő 3200 n m telken
fekvő 300 nm, kétszintes, négy
lakosztályos villájához - mondta
Szijjártó Péter. Az ellenzéki honatya szerint az ingatlanszerzés
törvénytelen, mert a jogszabályok nem tették lehetővé, hogy 20
millió forintnál értékesebb állami ingatlant tíz évvel ezelőtt eladjanak, illetve „a jelek szerint"
elmaradt a kötelezően előírt versenytárgyalás. „1993-ban két országos napilapban meghirdették
az őszödi ingatlant eladásra, de
az apróhirdetésből mindössze az
nem derül ki, hogy Balatonőszödről, a kormányüdülőről, állami tulajdonról és versenytárgyalás során megszerezhető villáról van szó" - fogalmazott Szijjártó Péter.

A Földközi-tenger vizének hőmérséklete a spanyol partoknál
helyenként 32 Celsius-fokos, öt
fokkal magasabb, mint ebben az
időszakban átlagosan szokott
lenni - közölte a kataiőniai meteorológiai központ. Ez a vízhőmérséklet 45 éves rekordot döntött meg, ráadásul a legmagasabb
hőfokot általában nyár végén,
szeptemberben mérik. Az előrejelzés szerint az Ibériai-félsziget
nagy részén továbbra is m e g m a - .
rad a 40 Celsius-fokos hőség a jöMeddig tűri Medgyessy Péter a
vő hét végéig. Andalúzia és Extbarátoknak, üzlettársaknak, a
remadura területén augusztus Sajtótájékoztató a Balatonban. Szijjártó Péter (szemüveggel) az szocialista klientúra tagjainak a
16. táján 43-44 fokot is elérhet.
és
akadálytalan
egykori kormány-, mai Gyurcsány-villa előtt. MTI Telefotó: Nagy Lajos határtalan

ámoldutását a magyar kormányban és a McH-bcn? - idézett a
képviselő a kormányfőnek írt leveléből. Azt követően írta meg a
levelet, hogy birtokukba került
két levél, amely a Kehi jelentésének átdolgozása körüli összefonódásokra vet fényt. Az egyik levelet Szilvásy György írta Kiss
Péternek 2003. június 23-án.
Abban a MeH egykori helyettes
államtitkára fölkéri a minisztert
az őszödi ingatlanértékesítésre
vonatkozó Kehi-jelentés módosítására. A másik levelet Kiss Péter
2003. július 3-án írta Monostori
Lajosnénak, a Kehi elnökének,
és a jelentés felülvizsgálatát kérte - közölte Szijjártó.
•
A Gyurcsány Ferenc által lízingelt balatonőszödi villa értékesítésével kapcsolatban a tényeket
bárki megismerheti, hiszen a Kehi ezzel kapcsolatos tájékoztatója az interneten hozzáférhető közölte Gál f. Zoltán. Elmondta:
az előző kormány Kehi-elnöke,
Sepsey Tamás „a kormányváltás
előtti utolsó napon lezárt egy
olyan vizsgálatot, amit nem végzett el". „A Kehi már az új kormány ideje alatt, a jogszabályoknak megfelelően készítette el ezt
a vizsgálatot. A jelentésből „egyértelműen kiderül, hogy a vitatott ingatlaneladás és az ingatlanvásárlás is jogszerű volt".

ÓVODAI PÁLYÁZATOK
Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium 2003. szeptember
30-ig meghosszabbította a
„Brunszvik Teréz óvodai
számítógépes program" című
pályázatának beadási
határidejét. A pályázati felhívás
és a pályázati ú t m u t a t ó
megtalálható az IHM honlapján.
EBTENYÉSZTŐK
A rendőrség csütörtökön
házkutatást tartott a Magyar
Ebtenyésztők Országos
Egyesületének (MEOE) XI.
kerületi székházában; a
szervezet ellen csalás vétsége
alapos gyanúja miatt évek óta
eljárás folyik - mondta a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
sajtóügyeletcsek. A házkutatás
ügyészi jelenlét mellett folyt. A
MEOE közleménye szerint a
rendőrségi akció az egyesület
ellehetetlenülésével fenyeget, az
ügy hátterében pedig feltehetőleg
az FVM és az egyesület közötti
jogvita áll.
MAGYAR SZIGET
Magyar sziget címmel 3.
alkalommal rendeznek
kulturális és zenei
rendezvénysorozatot a
Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági
Mozgalom szervezésében. Az
idei program augusztus 11 -én
kezdődik a kismarosi ifjúsági
táborban. A fesztiválra a
Kárpát-medencéből
hozzávetőleg másfélezer
résztvevőt és tízezernél is több
vendéget várnak - közölte
Csanádi Ágnes szervező.
Újdonságként gyermeksarkot is
berendeznek, hogy a családostól
érkező szülők is zavartalanul
szórakozhassanak vagy éppen
aktívan részt vehessenek a
különböző programokon.
BUDAPEST PLAGE

A Budapest Plage egy kis
tengerparti hangulatot fog
varázsolni a főváros szívébe, a
rakpartra - hangsúlyozta
Demszky Gábor főpolgármester,
amikor megnyitotta a
rendezvényt. A Margithíd pesti
hídfője és a Dráva utca közötti
szakaszon létrehozott homokos
part augusztus 20-ig tart nyitva,
ahol ingyenes programokkal
várják a látogatókat.
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Negyven törzstiszt munkahelye bizonytalan Vásárhelyen - A szerződéses katonák létszáma nőhet

Alárendelt szerepbe jutnak
Mégsem tárgyalta meg szerdán
a kormány a védelmi felülvizsgálati tervet. A kabinet a honvédelmi miniszter feladatául
szabta, hogy készítse el a szükséges előterjesztéseket. A vásárhelyi alakulatnál a tervek szerint nőni fog a szerződéses katonák létszáma, a törzsben dolgozó negyven tiszt munkahelye
azonban bizonytalan.
A kormány szerdai ülésén - a várakozásokkal ellentétben - nem
került napirendre a védelmi felülvizsgálati terv, melyet a múlt
héten a parlament honvédelmi
bizottságának ismertetett a táborfalvi kiképzőközpontban fuhász Ferenc honvédelmi miniszter, valamint Szenes Zoltán vezérkari főnök. A kormányszóvivői hivatal lapunk kérdésére közölte: a kabinetnek az a szándéka, hogy végigvigye a haderőreformot, és most azt kérték a honvédelmi minisztertől, hogy készítse el, s nyújtsa be ezzel kapcsolatos előterjesztését.
- Különösen fontos Vásárhely
számára a Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár jelenléte.
Elsősorban az ott dolgozó helybéliek miatt, másrészt pedig
azért, mert a helyőrség valamennyi dolgozója fogyasztóként
is jelen van a városban - mondta
lapunknak Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő.
A város első embere úgy tudja,

SULYOK ERZSÉBET

Nem túl biztatóak a kilátások a vásárhelyi laktanyában állomásozó harckocsikból.
2004. január l-jén kezdődik meg
az átszervezés, melynek során a
dandár debreceni parancsnokság
alá kerül, a laktanyában dolgozók létszáma a jelenlegi 1800-ról
kétezerre emelkedik.
- Nemrégiben azért találkoztam a honvédelmi miniszterrel,
illetve kerestük fel Csorba Mihály alpolgármesterrel a vezérka-

ri főnököt, hogy maradjanak a
katonák Vásárhelyen. Hiszen értelmetlen lett volna a laktanya
bezárása, miközben modernizálására, felújítására milliárdokat
költöttek. Az már sok lett volna,
ha a 47-es úttal kapcsolatos ügy
után a laktanyát is elveszíti ez a
város - tette hozzá Lázár János. Úgy látszik, eredményesen küz-

ÁTKÉPZIK A SZERZODESES KATONAKAT
A védelmi felülvizsgálati tervről nem árultak el
sok részletet. A rendszerváltás óta ez már a negyedik haderőreform, és Csongrád megye két alakulatát is érinti: a szentesi és a vásárhelyi dandárt. A
jelenlegi vásárhelyi Bercsényi Miklós Gépesített
Lövészdandár harckocsizó és önjáró tüzérzászlóalját kivonják, a zömében szerződéses állományú
legénységet korszerűbb fegyvernemekre képezik
át. A mintegy ezernégyszáz katonát számláló két
gépesített lövészzászlóaljat megerősítik.

A vásárhelyi laktanya felújítására költött milliárdok sem jelentenek majd fölöslegesen kidobott
adóforintokat, hiszen nem csak a gépesített lövészek létszámát emelik meg jelentősen, de ide vezénylik a szentesi műszaki dandár néhány alegységét is. A laktanyában dolgozók között a dandártörzsbe beosztott negyven tiszt sorsa - munkahelye - a legbizonytalanabb, ugyanis ha az alakulatot tényleg összevonják a debrecenivel, akkor a törzs megszűnik.

Fotó: Tésik Attila

döttünk, hiszen nem fogy, hanem emelkedik majd a létszám.
Az pedig ebből a szempontból
mindegy, hogy dandár marad a
vásárhelyi, vagy csak helyőrség
lesz.
Lázár János elmondta: ha létszámleépítésre kerülne sor, az ellen ismét felemelné a szavát.
Csorba Mihály alpolgármester
17 évig szolgált a vásárhelyi alakulatnál, s ebből 15 esztendeig
parancsnokként. Úgy véli, mindenképpen
presztízsveszteség
Vásárhelynek, hogy összevonják
Debrecennel.
- Ez azt jelenti, hogy megszűnik majd a dandárparancsnokság, a negyven tiszt elhelyezése
jelenti majd a legkomolyabb
problémát - tette hozzá.
Azt is megtudtuk: a haderőreform már nem számol sorállományú katonákkal.
KOROM ANDRÁS

Csongrád megyéből száz patikus utazott a budapesti gyógyszerészfórumra

Zárt ajtók mögött tanácskoztak
Az országos gyógyszerészfórumra Csongrád megyéből száz patikus utazott. A tanácskozás miatt a patikák többsége bezárt.
Az augusztus 16-átói bevezetésre
kerülő új gyógyszer-támogatási
rendszerrel kapcsolatos patikusfórumra Csongrád megyéből két
busszal, gépkocsikkal közel száz
gyógyszerész utazott Budapestre
- tájékoztatta lapunkat a Csongrád megyei gyógyszerészkamara
elnöke, Kőhegyi Ferenc. A szegedi patikák többsége bezárt, főleg
az egyszemélyes gyógyszertárak

Beszédgyakorlat

tettek lakatot az ajtókra csütörtökön délben.
A nagyobb, több gyógyszerészt
foglalkoztató gyógyszertárak is
lehúzták a redőnyt, viszont sokan úgy döntöttek, hogy zárt ajtók mögött, de kiszolgálják a becsengető betegeket. A zárt ajtókra
mindenütt kiírták, hogy melyik
gyógyszertár tart nyitva. Szegeden erre a Kígyó patikát jelölte ki
Csongrád megye főgyógyszerésze, s a megye minden nagyvárosában volt egy-egy, nyitva tartásra kötelezett gyógyszertár.
A félnapos patikabezárásokra

azért került sor, mert a gyógyszerészek részt akartak venni a
csütörtökön délután 5 órakor
Budapesten
megrendezett
gyógyszerészfórumon. A szakmai találkozótól azt várták, tegyék világossá számukra, hogyan történik majd az új támogatás, amiről eddig nem kaptak
világos és mindenre kiterjedő
magyarázatot.
A fórumon az innovatív gyógyszergyártók kifejtették, hogy alkotmányellenes az augusztus
15-től bevezetendő gyógyszer-finanszírozási rendszer.

A résztvevőknek Matejka Zsuzsanna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatója beszélt az új támogatási
rendszerről és igyekezett megnyugtatni a gyógyszerészeket,
hogy a kormány szerdai döntése
szerint a patikák egyszerűsített
eljárásban, alanyi jogon juthatnak összesen 3,9 milliárd forintnyi finanszírozási előleghez. Előadását a résztvevők hangoskodásukkal többször megszakították,
mert szerintük az elmondottakkal ellentétben az új rendszer túl
bonyolult, megvalósíthatatlan.
•
Az, hogy a gyógyszertárak
többsége tegnap délután zárva
tartott, általában nem okozott
fennakadást.
Mórahalmon az Ezüst kehely
patika bezárt ugyan, de a délután
érkező betegek megkapták a készítményeket, zárt ajtók mögött.
Szatymazon a háziorvosok délelőtt rendeltek, így akinek gyógyszerre volt szüksége, még a déli
zárás előtt megvehette. A településen már egy hete értesítették a
lakosságot a csütörtök délutáni
patikabezárásról.
„Nálunk gyorsan terjed a hír,
így mindenki tudomást szerzett
a patika mostani nyitva tartásáról időben. Akinek gyógyszerre
volt szüksége, a délelőtti nyitva
tartás idején ment, így nem volt
fennakadás" - mondta dr. Bittó
Csaba apátfalvi háziorvos. Hasonló tapasztalatokról számolt
be dr. Erdősy István, Királyegyes
háziorvosa is. Mint mondta, a
néhány évvel ezelőtt átadott patika jól működik és most sem
maradt gyógyszer nélkül senki.
K. K.
Fotó: Gyenes Kálmán

T

Tegnap délben sok gyógyszertár bezárt Szegeden is a patikusfórum miatt.

Voltak meglepő elemei a miniszterelnök régóta esedékes, szerdán
este a köztévében végre bekövetkezett megszólalásának. Akik azt
várták, hogy a gazdasági szakembernek tartott Medgyessy Péter
megkísérel rendet vágni a kormányzati és ellenzéki kommunikáció együttes mélyrepülése nyomán keletkezett zűrzavarban, csalódtak. Mert nem lett tisztább a kép a magyar gazdaság állapotáról. Viszont fölsejlett egy mindenkinek jót akaró kormányfő képe.
Aki igenis rendet vág a kapkodó pénzügyérek között, véget vet az
ötletelésnek és az 53. hetet a legteljesebb határozottsággal novemberben helyezi el. Rábólint az SZDSZ adótábla-makacsságára, ám a költségvetési tervezet számai közötti közös kincskereső
akció sikerétől teszi függővé az adócsökkentést. Nincs válság,
mondja, és az összehúzandó nadrágszíj-hasonlat sem tetszik neki
- ésszerű takarékosság, az igen. Az állami szférában is, mondja,
és a kormányőrséggel, meg az első osztályú miniszteriális repülőjegyekkel példálózik.
Nagyjából ezen a ponton szakadhat el a türelemnek az ő madzagja és hatalmasodhat el a bizalmi tőkéjüket még föl nem élt
polgárokban is - az ingerültség. Ha elég ügyetlen vagyok és szóba
hozom az állami példamutatást a takarékosságban, akkor elemi
dolgom egy-két őszinte szót vetni a publikumnak. Nem lenne abban az égvilágon semmi rizikó, ha merném megmondani: az állam bizony túl nagy, a hivatalok szaporák, bőviben vannak a hivatalnokoknak és ez igen sokba kerül, ráadásul kevéssé hatékony. Nem azon gondolkodunk tehát, hogy a sok hivatalnok másodosztályon utazzon, hanem azon, hogy kevesebb, de az első
osztályt is megérdemlő hivatalnok szolgáljon. És akkor hátha
nem fordul elő, hogy a hivatalokban már minden második ember
kommunikátor, a népeket meg örökös választási hadjáratban
szenvedő pohtikusok etetik közgazdasági abszurdumokkal, feszt.
És akkor esetleg megtörténik, hogy hetekig tartó nyilvános ötletelés és politikai szájtépés helyett számításokkal alátámasztott gazdálkodási alternatívákról lehet vitatkozni. Az költségvetési vita lenne. Hogy mikor van az 53. hét - az valami más.

Újhelyi szerint a Fidesz elkésett az aláírásgyűjtéssel

Autópályatükröt tart
a szocialista párt
A jobboldali pártoknak nincs joguk becsmérlő nyilatkozatokban bírálni a Medgyessy-kormány eredményeit - mondta
rendhagyó sajtótájékoztatóján,
az M5-ös autópálya továbbépítésére indított aláírásgyűjtés
kapcsán Újhelyi István, aki szerint az akció mögött a Fidesz áll.
- A Fidesznek szembe kell néznie saját kormányzati eredményeivel, és kívülről kell látnia
mostani álságos magatartását magyarázta Újhelyi István, az
MSZP országgyűlési képviselője,
miért adott át egy tükröt tegnapi,
rendhagyó sajtótájékoztatóján a
Fidesz-MPSZ szegedi, Victor
Hugó utcai székházában.
A politikus H. Nagy Lászlóval,
a Fiatal Baloldal Csongrád megyei elnökével együtt ismertette
álláspontját. Kijelentette, hogy a
jobboldali pártoknak nincs erkölcsi alapjuk politikai akciókat
indítani az M5-ös továbbépítésére, és becsmérlő nyilatkozatokban a Medgyessy-kormányon
kérni számon saját hibáikat. Újhelyi az aláírásgyűjtést elindító
M5-ös Autópályát Használók Érdekvédelmi Szövetségéről mögött a Fideszt sejti, többek között
azért, mert az akcióról rendre fi-

deszes politikusok nyilatkoznak,
fideszes irodákban gyűjtik az aláírásokat. Kijelentette: az Orbán-kormány idején kellett volna aláírást gyűjteni, mert szerinte abban az időben kísérlet sem
történt valódi megállapodásra az
autópálya tulajdonosaival. - A
Fidesz nyitott kapukat dönget,
hiszen a miniszterelnök maga jelentette be, hogy 2006-ig megépül az M5-ös hiányzó szakasza,
és az egész sztrádát bevonják a
matricás rendszerbe - hangsúlyozta Újhelyi.
Kérdésünkre elmondta, a költségvetés tervezésekor a Fidesz
nem fogalmazott meg javaslatokat a finanszírozásra, de a kormány elképzeléseit a párt folyamatosan és élesen bírálja.
•
A Fidesz-MPSZ szegedi csoportja 2005. december 31-éig
megőrzi az ajándékot - tudtuk
meg Rákos Tibortól, az ellenzéki
párt helyi elnökétől. - Egyelőre
csak a jelen látszik ebben a tükörben. Kíváncsik vagyunk arra,
ha az MSZP ígéretei ellenére
2006-ig nem ér Szegedre a sztráda, vajon bele tudnak-e majd
nézni a szocialisták - fogalmazott Rákos.
K. B.

Ünnepi támogatások
Összesen 568 települési önkormányzat augusztus 20-i rendezvényét támogatja a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) 80 millió forint értékben. Mivel sok pályázat
érkezett, a hivatal 80 millióra
emelte az eredetileg 50 millió fo-

rintos támogatási keretet. A beérkezett 1053 pályázatban összesen
több mint 392 milbó forintot igényeltek az önkormányzatok. Míg
az előző évben a pályázók 48 százaléka, az idén a támogatásért fordulók 54 százaléka járt sikerrel.

ERETTSEGIZZEN ESTI TAGOZATON!
[ ESTI TAGOZATÚ GIMNÁZIUM FELVÉTELT
HIRDET A 2003/2004-ES TANÉVRE.
BEIRATKOZHAT
• Szentesen
(30/280-3046),
• Mindszenten (62/226-342, 30/350-1173),
• Kiszomboron (30/280-3039),
• Sándorfalván (30/280-3040)
• és Hódmezővásárhelyen (06-30-515-4354).
A jelentkezés módjáról felvilágosítást az egyes iskoláknál
megadott telefonszámokon adunk.
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Márai-darabbal kezdődik a kőszínházi évad

KÖRKÉP

Szabadtéri után bérletezés

SZEGED. Vikidál Gyulát kíséri
a szegedi Indigó együttes ma 20
órától a Mediterrán teraszon. A
legendás rockénekes az Indigó
segítségével felidézi pályája
legemlékezetesebb állomásait,
és mai, „rockoperista"
korszakának legismertebb dalait
is elénekli.

Agárdy Gábor és Avar István vendégszereplésével, A gyertyák csonkig égnek című Márai-darabbal
nyit a nagyszínház.
A Szegedi Nemzeti Színházban végrehajtották a
közgyűlés által előírt 10 százalékos létszámleépítést. A jegyirodában augusztus 21-én kezdik értékesíteni a következő évadra szóló bérleteket. A
kőszínházi szezon nyitó előadását szeptember
19-én tartják Agárdy Gábor és Avar István vendégszereplésével.

DESZK. A község
képviselő-testületének pénzügyi
bizottsága csütörtökön délután
ülésezett. A napirendi pontok
között szerepelt a 2003. évi
költségvetési rendelet féléves
módosítása, valamint az
Orosházi Határőr Igazgatóság
kiszombori határőrizeti
kirendeltség támogatása.
Megtárgyaltak egy
ingatlanvétcli ajánlatot is,
amelyre a gázközmű bekötése
miatt van szükség. A
határőrizeti kirendeltségnek a
képviselő-testület 100 ezer
forint értékű támogatást
biztosít a költségvetésben
meghatározott társadalmi
szervezetek támogatására
előirányzott keretösszeg
terhére.

A közgyűlés által kötelezően előírt és mostanra végrehajtott 10 százalékos, azaz 40 főt érintő létszámleépítés nem akadályozza a művészi munkát és nem
okoz majd fennakadást a következő évadban a Szegedi Nemzeti Színházban, állítják a teátrum vezetői.
- Miután a 10 százalékos normatív létszámcsökkentés a színház minden szegmensére egyformán
vonatkozott, Módi Zoltán önkormányzati biztos
úgy hajtotta végre, hogy minden egységnél - a műszaknál, az ügyvitelnél, a kórusnál, a zenekarnál, a
színészeknél - arányos létszámcsökkentést rendelt
el. A távozók nagy része nyugdíjba vagy szakmai
nyugdíjba ment, sokan pedig kikerültek a közalkalmazotti státusból, a jövőben vállalkozóként dolgoznak a színháznak. A közgyűlési határozat az állandó kiadások csökkentését tűzte ki a célul, a
színház az elmúlt hetekben megtett lépésekkel
mostanra teljesítette a városháza előírásait. Nem
szeretném nevesíteni, kik azok a művészek, akik a
szakmai nyugdíjat választották, hiszen a közönség
a jövőben is láthatja őket a színpadon. Elindult egy
gyógyulási folyamat a társulatban, amit tartalmas
őszi szezonkezdéssel szeretnék erősíteni - válaszolta megkeresésünkre Székhelyi József színigazgató.
A prózai társulat a következő évadban egyetlen
állandó taggal egészül ki: Posta Lajos színművész
szerződik Szegedre. A pályája elején járó Almási

K I S T E L E K . Zenés nyári esték a
sportcsarnok teraszán címmel
rendeznek koncertsorozatot
Kisteleken. Elsőként a Nyuszi
nevű diákegyüttes lép színpadra
ma este 7 órától. Fiatal zenészek
mutatkoznak be a közönségnek
minden második pénteken. Az
eseményt a zenekedvelők ingyen
élvezhetik majd. A koncert után
a szervezők további zenés
műsorokkal kedveskednek az
odalátogatóknak.

Pluszpénz
- karbantartásra
Várhatóan mintegy 300 millió forinttal nő a Démász árrése az
augusztus l-jén hatályba lépett villamosenergia-áremelés következtében az idén.
MUNKATÁRSUNKTÓL

AKCIÓ

HORVÁTORSZÁG

Braí-SZiget/SUTIVAN FÜLÖP ÜDÜLŐHAZAK

AKCIÓ szept-okt
szállodában, reggelivel 49 999 Ft-tál

Last minute utak, körutazások,
városlátogatások!

Jelentkezni lehel:

SZEPARK KFT. - SZIKI TOURS
6720 S/eged, Steláala 6. Tol.: S2/40S-891

Tóth András két produkció rendezésével mutatkozik be vendégként: október 3-án, az évad első bemutatójaként Pirandello Hat szerep szerzőt keres
című színművét állítja színpadra, februárban pedig
Zsolt Béla darabját, a Nemzeti drogériát rendezi.
Bal József látja majd el a prózai tagozatvezetői teendőket, ő áprilisban Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő című darabját rendezi.
A Kelemen utcai színházi jegyirodában a szabadtéri játékok befejeződése után, augusztus 21-től lehet megvásárolni a következő évadra szóló bérleteket. Szeptember 19-én tartják a szezonnyitó díszelőadást a nagyszínházban: a Pesti Magyar Színház
vendégjátékaként A gyertyák csonkig égnek című
világsikerű Márai-rcgény színpadi változatát láthatja a szegedi közönség. A két főszereplőt, Henriket és Konrádot két Kossuth-díjas színész, Avar István és a Szegedről indult Agárdy Gábor játssza. Erre - és a másnapi előadásra - már árulják a jegyeket
a Kelemen utcában.
- A Pesti Magyar Színház produkciójának meghívása gesztus a pályáját itt kezdő Agárdy Gábor, valamint Márai és a szegedi közönség számára. Az
önkormányzati biztos döntése nyomán a következő évad első felében a nagyszínház lesz az egyetlen
játszóhelyünk, mert meg kell erősödnünk, stabilizálnunk kell az intézmény gazdasági helyzetét. Remélem, hogy az évad második felére, azaz a következő naptári év elejére magunkra találunk és a Korzó moziban bérleten kívüli előadásokat is tudunk
majd kínálni a közönségnek. A pénzügyi helyzetünktől függ, hogy az azt követő évadban meghirdethetünk-e már kamarabérletet is. Én nagyon szeretném - mondta a direktor.

Az időjárás miatt több áramot vettek a Démásztól

RÚZSA. A rúzsai katolikus
templom búcsúján vasárnap
11 órától Kretovics László
pápai prelátus celebrál főpapi
szentmisét. Az eseményt
levélben köszönti Mádl Ferenc
köztársasági elnök, Habsburg
György főherceg, valamint
Orbán Viktor exminiszterelnök.
A szabadtéri oltáron elhelyezik a
Szent Korona művészi másolat,
amelyet ajándékba kapott a
templom. Délután 15 órától a
helyi általános iskola
sportpályáján tart fegyveres,
kutyás és pirotechnikai
bemutatót a kiskunhalasi
határőrök Szent László
Önvédelmi Szakcsoportja.
A Csongrád Megyei
Mentőszolgálat szintén
látványos fellépéssel készül.
Az eseményt a település
önkormányzata és ifjúsági
képviselői, valamint a
Fidesz-MPSZ helyi szervezete
támogatja.

Jordániai

A befalazás mellett
megoldást is keresnek
Igyekszik megoldást találni az
IKV annak a házaspárnak a
problémájára, amelynek ablakai előtt néhány centiméterre
ötemeletes ház épül.

ALGYO. A nemrég új, tágas
helyre költözött algyői könyvtár
egyre több rendezvénynek ad
helyet. A programok
megvalósításához az
önkormányzati támogatás
mellett pályázati forrásokra is
szükség van. Ebben az évben 50
ezer forintot a Művészeti és
Szabadművelődési
Alapítványtól, 250 ezer forintot
a Mobilitás Dél-allöldi
Regionális Ifjúsági Irodától
nyertek a rendezvényekre. A
Nemzeti Könyv Alap Könyvtári
Kollégiuma pedig 80 ezer
forintot adott a lakosság
internetes tanfolyamának
finanszírozására, mely
várhatóan szeptembertől indul.
A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 174 ezer forinttal
támogatta a könyvtár
dokumentumállományának
fejlesztését.

4-6 Ifim. 4'-o>, légkondicionált l u i u i
apartmanban, önellátással, egyéni utazással
.11/0 15/aug 24 25 900 fVU/IO nap/9 ii
aug 24/szapl 21 19 900 Ft/tó/8 nap/7 éj =

Szabálytalanul vágtak ablakokat a tűzfalra
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A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium a jövő januárban
esedékes
villamosenergia-áremelés előre hozataláról döntött, így augusztus elsején átlagosan 9 százalékkal emelkedett az áram fogyasztói ára.
Mivel a tarifaemelés deklaráltan a 2004. évi emelés egy részének előrehozatala, ezért a
D é m á s z Rt. vizsgálja a n n a k lehetőségét, hogy 2003-ban milyen módon tudná a rendelkezésre álló pluszforrásokból finanszírozni és megnövelni a
hálózat minőségét javító karbantartási m u n k á i t - közölte a
társaság tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján Lehóczky Gábor, a D é m á s z pénzügyi igazgatója.
Az idei év első felében az
áramszolgáltató cég csütörtökön közzétett gyorsjelentése
szerint a villamosenergia-forgalomban a társaság árrése
több m i n t 10,5 milliárd forint
volt, ez a közel 35,5 milliárd
forintos villamosenergia-árbevétel 30 százaléka.

A Démász Rt. az első félévben 2,173 milliárd forint adózott eredményt ért el, ez közel
5 százalékos növekedés az egy
évvel korábbihoz képest. A
nemzetközi számviteli szabályok szerint készített, konszolidált, n e m auditált eredményk i m u t a t á s szerint az energiaértékesítés árbevétele
35,711
milliárd forint volt az első hat
hónapban, ami 14,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) az első félévben
587 forint volt, mintegy 5 százalékkal több, m i n t az előző év
első felében.
A jelentés szerint a villamosenergia-értékesítés mennyisége több m i n t 5 százalékkal bővült az első félévben a bázis
időszakhoz viszonyítva. Ezen
belül a lakossági fogyasztás 7
százalékkal emelkedett a rendkívüli hideg tél, majd a második negyedévben a június havi
szélsőségeseri magas hőmérséklet miatt. A klímák és az
öntözőberendezések
ugyanis
eszik az áramot.

H.ZS.

Mint korábban megírtuk, egy
belvárosi lakás ablakaitól mindössze néhány centiméterre ötemeletes házat építenek. Az Anna-fürdő udvarán
emelkedő
gyógyközpont egy idős házaspár
konyháját és egyik szobáját falazza majd be teljesen, erről
azonban ők már csak az építkezés megkezdése után szereztek
tudomást. Mivel az ingatlan önkormányzati tulajdonban van,
Herpai László és felesége nem tehetnek semmit, így most már
csak annyit szeretnének elérni,
hogy a két elsötétülő ablak helyén egy más célra hasznosítható
helyet alakítsanak ki számukra.
Blidhr László, az IKV Rt. műszaki irodavezetője elmondta, az
építkezéssel őket is kész tények
elé állították, ellene semmit sem
tudtak tenni. A panaszosok ablakait ugyanis a tűzfalba építették,
teljesen szabálytalanul, nyilván
ezért nem szerepeltek a tervdokumentáción sem. Mivel az idős
házaspár már így kapta a lakást,
valószínűleg az előző tulajdonos
alakította át úgy, hogy ez a két
ablak a most beépülő oldalra ke-

rült. Az irodavezető elmondta, a
beruházóval és a műszaki ellenőrrel egyeztetnek, és ezután
megoldást keresnek arra, hogy a
nyugdíjas házaspár kérését teljesítsék, azaz átalakítják az ablakokat úgy, hogy azokat a befalazás után más célra lehessen
használni. Elvileg van mód arra
is, hogy ezután kevesebb lakbért
kérjenek az ominózus lakásért,
az értékcsökkenés mértéke azonban csak a helyszíni bejárás után
derül ki.
Nóvák István főépítész szerint
az építési engedélyt kiadó műemlékvédelmi felügyelőségen kívül a tervezőt is felelősség terheli
az ügyben, hiszen köteles lett
volna utánajárni az esetlegesen
felmerülő problémáknak. A tűzfalon lévő két ablakra tehát fel
kellett volna hívnia a beruházó
figyelmét és megoldási javaslatot
kellett volna adnia.
Herpaiék a sorozatos mulasztások ellenére kénytelenek elfogadni helyzetüket, már beletörődtek abba, hogy végig kell nézniük, amint befalazzák két ablakukat. Az IKV ajánlatát természetesen elfogadják, és most
már csak abban reménykednek,
hogy a hatalmas zajjal járó építkezés minél hamarabb befejeződik.
TÍMÁR KRISZTA

Már nem sok kell ahhoz, hogy Herpaiék ablaka örökre elsötétüljön.
Fotó: Miskolczi Róbert

Ma este jön a Virsky balett
A tavalyi nagy siker után ismét
fellép a szegedi szabadtérin a
világhírű ukrán táncegyüttes, a
Virsky balett.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idén alapításának 66. évfordulóját ünneplő Virsky balett ma
este mutatja be programját a
Dóm tér színpadán. A világjáró

Aípii.ncm

együttes 35 országban lépett már
fel, mindenütt tetszést aratva
virtuóz táncával. Látványos műsoruk részben az alapító, Pável
Virszkij, másrészt a jelenlegi
együttesvezető, Miroslav
Vantukh koreográfiáiból áll össze.
Saját zenekaruk van, magasan
képzett, kiváló tánctudású, akrobatikus tehetségű szólistáik.
A 105 tagú együttesben a női

Dél-magyarországi Whirlpool
M á r k a b o l t és B e m u t a t ó t e r e m
Szeged, Szentháromság u. 34. • Tel./fax: 62/424-377
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig. szo.: 9-12-ig

W h i r l p o o l split klíma

Fagyasztós hűtő

210/92 I
•
•
•
•

helyett

99 900 Ft
(THM:38,ar.-TI ÍM: 37.27)

.••...^..mJÜL.

„ A " kategóriás
kerekített ajtó
alul fagyasztós
180/60/60

J39-9etrfí helyett
VI 89 900 Ft

• h ű t é s - f ű t é s • 2,1 kW
Hatodik érzék csúcsmodell

100-900-Fr

és a férfikar tökéletesre csiszolt
munkáját, a saját képzésű utánpótláscsapat, a gyerekek magával
ragadóan kedves produkcióját, a
látványos kosztümöket, a népi
humort is fölmutató szellemes
kompozíciókat dicséri a kritika.
A profi táncegyüttes már
1973-ban is Szeged vendége volt,
akkor is hódítottak a dómszínpadon.
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- VÁSÁRODON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

S z e g e d területén d í j m e n t e s h á z h o z szállítás.
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Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

PÉNTEK, 2003. AUGUSZTUS 8.
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Gazdademonstráció miatt Röszkén is lassult a forgalom

Szerbiába csak saját
felelősségre utazzunk
Ma is folytatódhat a szerbiai
gazdák demonstrációja, amely
tegnap jelentősen lelassította a
forgalmat a déli határszakaszon.
Szinte teljesen megbénult a járműforgalom a déli határszakaszon tegnap délután a Szerbia és
Montenegróban zajló gazdatüntetés miatt. Először a tompái határátkelőhelyen dugult be az út,
mivel a szerbiai gazdák traktoraikkal teljes szélességében elfoglalták a Kelebiát Szabadkával
összekötő utat. Az autósokat ekkor Hercegszántó és Röszke felé
terelték.
A
Bajmok-MagyarkanizsaSzabadka úton kora délutánig
csak félpályás volt az úttorlasz,
ám ezután a gazdák teljes szélességében lezárták az utat. Kovács
Iván alezredes, a Kiskunhalasi
Határőr Igazgatóság sajtóreferense azonban arról tájékoztatott
bennünket: egyik átkelőn sem
bénult meg teljesen a forgalom.
Az autósok ugyanis kihasználták
a kerülőutakat, földutakon, dűlőkön jutottak át a blokádon.
Ezért mind a magyar, mind a
szerb hatóságok - saját felelőssé-
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Építészek, képzőművészek vitatják a Reök-palota alkalmasságát

Semlegesebb épület kellene

gükre - ki- és beléptették az autósokat.
Tompánál egyébként jelentős
torlódás alakult ki, a gépkocsisor
Kiskunhalasig is elért. Röszkén
viszont a gyér forgalom miatt
nem volt jelentősebb fennakadás. A kétoldalú határátkelőhelyeken viszont a forgalom folyamatos maradhatott, mert a gazdatüntetés csak a nagy nemzetközi átkelőket érintette.
A határőrség hivatalosan nem
kapott előzetes tájékoztatást a
demonstrációról. A déli határokon tapasztalt torlódások miatt
azonnal felvették a kapcsolatot
Szerbia és Montenegró illetékes
hatóságaival. Az információk
szerint csütörtökön este tízig
mindenképpen fenntartják az
útzárat a gazdák.
Kovács Iván elmondta: ma és a
későbbiekben is lehet számítani
hasonló megmozdulásokra, a
forgalom lassítására, vagy teljes
megbénítására. A szerb hatóságok közlése szerint ugyanis a
gazdák addig folytatják a demonstrációt, ameddig nem teljesítik követeléseiket.
KÉRI BARNABÁS
Ha lefednék a Botond étterem épületének udvarát, a Széchenyi téri ház ideális kiállítóhely lenne.

Egy hetet csúszik a rendkívüli közgyűlés Szegeden

Hiánypótlás után
hívják össze
Tegnap nyújtotta be a Fidesz-MPSZ frakciója hiánytalanul azokat a d o k u m e n t u m o kat, amelyek alapján a polgármester augusztus 22-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze.
Csak a rendkívüli közgyűlés augusztus 14-i összehívására tett
javaslatot nyújtotta be a Fidesz-MPSZ, a három javasolt
napirendi ponthoz azonban n e m
csatolták az általuk kidolgozott
előterjesztéseket és határozati javaslatokat. Ezért a városvezetés
hiánypótlásra szólította fel az ellenzéki
képviselőcsoportot,
amelynek tegnap a Fidesz-MPSZ
képviselői eleget is tettek.
Mózes Ervin jegyző kérdésünkre elmondta: a testület szervezeti
és működési szabályzata szerint
a polgármesternek a hiánytalan
anyag benyújtását követő 15 napon belül kell összehívnia a
rendkívüli közgyűlést. Bár a Fidesz júbus 30-án tett először javaslatot az ülés összehívására,
mégis csak egy héttel később, augusztus 22-én ülhet össze a testület. Mózes Ervin úgy fogalmazott: a polgármester jogszerűen
járt el. Az augusztus 22-i rendkívüli közgyűlés után egyébként
ugyanazon a napon rendes ülés
is lesz, számos aktuális napirendi ponttal.

Rákos Tibor, a Fidesz-MPSZ
szegedi csoportjának elnöke úgy
vélekedett, extra igényeket kellett kielégíteniük a hiánypótlással. Szerinte ugyanis a működési szabályzatban n e m szerepel,
hogy a javasolt napirendi pontok mellett az előterjesztéseket
is be kell nyújtani. A szövetség
képviselői azt szeretnék elérni a
közgyűlésen, hogy a testület ism é t kedvezményesen adjon bérbe önkormányzati ingatlanokat
a Szegedi Tudományegyetemnek. Ugyanakkor kezdeményezik a kéttarifás, plusz alapdíjas
távfűtési rendszer felülvizsgálatát, és javasolják, hogy az önkormányzat támogassa a többcsatornás gyűjtőkémények felújítását is.
Ez utóbbi ügyben Rákos szerint már öt hónapos a késlekedés, mert a Belügyminisztérium
áprilisban írta ki az erre vonatkozó pályázatot, amelyet az önkormányzat mindeddig nem
vett figyelembe. A helyi csoportelnök szerint az a legfontosabb,
hogy az előző önkormányzat által mindenféle előzetes számítás nélkül bevezetett kéttarifás
távfűtési díj kapcsán még a fűtési idény előtt szülessen olyan
döntés, amely csökkenti a lakosság terheit.
K.B.

Hamarabb kezdődött, hamarabb is ér véget

Búcsú a dinnyétől
Folytatás az 1. oldalról

A dinnyetermesztéssel, -árusítással foglalkozó Korhecz Béla
azt mondja, a dinnyeszezon vége
n e m köthető Lőrinc-naphoz,
sem egyikhez, sem másikhoz, ez
afféle babona. - Tavalyelőtt még
szeptember elejéig tartott a szezon, tavaly augusztus huszadikáig, az idén meg még rövidebb lesz
- mondja. A minőség nagyon jó
volt, ennek köszönhető, hogy bár minden dinnye egyszerre ért
be, a kései fajták ugyanannyira
korán, mint a koraiak - ráfizetni
általában azért nem fizet rá a
dinnyére a termelő, még mindig
ez a legjövedelmezőbb mezőgazdasági termék.
- Összeszedtünk némi aprópénzt, épp csak ennyit, amennyi
a jövő évi folytatáshoz kell - fo-

galmaz a termelő. Egy-egy évben
egy hektárra legalább 3-400 ezer
forintot költ, és ekkor a saját
munkát még n e m számolja.
Kiss István - a múlt vasárnap
árusított az idén utoljára a piacon - , aki intenzíven öntözte
földterületét, 500 ezer forint körüli összeget költött egy hektárra, és szintén minimális megtérülésről számol be. Egy biztos tehetjük hozzá az eddigiekhez - ,
az alacsony árak hatására még
azok is dinnyét dinnyével ettek a
nyáron, akik máskor nemigen
vásároltak ilyen gyümölcsöt. így
nem elképzelhetetlen: sok fogyasztó épp az idén kapott rá a
dinnyeevésre, a termelők számára az idei olcsóság tehát akár jövőre megtérülő befektetésnek is
minősülhet.
ECS.

Neves szegedi építészek és képzőművészek nem értenek egyet
azzal,
hogy a
szecessziós
Reök-palotát alakítsák át képtárrá. Azt szeretnék, ha az önkormányzat más épületeket is
megvizsgálna, amelyek semlegesebbek, ezért jobban megfelelnének erre a célra.
Mint hírül adtuk, Szeged főépítésze, Nóvák István felkérte Vesmás Péter építészt, készítsen tanulmánytervet a Reök-palota felújítására és képtárrá alakítására.
A lapunkban nemrégiben megjelent cikkre kívántak reagálni neves szegedi építészek, képzőművészek, akik úgy vélik, a szeceszsziós épület nem alkalmas erre a
célra.
- A Reök-palotát jól ismerem,
hiszen a nyolcvanas években mi
újítottuk fel. A szecesszió az I.
világháborút megelőző boldog

Hűvös
nyitott
kapuk előtt
Már van a városnak olyan szervezete, amely a fogyatékkal élők
problémáival foglalkozik, ezért
indokolatlan egy újabb létrehozására irányuló fideszes kezdeményezés a szegedi városvezetés szerint.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnapi számunkban
Hűvös
László szegedi fideszes önkormányzati képviselő esélyegyenlőségi ideiglenes bizottság létrehozását javasolta. A bizottság a közgyűlés elé tárná a fogyatékkal élő
emberek legégetőbb problémáit.
Erre reagálva Szeged város vezetése tájékoztatott bennünket
arról, hogy első intézkedéseik
között hozták létre az állandó
szegedi fogyatékosügyi fórumot.
A testület huszonhárom taggal
működik, akik különböző fogyatékkal élők szervezeteit képviselik. Ok állapítják meg saját legégetőbb gondjaikat és a fontossági sorrendet, valamint elkülönített fogyatékosügyi alappal is
gazdálkodnak. Javaslatot tesznek
az alapban lévő pénz elosztására
és a képviselőtestület szociális és
egészségügyi bizottságával szorosan együttműködve használják
azt fel. Mivel a testület tagja Hűvös László is, ezért a város vezetése nehezen értelmezhetőnek
találja a képviselő újabb testület
létrehozására irányuló szándékát, közölte Vécsey Ágnes, a polgármesteri hivatal sajtófőnöke.

békeidők terméke, sokféle mesterember - építész, üvegművész,
gipszes, lakatos - összehangolt
munkájának eredményeképpen
születtek meg az ilyen stílusú
épületek. Egy ilyen palotát kívül-belül az eredeti állapotot leginkább tükröző módon kellene
helyreállítani, hogy felidézze azt
a korszakot, amelyben létrejött véli Koczor György építész. - A
Reök-palotában a mívesség a lépcsőkön, a korlátokon, az ablakokon, a gipszelemeken és faldíszítéseken is megjelenik. A felújítás
során egy restaurátornak le kellene szednie a meszelést, hogy előbukkanjanak az eredeti díszítőfestések, gipszelemek nyomai.
Az ötvenes-hatvanas években az
állami felújítások idején a gyönyörű szecessziós cserépkályhákat kidobálták, ezeket is hasonlókkal kellene pótolni. Ha van
esély arra, hogy az egyedülálló

épület értékeit megmutassuk,
akkor nem szabad a szecessziós
falfelületeket a kiállításokhoz
szükséges semlegesítő paravánokkal eltakarni. Képtár helyett
a művészeti szervezetek, képzőművészek és táncosok egyesületeinek irodáit, az építészkamarát
lehetne ott elhelyezni, reprezentálva ezzel Szeged művészeti életét és biztosítva az épület nyitottságát is.
Tarnai István, a szegedi építészkamara elnöke szerint képtárnak semlegesebb épületet kellene találni. A Reök-palota nyugati tájolású, nyaranta óriási a
napterhelése, ami ugyancsak alkalmatlanná teszi erre a célra. A
város díszpolgára, Kass János
Kossuth-díjas grafikusművész aki több mint másfél évtizede a
Kass Szálló kultúrközponttá alakítását szorgalmazza - Koczor
Györggyel ért egyet, a palotával

Fotó: Gyenes Kálmán
kapcsolatos elképzeléseket blöffnek tartja.
Az alternatívaként felmerült
épületek közül a Botond éttermet befogadó Széchenyi téri
G r ü n n Orbán-ház a városháza
szomszédságában komfort nélküli lakásokkal középkori állapotokat idéz. Az építészek szerint ki kellene üríteni, a belső
udvart le kellene fedni és díszburkolatos átriumot létrehozni,
így a sajátos atmoszférájú épület befogadhatná a képtárat. Tarnai István úgy véli, az egykori
Próféta étterem északkeleti tájolású, kivételes adottságú Kárász
utcai épülete - amelyben jelenleg az óra-ékszer bolt működik is ideális lenne kiállítóhely számára. A szakemberek azt remélik, a döntés előtt az önkormányzat meghallgatja majd véleményüket.
H. ZS.

Megkoszorúzták Csonka János emléktábláját

Indul az autós emléktúra
A ma induló Csonka János országos veteránautó-emléktúra nyitányaként a Magyar Autóklub dél-alföldi szervezete és a Veteránautó Klub Magyarország képviselői tegnap megkoszorúzták a
magyar autógyártás úttörőjének emléktábláját Szegeden, az alsóvárosi Földműves utcai szülői háznál.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kisapáti István, aki a világon is
egyedülálló autócsodájával, az
éppen 99 esztendős francia
gyártmányú Corre-val érkezett a
megemlékezésre, a veteránautósok képviseletében idézte fel
Csonka János szakmai életútját.
Mint emlékeztetett, a kiváló

mérnök, egyetemi tanár éppen
110 évvel ezelőtt szerelte fel motorjait saját találmányával, a porlasztóval.
A huszonhárom veterán autóval és néhány motorkerékpárral
induló 512 kilométeres emléktúra zászlóshajója is Kisapáti István
25 lóerős, 2500 köbcentis, fakerekekre épült Corre-ja lesz. Ez az

autó képviselte egyébként Magyarországot a legutóbbi London-Brighton túrán, de végigjárta az 1100 kilométeres magyar
millenniumi emiékutat is. Abordányi Kisapáti fivérek másik „fele", József egy 192l-es Mercedesszel vág neki az ötnapos
Csonka János-emléktúrának.
Lehmann István, az autóklub
elnöke arra emlékeztette az ünneplőket, hogy Csonka János
nemcsak az autógyártásra figyelt,
hanem az autós emberre is, hiszen 1990-ben alapítója volt a
Magyar Automobil Clubnak.

Lehmann István (középen) és Kisapáti István mellett a 99 éves Corre automobil is Csonka Jánosra
emlékezett a porlasztó feltalálójának szülőháza előtt.
Fotó: Miskolczi Róbert
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Szegedtől néhány kilométerre egyre szépül több száz család kertvárosa

A dorozsmai Subasán vidám a világ
Mintegy négyszáz szegedi család döntött már úgy, hogy a
városból az egyik közeli kertvárosba, Subasára költözik. A
dorozsmai Sziki szomszédságában gondosan ápolt kertekben,
csinos nyaralókban szemmel
láthatóan vidáman telnek a hétköznapok.

- Kiszámolták azt már rengetegen, hogy a subasai költségek
egy harmadát sem érik el a lakótelepinek. Miközben a rezsi jóval alacsonyabb, a kertben megtermelhető mindaz, amire egy
háztartásnak szüksége lehet.
Még a levesbe, pörköltbe való
hús is itt terem, mert hogy a
kisállattartást nem tiltja semmi. Ezért aztán nincs azon csodálkoznivaló, hogy Szeged betondzsungeléből mind többen
szeretnének ebbe a paradicsomba kerülni - nevetett Papp Mihály, s egy pillanat múlva már
azokról a szép délutánokról mesélt, amikor Subasát pörköltillat
lengi be, bogrács hasát láng nyalogatja.

- Gondolná, hogy itt csak a nagy
pusztaság fogadott minket, amikor megnéztük, mégis, hol veszünk telket? Már pedig nem termett itt akkor más a téesz földjén, mint szójabab, meg napraforgó.

Édeni kertek
Csontos István kérdésére természetesen nem mondhattam
mást, mint az igazat, vagyis: gyönyörű kertjükben eszembe sem
jutna se szója, se bab, de legkevésbé a napraforgó, amikor egyik
gyümölcsfáról a másikra vetődhet a tekintet, minden növény,
virág gondos gazda keze munkájáról tanúskodik, akárcsak a
Maty-parti üt majdnem minden
kertjében.
- Egy biztos, rengeteg munka
gyümölcse ez, de örömmel áldoztuk erre az időnket, mert
mindketten nagyon szeretjük a
természetet, s nincs annál nagyobb öröm, mint
amikor
egy-egy hétvégén ebben a szép
kertben találkozik a család - dicsérte a subasai vidám világot
Csontosné Ágnes asszony is.
- Nincs is az a pénz, amiért
megválnánk ettől a kerttől - vette át ismét a szót az egyébként
Tarján lakótelepen élő Csontos
István, s az árnyas fák alatt pár
perc múlva már minden fontosat megtudtam Szeged egyik
kertvárosáról. így például azt,
hogy annak idején, 1980-ban 18

Közvilágítás is kellene

Papp Mihály, Csontos István és l á s n á d i Sándor büszke a subasai szép gyümölcstermésre.
ezer forintot kellett fizetni, azt
is két részletben egy subasai telekért, napjainkban meg egy
240 négyszögöles kertért, persze, ha csinos, tetótér-beépítéses ház is áll rajta, szemrebbenés nélkül elkérik a 4 és fél, 5
millió forintot.
- Én pedig tudok olyanról is kínált meg egészen friss, mint
mondta, egynapos információval

Csontosék barátja, Papp Mihály
pár telekkel arrébb - , aki 12 és fél
milliót kapott az ingatlanjáért.
Bizony ám, kincset ér a subasai
mini birodalom. Tudtam én ezt
már 1985-ben, amikor négy gyerekkel kiköltöztünk ide. Egy percig sem bántam meg, hogy nyaralóra cseréltem a Sárosi utcai
hetedik emeleti panelt, és így
van ezzel szerintem az a közel

Tel.: 62/55-66-00

•
ető- és ngatlan

•

- Már ilyen sokan élnének itt?
- ámuldoztunk a bőrt perzselő
kánikulában. S Papp Mihály,
mint subasai lokálpatrióta, hevesen bólogatott.
- De elmondanám azt is, hogy
Subasán összesen 1840 ingatlan

•

E

entruni

Az ALBA GLAS Kft.,
Magyarország legkorszerűbb
üvegfeldolgozó gyára
is

üveg- és t ü k ö r m e g m u n k á l á s t :
matt élcsiszolás 3-10 mm
372-499 Ft/fm
polírozott élcsiszolás 3-10 mm
521-691 Ft/fm
696-2625 Ft/fm
gravírozás (mintától függően)
283-1766 Ft/fm
fazettázás 4-19 mm-es üvegre
516-864 Ft/db
furatozás 20-80 mm átmérővel
edzett üvegek, béredzés, festett, szitázott üvegek.
Hőszigetelő üvegszerkezetek széles palettája:
4-16-4-es szerkezet
3000 Ft/m!
Tiffany üvegek nagy választékban.
A megmunkálásokat - üveggel vagy bérmunkával

.

1741

Csak e g y hívás,
é s Ön m á r i s
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!

KÖSZÖNJÜK!

^

Vivendi Telecom Hungary

A Fodor József Élelmiszeripari Középiskola
az alábbi állást hirdeti meg:

(1 fő, kizárólag

1

'gyermek-

és ifjúsági

felügyelő,

1 éves, OKJ-s képzésére. Jelentkezés, információ:
! augusztus 27-ig a 06-30/28-93-179-es és a 62/459-563-as
számokon! Személyesen: július 7-től minden hét szerdáján
9-12 között a Táltos Iskolában (Szeged, Pósz J. u. 2.).
A pedagógiai pályákra készülőknek ez egyben felvételi
előkészítő is! A képzés betöltött 22 éves korig ingyenes!

024583999

Erre még a PUMA is ugrik.

Él

lliBf,

E

N

G

E

O

M

E

N

Y

Szeged, Kárász u. 16.

férfi)

Ny.: h . - p . : 9 - 1 8
szo.: 9-13

Az állást 2003.
szeptember l-jétől lehet betölteni.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2003. augusztus 20.

msMKásaiéim
ah n

Nézze a

ÀCCQR

tűzijátékot
2003. augusztus 20-án

Ï

teraszáról

Áraink az áfát nem tartalmazzák!

svédasztalos vacsora mellett.

Megrendelés, információ:

S z e g e d . . B a L a j N . u . 4Js. • l H J t * % : >hl> 5 6 0 - 1 9 8

asztalfoglalás a 62/562-280
vagy 62/562-200 telefonszámon.

CSAK 1 NAPIG •
O O

Ft/m-től

MEGÚJULT VÁLASZTÉK
S z e g e d I f j ú s á g i Ház (Felső

Bővebb felvilágosítás és
T k z a Volán Rt. • J á r m ű j a v í t ó ét I p a r i i g a z g a t ó t á g

UJ IMPORT NEMET
FÜGGÖNYVÁSÁR.

1 Minőségi dekor sötétítőanyagok is.

a N0V0TEL SZEGED

Ajánlatunk 2003. december 31-ig érvényes.

Tel.: 22/513-630; fax: 22/513-639; info@albaglas.hu

B

KOLLÉGIUMI NEVELŐ

- rövid határidővel, helyszínre szállítva vállaljuk.

ALBA GLAS Kft., Székesfehérvár, Holland fasor 5.

H

Ár: 3 6 M F t + á f a .

Ez alkalomból

Nyitva t a r t á s :
hétfőtől péntekig: 10-18-ig,
szombaton: 8-13-ig.

Ó

Érdeklődni lehet: 0 6 - 3 0 / 2 3 9 - 4 3 6 8

értékes ajándéktárgyakkal várjuk kedves vásárlóinkat.

MEGTALÁLJA.

D

LEHETŐSÉGGEL ELADÓ.

Újszegeden, a M a r o s t ő i városrészben.

NÁLUNK

A

IRODÁNAK, SZÉKHELYNEK SZÉLES KÖRŰ HASZNOSÍTÁSI

a n y a g o k szakkereskedelme megnyitotta üzletét

ha
izai

L

A LEONARDO SZAKKÉPZŐ ISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2003/2004. TANÉVRE,
ÉRETTSÉGIZETTEK SZÁMÁRA,

Kétszintes főépület plusz padlástér-beépítési lehetőség,
az udvarban raktár, kiszolgálóhelyiségek,
úszómedence, zárt udvar.

Tetőfedő anyagok, tetőkiegészítők és tetőtéri

vállal L A K O S S A G R E S Z E R E

Egyharmad a költség

Szeged, Csongrádi sgt.-hoz közeli,
370 nm-es épületegyüttes 671 nm-es telekkel

6 7 2 6 Szeged, Fő fasor 152.

ALBA GLAS

négyszáz szegedi család, aki kiköltözött már Subasára.

- Persze nem csak mulatozunk
mi, most éppen építkezésre gyűjtünk. A Maty-parti út ugyanis
igencsak elhasználódott, szeretnénk megerősíteni - árulta el
Tasnádi Sándor, az építkezés főszervezője. Mivel az egykori szójaföldön napjainkban a telefontól a gázig minden van, már csak
azt szeretnék elérni a subasaiak,
hogy a közvilágításra is áldozzon
az önkormányzat.
Az utcán házához siető Nóra
asszony nem szólt se útépítésről,
se világításról. Említett viszont
Fotó: Gyenes Kálmán egymillió forintot.
- Sehol máshol nem tudtam
van, és ha csak hárommal szor- volna ennyiből megoldani lakászom ezt a számot, mindenki lát- gondjainkat. Két gyermekkel
hatja: nagyobb községnyi népesség költözünk
Mezőkovácsházáról
kötődik már ehhez a kertvároshoz.
Szegedre, s ha nincs Subasa, n e m
Aztán a beszélgetés során az is is tudom, hol laknánk. Nagy tükiderült: legyen bármilyen szép relemmel építgetjük picinyke háis a subasai világ, van, aki ko- zunkat, s abban bízunk, mi is
rántsem szerelemből, sokkal in- olyan elégedetten élhetünk majd
kább a kényszer hatására költö- itt, mint a többi subasai - közik 10 kilométernyire Szeged fő- szönt el a fiatalasszony.
terétől.
BÁTYI Z O L T Á N

|

Tisza-part 2). 2 0 0 3 . a u g . 1 2 .

(kedd). 8 - 1 5 ó r á i g
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Balogh László filmsorozatot készít a balti államok szabadságküzdelmeiről

Adjanak!
A szomorú szemű öregember úgy ült a virágágyás szélén, mint aki
egy hosszú dolgos élet fáradalmait piheni ki. Mellette átlátszó nejlon fóliában zörgette a szél az elemózsiáját: a félbevágott
zsemlét,
a szelet parizerrel. Az öreg olyan nyugalommal fogta kezében viharvert kalapját, ahogy csak azok tudják, akiknek már minden
mindegy, annyit taposott rajtuk az élet.
Ott ült, szótlanul, kalapjában a néhány aranysárgán csillogó
pénzdarabhal, s nem szólt, csak a szemeivel könyörgött: adjanak!
B.K.A.

Családi események
HÁZASSÁGOT K Ö T Ö T T
Kálmán Attila József és Jenel Andrea, Szenészi Tibor és Simina Marinela, Kiszely Norbert Zoltán és Szilbereisz Erika, Túri László
és Zabos Erika, Freyburger Gábor Tibor és
Gedey Szilvia, Rácz Ernő Iván és Frányó
Ibolya, Várkonyi Gábor László és Csób Katalin Anett, Nagy Edvin és Silay Ágnes Katalin,
Rózsa István és Ocskó Edit, Ashe Micheal
Patrick és Tóth Daniella Anett, Tarnai Gábor
és Szabó Sarolta, Csányi Balázs és Kovács
Tímea Kitti, Vass Mihály és Horváth Beáta.
Szabó Tamás és Bunda Ildikó, Jánoska Gábor és Rutai Klára Edit, Sándor Attila és Kisimre Orsolya. Balogh Nándor és Hódi Bernadett Lili, Fátyol Roland József és Ocskó
Mária. Gallyas Zsolt Szabolcs és Lénárd
Zsanett.
SZÜLETETT
Szász Árpádnak és Nyiri Emesének Tamás, Kapás Zoltánnak és Király Zsuzsannának Patrik, Papdi Gábor Sándornak és
Pilinyi Anita Évának Gábor, Barna Zsolt
Jánosnak és Tóth Andreának Orsolya,
Kiss Benjáminnak és Nagy Zsuzsannának Regina, Egri Zoltánnak és Hegyes
Dóra Zsuzsannának Richárd, Bertha Istvánnak és Pintér Mónika Piroskának
Bence, Oriskó Zoltánnak és Blénessy Erika Máriának Barbara Ágnes, Gáli Tibornak és Belovai Veronikának Fanni, Péter
Attilának és Siha Gyöngyinek Márk, Rózsa Józsefnek és Szalma Katalinnak Gergely, Lovászi József Attilának és Dubay
Emíliának József Attila, Baranyai Péternek és Szabó Máriának Dániel Péter, Kosa Andrásnak és Balázs Gabriellának
András Balázs, Süli Istvánnak és Lódri
Éva Máriának Márké Gábor, Kollár Zoltánnak és Rácz Erika Renátának Dániel,
Grama Adriánnak és Fazekas Erika Tündének Adrián Szabolcs, Timárí Róbertnek
és Vass Ilonának Róbert István, Pattira
Sorin Josefnek és Berta Mónikának Dániel, Sőregi Tamásnak és Barta Tímeának
Timót, Bitó Pálnak és Kerekes Szilviának
Szilvia, Sáringer Jánosnak és Szabó Ildikónak Janka, Kordás Attilának és Gombás Mária Beátának Zénó, Szencz Attilának és Vajda-Réti Erzsébetnek Eszter,
Hatvani József Mihálynak és Csóka Mónikának Kitti Viola, Patocskai Istvánnak és

T Ü K Ö R -

Brandt Krisztinának Lázár. Nádházi Sándornak és Bálint Andrea Máriának Bence, Bartucz Tibor Sándornak és Ákim
Márta Beátának Kíra Noémi. Sebők Imre
Zsoltnak és Bárkányi Máriának Imre,
Szabó Sándornak és Haspel Tündének
Anikó nevü gyermeke született.
MEGHALT
Madarász Gyula András, Gazdag Arttalné
Nagy Irén, Goda Imréné Simon Anna, Tulipánt István, Korsós Ferencné Flaisz Anna. dr. Bérezi Gyula József, Szabó György
István, Béres József, dr. Lázár Istvánná
Barát Mária Anna, Dobó Gézáné Fazekas
Piroska. Herke Sándorné Fekete Ilona,
Tanács Irén, Gábor József, Muhari János.
Pataki Gyula, Csóti Vendel, Mészáros Istvánná Harkal Erzsébet, Rádai János István, Bánfi Imre, Jenovai Imre, Suti Lajosné Nagy Veronika, Horváth Ferenc.
Vérbaj Margit, Pördi János István, Kovács
Józsefné Farkas Irén, Magony Sándorné
Varga Piroska, Csizmadia Antal József,
Madurka Györgyné Komáromy Judit, Tóth
Józsefné Lévai Katalin, Zsótér János,
Hajdú Levente. Balogh Eszter, Balogh
Sándorné Osváth Erzsébet. Kovács Erzsébet, Mészáros Balázs, Nátyi Albert.
Nagy Ferencné Nagy Mária, Bán Béláné
Bokor Mária, Hegedűs Géza Lajosné Zana
Zsuzsanna Julianna, Papp Istvánná Molnár Ilona, Gábor Balázs, Bíró Józsefné
Gárdián Mária, Horváth Gyula, Dusnoki
Ákos Béla, Csányi Ferencné Ökrös Rozália, Nagyiván Károlyné Terhes Erzsébet,
Horváth Gyula Lajosné Egresi Julianna,
Márta Mihályné Tanács Borbála, Ördög
Béláné Lakatos Mária, Piri János, Ipacs
Balázsné Apatóczkí Etelka, Angyal Jánosné Deák Eszter, Király Ferencné Szava
Mária, Mikus Mária, Szeles István, Kocsis János, Kéri Györgyné Kazi Erzsébet,
Molnár András Mihályné Szélpál Rozália
Zsuzsanna, Bárki István, Ónozó Józsefné
Szabados Mária, Major Sándorné Koiss
Anna, Hadobás Mihályné Terhes Mária
Magdolna, Bozoki Péter, Giriczné Jónás
Anna Mária, Szikszai Imre, Hegedűs Istvánná Gyuris Mária, dr. Albert Vilmos
Gyuláné, Légrádi Ferenc, Börcsök Antal
né Dobó Ilona, Jó Mihály, Mester István,
Karacs Sándor, Suhalyda Csaba László.

A képviselő zarándokútjai
Az utómunkálatokat hamarosan befejezik, szeptemberben
készen lesz Balogh László,
Zombori Éva és Széli Zsolt háromrészes dokumentumfilmje
a Baltikum három országáról.
A szabadság zarándokútján. Ez
lesz címe a háromszor 50 perces
sorozatnak, amelynek témája
Észtország, Lettország és Litvánia több évtizedes szabadságküzdelme. Balogh László országgyűlési képviselő |MDF) televíziós
operatőr volt, mielőtt politikus
lett. Évek óta erre a dokumentumfilmre áldozza nyári szabadságait.

Elképesztő áldozatok
a szabadságért
- Már tíz évvel ezelőtt biztos
voltam benne, hogy egyszer megcsinálom ezt a filmet - mondja. Az vezérelt, hogy minél többen
megtudják: az egykori Szovjetunió veszélyes ölelésében nem
„szovjet emberek" éltek, hanem
saját nemzeti identitásukat, saját kultúrájukat őrző nációk,
akik elképesztő áldozatokat hoztak szabadságuk visszaszerzése
végett és akik ma partnereink az
uniós együttműködésben.
Úgy kezdődött, hogy Pordány
László és Kozma Huba MDF-es
politikusokkal Balogh László is
sokszor járt a Baltikum országaiban - még a függetlenségük kivívása előtt. Meghatározó élményei voltak például a litván parlamentben: a szabadságot akkor
már kimondták, az új Litvánia
politikusai a parlament épületében tartózkodtak, amit szinte a
szó szoros értelmében a testükkel
kellett megvédeni az épületen kívül fölsorakozó orosz katonákkal
szemben. - Akkor tudtam meg,
hogy ez az elszánt szabadságvágy
egyáltalán nem újkeletű náluk,
már a háború kitörése előtt és azóta egyfolytában eleven, létező
volt és sokféleképpen megnyilvánult - mondja a képviselő.

Két év alatt
hatvanórányi anyag
A körülbelül
hatvanórányi
anyagot az utóbbi két évben forgatták, mintegy 30 ezer kilométert utaztak. Pályázati, alapítvá-

A rendező szemléltet: ezt a géppisztolyt 1993-ban szedte elő a rejtekhelyéről egy néhai partizán fia.
nyi pénzekből fedezték a költségeket, a három ország múzeumaitól, archívumaitól, televíziós társaságaitól sok segítséget kaptak.
- A nagy szovjet kohóban
mintegy száz nemzet tűnt el;
kész csoda, hogy az észtek, litvánok, lettek képesek voltak megőrizni nyelvüket, nemzeti önazonosságukat. Engem nagyon izgatott: hogyan? Az bizonyosodott
be, hogy a hagyományaik, a vallásuk, az egyházaik sokat segítettek ebben. Mondok példát: a litvániai Keresztek Hegye ma a világörökség része. Az volt a szokás, hogy aki elment az országból, eltűnt vagy meghalt valahol,
annak a családja keresztet állított az emlékére. A szovjet buldózerek nem egyszer, nem kétszer tarolták le a helyet - virradatra mindig újra volt ott ke-

reszt. Pedig 25 évnyi Szibéria fenyegette, aki fölállította!
A három ország szabadságharcosait ugyanaz a remény is éltette, mint a magyarokat: Európa
majd segít. És nagyjából ugyanaz
a csalódás keserítette őket: „Európa mélyen hallgatott."
- Az East Együttes 56-os számának sora ez, nem véletlenül
választottuk a film nyitó zenéjének - magyarázza Balogh László.
- Kaunasból például igen sok fiatal került Szibériába, mert tüntettek a magyar forradalom mellett. Az aktív ellenállás 1956-ig
tartott. Azután az erdei, mocsári,
lápi bunkerekből megpróbált
visszaszivárogni a civil életbe,
aki megtehette, a többieknek
nem volt választásuk, folytatták.
Van egy képünk, hosszú hajú,
géppisztolyos embert ábrázol, lit-

ván partizánt, akit 1964-ben öltek meg. Egy észtet 1978-ban megtaláltuk a sírját.

A túlélő kevesek
vallomásai
A film számos drámai történetet dokumentál arról, hogyan találkoztak a balti és a kelet-európai államok ellenállói „a szabadság zarándokútján". A túlélő kevesek megkapó vallomásokban
számolnak be a rettenetes érzésről: bűntudatuk van, mert életben maradtak... Sok órányi, a sorozatban fel nem használt dokum e n t u m o t az alkotók a három
ország archívumainak adományozzák. A filmnek máris nemzetközi híre kelt, számos tévétársaság érdeklődését váltotta ki.
S.E.

A libafarmon évente többször is beköszönt a tavasz

A szoknyás gúnár és a vívóból lett maratonista
Kobulej Ildikó és Kommá Péter
két éve kezdett gazdálkodni egy
csólyospálosi libafarmon. Ma
már ez az életük, mindent tudnak, amit a libatenyésztésről
tudni kell. Néhány, titkosnak
t ű n ő részletet megosztottak velünk.
Csongrád megye három oldalról
fogja közre a Bács-Kiskun megyei
Csólyospálost. Kobulej
Ildikó,
aki Kaposvárott szerzett agrármérnöki diplomát és Kommá
Péter, az első osztályú vívóból
lett kerékpározó és maratoni futó két évvel ezelőtt költözött a település melletti tanyára. Jelenleg
ezer szürke tojólibát nevelnek és
kétszázötven gúnárt. Egy-egy alkalommal 35-40 ezer tojást szállítanak a keltetőbe, a kislibákat
értékesítik. Egyik meghatározó
piacuk Csongrád megye.
A kiváló minőségű májlibákat
nagy hatékonysággal szaporítják.
Minderre méltán büszkék, hiszen ez a két előnyös tulajdonság
ritkán jellemzi egyszerre a baromfikat. A jelentős mennyiségű
tojás folyamatosságát Kobulej Ildikó sajátos módszerrel biztosítja, de nem kell noszogatni, hogy
megossza velünk a titkot: a tavaszi tojóciklus végén pihenteti
szárnyasait, mégpedig úgy, hogy
egy fekete fóliasátorban téli sö-

Komma Péter és a libák.
tétséget imitál. Bizonyos idö eltcltével ismét „tavaszi" fényt ad
az állatoknak, ezért azok ismét
tojni kezdenek. Ekkor jöhet a

„szoknyás gúnár", azaz a mestérséges szaporítás. Az elkülönítve tartott hímek spermáját a fiatal mérnöknő a kellő időben lefe-

ji és a megfelelő arányban hígítva
megtermékenyíti vele a tojókat,
Mindennek következtében a
nagyszámú libatojás életképes-

neves magyar liba már a múlté.
Ok is inkább a kedvezőbb gourmaud szülőállományt tartják,
amelynek első egyedeit a franciák régebben magyar libákból nemesítették. Azóta elárasztották
velük a francia tenyésztőket,
ezért Nyugat-Európában lényegében nincsen szükség a magyar
libamájra. Ráadásul a francia állam a kutatást és a tenyésztést is
támogatja, míg itthon egyáltalán
nem. Sőt: a kormányváltás után
az összes tenyészállat dotációját
megvonták.
A nehézségeket csak fokozza,
hogy az átvevő cégek a leadás
után eddig három hónapra fizettek, mostanában azonban még
ennél is később. Az etetőanyag
nemcsak egyre drágább, de a beszerzése is komoly erőfeszítést
igényel. Egy részét maguk termesztik, a másik felét viszont a
Dunántúlon kényszerülnek lekötni egy évre előre. A szaktudását és tapasztalatát Kobulej Ildikó más tenyészetekben is kamatoztatja. A kiegészítő jövedelemre feltétlenül szükségük van, mivel azzal is számolnak, hogy állaFotó: Gyenes Kálmán taiknak jövőre - az uniós elvárásoknak megfelelően - szellőztető
ségének aránya 80-90 százaié- és fényrendszerrel ellátott, csatornázott kőépületet kell emelnikos.
A csólyospálosi tenyésztők el- ük.
DOMBAI TÜNDE
mondása szerint az egykor hír-
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Utazási szótár
F i Nyári programjaink előtt nem árt, ha megpróbáljuk megérteni, mit is jelentenek az
utazási irodák kínálataiban fellelhető szar
• t ,
vak.
Árengedmény: az eredeti ár más színnel,
'
vagy egy másik áthúzott szám alatt. Utasf"
biztosítás: olyan papír, amelynek birtokában
I
£
megtudhatjuk, hogy a biztosító semmiért
sem vállal felelősséget.
Elhelyezés ötcsillagos szállodában: elhelyezés öt egycsillagos
szállodában. Egyágyas felár: ha azt akarjuk, hogy a szobában
legalább egy ágy legyen, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.Tengerre
néző szoba: a szoba a tengerre néz, kivéve az ablakot; illetve a
vécére felállva a szellőzőn át látszik egy poszter.
Utazás luxusautóbusszal: ennyi pénzért luxus autóbusszal utazni.
Félpanzió: panzió épülőfélben. Reggeli az árban benne van: a
reggeli csak az árban van benne.
Svédasztalos reggeli: a svéd asztalos reggelizik, ön nézi.
Nem messze a tengertől: 2 és fél órai megerőltető gyaloglás a
sziklák árnyékában, majd megérkezés a buszállomásra, ahonnan a
négyóránként menetrend szerint közlekedő járattal megközelíthető
a világ legnagyobb heringfeldolgozója mellé épült sziklás talajú
strand.
Szafari: vadon élő csótányok a fürdőszobában, és/vagy átkelés
Kenyán egy zebrán.
Transzfer a repülőtérről: idegenrendészeti őrizetbevétel vagy
taxishiénák életveszélyes fenyegetése hatására utazás a város
olyan pontjára, ahova nem akartunk menni, de a legmesszebb van
a reptértől.
Magyar nyelvű idegenvezetés: kizárólag magyar nyelven beszélő
idegenvezető, aki idegenként mozog bármilyen városban, mégis ő
vezet.
Fakultatív program: vagy megtartják vagy nem.
Last minute: most vagy soha, utolsó lehetőség a háborús
övezetben található üdülőhelyről való menekülésre.
Szabadprogram: vásárlás.
Egész napos városnézés: Intenzív vásárlás.
Találkozás a bennszülöttekkel: rablótámadás, ahol az Idegenvezetőnek leadják a százalékot.
Folklórprogram: kulcs az ideg-összeroppanáshoz, már idegösszeroppant bennszülöttek társaságában.
Ingyenes szobabár: üres hűtőszekrény.
Védőoltás javasolt: garantált halál.
Telepített idegenvezető: idegenvezető, aki olyan súlyos fertőző
trópusi betegségben szenved vagy olyan súlyos bűncselekményt
követett el, hogy soha többet nem térhet haza.
Szezonvégi akció: tájfunszezon Bangladesben.
Feszített víztükrű medence: befagyott medence.
Zuhanyzó a szobában: zuhanyzó és szoba egyben.
Vécé a szobában: szoba a vécében.
Olcsó apartman, utazással: két hét egy lakókocsiban, megállás
nélkül.
Érkezés: az utazási iroda megszűnését követő, önerőből megvalósuló hazatérés.
•

KOLOSZÁR

T A M Á S ÉS LÉVAY G I Z E L L A •

Ha mindenki tökéletes,
ki vezette az autót?
Egyszer, valamikor régen egy
tökéletes férfi és egy tökéletes nő találkozott. Tökéletes
udvarlás u t á n tökéletes esküvőjük volt. Az életük
együtt természetesen tökéle-

tökéletes pár és a Télapó balesetet szenvedett.
Csak egyikük élte túl a balesetet. Ki volt a túlélő?

tes volt. Egy h a v a s ,

A tökéletes nő élte túl. Ő az
egyetlen, aki létezett eredetileg is. Mindenki tudja, hogy
nincs Télapó, és nincs olyan,
hogy tökéletes férfi.
A nők hagyják abba az olvasást itt, ez a vicc vége.

viharos

karácsonyeste ez a tökéletes
pár az autójával m e n t egy
kanyargós úton, amikor észrevettek egy s z o m o r ú alakot
az út szélén. Mivel tökéletes
pár voltak, megálltak segíteni.
A Télapó volt egy nagy halom ajándékkal. Mivel nem
akarták, hogy bármely gyermek csalódjon karácsonyesle,
a tökéletes pár felvette a Télapói és a játékait az autójukba.
Hamarosan összevissza autókáztak, hogy kézbesítsék az
ajándékokat. Sajnos a rossz
vezetési körülmények miatt a

8.

Négy kerékkel könnyebb?
Autószex

Sztrádabosszú

A nagy szovjet
biológus, Micsurin
utódai sikeresen
keresztezték a
Ladát és és
Trabantot. Most már
Mit sem ér a a könyörgés, a kérvény, a káromkodás?
idefigyelj AKA Rt. - ezt a járgányt állítsd meg a
sztrádakapuban.

csak azt kell

Na,
FOTÓ: MTI

Diákmunka

kideríteni, hogyan
születhetett Skoda
az út menti nászból.
FOTÓ: KARNOK CSABA

Motorbölcsi
Lopós autók
helyett nyári
munkára
jelentkezett
diákokat
foglalkoztat a
Szepark Kft. A
jól fizető állást
az nyerheti el,
aki
vizsgafeladatként
elcibál egy
kamiont a

De kár hogy elfelejtettem,

Belvárosból a

ékszíjcseréről.

rókusi
telephelyig.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A DÉLMADÁR HETI JÁTÉKA

2003. AUGUSZTUS

mit mondtak

a bölcsiben az
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Szupernagyi

Pályázat

{VÁLASZT LÁSD LENT.)

A FÉRFIAK OLVASSÁK TOVÁBB!

Szóval, ha nincs tökéletes
férfi és nincs Télapó, a nőnek
kellett vezetnie. Ez megmagyarázza, miért szenvedtek
balesetet.
Ha már itt tartunk, s ha nő
vagy és még mindig olvasol, ez
szemléltet még valamit: a nők
sosem hallgatnak arra, amit
m o n d a n a k nekik.

Motorbiciklivel összenőtt sziámi ikrek szétválasztására írt ki
pályázatot a közlekedési minisztérium. A hírek szerint Szabó
VI. Béla rendőr őrmester indul a legnagyobb eséllyel, aki szike
helyett büntetési cédulákkal operál.
FOTÓ: KARNOK CSABA

Biológia csodaként szeretne bekerülni a rekordok könyvébe
Mary Metz. A 82 éves asszony ejtőernyős ugrásait gyakorta
ismétli, de arra még álmában sem gondolt, hogy az egyik
landolás után kinő a harmadik lába is.
SZÖVEGEK: B. Z„ FOTÓ: MTI
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Nekem 8
NYOLC DOLOG, AMIT A VÍZISÍEDZÖ

Bátor nyúl

SOSEM MOND EL NEKED

1. A motorcsónak-vezetők
üvöltetik a zenét és sosem fordulnak vissza.
2. Nyolcvan kilométer per
óra felett nem lehet fájdalommentesen spárgázni.
3. A víz is csúszik.
4. Kanyarodáskor a beton
hullámtörőn csak a haladók
tudnak átugratni, a kezdők fejjel nekicsapódnak.
5. A sílécért neked kell viszszaúsznod, ha elhagyod.
6. A filmekben a két tartályhajó közötti elsiklást négy
kamarával veszik fel, öt felvétel során.
7. Nyolcvannál teljesen más
élmény, amikor a szemedbe
repül egy sirály.
8. Az életmentő mellény,
akár a repülőn, csak akkor ér
valamit, ha élve kerülsz a vízbe.

A nyár különösen

a férfiakra nézve lehet veszélyes.

Tábla I. A hőségben sokat iszunk, nem árt azonban figyelni a
tiltó táblákra.

Viccek
SZÖGESDRÓT

- Mi a hasonlóság a szögesdrót és a bikini között?
-

? ? ?

- Mindkettő a magántulajdont védi a látvány korlátozása nélkül.

NYOLC LEGROSSZABB DOLOG, AMI A
TERMÉSZETGYÓGYÁSZNÁL

Találkozik a kismalac a bátor
nyúllal.
- Szia, bátor nyuszi! Te
tényleg nem félsz a rókától?
- Tényleg.
- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik,
és nagyon félek.
- Gyere.
- Te bátor nyuszi, már érzem,
hogy Itt a róka a közelben.
Biztos nem félsz?
- Biztos.
- Már látom is, ott vicsorog.
Hogyhogy téged nem esz
meg?
- Néhanapján viszek neki
egy malacot.

TÖRTÉNORVOSI JAVALLAT

HET AZ EMBERREL

1. A varázsvesszővel kiszúrja
a szemed, pedig lumbágóval
mentél oda.
2. A felírt gyógynövénytea-keverékben
Vegeta
és
grillfűszerkeverék is szerepel.
3. Mivel a doktor nem beszél
magyarul,
tolmácsra
van
szükség, a kétórás kezelés végén a z o n b a n a tolmács gyógyul meg.
4. Amióta az akupunktürás
kezelés tart, nem tudsz folyadékot inni, mert kifolyik a
lyukakon.
5. 42-féle gyógyszert írnak
fel, mert
íriszdiagnosztika
közben nem vetted le a napszemüveged.
6. Kozmikus energiaátadás
közben leég a szemöldököd,
és lábadra sül a műszálas tornacipő.
7. Miközben a telihold idején
aranyered
kakastollal
ecseteled az erkélyen, kijönnek a szomszédok.
8. A számla összege paraúton négy nullával bővül a
kiállítástól a pénztárig.
(UTKAI GERGELY ÉS HADHÁZI
LÁSZLÓ NEKEM 8 CÍMŰ KÖNYVÉBŐL)

Dohányzás
Tudósok rájöttek, hogy a
dohányzás hatásosan megelőzi az Alzheimer-kórt!
Ha dohányzol, n e m élsz
olyan sokáig, hogy megkapd...

Tábla II. Jó az ötlet, ami a férfiakat arra ösztönözheti, hogy saját kocsi helyett
gyakrabban vegyék igénybe a tömegközlekedési
eszközöket.

Szoknyát a férfiaknak a nyári melegben!
Jobban szellőzik, mint a nadrág.

Baráthelyettesítő

Három kívánság
A nő séta közben talál egy
békát:
- Szép hölgyem, ha kienged,
három kívánságát teljesítem,
ám amit saját magának kíván,
annak a férje a tízszeresét kapja...
- Nem probléma, legyek én a
legszebb nő a földön!
- Akkor a férjét a világ legtökéletesebb férfijévé változtatja, akire ragadnak a nők?
- Ha én leszek a legszebb nő
a földön, akkor úgyis csak engem fog észrevenni!

Csiribú-csiribá, megtörténik
a csoda.
- Legyek én a világ leggazdagabb nője.
- A férje tízszer gazdagabb lesz.
- Semmi baj, ami az enyém,
az az övé is, ami az övé, az az
enyém is.
Csiribú-csiribá, ez a kívánság is teljesül.
- És... szép és gazdag hölgyem, mi lenne a harmadik
kívánsága?
- Óóóó... szeretnék egy enyhe szívrohamot...

Tenger
Férfi: - A tengerre emlékeztetsz!
Nő: - Miért? Mert romantikus vagyok, vad és izgalmas?
- Nem. Beteg leszek tőled.

Meglepetés
- Drágám, mondjál nekem
valami szépet! - kéri a feleség a
férjétől.
- Olyanok a fogaid, mint a
csillagok...
- Jaj, édesem, ennél szebb
bókot életemben n e m hallottam. Folytasd!
- ...sárgák és messze vannak
egymástól.
A M i h - I M V I S I Ingatlanbefektetési Szövetkezet
£» é v e áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön betektetésí Jebetésécj iránt érdeklődik,
Új lakául szeretne vásárolni vagy nívós építési felkent keres
családi házához, forduljon a l U J b t N Y t ^ i
ingatlanbefektetési Szövetkezet munkatársaihoz,
és érdeklődjön nyári a k i lóinkról is!
hoáhlnlu Saegeé, Tísio Lajos lat. 58. T.í 06-62-548-465 • Budapest II., Retek u. 10.
1:315-1311 • BudapestVI.,Podmaníakyu.4.T.:475-0165 • Oebresen,Sít. Annou.55.
T.: 06-52-534-816 • Sopron, Ötvös u. 6. T.: 06-99-524-960 » Siombolhely, Aréna u. 4.
l i 06-94-500-523 • Győr, Sthweidel u. IS. T.: 06-96-542-168 • Nyíregyháia,
Szarvas u. 14. T.: 06-42-504-494 ' Miskolc, Szentpáli u. I I . l i 06-46-506-672 •
Ssékeslehervár, Ady E. u. 2. l i 06-22-505-907 « Pécs, Kazinczy u. 3.1:06-72-534-770

A Sánta meg a Pösze elm e n n e k a varázslóhoz.
- Varázsló, légy szíves gyógyíts meg minket!
A varázsló hadonászik egy
sort, majd megszólal:
- És most a Sánta dobja el a
botját....
Sánta eldobja a botját...
- És most a Pösze m o n d j o n
valamit..
- A szánta cúnyán elvágódott!

párna kánikulai

napokra.

Első gyerekével t e r h e s fiatalasszony az orvosi vizsgálat végén szégyellősen mosolyogva megkérdi az orvosát:
- Doktor úr, a férjem a lelkemre kötötte, hogy kérdezzem meg öntől...
Az orvos közbevág:
- Persze, tudom, m i n d e n k i
erre kíváncsi. Természetesen, a szex engedélyezett
egészen a terhesség utolsó
hónapjáig.
- Nem erről van szó. Igazából az a kérdése, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet.

Belami focibánata
Úgy, akkor most szépen nyissa kl a száját, én
pedig a nyelve alá dugom a hőmérőt. Sokak
szerint így lehet legjobban megvizsgálni, mekkora
láz is emészti a szervezetet - feszegette Belami
összes ajkát Snájdig Pepi. A Zsibbadt brigádvezetőben üldögélők döntő többsége biztosra
vette, hogy hamarosan a vénülő széplegény
néhány foga is áldozatul esik, ám azt senki nem
tudta, Snájdig végül Is miért akarja annyira
megvizsgálni Belamit, hogy még a lassan melegedő söréről is megfeledkezett. Mivel ez ügyben
több kérdés is elhangzott, Pepi nem látott más
kiutat, mint válaszolni.
- Hogy miért? Mert aggódom a mi barátunkért,
akinek betegségéhez semmi kétség nem férhet.
Ugyanis immár két hete elkezdődött a honi
focibajnokság, de Belami eddig egyetlen szót sem
vesztegetett eme sportra, pedig hát, mint tudjuk, a
labdarúgásnál nincs is nagyobb szerelme, no
persze bé neje, Görcs Jolán után - magyarázta
hevületét Snájdig.
- Valóban, a foci... - mélázott Plüss Eta is, majd
a fal felé fordult, ezzel jelezve: fent említet
témakörben nem kíván a továbbiakban megnyilvánulni. Ám úgy tűnt, Belami sem. A külváros
széplegénye se az asztal sarkát, se a csöndet nem
törte meg egy darabig, majd csak ennyit szólt:
- Kész, vége, eltemettem.
- Csak ennyi? És a lelkesedése? Meg a lesz még
megújulás szöveg? Ezt mind elfelejtette volna? kérdezősködött ekkor már Link Egon is, pedig ha
valaki, hát ő aztán annyit se ért a bőrgolyónak
rugdosáshoz, mint két darab, tornából felmentett
üregi nyúl.
- Bizony, elfelejtettem - bólintott Belami. - Azt
viszont nem tudom elfelejteni, hogyan is zárult
nálunk a bajnokság, hány ököllel ütötték le a Fradi
stadionjában a szurkolók saját játékosaikat, az
ellenfél edzőjét. És kérdem én: azóta történt
valami? Mert hogy én egyetlen olyan megnyugtató
hírt sem hallottam, amitől annyira belelkesednék,
hogy saját fiaimat kivigyen egy meccsre - legyintett Belami.
- Ugyan, ne legyen már ennyire érzékeny.
Valahol, valakik már biztos kidolgozzák a következő koncepciót a magyar labdarúgás megmentésére - nyugtatta Belamit és a kedélyeket
Bika Jenő.
- Koncepciót? Na, az éppen annyit ér, mint vízi

pisztoly az erdőtűzben - izzadt ekkor az idegtől
Belami homloka. - Mondok én maguknak valamit,
emberek. Miközben Amerikában szupertornán
villognak a nagy sztárok, és játékukat nézve egyik
kábulatból a másik káprázatba esünk, nálunk
tudják miről szól a foci? Például arról, hogy
Anettka megsértődött, és ezért nem támogatja a
Balassagyarmatot, a Dunaferr megszűnt reggel,
hogy este Dunaújváros néven indulhasson, mert
nagy szegénységében egy NB l/B-s jogot csak
tudott venni magának, miközben az NB ll-ben egy
csoportot meg kellett szüntetni, mert hogy a
csapatok vezetői úgy vélekedtek, ezerszer inkább
ipiapacsot játszanak, mintsem benevezzenek a
bajnokságba. Ja, s ki ne feledjem: a Kecskemét
Budapestre költözött, hogy Vasas legyen belőle,
így aztán két héttel a bajnokság kezdete előtt már
azt is tudtuk, hányan indulnak a magyar második
vonalban. Kérdem én maguktól: nem vicc ez? sóhajtott Belami.
A Zsibilakók aligha tartották viccnek, hogy a sok
százmillióból felpumpált magyar foci csupán ekkora végeredményre képes, mert hogy a kocsmában senki nem nevetett. Smúz apu erejéből Is
csak egy kérdésre futotta:
- Ugyan, árulja már el nekem, maga mégis mit
tenne?
- Hogy én? Például elzavarnék mindenkit, aki
ezért felelős. Vagy maguk szerint normális helyzet,
hogy még mindig ugyanazok elemzik nekünk a
magyar foci mélyrepülését, és prédikálnak a
megújításáról, akik statisztáltak, mit statisztáltak,
főszerepet játszottak szétzüllesztésében. A játékosokkal pedig megértetném, hogy díjazásuk
csak akkora lehet, amilyen a teljesítményük. És
megkérném őket: ugyan nézzenek meccs előtt a
lelátóra, és számolják már ki végre, mégis mennyit
kereshetnek akkor, amikor ötszáz szotyolázó se ül
már a szétkorhadt padokon. Ha pedig legalább
egyszer azt hallom, hogy valamelyik sztárunk
elnézést kér a szurkolóktól, és visszafizeti a
jövedelme hetven százalékát, esküszöm, újra
beszélgetek a magyar labdarúgásról. De addig, ha
megbocsátanak, kerülném a témát - zárta mondandóját Belami. És olyan dühvel söpörte le
szájáról a sörhabot, hogy már megint Zsugabubusnak kellett a sarokról visszahoznia a nyugalmazott széplegény összes kézfejét.
BÁTYI ZOLTÁN
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CSOROG A PANNON GSM

Bírja-e a kánikulát ?

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 kapcsoiatok@delmagyar hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon

MINDSZENT
Mindszenten, a Szabadság utcában fényes nappal is be van kapcsolva a közvilágítás. B.-né szerint ez pazarlás és ennek költségét is lényegében az ott élők zsebéből veszik ki.
GYORS RENDŐRÖK
Sashegyi Árpád a rendőrség
gyors és hathatós közreműködéséről számolt be. Olvasónk
FODOR M Ó N I K A

eladó:
- Elég rosszul viselem, nagyon tikkasztó a hőség. Ez ellen rendkívül
nehéz védekezni, én úgy szoktam,
hogy mikor strandon vagyok, sokszor húzódok el árnyékos helyre
vagy megyek be a vízbe. Otthon
pedig a ventilátor elmaradhatatlan kellék, e nélkül igazán nehéz
lenne a lakásban megmaradni.

KOVÁCS ERZSEBET
háztartásbeli:
- Éppenséggel el lehet viselni a
hőséget, sok minden más van,
ami fejfájást okoz az embernek.
A meleg ellen persze nehéz védekezni, otthon a redőnyt teljesen
le kell húzni. Szerencsére én egy
kellemes klímájú társasházban
lakom. Ott, a panelhez képest,
egész jó helyzetben vagyunk.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

BALESETI,
SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL

GUBIS FERENC
kőműves:
- Hozzá lehet szokni ehhez a hőséghez; több folyadékot kell fogyasztani, ennyi az egész. Most
egész jó idő van, nincs hőség, az
két-három hete volt. Számomra ez
éppen kellemes. Viszont panelházban lakom, ott azért már rosszabb
a helyzet, sajnos nem igazán akar
mozogni a meleg levegő.

téről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HÉT YÉGÉN

HEGYESI ERIKA
asszisztens:
- Természetesen nehéz elviselni
ezt a meleget, de igazán nem sok
mindent lehet ellene tenni. A gyerekekkel sokat sétálunk a parkban, keresve az árnyékos helyeket, otthon pedig a ventilátor állandó munkában van. A redőnyt
pedig napközben, lehetőség szerint, mindig lehúzva tartjuk.

P0STAB0NTAS

A kis karmester

A mai kor embere génjeiben hordozza a természet szeretetét. Ez a vonzódás még azokból az ősidőkből származik, amikor barlang mélyén,
pattogó túz fényénél hallgatta az erdő állatainak minden zsivaját, vagy
ma a balesetet szenvedett személyeket
erdőn-mezön barangolva, élelmet keresve köszöntötte ismerősként az
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve- felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
ót simogató növényeket.
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyelet hétköznap du. 1-tól másnap reggel
Nem véletlen tehát, hogy lakásunkban növényeket nevelünk, vagy
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepnégylábú, szárnyas, vízben élö állatokkal vesszük körül magunkat. Küurológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór- és munkaszüneti napokon felnőttek és gyer- lönösen igaz cz akkor, ha valaki egy panellakásnak nevezett barlang
mekek részére reggel fél 8-tól másnap regötödik, záró szintjén él.
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli- gel tél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik.
Történt, hogy a télen, mikor dörömböltek a mínuszok és az embeSzeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
nikán látják el.
reknek még a lelke is fázott, a lakás úrnője az erkélyen asztalt terített
utca telől). lel.: 474-374 vagy 104.
az éhes égi vándorok részére. Mivel lakásunk erkélye a szomszéd táFELNŐTT KÖZPONTI
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
nyérja helyett egy takaros, de zsebkendönyi erdőre néz, ezért jöttek is
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
szombaton, vasárnap: dr. Vereczkey Csaba,
a korgó begyú kis jövevények szép számmal. Rigók, verebek, meg ki
ÜGYELET
Forráskút.
lel.:
287 034
és tudja mely népség képviselői lakmároztak a jó falatokból. Ha már
Rendelési idő hétköznap 16 órától másnap
melegebb tollruhát nem is tudtunk nekik adni, legalább éhüket csilreggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és 06-30-9 952-023.
lapították. Meg az is vezérelt bennünket, hogy kétéves, Szabolcs nevű
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tÜ
PUSZTAMÉRGES, ÓTTÖMÓS
trónörökösünk orrát az erkélyajtóhoz nyomva ismerkedhetett a lakás
másnap reggel 7.30 éráig. Helye: Szeged.
szombaton és vasárnap: dr. Hegedűs B.
melegéből a kis éhenkórászokkal.
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca Zoltán. Ottomos. Béke u 2 lel.: 289-570.
felől) Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
Elmúlt a hosszú, hideg tél és kicselezve a tavaszt, egyből beköszöntött a
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ZÁKÁNYSZÉK
rekkenő nyár Az emberiül lekerült a meleg ruha, az erkélyen kiürült a maÜGYELET
darak terülj-tcrülj asztala. A nyitott erkélyajtó éjszakánként alig-alig adott
ügyelet a mentőállomáson. Mórahalom,
enyhet e fortyogó betonkatlanban. Először fel sem tűnt, hogy valami megHétköznap 13-tól másnap reggel 7 30 óráig, Kölcsey u. 2 Telefon: 104
változott körülöttünk attól kezdve, hogy a forróság miatt erkelyajtót nyiszombaton, vasárnap és munkaszüneti naSZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
tottunk a kinti világra. Csak néhány nap múltán kezdett tudatosodni az a
pokon pedig leggel 7 30 hü másnap reggel betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
tény, hogy hajnalonként, mikor a Nap úrfi is csak ébredezik valahol a
7.30 óráig. Helye Szeged, Kossuth Lajos és ünnep- és munkaszüneti napokon Szemesszi távolban, és az éj sötétje szürkére váltja pizsamáját, rendszeresen
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől) lelefon
geden történik Elérhetőségi telefonszám:
megjelent egy rigó az erkély korlátján. Aki természetben lakik, ismeri az
szám: 62/474 374 vagy 104
62/474-374 vagy 104
erdő rendjét. Előbb egy-kettő madár kezdi el trilláját, majd ébredésük után
SZEMÉSZETI
KISTELEKEN
a többiek is csatlakoznak hozzá. Erkélyünkön karmesterünk az elsők köÜGYELET
ügyelet a mentőállomáson. Kossuth u. 17.,
zött zendít rá hajnali énekére, és szólamát követi az erdő többi madara. És
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős tel.: 104,597 040 és 598-610.
ebből egy csodálatos madárfütty-szimfónia kerekedik ki, ahol a vezér dalesetben. Pécsi u. 4.
GYÓGYSZERTÁR
nok megadja a hangot és a hetondzsungel közepén megőrzött pici való viS.O.S.
Kígyó Gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3..
lág többi lakója pedig csatlakozik hozzá. A dallam mindenreggelmás, de a
este 8 tót reggel 7 óráig lel.: 547-174.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
1
zenekar tagjai tudják a dolgukat, és követik vezetőjük művészetét És miA telefonszám, mely az egész megye terű le Csak sürgős esetben
lyen az ember? Az első napokban bosszúsan vettem tudomásul, hogy madárszimfóniára muszáj ébrednem. Ilyen korai órában még igencsak kíváTISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra is lenntartja a jogot arra. hogy a beérke natos a pihe-puha ágyikő. Nem beszélve arról a tényről, hogy néhány mézett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre Az írások olvasó- terre, a nyitott erkélyajtó másik oldalán egy igencsak pontos kis ébresztőink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. óra adja tudtomra, hogy odakint az élet már megkezdődött és a világ rendje az, hogy az ember is csatlakozzon e korai ébresztőhoz Bosszúságom azIndokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti,
óta elmúlt. Inkább figyelem, hogy naponta milyen új dallammal szólítja
hogy neve és címe ne telenien meg
sok-sok társát a vezető muzsikus közös zenélésre. Ha értenék a dallamok
nyelvén, biztos, hogy lekottáznám ezt a muzsikát és lefordítanám azt az
emberek nyelvére. Nagyon szép zenemű kerekedhetne ki belőle. De mivel
ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
ehhez nem értek, így marad az, hogy a betondzsungel közepén legalább
néhány percre újra a természet részesének érezhetem magam, és gondoSZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
dr. Retkes Sándor, Szeged. Dugonics u.
latban azzal a távoli ősömmel találkozom, aki valaha abban a barlangban,
KISÁLLATÜGYELET
10/A. Tel.: 06-20-4-854-656
a túz fényénél hallgatta az éjszaka neszeit.
Augusztus 8-ától 15-éig: dr. Szóké István.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
Szeged,
Fő
fasor
56/B
Tel:
DR. DÁVID JÓZSEF, SZEGED
KISTELEK, PUSZTASZER,
06-20-9-666-311.
ÓPUSZTASZER
dr Sipos Attila, Dóc. Tel: 270-253,
06-30-3-904-624

SZEGED-FELSÓVÁROS,
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ,
PETÓFITELEP, BAKTÓ,
ALGYÓ, TÁPÉ
TERÜLETÉN

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,

Zajjal gyötört álmok

A tarjáni Víztorony téren lakók
dr. Gombos László, Balástya. Dózsa Gy. u.
nyugalma a buszpályaudvar és a
2. Tel.: 378-502 és 06-20-9 231-689
Budapesti körút forgalma miatt
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
eddig sem volt zavartalan. Az
már megszokott számunkra,
dr. Sikovanyec János. Ú|szeged. Fürj u. 111. dr Müller Károly. Zákányszék, Dózsa u. 70.
Tel.: 06-20-9-257-787
hogy nyitott ablaknál a zaj miatt
fel.: 06-30-9-530-339
ÁSOTTHALOM, ÓTTÖMÓS,
nem tudunk tévézni, beszélgetSZEGED VÁROS EGYÉB
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
ni. Az idei nyár óta azonban éjKÖZIGAZGATÁSI
dr Szőke Csaba, Asotthalom. Felszabaduszakáink még rövidebbek lettek.
TERÜLETÉN
u.
31.
Tel.:
291-487 és
Eddig ugyanis csak a hajnali
dr. Sikovanyec lános, Újszeged, Fürj u. 111. lás
06-30-3-245-032
buszok tolatáskori csipogására
Tel.: 06-30-9-530-339.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ébredtünk. Nem magyarázat a
DESZK, KLÁRAFALVA,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
környéken lakóknak az a voláKÜBEKHÁZA, SZÓREG,
dr. Retkes Sándor, Szeged. Dugonics u.
nos indoklás, miszerint a tolatás
TISZASZIGET,
10/A. Tel.: 06-20-4-854-656.
ilyen jelzése a baleseteket kívánÜJSZENTIVÁN
ja elkerülni. Ezzel egyrészt azért
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M. u
19/B. Tél.: 06-30-3-364-440.
Az állatorvos kiszállításáról a hí- nem értünk egyet, mert - szerencsére - az autóbuszok csupán kb.
DOMASZÉK, RÖSZKE
vó fél köteles gondoskodni.
1/3-a rendelkezik csipogóval, annak ellenére, hogy a végállomáS z e g e d Bécsi tart. 5 , 62/425 155. 80/325 155
son minden busz szükségszerűH ó d m e z ő v á s á r h e l y . A n d r á s s y i t 5 2 . . 62/246 006
en tolat. Másrészt - tudomásunk

HOD ALLATPATIKA

SZATYMAZ

" » «

szerint - annak előtte sem volt
tolatásos baleset, amikor még a
járművek nem voltak felszerelve
ilyen „modern és emberbarát"
technikával. De a csipogós ébresztés mellé az idei nyáron járult még egy zajforrás. Ebben az
évben, a buszöblök kialakításakor végzett útmunkák során
(után) több kátyú is „kialakult" a
Szamos utca tér felőli végén. E
kátyúknak köszönhetően, hajnalban - még a buszok csipogását megelőzően - az üres utánfutós teherautók gödrökben landoló kerekei csattanására ébredhetünk.
Szeretnénk, ha még az idei
nyáron legalább a kátyúk okozta
problémánkra megoldást találna
az arra illetékes.
L. ZS., SZEGED

G S M

Ac é l v o n a l .

PARLAGFŰ
Marostőn, a tervezett lakópark
területén, a Fő fasor végén sok a
parlagfű, jelezte Gyóni Károly és
K. Károlyné.

Mára kérdeztük:
Blrja-e

ÜJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA

Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6
óráig

PANNON

bizonyos személyes értékeit
ugyanis 5-én este 10 óra körül a
Kölcsey utca sarkán kilopták
motorja csomagtartójából. A közelben járőröző rendőr azonban
- társai segítségével - egy órán
belül hiánytalanul visszaszerezte az ismert tolvaj által elvitt
holmiját.

a

kánikulát?

Következő

kérdésünk:

Ismeri-e
Montserrat Caballét?
Küldje
a

e l

kérdés

SMS-ben!

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SURÁNYI BALÁZS
Augusztus 4 . 1 5 éra 35 perc. 3500 g Sz.:
dr Faragé Ágnes és Surányi András (Szeged)

PIPtC DORKA
Augusztus 5., 17 óra 25 perc, 2450 g Sz.:
Sákovics Györgyi és Pipic Csaba (Kiszombor).

SIMON LILLA
NAPSUGÁR
Augusztus 7., 2 éra 18 perc, 3160 g Sz.:
Csuka Dolli és Simon Attila (Szeged).

POLJÁK HENRIETTA
Augusztus 7., 9 óra 12 perc, 3970 g Sz.:
Deli Dóra és Polják Zsolt (Szeged).
VÁSÁRHELY

BODNÁR MÁTÉ DÁNIEL

MOLNÁR EMESE

Augusztus 6,18 éra 15 perc. 3020 g Sz.:
Knapiczius Kinga és Bodnár Róbert (Paks).

Augusztus 6., 11 éra, 3750 g Sz Bodnár
Andrea és Molnár Pál (Székkutas).

KÖRMENDI KATA
Augusztus 6., 22 éra 30 perc. 2740 g Sz.:
Tóth Tünde és Körmendi Tibor (Szeged).

MÁTÓ CSENGE
Augusztus 6.. 14 éra 10 perc, 3440 g Sz.:
dr Antal Júlia és Máté Attila (Szeged).

MAKÓ
BÁJER ZSOLT
Augusztus 7., 1 óra 25 perc, 2050 g Sz.:
Bájer Terézia és Jankó István (Szeged).

Gratulálunk!

H0R0SZK0P
Q P KOS: lé esze van a tanuláshoz és
I /Hlgyorsan keletkező zseniális ötletei ahhoz. hogy |ó műveltségét ésszerűen felhasználja. Lepnkább tudományos téren és a művészetek terén tudja legobban kifejezni magát
^ p l BIKA: Mondjon igent egy délutáni
I*
l| kedves felkérésre, mert bár verejtékben nem lesz hiánya, soha többé nem
kell krajcároskodnia. Kézben pedig szabaduljon meg a szemellenzőtél.
IKREK: Ha kell. lépten fel drasztiIkusabban Ne hagyja magát befő

lyásolni, és ne nézzen el mindent másoknak. Vegye végre észre, hogy önnek is a saját életét kell élnie.

M

MÉRLEG: A nap egy kicsit feszülW W ten indul, főleg munkájával, munkahelyével kapcsolatban Kerülje a fölösleges vitákat, óvódásokat. Lassan, de biztosan halad új tervei megvalósításában.

H

SKORPIÓ: Ne nehezteljen párjára.
I amiért nem bírja a feszültséget és
válságos helyzetekre úgy reagál, hogy viszszavonulót fúj és mindent énre hagy. Vannak dolgok, amikben viszont ő az erésebb.

Jk,

NYILAS: Tapogatózva érkezik reg-

rí^»llgel a munkahelyére, kíváncsi, kiben

hogyan ülepedtek le a dolgok. Ön nagyjából
megnyugodott és úgy látszik, hogy mindenki
elégedett az eredménnyel

RÁK: Itt az ideje, hogy szélesítse
I látókörét, nyitottabb legyen az új
módszerekkel és áttörő ötletekkel szemben.
Élje ki kreativitását a munkájában. Ha ez
elsőre nem sikerül, ne adja fel...

BAK: Ha ön mereven ragaszkodik a
Z ö k . régi sémához, kényszerítő körülmények lőhetnek, amelyek kibillenthetik
egyensúlyából. Ne feledje, hogy minden az
ön fejlődése elősegítése érdekében történik.

OROSZLÁN: A mai napja minden
" ^ l e g y e s érával egyre nehezebbé válhat. Munkahelyén sűrűsödnek a gondok,
magánélete üres, és úgy érzi, barátai is elhagyták

VÍZÖNTŐ: Hajba a rejtett, titokzatos
dolgok megismerésének vájja, figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság, a lélek
felé fordítja. Fokozatosan feltárulnak ön előtt
lelke pozitívumai, önnevelést eredményez.

f & j SZŰZ: A nap elején számoljon azzal. hogy munkahelyi előmenetelét,
előléptetését vagy esetleg karrierjét negatívan befolyásoló dolgok történhetnek, de végül minden megoldódik.

HALAK: Az elmúlt évben történt
traumát most már ki kell hevernie
Egy szülő, vagy közeli barát végérvényű elvesztése arra jő, hogy ön figyelmesebb, szeretetteljesebb legyen az itt maradékkal.

PÉNTEK, 2003. AUGUSZTUS 8.
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- IS

KÖZÉLET

PONT

J

SZÍNHÁZ

SZEGED
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Este 9 óra: az Ukrán Wszki
Táncegyüttes előadása.

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 fél 7 óra: Adaptáció.
Színes amerikai film; este
háromnegyed 9 óra: lÁbiomfi. 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,
18óra./íu//c: 13.30, 16 óra.
Malacka a hős: 13.45 óra. A vonzás
szabályai: 13.15, 18 óra. Charlie
angyalai: 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra. Hajó a vége: 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 óra. Vitathatlan: 18.30,
20.30 óra. A fülke: 13,45, 15.30,
17.30, 19.45, 21.45 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Charlie angyalai: teljes gázzal.
Színesj m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 8 óra: Mátrix. Színes, m. b.
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai horrorfilm; este 8 és 10
óra: Mátrix. Színes, m. b. amerikai
film.

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

A Széchenyi téren
a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális
Egyesület rendezésében kézművesfoglalkozások és
mesterscgbemutatók naponta 11 és
14 óra, valamint 15 és 18 óra között.
A kézművesvásár nyitva naponta
10-től 20 óráig.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a városháza házasságkötő
termében:
lélekátömlesztés. Ima a
gyermekekért, avagy: esélyt az
egyenlőségre. Vendég: Zaja Roland
író, Az angyalok szárnyán című
könyv szerzője, ovó bácsi.
Közreműködik Rogács Erzsébet
(vers), Csollák Mihály festőművész,
a Tököli Alkotók és
Művészetpártolók Egyesületének
elnöke, Desics Zsóka fotóművész,
Bauer Mónika festőművész, óvónő,
balladaénekes, Leitner Joli költő. Az
est háziasszonya: di Kiss Enikő
gyermekpszichiáter.
A szegedi csillagvizsgáló (Kertész
u.)
18-tól 2l-ig óráig várja az
érdeklődőket.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
1 0 - t ö l 18,

a Szegedi Vadaspark (Kálvána sgt.)
9-től 19 óráig várja látogatóit.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
Az Impala Házban |Zárda u. 9.)
megnyílt Göbölyös Luca
„...személyes" című fotókiállítása.
Megtekinthető naponta 10-től 17
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.

(TI tV

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek
A Somogyi-könyvtár földszinti
Spanyol rajzfilmsorozat. A bagdadi
kiállítótermében megnyílt
tolvaj 9.25 Kisemberek Kanadai ifjúNagy utazók, híres utazások - régi ' sági filmsorozat, 23. 10.10 Szuperúdeírások a Somogyi-könyvtár
< buli Nyári koktél (ism.) 11.10 Csagyűjteményében címmel kiállítás.
ládban marad Venezuelai tévéfilmsoMegtekinthető hétfőtől péntekig 10rozat, 134. 12.00 Déli harangszó
től 17, szombaton 10-től 16 óráig.
12.01 Híradó d.élben 13.00 Frissítő
vizeink 13.10 Őrangyal Olasz vígjáA Novotel Szeged Szállodában
iksorozat, 1. Az élet csupa meglepemegnyílt Bányai Béla
s 14.05 Körzeti magazin - Debrehódmezővásárhelyi festőmúvési3
cen 15.00 Festetics-vonósnégyes
tárlata. Megtekinthető szeptember
'""(ism.) 15.25 Váratlan utazás Kana30-áig, az étterem teljes nyitva- _ .„
f{jai tévéfilmsorozat, 79. Új remények
tartási ideje alatt, reggel 6-tól 24*'
' fism.) 16.15 Kérem a kővetkezőt! [II
óráig.
v
sorozat) Magyar rajzfilmsorozat. Ürgezűr (ism.) 16.35 Dallas Amerikai
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
tévéfilmsorozat, 100. A zsarolás
kortárs magyar művészek állandó
,17.30 Navigátor Ismeretterjesztő
kiállításával várja a látogatókat. ;, /
-magazinműsor |16] 17.50 Gusztáv
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től ¿8,
QÍI. sorozat) Magyar rajzfilmsorozat.
szombaton 9-től 13 óráig.
Gusztáv és a következmények (ism.)
V,
18.00 Híradó, gazdasági híradó, időA Pick Szalámi és szegedi
o
járás-jelentés, körzeti híradók 18.35
paprikamúzeum (Felső Tisza part
Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 39.
10.) látogatható: keddtől péntekig
19.25 Kívül-belül (ism.)
15-től 18, szombaton 13-tól 16 -J
19.30 Híradó este
óráig, vasárnap szünnap.
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 MTV Road-show 2003
Az Olasz Kulturális Központban
Balatonföldvár
(Dugonics tér 2.) megnyílt
**"
21.30 Riadó a Pitypang Szállóban
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
(ism.) (16)
képzőművészeti kiállítás átfogó
22.30 Péntek este
képet ad a hazai szobrászat, festészet
Benne: Híradó
és grafika utóbbi néhány évének
23.05 Ötvenéves (lesz) a Magyar
jelentősebb tendenciáiról.
Televízió
Megtekinthető szeptember 14-éig
Benne:
hétfő kivételével naponta 10-től 18
23.05 Híradó-összeállítás
óráig.
23.10 A Szabadság tértől
a Futrinka utcáig
A Juhász Gyula Művelődési
23.40 Mi újság a Futrinka utcában?
Központban megnyílt
0.10 Tudós az Ezeregyéjszaka
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
földjén
Nemzetközi Alkotótelep
0.40 Márkus-est
zárókiállítása. Megtekinthető
1.05 Kárpáti krónika
augusztus 11-éig naponta 10-től 18
óráig.
A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színiláztörténeti Múzeum
és Intézet, a leienkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs
Fotóművészek táncképeibői
megnyílt a Testből font jelbeszéd tánc a fotóművészetben című
kiállítás. Megtekinthető: augusztus
22-éig naponta 10-től 18 óráig
(hétfőn szünnap).

« 2
5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Föld körül (ism.)
|12] 6.30 Jó 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, 84. 10.20 Teleshop 11.35
Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat
[12| 12.05 Vad angyal Spanyol-argentin filmsorozat 12.55 A vadon hívó szava Kanadai kalandfilm [12]
14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10 Providence Amerikai filmsorozat, 93. [12] 16.10 Pacific Blue
Amerikai akciófilm-sorozat, 40. [12]
17.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 142. 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 123.
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Rex felügyelő
Német filmsorozat, 98.
Négylábú tanú [12]
21.10 Bosszúvágy
Amerikai akciófilm |16|
23.05 Jó estét, Magyarország!
23.50 Ingerlő idomok
Amerikai rom. film. [12)
2.05 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) [12]
2.45 Vers éjfél u t á n

11533
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 127.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám
show ebédidőben 13.10 hu Multimédia-magazin (ism.) 13.40 Mike
Hammer magándetektív Amerikai
akciófilm-sorozat, 40. A pénzhamisító 14.35 Receptklub 14.50 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték
14.55 Disney-rajzfilm 15.25 Játékzóna 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Beach House Docu-soap
(12| (ism.) 17.30 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 8. ítéletidő 18.30
Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz
Közszolgálati magazin [12|
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi:
Semmit a szemnek
Amerikai akcióvígjáték [12|
22.00 Híradó 8 percben
22.15 Imádkozz az életedért!
Amerikai akciófilm 116]
0.05 Találkozások - este
Sztármagazin |12|
0.15 Sportklub
0.25 Largo Winch - Az igazságtevő
Német-francia-amerikai
akciófilm-sorozat, 13.
Kaszinókelepce |12)
1.25 Fókusz [12| (ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.40-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Magyar népmesék 8.30 Műsor-

MŰSORAJÁNLÓ

ismertetés 8.35 Eugenie Sandler magánnyomozó 9.00 Oggy és a bogarak
9.10 Euroszkóp (ism.) 9.40 Mindentudás Egyeteme 10.40 klub.dunatv.hu (ism.) 11.10 Táncház (ism.)
11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50
Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör (ism.l
12.30 Cimboránk, Európa (ism.)
13.00 Miért? (ism.) 13.30 Ókori Kelet 14.10 A fanyúvő unokája 15.00
Világörökség kincsei (ism.) 15.15 Az
utolsó elefántcsontlovagok 16.05 A
tudomány kincsesháza 16.40 Kalendárium 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Szívtipró gimi
19.00 EU-kalendárium
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Hajsza a föld alatt
Amerikai játékfilm
22.10 Képek életről, halálról
- Nagasaki
Japán dokumentumfilm
23.00 Kiadatás
Lengyel tévéfilmsorozat
23.55 10. Nemzetközi Flesch
Károly Hegedűverseny (ism.)
0.25 Vers 0.30 Himnusz, műsorismertetés 0.35 Híradó, sport 1.00
Mese 1.10 Bakaruhában Magyar játékfilm

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 184. 9.30 Szószóló Balázs
Géza és Grétsy László anyanyelvi
műsora 10.00 Záróra 11.00 A színészkirálynő énekel Összeállítás Ruttkai Éva felvételeiből 11.30 Heti menü: Terítéken a kultúra Mélykúti Ilona músera 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 25. 12.50 CsaK a derű
óráit számolom Beszélgetés Mándy
Ivánnal a Régi idők mozijáról 'ff.)
13.50 Kárpáti krónika 14.05 Papilioexpedíció Perui keresztmetszet, 4.
Selva 14.35 Chicago Hope Kórház
Amerikai tévéfilmsorozat, 65. Azonosítás |16] 15.25 Napnyugta 17.55
Telesport
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.05 Tanulni érdemes
21.10 A kultuszminiszter
Klebelsberg Kunó,
az országépítő
22.05 A Birodalom
Dán-svéd-német-francia
tévéfilmsorozat, 6.
Vándormadarak [18]
(feliratos)
23.25 Záróra
0.30 Parasztok Lengyel tévéfilmsorozat, 2. A vásár 1.25 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel 1.50 Keleti palóc
népzene 2.00 Tudósklub 2.50 Marslakók számára Emlékezés Szerb Antalra 3.25 Telesport

SZEGED
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L

I

V I
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17.00 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási músorablak 19.00 Híradó 19.15 Kimba
19.30 Itthon otthon van - turisztikai műsor 20.00 A Magyar Tudományos Akadémia 20.30 Nyitót világ:
a jazzdob száz éve 21.00 Születésnap. Dán filmdráma 23.00 Képújság

EJT V

VÁSÁRHELYI VÁROSI TELVtZIÓ

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.)
17.30 Kisváros. Magyar filmsorozat, 15-16. rész 18.45 Vásárhelyi
Magazin (ism.) 20.00 Stella. Amerikai film 22.00 Ricardo Salsa Club
koncertje 23.00 Expedíció: az idő
nyomai 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. 15.00 18.00 ig
Délutáni magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FMm4^RádióSs
6.00 Café 88 (Vass Imre és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Fresh
Jam-Molnár Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Mariann 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter-telefon: 06-3030-30-244 és 44-22-44 20.00
20.00 Házibuli Kovács Lászlóval

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin: a makói Hagymaház bemutatkozása, Hagymafesztivál 2003. Vendég: Bálint Márta, a Hagymaház igazgatója 12.00 Hírösszefoglaló
13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 18.15 Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp, zenei válogatás

I Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 7.30
Estelő (ism.) 8.30 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ: a
Magyar Tudományos Akadémia (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Thai Chi (h) 16.00 Biztonsági zóna (h) 16.30 A jazz-dob száz éve
(h) 17.00 Pénzhálő - országismereti
játék, élő közvetítés (h) 17.30
Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Kisfilmek
(h) 18.30 Városháza - önkormányzati magazin 19.00 Híradó 19.30
Itthon otthon van - turisztikai magazin 20.00 Estelő 21.00 Születésnap. Dán filmdráma (h) 22.50 Híradó (ism.) 23.20 Képújság

22.30-18.30 Hangos képújság
7.30-9.00 A Városi Tv Szeged műsora 18.30 Régi idők kocsija
18.55-20.00 A Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Diganózis - egészségügyi magazin 21.00 McKenzyeshow 22.00 A Városi Tv Szeged műsora

OUVIÍKS

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 7.45 Nyári Körút (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10
Mese 19.15 Nyári Körút 22.00 Szegedi hírek (ism.)

mm

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete 6.30 A jazzdob száz éve 7.00 A
csütörtöki adás (ism.) 8.00 Híradó
8.15 A Magyar Tudományos Akadémia 8.30 Kimba 9.00 Képújság

A nap filmje
RTL Klub
20.10 Szupermozi:
Semmit a szemnek
Am. akcióvígjáték

Fsz.: Chevy Chase, Daryl
Hannah, Stephanie Faracy,
Sam Neill. Egy átmulatott
éjszaka után Nick Halloway
képtelen végigülni a tudom á n y o s előadást és egy
csendes kis zugba félrehúzódva elszunyókál. Míg ő az
este fáradalmait piheni, egy
figyelmetlen technikus robbanást idéz elő és kiürítik
az épületet. Amikor Nick a
szaunában magához tér,
döbbenetes látvány fogadja:
hiányoznak körülötte az
épület egyes részei. Sőt hamarosan azzal is szembesülnie kell, hogy ugyanarra
a sorsra jutott, mint a laboratórium, bár nem szenvedett semmiféle károsodást,
egyszerűen l á t h a t a t l a n n á
vált.
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• H I R D E T É S «
Albérletet k e r e s

I

PROFIKAT |

Albérletet kínál
j i l l á s t keres

Csongrád megyei
forró címanyagra,
állomány-átörökítéssel!
Hosszú TÁVÚ MEGBECSÜLT

Autó
Belyeg
Bútor

MIINKATÁKS I.KSZEI.!

Egészségügy

ÁTKÉPZÉS INGYENES!

KOMPOZ.IT HÓK,

Egyéb

Jelentkezz
fényképes
önéletrajzzal!
g
Kissné Pataki Éva
|

_ Elveszett

Építőanyag
| földterület
1 Garázs

JN

kápviscletvezető

°

Signal Biztosító Kt.
Szeged,
Tisza 1.. krt. 83. 6722

Gazdit keres
OépjAmiflvezetd-ltépién
Hagyaték

villanyszerelöket

_ Haszonállat
Kisállat

keres
elosztók szerelésére,
kivitelezésre.
,

Könyv
Közlemeny
Magánház

Előnyt jelent:
1-2 év gyakorlat.

Motorkerékpár

s
§

A szakmai önéletrajzokat

Noveny

„Erősáram 024583993"

Oktatást vállal

jeligére kérjük a Sajtóházba.

Panellakás
P é n z , értékpapír

• A MEDIKÉMIA Rt felvételt hirdet késztermékraktáros munkakör betöltésére.
Felvételi
követelmények:
érettségi,
targoncavezetői
jogosítvány, legalább egyéves rakárosi munkakörben
eltöltött gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes
ismeret és raktár-gazdálkodási tanfolyam Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal. bizonyítványok fénymásolatával és a tizetési igény
megjelölésével a következő
címre kérjük küldeni 2003.
augusztus 19-ig: Medikémia
Rt. 6701 Szeged. Pf: 506
(24583772)

Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
JTársközvetités
Téglaepitésü lakás
Termény, takarmány
Üdülés

Ki
1

OdOK, hétvégi ház
Vállalkozás
Albérletet keres

• NEM dohányzó. 3 éves
gyógyszerész egyetemista
liú albórlötársat keres, külön
bejáratú kétszobás lakásba
az egyetemhez közel 0620-410-01-11,
Szeged
(24583896)

2

Albérletet kinál

• 61 nm-es felújított, bútorozott lakás kiadó családnak vagy Irodának szeptember 1-tól. 06-30-35944-84 Szeged (24583924)
3

Állást keres

• 23 éves KÖZGAZDÁSZ
nö, adótanácsadói képesítéssel állást keres Tel: 0630-544-94-29. (24583286)
• ENERGETIKUS állást
változtatna 06-20-945-4580. Szeged (24482860)
4

Á l l á s t kínál

erősáramú
villamosmérnököt
keres tervezési területre.
Előnyt jelent: 1-2 év .
hasonló munkakörben ;
megszerzett tapasztalat, ^
nyelvtudás.
A szakmai önéletrajzokat

„Tervező 024583993"

jeligére kérjük a Sajtóházba.

• A MEZÖBERÉNYI Petőfi
Sándor Gimnázium a kővetkező lanári álláshelyekel
hirdeti egyetemi diplomával
rendelkezők részére: matematika-fizika, német szakmai igazgatóhelyettes. Tel.:
06-66-352-904 (24482653)
• ANGOL lulajdonú biztosító társaság jó tárgyalóképességekkel rendelkező,
kreatív munkatársakat keres.
Feltétel: felsőfokú végzettség, vállalkozói igazolvány
Magas szintű képzést, átképzési támogatást és kiemelt jövedelmet biztosltunk. Jelentkezni munkanapon: 8-16 óráig. 62-551470. Szeged. (24584099)
• ANGOL üdítőitalok terítésére és
értékesítésére
keresünk üzletkötőket. Autó
és vállalkozási igazolvány
szükséges. Érdeklődni: 061-280-84-40
telefonszámon. (24584008)
• BÁDOGOST felveszek
06-30-915-2674 (Szeged)
(24583347)
• ANGOLNYELV TANÁRT
keres általános iskola és
gimnázium!
Gyakorlattal
rendelkező, hosszú távon
gondolkozó kollégái keresünk Érd.: 9-16 óráig a
62-459-563-as
telefonszámon. Szeged. (24583570)

Országos villamosipari
cég

• BALÁSTYÁRA szakképzett élelmiszerbolti eladót
felveszek. Teleion: 62-278440. (24583888)
• GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keres a felújított Kígyó Patika Tel.: 62-425252 (Szeged) (24482363)

• EURÓPA egyik legnagyobb modell-, művész-,
és rendezvény ügynöksége
közvetltö osztályának bővítésére keres
modelleke!
korosztálytól
függetlenül
PÉNZTÁROSI
művészeket különbözö területekről. énekeseket, zenéfeladatok ellátására. |
Érdeklődni. 461-012 tele sll szeket, kísérő személyeket,
hoszteszeket stb 62-407famm lehet. 8-16 óráig.
994 (Szeged) (24381293)

Takarékszövetkezet
érettségizett, pályakezdő
munkatársat keres

Értesítek minden rokont és barátot,
¿da» anyám,
és

éde.topám

Pintér

• IRODATECHNIKAI b e rendezéseket
forgalmazó
üzletünkbe új munkatársat
keresünk max 28 éves
korig
Feltétel: érettségi,
számítógép kezelés és telepítés felhasználói szintű
ismerete, jogosítvány, szakmai gyakorlat Jelentkezni
szakmai önéletrajz és a
bizonyítványok másolatával
•Értékesítő 24381337' jeligére a Sajtóházba. (2438(337)
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• KOKTÉLBÁR
Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló, mixer munkakörbe.
06-30-96-95-175.
(24583745)

• KONYHABÚTOR stúdió
németül beszélő férfi értékesítési előadót keres, bútorvezetöi,
lakberendezői
végzettséggel,
számítógépes ismerettel. Fényképes, kézzel írott önéletrajzot
"Precíz 024483606' jeligére
a
Sajtóházba
kérjük.
• KŐMŰVESEKET, burkolókat.
segédmunkásokat
felveszek.
20-9669-592,
Szeged. (24583509)
M LAKATOST keresünk alkalmi munkára. (Vasvázas
épületbontás). 62-533-720,
06-30-9380-266. (24583811)
• MŰSZAKI beállítottságú
gépmestereket,
műszakvezetöket keresünk algyői
telephelyünkre 3 műszakos
munkarendbe
Műanyag
feldolgozásban szerzett tapasztalat előnyt jelent Érd.:
06-30-853-18-50 (24583995)
M NÉMETORSZÁGI munkára, kiemelt fizetéssel, lakatos
szakmunkásokat
azonnali kezdéssel felveszünk. Tel : 06-1-275-4065 Budapest (24583465)
• OLASZORSZÁGI legális
munkára táncosnőket kérésük Szeged, 06-70-53-23161. (24583322)

M SZIKSÓSI nyaralómhoz
állandó ottlakással 50 év feletti házaspárt: józant, becsületest keresek. Érd.: 62497-782-es telefonszámon.
(24584102)

M SZOBAFESTŐ szakmunkást alkalmazunk. 06-20954-08-38.
(Szeged)
(24583952)

• TANDÍJMENTES a l a p fokú
számítógép-kezelói
tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel: 06-30-576-743 0 . (24483071)

M ÉRZED ,i divatot? Kreatív,
lehetőleg fiatal divattervező
gratikust keresünk textiltermékek fejlesztéséhez. Szegedi munkahelyre.
Nem
konfekció!
Tel.:
06-30-

világra

5

Zoltán Bence

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

is)
M A R O S D C K f O MPER

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

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

M AUTÓÁTIRATÁS, biztosltáskötés (Szegeden) Madách 24/B 'Körgyűrű' 62425-043. (24482059)

Ford Fiesta Van
tehergépkocsi 1.3
benzines, 2001.01.16.,
20 200 km-rel,
^
rádiós magnóval.
|
Ár: 1 040 000 Ft + áfa. 1
(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)
Tel 62-231-801

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD

Bútor

10%.,

árengedmény
BOR ÜLŐ-

Ár: 650 000 Ft.
Renault
Hódmezővásárhely, f
Táncsics M. út 21. I
Tel.: 06-62-231-801.1

GARNITÚRÁKRA
Tisza-pa rti
Bú tordísz hont
Felső Tisza-p art IS.
Telefoii: 61/4
Hyt n:

h .-p.: 9-17,
g
szo.: >-11.

l

mmmm

tyhabútor
I Stúdió

Renault Kangoo
expressz,

Citroën Berlingo

1,5 dCI, 80 LE, tgk.

tgk. 99-es, 09. hó, 1.9 dízel,
60 000 km-rel.
Ár: f 280 000 + áfa. Hitelre is.
Renault

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.

f

2003. február hó, fehér, s
sok extrával.

HITELRE IS. TESZTAUTÓ.
(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Telefon: 62/231-801)

g
g
8

5 ajtós, 1998 cm',
1997. aug. havi. fehér színű,
120 000 km-rel. Extrák: szervo,
1 légzsák, el. ablakok, el. tükrök,
ABS, központi zár. HITELRE IS.

Daewoo Lanos S X ,
1999 X. hó. 57 000 km-rel,
piros színű. TESZTAUTÓ
Extrák: ind.-gátló, riasztó, el. ablak,
kp.-i zár, szervo, alufelni
Ár: 1 450 000 Ft. Hitelre is.

1 580 000 Ft

Renault

Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.

(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Telefon: 62/231-801)

;
j

g

Renault Master tgk.
hosszú normál, 2.8-as dTi.
Extrák: r. magnó, riasztó,
kp.-i zár, ködlámpa.
1., 1999. 06. 22.
2., 2000. 05.
vezetett szervizkönyvekkel,
áfa visszaigényelhető.
Hitelre is.

Renault Grand
Espace
RXT3.0.V6, 24 V, 190 LE,
1998. IX. hó, fehér, automataváltós. Sok extrával. Hitelre is.
Renault

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel: 62-231-801

Renault
Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel : 62-231-801.

g
3

g
!
8

1.5 dCi, hárs színű,
2003. forg.
helyezés, sok extrával,
kevés km-rel.
TESZTÁR.
|

320 000 F t .
2 év műszakival.
Renault
Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.
•

s
S
8

EREDETISEGVIZSGA

LAT. intermobil Szeged,
Rákóczi tér 62-541-410.
(24482591)

M HONDA Accord Aerodeck
2.0I (1989-es. szervo, bőr
belső, 2004-ig műszaki)
eladó. Ár: 400 E Ft. Érd.:
06-30-9380-834,
06-20366-1772. (24583776)

Renault
Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.

3
3

M LADA 1200-as, 1986-os,
megkíméltem 75 ezer kmrel, vonóhoroggal, műszaki
2004 májusig, 170 ezer Ftért eladó. Vásárhely, Gellért
u. 5. Telefon: 06-30-4019292. (24583303)
M TRABANT kombi. 1975ös,
megkímélt
állapotú,
garázsban
tartott,
első
kézből 2004. júliusig érvényes műszakival eladó.
62-401-092,
Szeged
(24583703)

M GAZELLA ponyvás teherautó eladó megkímélt állapotban. Érd.: 06-30-388-

98-00. (24583971)

M A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690,- Ft-tól, szék fából
3.400- Ft-tól. fa étkezőasztal
11.390Ft-tól,
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26.900,- Ft-tól. Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)
490-790. (24482742)
M ELÖSZOBASZEKRÉNY
világos. 5 részes, cipószekrénnyel, fogassal, sok
polcos pakolási lehetőséggel eladó.
62-494-058.
Szeged (24583626)

(24280285)

1.6 D, '82-es, piros,

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.

1.3 GC, 2001.12. hónapi,
25 000 km-rel, fehér színű.
Extrák: ind.-gátló, kp.-i zár,
vonóhorog, r. magnó.
Ár: 1 600 000 FI. Hitelre is.

M ANTIK bútorok, régiségek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyit
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24482995)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62-489-603.

Volkswagen Golf

Renault

Suzuki Swift Sedan

M ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)

M KORREKT áron vásárolunk régi bútort, tollat,
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (24380858)

Renault Thalia

•

\ bemutatótermünkben
lévő bútorok
p t/ •
onasi
kedvezménnyel
megvásárolhatók!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

Renault Laguna RT

Autó

örömére

jöttem.

Renault Clio
Extrémé 1.2,
16V, 75 LE, 2002.
februári, 15 000 km-rel.
Sok extrával. Hitelre is.
Renault
Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62-231-801.

9356-152. (24583757)

hogy

centisen

7

5 ajtós, 1.4-es,
benzines,
1992-es forg. helyezés.
Extrák: napfénytető,
r. magnó, sötétkék.

(24583606)

grammoson

és 49

Renault Clio

• JÓ BÉREZÉSSEL, megbízható
LAKATOSOKAT
keresek
06-30-349-5526
Sze-ged (24482808)

Zoltán

legnagyobb

(üzenetrögzítő

szállítása.
Megrendelhető telefonon: ¡c

• ELADÓT keresek szegedi
élelmiszerüzletbe.
Feltétel:
szakképzettség,
áruismeret. Érd.: 9-17 óráig: 30210-58-65.
Szeged.

Szilvia

Zámbori

62/567-835

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

• DACIÁT, dízel Arót vennék. Tel.: 06-30-319-6963.
Szeged (24482899)

I Gólyahír

HIRDETÉSFELVÉTEL:

(24583985)

Szegedi villamosipari
kivitelezési cég

_ Gép, szerszám

TELEFONOS

Apróbörze

KERESEK,!

Állást kinál

m

NONSTOP

PÉNTEK, 2003. AUGUSZTUS 8.

M LADA 1500 S lim. felújított, újszerű állapotban,
vonóhoroggal, magnós rádióval stb eladó. Szeged,
62-432-451,
16
órától.

MÁGYNEMÚTARTÓS
gyermekágy és Gorenje * " ,
7 fiókos fagyasztószekrény
eladó.
06-20-226-0956
Szeged. (24483096)

EI1IIWIIM

M ALLERGIÁRA, asztmára
van megoldás: 62-421-274
(Szeged). (24482825)
M ÉN lefogytam! Önnek is
sikerül, ha segítek! 06-302 1 8 - 0 9 - 8 5 . (24482319)

M ÚJ fogyás! Látványos,
biztonságos és tartós Ne
higgyen nekem, próbálja ki!
3 0 - 2 3 9 - 0 5 - 5 6 . (24482328)

(24583671)

M POLSKI Fiat 126 (1986os) 2004 októberig érvényes műszakival, megkímélt
állapotban eladó. Árban
megegyezünk. Érd.: 06-3091-56-253. Szeged (24583552)

ZÁRTSZL
IVENYEK
KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
mm-ig VAGY AKÁR FAMINTÁS
I«

(23673095)

Elveszett

M ELVESZETT, rövidre nyírt,
fekete puli kutya, jutalomért
visszavárjuk. (Makó, Toldi u.
környékéről).
62-216-304.
(24584138)

• MOBILTELEFONOMAT
egy padon felejtettem a
Kárász utcán. Kérem a
becsületes megtalálót jutalom ellenében jelentkezzen!
06-20-530-19-98. (24584078)
11

Építőanyag

HAQYAR CEMENT
akciós aron
a Cement Kft.-nél

|
|

1 0 8 0 Ft/q á r o n .
Tel.: •1/477-177.8-144«

8

Cement Kft. Dorozsmai
út 35. számú telepén

TIKKURILA
FESTÉK
Szeged, Vám tér
Tel.: «1/S51-967
M DUPLASZARNYAS erkélyajtó olcsón elvihető. 62443-145 Szeged, Hattyas
SOr 15. KánitZ (24583967)

M HULLÁMPALA (azbesztmentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, cement.
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. (62)476-876. (24482743)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)
12

Földterület

H FÖLDTERÜLETET bérelnék hosszú távon. 0630-653-4502. (24583782)
13

Garázs

H KISMÉRETŰ garázs az
Ipoly soron eladó. 62-325869 Szeged. (245834(5)
1 4 Gazdit k e r e s
M GAZDIT keresnek feketeszürke csíkos, nyugodt szép
kiscicák. Szeged, 06-705 0 9 - 1 3 - 1 2 . (24583976)

M KRÉMCIRMOS, e z ü s t cirmos és fekete cicák
gazdit keresnek. 30-4219895, 20-427-5390, Sze-

2 0 - 5 2 - 4 2 - 6 3 5 . (24583911)

M VILLANYKÁLYHÁK e l adók. 2 db, 6 kw-os és 1
db 4,5 kw-os. Irányár:
15.000 Ft ill. 10.000 Ft. Érd.:
06-30-9722-987, Szeged
(24584126)

(24482996)

18

Haszonállat

M BÁRÁNYÁTVÉTEL lesz
Mindszenten aug. 16-án.
Vasútállomáson 06-30-2878209 (24483005)
• HÚSMERINÓ kosok tenyésztésre eladó. Balástyán
62-329-398. (24583761)
M KUKORICÁZOTT csirke
260 Ft/kg. Tojótyúkok 350
Ft/db.
06-20-540-7480
(24584065)

19

Kisállat

M KÖZÉP schnauzer kiskutya győztes szülőktől eladó.
30-857-16-12. Mindszent.
(24583959)

20

Könyv

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
V Á S Á R L Á S , KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK V É T E L E
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (24482365)

21

Közlemény

M SZÍVESKEDJÉK ielentkezni, aki augusztus 4-én a
Széchenyi téren segített egy
buszajtóba szorult idős bácsinak. Tel.: 62-435-349
(üzenetrögzítőn is), 62-435743, Szeged (24584134)
22

Magánház

M DESZKI 2.5 s z o b á s
étkezős ház tetőtér-beépítési lehetőséggel, parkosltotl
lelken eladó, 16 M Ft. 063 0 - 3 9 5 - 6 9 - 1 1 . (24583721)

M SZATYMAZ főutcáján ház
eladó,
06-30-627-2512,
06-30-284-8044. (24482323)
M SZEGED, Felsövároson
kétszintes
magánház
28.000.000-ért eladó. Alsó
szinten üzlethelyiség kialakítható.
20-33-02-436
(24179647)

M SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Medvegy,
06-30-406-8012.
(24482610)

M SZEGEDI összkomfortos
tégla, jó ház lakható melléképületben WC. tusoló,
garázzsal, 420 m* eladó
Buszmegállónál.
06-30-

438-1157. (24583663)

• SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012 (24583876)
M ÖTTÓMŐSÖN 4.250.000
Ft, 90 nm-es családi ház,
1500 nm-es telken eladó
62-289-601. (24583493)
M ÚJSZENTIVÁNI, 220 nmes, 6 szobás, kétgenerációs, igényes családi ház,
parkosított
600
nm-es
telken. 3 garázzsal eladó.
Irányár: 23 M Ft. Érd.: 063 0 - 9 - 5 5 8 - 2 6 8 . (24482776)

23

Motorkerékpár

g e d . (24583935)

1 5 Gépjárművezető-képzés
CSISZÁR
AUTÓSISKOLA
Autóvezetői tanfolyam Indul
augusztus 8., 9-én 9 órakor.
Zárda u. 6/A. (Novotel mellett).

- Részletfizetés
3
- Diákkedvezmény
S
- Tankönyv.
Előadások szombat-vasárnap délelőtt.
6 2 - 4 4 4 - 9 7 0 . 0KÉV 06-0060-03.

M A JAKAB CSABA autósIskolában tanfolyam indulnak
augusztus
25-én.
Szeged, Vitéz u. 13-15. 62422-335. (24482717)
M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.

Q ? E E Q E B 5 Q 1
M CIPŐIPARI gépek, cipőtartozékok és polcok eladók.
06-20-9361-821.
Szeged. (24583320)

MÉRETRE VÁGVA I S !

M MINŐSÉGI borszőlő 4 qtól szállítással Is eladó. 06M NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi levélborítékot,
1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)

10

|

6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (24482551)

(24583921)

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

62/271-407

M HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (24482368)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

S U N R A Y 50 cm -es,

3,6 LE-s. 4 ütemű kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval,
1 év garanciával eladó

2 9 9 OOO Ft.

AUTÓ 2000 KFT.
Szeged, Kossuth L. sgt. 61.
Érd.: 62/452-266,
30/205-55-22.

24

Növény

• VARÁZSKERTEK! P a r kosítás, öntözörendszer cégeknek és magánszemélyeknek 10% őszi kedvezménnyel.
Gazdag
Kertszépftö

Bt

Tel.:

2754. (24583517)

30-606-

ftf.mmmm
M ANGOL, német, francia,
olasz és spanyolnyelv-tanfolyamokat indítunk szeptemberi kezdéssel. Mindenféle
fajta
nyelvvizsgára
felkészítünk. Speciális tanfolyamok Szegeden és környékén 3-tól 100 éves
korig. Érdeklődni: Bende
Anikó
06-70-230-2136
(24179426)

M CSILLAG tér 50 nm-es,
kétszobás,
erkélyes,
I.
emeleti lakás azonnali beköltözéssel
7.300.000-ért
eladó 62-278-720 Szeged
(24583567)

1

•
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Panellakás

• SZEGED, Csongrádi sugárúti 1+2-es lakás eladó.
06-20-512-3996. (24583809)
• S Z E G E D FELSŐVÁRO
SON 53 nm-es, kétszoba
hallos lakás az ötödik
emeleten későbbi kiköltözéssel eladó. Irányár: 6,7 M
Ft. Érd.: 06-20-365-74-13.
(24482864)

• SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, II. emeleti, erkélyes,
járólapos,
parkettás,
új
fürdőszobás, szép lakás
négyszintes,
cseréptetős
házban 8,5 M Ft-éd eladó.
Érd.:
06-20-468-10-66.
(24583970)

27

Pénz, értékpapír

• • •

VALVTAVALTAS

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
É R T É K B E C S L É S , HAGY A T É K F E L V Á S Á R L Á S .
Hanza Krúger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (24482874)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, toll—
neműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24482987)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással,
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24482975)
29

NMix. Karasi u. 8. 61 441 88«
Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNYEK,ÓRÁK,PORCELÁNOK, ezúst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással
Szeged, Tisza Lajos krl. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.

(24482564)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577. 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24279948)
• AKCIÓS Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)

30

• NYÁRI vásár a Nagyáruház földszintjén. 20% kedvezménnyel pizsamák, hálóingek,
köntösök
óriási
választékban az Alfa-Zóna
üzletben. (24583695)
Számítástechnika

SZEGED
GYÁSZHÍR

BODO KALMAN
műbútorasztalos-mester
88 éves korában elhunyt. Augusztus 12-én,
13 órakor a Belvárosi temető ravatalozójában
búcsúzhatnak tőle mindazok, akik ismerték
és szerették.

HÓDI VINCE
rövid szenvedés után, 79 éves korában elhunyt. Temetése 2003. augusztus 12-én, 11
órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Előtte gyászmise reggel 7 órakor a dorozsmai
római katolikus templomban. Minden külön
értesítés helyett.
A
024583724
gyászoló család
„Nem ezt akartam, nem így akartam. Szerettem volna még élni, de a halál könyörtelen
volt, és el kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TÖSMAGI GÁBOR ANDRÁS

26 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése augusztus 11-én, 15 órakor
lesz az Algyői temetőben.
024583917
Gyászoló családja

VASS GYÖRGY
halálának 25. évfordulóján.
Vass család
Mise 9-én,
reggel 7 órakor Tápén.

§I

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
HUNYADVÁRI ISTVÁN,
a Magyar Honvédség nyugállományának klubtagja, a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének tagja, volt hadifogoly életének
83. évében elhunyt.
Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
VESZELINOV
KORNÉLNÉ
A N N U S ILONA
75 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése augusztus 12én, 14 órakor lesz a Makói katolikus temetőben.
Gyászoló család
nt4 co+rvii

Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555

Szakképzés

Gyászközlemények

Szomorú szívvel emlékezünk

KÉPKERETEZÉS

Jelentkezz
tleklődnh
Szegedi Tudományegyetem JGYTFK
Szakképzési Intézetében
Szeged, Boldogasszony sgt. 6. III. em. 304-305.
Tel.: 62-544-740, 544-786, 546-054. Ny. sz.: 06-003-02

(24483132)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV MARTA PÉTERNÉ
SZEKERES ROZÁLIA
életének 87. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 11-én, 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

UVEGEZES

az alábbi OKJ-s képzéseket indítja októbertől
BIZTONSÁGSZERVEZÖ
MOZGÓKÉPGYÁRTÓ
OKTATÁSINFORMATIKUS
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI PROGRAMOZÓ
SZÁMÍTÓGÉPRENDSZER-PROGRAMOZÓ

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
T O R - , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.

(24482372)

RÉZBŐL ÉS
ROZSDAMENTES ANYAGBÓL
•+ küszöbborítás
korlátok, karnisok
M
reklámbetűk készítése
£>
M
0
antik tárgyak polírozása.
Cím: Szeged, Francia u. 25.
Tel.: 62-483-137, 30-9-451-317

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar «
Szakképzési Intézete
g

Ruházat
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Szolgáltatás

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

M M

A LECKUVEZ08B ARF0LTAM0H.

28
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H I R D E T É S «

LAPOS TETŐK
SZIGETELÉSÉT
12 éves garanciával f
vállaljuk.
06-20-240-0096.

I P O N T -- A V E N
KÉPGALÉRIA ÉS KÉPKERETEZÉS

Keretezett
művészi
nyomatokra
20-50%
kedvezmény
A készlet erejéig!
Szeged, Nagyáruház emelel,
6720 Szeged Jókai u. I.

SZEX SHOP,

Szeged. Szitád sgt. 47IK Tel.: (62)486-549.
Nyitve tartás: H-P: 9-12,13-18 diáig.
Szo: 9-12 diáig.

• K O L T Ö Z T E T E S , bútorszállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 06-2099-75-271,
Szeged.

• REDŐNY, RELUXA, szalagfúggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 62-555-796,
06-30-271-9697. (24280289)

• CRONOS az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814, 06-20-433-98-42

• ÁLLATPANZIÓ kutyaoktatás, kutyaközvetítés, szaktanácsadás.
06-30-9434570. (Szeged) (24179688)

• BORBAS u. 12.. módosított társasházi lakások, garázsok
még
leköthetők.
Kulcsrakészátadás:
2004
július,
06-30-435-9338.
(Szeged) (24482629)

• F E S T É S T -, tapétázást
vállal nyugdíjas festömester
garantált kivitelben, méltányos árakkal. 62-481-518,
62-252-420. (24583692)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
33

Tanfolyam

• MOTORCSÓNAK TANFO
LYAMOT indít az M-Mariner
Bt. Jelentkezni a 06-30-2493-243-as telefonszámon
lehet. (24482744)

MEJM.limhM

• K Ö L T Ö Z T E T É S É T , áru
szállítását bízza ránk! 0670-380-2350.
(Szeged)

• TÁRSKÖZVETÍTÉS!
Csongrád megyéből várom
hölgyek, urak hívását, hogy
segíthessek a párkeresésben.
06-30-278-18-75

(24583577)

(24280169)

(24482316)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
DANCSÓ GYULA
TIBORNÉT
utolsó útjára elkísérték.
024584123
A gyászoló család
„Most, hogy a virágokat nézem,
Oly szomorú körülöttem minden,
Te mindig itt vagy velünk, mert
szívből szeretünk,
Nyugodjál békében."
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága szerettünk,
SZABÓ GYÖRGY JÁNOS
búcsúztatásán megjelentek vagy
részvétet nyilvánítottak.
Szerető felesége
024584101 0
és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOROM JÁNOS
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
024583328
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
RÉDAI SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték.
024583533
Gyászoló család

Szögi és Zsa Temetkezési Iroda Szeged
Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-lg. P.: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-H1TELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n ) 0 6 - 3 0 / 9 5 5 7 - 5 5 6 : 0 - 2 4 - í g

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Fájó szívvel sírodat nézzük, Jóságos szereteted örökké megőrizzük."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa, testvér, nász, koma, sógor, keresztapa, nagybácsi, unokatestvér, rokon,
NACSA ANTAL
temetésén részt vettek, koszorúikkal, csokraikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Leányának, unokáinak, a munkatársainak részvétnyilvánítását is köszönjük. Külön mondunk köszönetet háziorvosának, a kórház belgyógyászati, urológiai osztály orvosainak és a nővéreknek, akik
fájdalmait enyhítették, az ügyeleti orvosnak és a mentőszolgálatnak segítségét. Belvárosi esperes és a kántor úrnak szívhez szóló búcsúztatásért, a temetkezési kft. dolgozóinak, a virágüzletekben készített szép koszorúkért, a Kossuth Tsz vezetőségének és volt munkatársaknak, a
szomszédoknak megjelenésükért.
024583609
Gyászoló család, Makó

Fájó szívvel emlékezünk
FEHÉR LAJOSRA
(LEÓRA)
halálának 1. évfordulóján.
Édesanyja, felesége
024583584
és családja

GYÁSZHÍR
„Beteg voltam, de azt hittem, meggyógyulok. Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett. Búcsúzom
így mindenkitől, akik ismertek és
szerettek. Isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
feleség, édesanya, nagymama, DOMBI ERNŐNÉ
I
NAGY IRÉN
49 éves korában váradanul elhunyt.
Gyászoló család, Maroslele, Makó

024381216

Tíz éve hagytál itt örökre, Ildikém. Mély fájdalommal emlékezem egyetlen kislányomra,
PIÓKER
ILDIKÉRE,
24583908
aki őt mindig szereti:
édesanyja Pióker Lajosné

Téglaépítésű lakás

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
belvárosában épülő társasházban lakások leköthetők.
Telefon: 62-231-520, 20428-6417,
30-394-0019.
(24583543)

• SZEGED, Kálvária sugárúton 55 nm-es, IV, emeleti
téglablokkos lakás eladó.
06-20-292-49-15. (24583490)
• SZEGED, Osz u. 3. szám
alatt 156 nm-es, tetőteres,
2 családnak Is alkalmas
lakás
garázzsal
eladó.
Irányár: 22 M Ft. Tel.: 0630-326-93-73,
62-4869 7 9 . (24583549)

• S Z E G E D I , Erös J á n o s
utcai,
kétszobás
lakás
eladó. Érd.: 06-30-5545750. (24482680)

• Ú J S Z E G E D , Fö f a s o r
elején, új társasházban 129
nm-es, kiemelt szerkezetkész lakás 21,5 M Ft-ért
eladó. Ugyanitt mélygarázs,
elektromos ajtóval 2,5 M Ftért eladó. Érd.: 06-309430-420. (24482312)
• ÖSZ u 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén, Rákóczi utcában
épülő 12 lakásos sorházban
lakások eladók. Érdeklődni
telefonon történő időpontegyeztetés alapján 06-309-537-287 Első Ház Kft.
Szeged, Arany J. u. 7. I/
116. (24482087)

A z apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem vállal
felelősséget!

Folytatás a 14. oldalon!

GYÁSZHÍR
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanya, nagymama, anyós, testvér, sógornő, nagynéni, rokon és ismerős,
KEREKES ISTVÁN N É
TÓTH KLÁRA,
Hódmezővásárhely, Ötvenhat mártír u. 4. szám alatti lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 8-án, 13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
024584H6
Gyászoló család, Hódmezővásárhely, Kiskőrös

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KENÉZ MIKLÓS
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024583266
Gyászoló testvére

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
FRIEDL FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
024584100
Gyászoló családja, Nagymágocs

Hálás szívvel mondunk köszönetet a testvérnek, közeli és
távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, barátoknak és mindazoknak, akik
felejthetetlen szerettünk,
SZILÁGYI
SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Külön
köszönjük hosszú éveken át a
háziorvosának és a nővérkének a gyógyító munkáját. Köszönjük a hódmezővásárhelyi I
kórház bőr- és belgyógyászati I
osztály orvosainak és a nővé-1
reknek a gyógyító, segítő munkáját.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KENÉZ MIKLÓS
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
024482069
Gyászoló leánya
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KIS LAJOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

o^o

Gyászoló család,
024583283 Hódmezővásárhely

o^o

024584049

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
BATTANCS
VERONIKÁT
utolsó útjára elkísérték.
024583706 Gyászoló hozzátartozói

MEGEMLEKEZES
„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg
kell tanulni élni nélküled. Fájó szivünk felfelzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged!"
Fájó szívvel emlékezünk
GAJDAANDRAS
halálának 4. évfordulójára.
024583311
Szerető szülei és testvérei

„S mibe naponként belehaltam,
Attól leszek
pusztíthatatlan,
mint a szél."

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet. Szorgalom és
munka volt az egész életed."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem drága férjem,
DOKTOR LAJOS
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
HEGYI ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

MEGEMLEKEZES

(24482606)

• SZEGED BELVÁROSI, I
emeleti, 2 szoba + étkező,
61
nm-es
téglaépítésü
társasházi lakás azonnali
beköltözéssel eladó. Igény
szerint 5 nm tároló is. Ár:
11,2+0,7 M Ft. 06-70-38182-25. (24584061)

Szél Testvérek K f t .
SZEL ISTVÁN
polgári búcsúztató szónok (szertartásvezető)

SZÉL GÁBOR
orgonista (szertartások zenei biztosítása)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem egyetlen fiam,

FRANKI RÓBERT
LOBÓ
eltávozásának 3. évfordulóján.
Szerető édesanyja

A már évek óta közismert
és elismert, magas színvonalú |
szertartások levezetése.

Üt
S

INGYENES TANÁCSADÁS,
DÍJTALAN KISZÁLLÁS beszédek
felvételére. Ingyenes gépzene.
Köztemetéseken 67% engedmény! I
Tel.: (30) 2 5 2 - 5 4 5 8 ,
(62)249-215
3
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Augusztus 14-én kezdi el a felkészülést a Szeviép

Szegediek párviadala

Tízcsapatos az A csoport

KAJAK-KENU
Ma eldől minden vitatott kérdés a kajak-kenu vb-csapatba
kec.déssel kapcsolatban. A szolnoki szétlövés egyik csemegéjének ígérkezik két szegedi, Fürdők és Joób csatája C l ezer
méteren.

KOSARLABDA
Lassan vége a pihenésnek. A
Szeviép-Szcgcd NB I A csoportos női kosárlabdacsapata jövő
héten csütörtökön kezdi el a
felkészülést.
Az biztos, hogy senki sem lazsált. A Szeviép-Szeged NB I A
csoportos női kosárlabdacsapatának játékosai közel két hónapos
pihenőt kaptak. Igaz, Újhelyi
Gábor vezető edző minden kosarasának átadott az utolsó tréningen egy edzéspenzumot, amelyet
a szabadságuk alatt kellett elvégezniük. Ez pedig nem éppen sétálgatást és napozást tartalmazott, hanem az utolsó hetekre
kemény munkát írt elő. A trénerrel már Szegeden beszélgettünk,
hiszen a vezetőkkel a csapat felkészülésének programját tervezik. Sikerült-e kipihennie magát
az edzőnek? - először erre a kérdésre válaszolt a szakember.
- Hosszabb időt töltöttem Székelyföldön, sokat túráztam és ismerkedtem a gyönyörű tájjal.
Csodálatos volt, nagyon jól éreztem magam. Voltam a Herná Jon
egy vízi túrán is, így a sport sem
maradt ki a szabadságom alatt.
Ennek már vége, a jövő héten,
csütörtökön megkezdjük a csapattal a felkészülést.
Hét közben meglepő döntést
hozott a női hivatásos alszövetség: a következő szezonban tízcsapatos lesz az A csoportos bajnokság. Az új néven szereplő
Röhnisch-Foton Sopron nevezését nem fogadták el.
- Egyik szemem sír - reagált a
döntésre Újhelyi Gábor - , a másik nevet. Azok a csapatok, amelyek hitegették a játékosokat és

S

E

M

• KUKORICA, árpa szállítva
eladó
06-30-436-0693
(24280427)
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Újhelyi Gábor kemény felkészülést ígér kosarasainak.
becsapták őket, azoknak nincs
helyük a bajnokságban. így nem
szabad kosárlabdázni. A tíz gárdát viszont kevésnek tartom, hiszen így jóval kevesebb meccset
kell játszanunk.
Az biztos, hogy a szeviépesek
nem unatkoznak majd a felkészülés alatt. Már az elmúlt nyáron megismerkedhettek a tréner
kőkemény alapozó munkájával.
Idén is hasonlóra számíthatnak.
- A szokásos ideális helyszínen, az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban kezdjük el a foglalkozásokat. Az első két napon a
ráhangolásé lesz a főszerep, majd
a hétvégi pihenő után már a futás
és a lazítás kerül a programba. A

1000+1 sz a

második
héten
Mátraházán
edzőtáborozunk, a hegyi futások
mellett már teremben is edzünk.
Szeptember közepén játsszuk az
első edzőmeccsünket, amelyből
szeretnék legalább tizenötöt, húszat vívni. Egyelőre az biztos,
hogy Bonyhádon szerepelünk egy
nemzetközi tornán és több kupán is szívesen látnának bennünket. Az, hogy melyiken indulunk
el, az a napokban eldől.
Lassan két hete megtörtént a
Európa-kupa sorsolása. A Szeviép-Szeged a C csoportba került,
ellenfelei a német Marburg, a
horvát Sibenik és a szlovák Kassa
együttesei lesznek.
- Egyre több információt sike-

VI.

Szeged, F o n ó g y á r i ú t o n
lévő egy e m e l e t e s
és

földszintes

irodaépületek
b e m u t a t ó t e r m i , irodai

Fesztivál

T1K1Í I l i é c« 1((.U(

Szeged Ifjúsági H á z
1 0 - 1 9 óráig.
Érd.: 06-70-528-49-09.

6 7 7 1 S Z Ö R f G , SZERB U. S 3 .
TEL: 6 2 / 4 0 6 - 8 2 6 ; 406-Ä3Ü
liCII i l c z v c n y e k 8 0 - 1 Hl I n i g .
l l á s 2 á g y a » s z o b á k tű 3 0 kV»lg.

MAK0N. a Csanád vezér tér 5/A
MINDEN, AMI U

hagyja ki látványkonyhánkat!

bérbeadók.

Az I n g a - G é p Kft.

Inga-Gép Kft.

Érdeklődni .1

MAKÓI

6900 Makó. Aradi u. 136.

62-561-190

IPARTELEPÉN

telefonszámon.

6900 Makó. Aradi u. 136.

• MAKKOSERDÖ soron 40
négyzetméteres üzlet eladó.
Érd.:
06-30-239-4368
Szeged (24584000)
• MIKSZÁTH K utcai 60
m'-es üzlethelyiség bérleti
joga eladó 11.000.000 F l ört. 06-70-332-1343, Szeged (24584070)
Vállalkozás
• NEMZETKÖZI tuvarozásban 3 tonna raksúlyú hűtökamionra állandó munkál
keresek 1 - 20 024483249'
jeligére
a
Sajtóházba.
(24483249)
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

i

06-80/821-821
Szombatonként

a 466-847-es fővonalon.

Műhelycsarnokok,

ÉRTÉKESÍTÉSRE
a 43. számú főútvonal mellett

irodák

(hamarosan megépülő

BÉRELHETŐK.
Az ipartelep városhoz
közel, a 43. számú
főútvonal mellett
a nagylaki halárátkelőtől
2 0 km-re található.
Az ipartelep raktározás,
raktáráruházak,
vámszabadterület,
ill. kamionparkoló
céljára megfelel.

Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy a 06-30/90.1-03-93, l
06-30/297-30-93.

H O Z Z Á N K

tanévben

iskolarendszerű)
Jelentkezés: 2003. augusztus 20-ig.

TOVÁBBÁ HETI AJANLATUNK:

Tábor tömlős sajt 3 íz, 100 g

(780 Ft/kg)

125

Ft/db

78

Ft/db

Juhtúró 1 kg

WS

N Y I T V A T A R T Á S : keddtől péntekig,

de : 10-12 óráig, du : 14-22 óráig.
Szombaton, vasárnap:
g
du.: 14-22 óráig
|
TEL 06-20-250-7556 V

Szalámivég

1076

Érdeklődni:

„

6725 Szeged, Szabadkai út 3.

s

H

Ft/db

Família pulykasonka

679

Ft/kg

Party fóliás sonka

889

Ft/kg

szálloda

FITNESZRÉSZLEGÉNEK
üzemeltetésére b é r l ő t

keresünk.
Érdeklődni

Az akciós árak a készlet erejéig értendők.

a 6 2 / 5 6 2 - 2 3 0 telefonszámon,
munkanapokon 8 - 1 6 óráig

Ticket Restaurant étkezési utalványokat és bankkártyát is elfogadunk.

nm

R °

m

KIS- ÉS N A O Y K E R

AVI

|

területű épületét.
Az épület raktárnak,
kisebb átalakítással
műhelycsarnoknak
alkalmassá tehető.

...a legolcsóbb Indítás!!

FFXVÁSÁROLUNK

VARTA, PERION, OPTIMA 850

«K»

ÉM/f«l

AKKUMULÁTOROK

•f-

ÖNÁI
MFFFALTOW

BIZTOSÍTOTT.
a helyszínen vagy a

06-30-903-03-93,
06-30-297-30-93

GRAFOLÓGIA
A MUNKAERŐKIVÁLASZTÁSBAN

Tí

AUKCIÓNKRA AUGUSZTUS 23-IG

VÍZ. GÁZ. VILLANY
Érdeklődni lehet

28-29-30.

43. Művészeti a u k (

A ,

I akkumulátor!
I *m

Accor
PANNÓNIA

A NOVOTEL SZEGED

Ft/kg

8 5 6

OKTÓBER

az ipartelep

—»

KíAtMÓW

úttAmAf

b/tmmn
§6mm
é/őHiptm

MEGHATÁROZHATÓ A:
- megbízhatóság
- alkalmazkodóképesség
- munkabíras
- k a p c s o l a t t a r t á s és m é g s z á m o s
igény szerinti t u l a j d o n s á g ) e g y

06-30-29-98 034

62/567-840.06-20/383-0138

képzést

(2 éves, OKJ felsőfokú, akkreditált,

Kóstolót tartunk az alábbi termékekből:
Tábor tömlős sajt 3 ízben és juhtúró

EROTIKÁHOZ KELL:

» szexuális kellékek
és segédeszközök
NR videokazetták. DVD-k, CD-k
ese
eladása és kölcsönzése
• szexi fehérneműk
m diszkréten.
akár házhoz szállítás isIs

gyorsforgalmi úttól 200m-re)

INFORMÁCIÓ:
Gyürefiné Jutka

a következő

- ÉLELMISZER-IPARI
MENEDZSER

•

M43-as elkerülő

kerítésen kívül eső 1300

Élelmiszeripari

a 2003/2004-es
indítja:

FELAJÁNLJA

csarnokrészek,
és szahad területek

EL

TOP TEJ 1,5%, 11

időszakban amerikai jclkgíí
vők szervezése és r e n d e z é s e

céljára

• J O J J O N

Középiskola

Tel.: (62) 548-964, szerdánként. 5

vagy ipari tevékenység
folytatása

Fagyöngy

MÁDI JÓZSEF

A Fodor József

6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel./fax: 62/469-847, tel.: 62/542-245
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-13, vas.: 6-10-ig

Augusztus 2 3 - 2 4 .

Üdülés

• SIÓFOK, Aranyparton 2
szobás nyaraló 4 fóré kiadó.
Parkolás
zárt
udvarban
1500 Ft/fö. Augusztus 17—töt
folyamatosan
62-431-145.
(24583746)

Szegedi szemmel - de talán a
többiek szempontjából is - az
egész válogató legkiegyensúlyozottabb, egyben legizgalmasabb
csatájára van kilátás a férfi kenuegyesek ezer méteres szétlövésén. A Démász két kiválósága, a
fiatal tehetség, joób Márton, valamint az újabban a régi önmagára emlékeztető Fürdők Gábor
harcol ugyanis a leghosszabb
táv egyesbéli vb-kiküldetéséért.
Mintha semmi sem történt volna, az első két selejtezőn: Szolnokon ugyanis Joób, míg Szegeden Fürdők győzött a jobb hajóberúgással.
- Úgy telt ez a hetem is, mint a
többi, verseny előtti időszak emlékezett vissza a készülődésére Fürdők. - Nagy újdonságot
Fotó: Schmidt Andrea
nem lehet kitalálni ilyen rövid
idő alatt. A szám összességét terül begyűjteni a riválisokról. A kintve m a j d n e m egyformák vanémetek tűnnek a legerősebb- gyunk, ha valaki hibázik, az el is
nek, több válogatott is játszik ná- döntheti a párviadalt. Mert ez biluk, és három légiós erősíti a so- zony nem egy verseny, hanem
raikat. A horvátok egyik legjobb- egy páros csata, így egészen más
ja elhagyta a csapatot, így ők egy- kategóriát képvisel, mint akárelőre gyengültek. A Kassáról tud- melyik válogató. Tudtam, hogy
juk, hogy jó csapat, remek játék- foób a legnagyobb ellenfelem eberőt képvisel. Ennek ellenére bí- ben a számban, ezért eddig sem
zom benne, hogy sikerül a to- figyeltem másra. Egészséges bivábbjutást jelentő második he- zonyítási vágy dolgozik bennem.
lyet megszereznünk. Jóformán Az meg különösen motivál, hogy
már kialakult a keretünk, már legutóbb négy éve, 1999-ben, a
csak egy külföldi centert szeret- zágrábi Európa-bajnokságon innénk igazolni. Jó úton járnak a dultam világeseményen egyestárgyalásaink, augusztus végére ben. Számomra most kezdődik a
biztosan kiderül, hogy leit sikerül válogató, a tervek szerint az
egyes mellett mindhárom távon
szerződtetnünk.
betérdelek egy négyesbe.
SÜLI RÓBERT

Joób Mártont még fiatal, rutintalan versenyzőnek mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy az
idén két Világkupán is a sportág
nagyjai mögött lapátolt a negyedik helyen a célba C l 1000 méteren. Emellett megnyerte az első megmérettetést is, ezzel nagy
lépést tett a világbajnoki csapatba kerülésért.
- Várakozóan tekintek a pénteki
viadal elé, nyerni szeretnék! - jelentette ki határozottan Joób. - A
csata elsősorban fejben dől el,
emellett pedig nagyon figyelnem
kell majd a finisemre, az utolsó
néhány méterre. A szegedi vereségem alkalmával elég volt két apró
baki és máris vesztettem. A táv
közben a tempóval nincs gond és
remélem, nem is lesz. Fürdők is jó
formában van, így éles párharcnak
ígérkezik kettőnk csatája. A szolnoki pályát kedvelem, szeretek itt
versenyezni, ráadásul az első válogatón éppen itt nyertem. Fontos
lesz ez a vb, mert kvalifikációt lehet szerezni az olimpiára.
A felnőttek mellett, akik a kérdéses hét számban döntenek
Szolnokon a csapattagságról, az
ifjúságiak is vízre szállnak. A
közvetlen utánpótlásnál néhány
számban már eldőlt az ifi vb-re
utazók névsora, amelyben szegedi sikerként könyvelhetjük el,
hogy Kása Ferenc tanítványa,
Horváth Gábor is repülhet Japánba, Komacsuba. A Démász
fiatalja a lágymányosi Vezér Lajossal egy hajóban, C2 500 méteren, valamint C4 1000 méteren
képviselheti a magyar színeket a
felkelő nap országában.
A szétlövés a szolnoki Holt-Tiszán pénteken 9 órakor kezdődik, Fürdökék száma 9.20-kor
startol. A további program, 9:
nők, KI 200 m, 9.10: C 2 200 m,
9.30: ifi szétlövés, 11.10: C4 200
m, 11.50: C4 500 m, 13: nők, K2
1000 m, 13.20: nők, KI lOOOjn,
14: C4 1000 m.

KAPUTELEFON
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Szeged, Szülén sgt. 24.
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BL-győztes
a Lissben?
MUNKATÁRSUNKTÓL

A „kapusfronton" újabb változás
történt a Liss-HNKC NB l-es női
kézilabdacsapatánál. Pintér József, az egyesület elnöke elárulta,
a macedón Kometal Skopje Bajnokok Ligája-győztes (mint emlékezetes, a Fradi volt a vesztes
fél) gárdájának 36 éves kapusa,
az ukrán Okszana Bahorovka érkezik vasárnap este Hódmezővásárhelyre és hétfőtől tesztelésen
- bár esetében erre valószínűleg
nem lenne szükség - , próbajátékon vesz részt. Kedden, illetve
szerdán újabb három ukrán kézilabdás érkezik a kék-sárgákhoz,
egy kapus és két balkezes lövőjátékos.
A klub tájékoztatása szerint,
Asztaloséknak a mára meghirdetett, Tisza Volán ifi fiúcsapata elleni edzőmérkőzése elmarad.

Lékó Péter
remizett
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hetedik fordulót rendezték
meg Dortmundban a szuper
sakktornán. A szegedi Lékó Péter világossal maratoni csatában,
a 61. lépésben remiben egyezett
meg Radzsabowal. Anand megállította az eddig menetelő Bologant, a 36. lépésben diadalmaskodott az india nagymester.
Eredmények: Lékó-Radzsabov
döntetlen, Anand-Bologan 1:0,
Najdics-Kramnyik döntetlen.
Az állás: Bologan 5, Kramnyik
és Anand 4—4, Radzsabov 3, Najdics és Lékó 2,5-2,5.

Ilyés Ferenc szerezte a felkészülés első szegedi gólját

Békés Pick-bemutatkozás
KÉZILABDA
Két hete kezdte meg felkészülését a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata az ú j bajnoki
idényre. Kovács Péter legénysége tegnap játszotta első edzőmeccsét, amelyen a Békést
24-18-ra győzte le.
A rövidesen kezdődő új idényre
való felkészülés jegyében első
edzömeccsét játszotta tegnap
délután az új szegedi sportcsarnokban a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tisza-partiak
300 néző előtt a Békést fogadták.
Az első szegedi találatot Hyés
Ferenc szerezte, az Erdélyi krónika által legjobb sportolónak választott átlövő az első perc végén
emelt gyönyörűen a kapuba.
Az idény első vastapsát Pióker
Sándor gyúró kapta. A meccs 13.
percben egy felmosóval a kezében rohant a pályára, s törölte fel
a az izzadságcseppeket. A nézők
ezt nagyra értékelték.
Az idény első futóversenyét
Vladan Maúcs és Yunier Noris
vívta. A két szélső a meccs nagy
részében azon versenget, hogy ki
tud gyorsabban az ellenfél kapujához érni. A mérkőzés kettejük
között döntetlen lett.
Az idény első „rolólehúzója"
Nenad
Puljezevics
volt,
a
szerb-montenegrói hálóőr több
bravúrt is bemutatott az első játékrészben. Mindent elmond a
teljesítményéről, hogy csak négy
gólt kapott.
Az idény első szegedi próbajátékosa Fejes Endre. A város szü-

Otthon kezd a Szeged
LABDARÚGÁS
Szombaton 17.30-kor megkezdi
NB I/B-s szereplését az osztály
egyik újonca, az FC Szeged labdarúgócsapata. A kék-fehér-feketék a Felső Tisza-parti stadionban
a
Balassagyarmat
együttesét fogadják.
Legutóbb két hónapja vívott bajnoki mérkőzést az FC Szeged labdarúgócsapata. Akkor még NB
II-esként léptek pályára Kulacsikék, most viszont már az NB I/B-s
rajtra készülnek. Háromévi alsóbb osztályú szereplés után sikerült visszatérniük a profik közé.
Nyitányként a meglepetésre mindig képes, az elmúlt évadot a 14.
helyen befejező Balassagyarmatot
látják vendégül. A hazaiak főpróbája nem sikerült, a Magyar Kupában nem kerültek a 64 közé,
miután 2-0-ás vezetés után
3-2-re kikaptak idegenben a Ceglédtől. Az „előadás", azaz a szombati derbi, remélhetőleg több sikert tartogat számukra.
- Természetesen az a célunk,
hogy ne ragadjunk be a rajton magyarázta Szalai István, az FC
Szeged vezetőedzője. - Stabil NB
I/B-s gárda érkezik hozzánk, vetélytársunknál több rutinos, az
élvonalat, valamint
Baranyai

személyében még a válogatottat
is megjárt futballista szerepel. Az
elmúlt idényben végig a mezőny
első felében tartózkodtak, csak a
hajrában estek vissza. Nyáron
nem csak a játékoskeretüket erősítették meg: a korábban a Vác
bajnokcsapatánál, valamint a válogatottnál is vezető beosztást ellátó László Attila a Balassagyarmat
menedzserigazgatójaként
tért vissza a labdarúgásba.
A szegediek közül a csapatkapitány, Pírján György és Gelbmann Csaba játszott már az NB
I/B-ben, a többiek csak most ismerik meg az osztályt.
- Az a legfontosabb, hogy legyen
hit a játékosaimban - folytatta a
szakember. - A fiatalságukban, a
lendületükben és a hiúságulcban
bízom. Most aztán megmutathatják, hogy mire is képesek valójában. Az előző bajnokságban kapott két mérkőzésre szóló eltiltása
miatt Kumcsaival csak a harmadik fordulóban számolhatok először. így kezdünk: Halász - Gelbmann, Mórocz, Czifrák - Rácz,
Babos, Turján, Puskás - Csúri Kulacsik, Tóth A.
Az 1. forduló további párosítása: Honvéd-DVTK, Nyíregyháza-Hévíz, Bodajk-BKV Előre,
Tatabánya-Szolnok, Vác-Kaposvár, Vasas-REAC, KecskemétPápa, Dabas-Dunaújváros.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Hat pontot levontak
a Ferencvárostól
BUDAPEST (MTI)

A Magyar Labdarúgó-szövetség
elnöksége tegnap úgy döntött a
Ferencváros által benyújtott fellebbviteli ügyben, hogy hat pont
levonással sújtja az együttest, a
május 30-ai, a Debrecen elleni
Üllői úti találkozó után történt
szurkolói rendbontás miatt.
A testület rendkívüli ülésén arról is határozott, hogy az
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FTC-nek ebben az idényben csak
három otthoni mérkőzését kell
zárt kapuk mögött megrendeznie. Szedet Józsefet, az FTC Rt.
vezérigazgatóját december 31-ig
eltiltották a találkozók látogatásától és 1,2 millió forintot kell fizetnie. Az elnökség jóváhagyta a
Magyar Labdarúgó Liga fegyelmi
bizottsága által a klubra kiszabott 40 millió forintos pénzbüntetést.

Vladan Matics többször is megzörgette a Békés hálóját.
lőttét egyelőre tesztelik, a napokban eldőlhet, hogy marad-e a beállós. A békésiek nem kímélték,
többször is rendesen betakarták,
de Fejes bírta a gyűrődést.
Az idény első álompasszát kollégánk, Miskolczi Róbert produkálta. A sarokból lábbal, kapásból tette vissza a labdát, amely
éppen a békési kapus kezében
landolt.
Az idény első „szétforgácsoló"
kapufáját Laluska Balázs lőtte. A

válogatott játékos bombája után
jó formán felborult a kapu, a felsőléc pedig majdnem elgörbült.
Az idény első szemtelen hetesét Halász Máté végezte el. A fiatal játékos a kapus füle mellett
lőtt a hálóba.
Az idény első oktatófilmbe illő
akcióját Perget, Ilyés, Eklemovics
és Mezei produkálta. A négy játékos négy másodperc alatt játszotta át a pályát, majd egy remek átadás után a kapitány, Mezei a fel-

REFLEKTOR

SPORTMŰSOR
Szombat
Labdarúgás
NB I/B: FC
Szeged-Balassagyarmat, Szeged,
Felső Tisza-parti stadion, 17.30,
KissB.
Papp István-emléktorna,
Szentmihály, a mérkőzések:
Szentmihály-Pázsit SE, 9 ;
Gyálarét-IKV-Alsóváros, 11;
helyosztók 15 órától, döntő, 17.
II. ifjú Lakatos
Arpád-emléktorna, Szőreg, a
mérkőzések:
Ferocolor-Tápé-Tiszasziget, 15;
Tisza-Új-Szőreg, 16.10;
mérkőzés a 3. helyért, 17.20;
döntő, 18.30.
Edzőmérkőzés:
Dorozsma-Algyő,
Kiskundorozsma, 10.
Vasárnap
Kispályás labdarúgás
Maros-kupa. helyosztókés
döntő, Makó, Maros-parti pálya,
9.
Labdarúgás
m
NB II: Szentes TE-Orosháza,
Szentes, 17.30, Némethy.
III. Cecília-kupa, Sándorfalva,
sportpálya, 9.
Nemzetközi előkészületi
mérkőzés: Röszke-Horgos
(szerb-montenegrói), Röszke,
17.30.
Fotó: Miskolczi Róbert Előkészületi mérkőzés: Kistelek-SZVSE, Kistelek, 17.30.
ső sarokba bombázott, a pókok
pedig onnan kiköltöztek.
NB I-ES FORDULÓ
Az idény első edzőmeccsét hat Izgalmasnak ígérkezik a labdarúgó
góllal nyerte meg a Pick Szeged élvonal hétvégi fordulója. A
együttese, 14-4-es félidő után Bajnokok Ligájában továbbjutott
24-18 lett a végeredmény.
és eddig százszázalékos MTK a
Tehát elkezdődött az új idény, Pécset látja vendégül (meg lehet a
bemutatkozott Kovács Péter, a harmadik siker), míg a Fradira
tréner, és a kedvencek, a Pick kemény összecsapás várhat
Szeged gárdája. Jövő héten to- Békéscsabán, ahol a ZTE is
vábbra is a sportcsarnokban kikapott.
„szaunáznak" a kézisek.
A labdarúgó NB I. 3.
SÜLI RÓBERT fordulójának a párosítása, ma 18
óra: Balaton FC-Lombard (m2),
szombat, 18 óra:
Újpest-Zalaegerszeg (m2),
Békéscsaba-Ferencváros; 20 óra:
MTK-Pécs, Videoton-Győr,
DVSC-Matáv Sopron.

Szél Friderika edző nélkül versenyzett a glasgow-i Európa-bajnokságon

A sellőlány egyéni csúcsa
ÚSZÁS
Az ország leggyorsabb ifjúsági
korú úszónője, a SZUE versenyzője, Szél Friderika a glasgow-i
Európa-bajnokságon
három
számban szerepelt.
A szegediek sellőlánya, Szél Friderika országos bajnokként vett
részt a glasgow-i ifjúsági Európa-bajnokságon.
- Jobb formában éreztem magam, mint az ifjúsági ob-n. Ez be
is bizonyosodott 100 méter gyorson, ahol - igaz, hogy tizenegyedik lettem - az egyéni csúcsomat
megdöntöttem 58.45 másodperces idővel. Talán még ennél is
gyorsabb lehettem volna, ha kint
van velem az edzőm, Kiss Gyula,
de az út túlságosan sokba került.
Egyébként már a felkészülés kezdete óta úgy tréningeztem, hogy
ne legyek edzőfüggő, nélküle is
álljam a próbát. Három versenyszámban álltam rajthoz, 100
méter gyorson 11. lettem a már
említett eredménnyel, aztán az
50 méter gyors következett, ahol
16.
helyezést
értem
el
27.53-mal, végül 4x100 méteres
vegyes váltóban ötödikek lettünk.
Ha csak a helyezéseket nézzük,
talán szerepelhetett volna egy kicsivel jobban Szél Friderika, de
mert a mezőny hihetetlenül erős
volt, az elért eredményei miatt
nem kell szégyenkeznie.
- Az éremtáblázaton mi, magyarok a negyedik helyen végeztünk, az oroszok vitték a prímet, az angolok lettek a másodikok, a németek állhattak fel a
képzeletbeli dobogó legalsó fokára. Csapatunkból magasan
kiemelkedett a barcelonai felnőtt vb-n ezüstérmes Cseh Laci,
aki Skóciában három egyéni,
míg váltóban egy aranyérmet
szerzett. Mellette a női 100 m
pillangón Boulsevicz Beáta is

BL-EREDMÉNYEK
A labdarúgó Bajnokok Ligája
selejtező második körének az
eredményei: Vardar Skopje
(macedón)-CSZKA Moszkva
(orosz) l - l , továbbjutott: a
Skopje, 3-2-es összesítéssel;
Sahtyor Donyeck (ukrán)-Sheriff
Tiraspol (moldovai) 2-0, tj: a
Donyeck, 2-0-val; Anderlecht
(belga)-Rapid Bucuresti (román)
3-2, tj: az Anderlecht, 3-2-vel;
Grazer AK (osztrák)-SK Tirana
(albán) 2-1, tj: a Grazer 7-2-vei;
Omonia Nicosia (ciprusi)-Wisla
Karków (lengyel) 2-2, tj: a
Kraków, 7—4-gyel; Slavia Praha
(cseh)-Leotar Trebinje (bosnyák)
2-0, tj: a Slavia, 4-1-gyel; CSZKA
Szófia (bolgár)-Pjunyik Jereván
(örmény) 1-0, tj: CSZKA, 3-0-val;
Rosenborg Trondheím
(norvég)-Bohemians (ír) 4-0, tj: a
Rosenborg, 5-0-val; Sbema
Wanderers (máltai)-FC
Köbenhavn (dán) 0-6, tj: a
Köbenhavn, 10-1-gyei;
Djurgarden (svéd)-Partizan
Beograd (szerb-montenegrói) 2-2,
tj: a Partizan, 3-3-mal idegenben
lőtt több góllal; Celtic Glasgow
(skót)-Kaunas (litván) 1-0, tj: a
Celtic, 5-0-val; Dinamó Zagreb
(horvát)-Maribor (szlovén) 2-1,
tj: a Dinamó, 3-2-vel.
Az MTK a következő körben a
skót Celtic Glasgow együttesével
méri össze tudását.

KIEMELT A SZENTES
Az ifjúsági női vízilabda
Szél Friderika még jobb eredményt érhetett volna el, ha mestere, Európa-bajnokság helyszínén, a
Kiss Gyula is ott van vele az Eb-n.
Fotó: Karnok Csaba hollandiai Emmenben
elkészítették a vízilabda európai
felállhatott a dobogó legmaga- skótasztalnak nevezném. A ver- kupák sorsolását. A női Bajnokok
sabb fokára.
senyek után jólesett volna több Kupájában a Dunaújvárosi
Friderika beszélt arról is, hogy főtt ételt enni, na, mindegy, túlél- Főiskola, valamint a
az étkeztetés terén a skótok nem tük. Az utóbbi hetek versenyei, LEN-kupában induló
az azokra történő felkészülések Hungerit-Szentesi VK egyformán
tagadták meg önmagukat.
- A szállással és a verseny szer- után jól jön egy kis pihenő. Nagy- kiemeltként a második
vezésével kapcsolatban nem volt m a m á m a t látogatom meg első- szakaszban, 2004. áprüis 9-től
semmi kivetnivaló, a végére a tár- ként, majd a szüleimmel és a nő- kapcsolódik be a küzdelmekbe. A
saság is összerázódott. Ellenben a véremmel töltöm a nyár utolsó férfi Euroligában csak a Vasasnak
kajáitatás... Elvileg svédasztalról heteit a Mátrában, a víztől távol. kell szerepelnie az első selejtező
fordulóban, a Honvéd és a BVSC
kellett volna megoldaniuk az ét- Az most nem hiányzik...
keztetésünket, de én azt inkább
TOKODI MARGARÉTA kiemelt.
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Tettek és emberek
bár egyetlen hírben sem szerepelt, tudtam, a titkot meg kell őriznem, különben elszabadul a pokol. Terveket készítettem a Föld pályájának módosítására, vagy arra, hogyan kell átfúrni a Földet
úgy, hogy az ismeretlen „lövedék" érintés nélkül
repüljön át a lyukon, csakhogy mindhez legalább
akkora energiára lett volna szükség,
amekkorával
az ismeretlen test repült a Föld (elé.
Éjt nappallá téve dolgoztam, mikor hetek múlva újabb levelet hozott a postás, amelyben arról
értesítettek, hogy a veszély elmúlt, az ismeretlen
anyagú test eltűnt, nem találják sehol, egyetlen
teleszkóp, egyetlen radar sem látja,
semmdyen
műszer nem érzékeh.
Gyanút fogtam. Itt valami nincs rendjén. És
óvatosan kérdezgetni kezdtem az ismerőseimet.
Az volt a gyanúm, hogy valaki a bolondját járatja
velem, valaki közülük írta-hamisította a leveleket. De még csak a szájuk széle se rezdült, nem
hogy jól elröhögte volna valamelyik magát.
Az űrközpontot persze hiába kérdeztem, a szupertitkosítás miatt egyetlen kérdésemre se válaszoltak.
Évekig éltem a hitben, hogy esetleg tényleg úgy
gondolták, azon emberek közé tartozom, akik képesek egy ilyen helyzetben megmenteni a Földet.
Ettől az elképzeléstől csak akkor távolodtam el,
amikor egy szép borús délelőtt az idős szomszéd
megkért, hogy hozzam le a kismacskáját a fáról,
mert óvatlanul kimászott az ablakon. Tehetetlenül bámultam ki az első emeleti ablakon.

LECSATOLT ÖVTÁSKA
Egy áruházból kilépve csatolta le
az agresszív tolvaj egy vásárló övtáskáját augusztus másodikán a
késő esti órákban, majd a benne
lévő iratokkal együtt villámgyorsan elfutott. Hogy mindez (mármint a lecsatolás) hogyan sikerült neki, egyelőre még nem tisztázott. Zsákmányával azonban
valószínűleg nem lehetett elégedett, hiszen mindössze kétezer
forint volt benne.
A KERÉKPÁR KOSARA
A Huszár utcában raboltak ki egy
kerékpáros nőt augusztus 4-én.
A kosárban hagyott táskát a
szemtelen tolvaj kikapta és elszaladt vele. Az iratokon kívül
készpénz és telefon is volt a kosárba helyezett táskában.
ELFELEJTETT PÉNZTÁRCA
Egy pénztárcát és a benne lévő
harmincegyezer forintját keresi
az a fiatal, aki kollégiumi szobájának foteljében hagyta értékeit.
Az eltűnés pontos ideje nem ismert, ugyanis közel két napon
keresztül nem figyelt fel a lopásra a kárvallott.

A NAPOS OLDALRÓL. Matyasovszki Nóra a szegedi Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vvndéglátóipari Szakközépiskola másodikos
diákja. Az érettségit követően fotómodellként tervezi az életét. A
napokban egy budapesti ügynökséggel kötött szerződést, hogy ez a
vágya megvalósulhasson. Egy szépségverseny koronáját is szeretné egyszer elnyerni. Hobbija a tánc, évekig az Erika C. táncstúdió
növendéke volt.
Fotó: Karnok Csaba

Msrfotti:

CAPE CORAL (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD
Bár még nem vult szerencsém űrrepülőn utazni,
és nem láthattam a maga utánozhatatlan
szépségében a Földet, de amely felvételeken
megpillanthattam, és beleélhettem
magam a látványba,
mind-mind elállította a lélegzetemet, a szavaimat erősen megrostálta, s még inkább abba az
irányba vonzott, hogy hallgassál, öreg, szavad hiába ne legyen. Ha valamit szeretnék látni élőben,
hát akkor ezt, a kék bolygót élőben.
És hogy, hogy nem, eljött a nagy alkalom.
Levelet, telexet, íniélt és postagalambot ki'ildtek, hogy ha tehetem, és miért ne, azonnal keressem fel a K7-es űrkutatási központot, mert jól
tudják, mdyen nagy mértékben elkötelezettje vagyok a Földnek, s talán épp az én fejemből fog kipattanni, hogyan mentsük meg a bolygót egy felé
irgalmatlan sebességgel közeledő, eleddig ismeretlen anyagú tárgytól, amelynek méretéhez képest számolt tömege olyan nagy, hogy nemcsak
kiüti a Földet a Naprendszerből, hanem feltehetően ripityára robbantja, s mindaz, amit a felvételeken láttam, megszűnik, megszűnik
létezni.
Nem tehettem mást, természetesen
visszautasítottam a felkérést, arra hivatkozva, hogy félreismertek. Nem érdekel a Föld, és legfőképpen a rajta élők sorsa, így az enyém sem.
Ekkor küldtek még egy levelet, hátha rosszul értettem az előzőt.
De nem értettem rosszul, ismét
személyiségem
satnya volta adta a kibúvót.
A kérdés persze mélységesen foglalkoztatott, és

Meleg, nyári idő

Szomszédié

SZUNYÓKÁLT
Délelőtti szunyókálása közben
rabolták ki azt a román férfit,
akinek augusztus 5-én egy pad
mögé letett táskáját ismeretlen
tettesek elvitték. A kár 37 ezer
forint.
KARLÁNC
Bolti öltözőből tűnt el egy értékes karlánc július 28-án. Értéke
50 ezer forint.

Ivóvízként szennyvizet kapott 3
hónapon át egy floridai család a
vízművek tévedéséből „kifolyólag". Két másik családi házban
csak egy hónapig itták a település többi lakójának „levét" - és
persze a sajátjukét. Cape Coralban szerencsére alaposan megszűrik a lakossági szennyvizet és
klórozzák is, ám ennek ellenére
paraziták maradhatnak benne. A
június óta ivó- helyett szennyvizet kapó egyik házaspár nem nyilatkozott arról, vannak-e egészségügyi gondjaik, csupán annyit
mondtak: „Még élünk".

Tiltás

Ma is túlnyomóan napos, száraz időben lesz részünk. Időnként élénk lesz az északi,
északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 30 fok körül várható.

Szeged
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31*

Mórahalom

Mód mezovásárhely
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£>

31°

Békésosaba

O

31°

Szolnok

30°

Kecskemét

31°

Orosháza

BLANTYRE (MTI)

Makó

Megtiltotta a Big Brother sugárzását a közszolgálati televíziónak Malawi parlamentje. - A nézők borzalmas képekkel szembesülnek, amelyek aláássák gyermekeink erkölcseit - jelentette
ki Taylor Nothale, a médiát felügyelő parlamenti bizottság elnöke. Nothale azt állította, hogy
számos panaszos levelet kapott
szülőktől a Nagy Testvérrel kapcsolatban. Felhozták, hogy a villa
lakói sokat ittak és megtörtént,
hogy anyaszült meztelenre vetkőztek. A Malawiban közvetített
Big Brotherben 12 afrikai országból vettek részt fiatalok.

Csongrád

Daganat
és pedofília

Kistolok

30°

£>

30°

31°

31°

30°

O

31°

További kilátások
A következő napokban is bőven lesz részünk napsütésben. A délutánonként megnövekvő gomolyfelhőkből legfeljebb a hétvégén alakulhat ki elvétve zápor vagy zivatar. Marad a kánikula, sőt további melegedés várható.
Szombat

Vasárnap

Max33°

Max:34°

Max:35°

Max:35°

Mln:20°

Mln:21

Mln:2r

Mfei:22°

Időnként felhős

Időnként felhős

Derült

Változó

Hétfő

Kedd

O

Vízállás:
A Tisza Szegednél 121 cm (hőfoka 25.9 C), Csongrádnál - 7 6 cm,
Mindszentnél 26 cm. A Maros Makónál - 4 0 cm.
A Nap kel: 5.29, nyugszik: 20.09, Hold kel: 15.51, nyugszik: 3.19

CHARLOTTESVILLE (MTI)

Agydaganatán kívül pedofil hajlamától is megszabadítottak egy
4 0 éves férfit. Az orvosok nem
tudnak magyarázatot adni, hogy
mi vetett véget a tanár hajlamának. Jeffrey Burns, a virginiai
egyetem idegsebésze szerint elképzelhető, hogy a páciensből eltávolított tojás nagyságú tumor
hozta felszínre a férfiban a daganat kialakulása előtt nem jelentkező pedofíliát. A tanár ellen előzőleg eljárás folyt fogadott lánya
zaklatása és főbérlője megerőszakolása miatt.

HIVATALOS MARKAKEPVISELET ES SZERVIZ
Teljes körű szolgáltatás:
• karosszériajavítás
• műszaki vizsgáztatás

ISnobii
Szeged Napos út 6

•zöldkártya-ügyintézés

62/488-177

TOSHIBA klíma

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

értékesítése

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

A műmolnárpoloska ismert titka
BOSTON (MTI)

Amerikai kutatók kifejlesztettek
egy olyan robotot, amely rovarként képes a víz felszínén szaladni. A Robostrider nem mozog

A NAP VICCE
A kikapós Elvira panaszkodik
Mancikának, a barátnőjének;
- Képzeld el, a múlt hét végén
egy
társaságban
elmondtak
mindennek, még ringyónak is
neveztek! Mondd, most mit tegyek?
- Ne m e n j olyan társaságba,
ahol ismernek!

ISTEN ÉLTESSE!

azonban olyan kecsesen, mint
példaképe, a molnárpoloska, de
ugyanazt a futási technikát alkalmazza: lábaival örvényt idéz
elő a vízfelszín alatt. A kutatók
megfigyelték, hogy a molnárpo-

loskák lábaikkal a vízfelszín alatt
visszafelé mozgó kicsiny örvényeket idéznek elő, hogy mozogni tudjanak a vízen. Ezeknek az
örvényeknek a mozgásenergiája
viszi előre a rovarokat.

Rejtett magasiskola
M
b
•J

Rejtvényünket ínyenceknek szánjuk, mivel
eléggé „húzós". Témája: egy gondolat a Talmudból.
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VÍZSZINTES: 1. Első IS
sor. 11. Névelős tengeri
emlős. 12. A Renault IS
egyik típusa. 13. Küzdelem, viadal. 14. Spenót. 15. Vizenyő. 17.
Vastag rétegben pisz-
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kos (testrész). 19. En- 29
3 0 j B |
32
gedetlen, makacs - latin eredetű szóval. 20. 33
34
Papagájfajta. 21. A fordítottja a szájban található! 23. Rőtvad. 24. A
kiütés betűjele. 27. 38 39
Vízparti növény. 29. Az
abszolút mértékrendszerben a munka és
energia egysége. 31. Az élelmiszeripar egyik alapanyag-ellátó ágazata. 33. Sör-márka. 35.
íme. francia szóval. 36. Időjárás jelzője. 37. Ku-klux-... 38. Lotaringiai város a Moselle mentében 40. Naptári időszakkal kapcsolatos.

LÁSZLÓ

László szláv eredetű, elemeinek
jelentése:
hatalom+dicsőség.
Szent László, a lovagkirály Árpád-házi uralkodóink egyik leghíresebbje, nevéhez fűződik a
monda szerint a tordai hasadék
létrejötte, amikor egy tatár harcostól így sikerült egy leányt
megmentenie, és seregeinek vizet tudott a sziklából fakasztani.
Hunyadi László a törökverő Hunyadi János fiaként kapott politikai szerepet, de összeesküvés
vádjával elfogták, halálra ítélték
és Budán, a Szent György téren
1457-ben kivégezték. Márkus
László a közelmúlt neves színművésze volt. Egyéb névnap:
Cirjék, Eszmeralda, Gusztáv,
Hartvig.
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FÜGGŐLEGES: 2. Summa cum
kitüntetéssel (végzett). 3. Repülőbázis Szekszárd közelében. 4. Sugárzó, boldog - angol szóval. 5. Társulási torma. 6 . . . . művészet; az óegyiptomi
művészet egyik stíluskorszaka.. 7. Hurkafajta. 8. Csahol. 9. Az első „űrkutya" volt. 10. Hajnalban megtalálható! 13. Az idézet második sora. 16. Autós tanintézet. 18. Fizikai fogalom.
22. Az idézett szöveg harmadik, záró része. 25. Szaglószerv. 26. Női név. 27. Széles csík.
A három tenor - balról: Placido Domingo, Luciano Pavarotti és Jósé Carreras - gyógyvizet kóstol. 28. Gyümölcs. 30. Berlini zseni! 31. Nagy, zajos mulatság. 32. Az idősebb Delon keresztneBath városában újra megnyílt az egyetlen brit természetes gyógyfürdő;^ erre az alkalomra hívták ve. 34. Nyelvtani alapfogalom. 39. Az egyik minisztérium betűjele. 40. Szólít, régiesen.
megőtenorságukat.
/¡C
—. M'ri Telefotó/l'A/Barry Batcbelor CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk megfejtése: Ami a halott lónál lassabb, az már hátrafelé megy.
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