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TÉMÁINKBÓL
TOVÁBB APADHAT A TISZA
A múlt heti áradás után újra
apad a Tisza, a napokban
Szegednél 43 centivel kevesebb
volt a vízszint a sokéves átlagnál.
A vízhozam is jóval kisebb, mint
az augusztusra számított
középérték. Ha szükséges, napi
egy centiméternyit le tudnak
engedni a Tisza-tóból, ami
jelentősen növelné a folyó
vízhozamát.
3. oldal

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A katalán világsztár Kiss B. Atillával és a szegedi szimfonikusokkal a Dóm téren

Caballé elbűvölte a közönséget
Nagy várakozás előzte meg a katalán
szopráncsillag,
Montserrat
Caballé
szombati áriaestjét: élő legenda ritkán
fordul meg a Dóm téren. A show-műsornak is beillő koncerten a közönség
lelkesen ünnepelte a világsztárt és a
hazai közreműködőket.
Tűzpiros flamingóvirágból készült kompozíciókkal dekoratív színpadképet készítettek Montserrat Caballé szombati hangversenyére a szabadtérin. Felfokozott hangulat érződött a koncert előtt a D ó m téren. Az ekhós szekérből kialakított pénztárnál másfél órával a kezdés előtt hosszú
sor kígyózott, sokan az utolsó pillanatban
döntöttek úgy: nem hagyhatják ki a különlegesnek ígérkező estét. A muzsikusok
is izgatottabbak voltak a szokásosnál, csupán egyetlen próbára volt lehetőségük előző este a dívával, aki nehezen pihente ki
az utazás fáradalmait, és a koncert előtt is
panaszkodott, nincs teljesen rendben,
egész nap csak egy vajas kenyeret evett
lekvárral.
A kezdésre megtelt a nézőtér: a polgármester mellett a kulturális miniszter ült a
páholyban, és eljött Szegedre a diplomáciai testület több tagja is. Gyüdi Sándor
igazgató-karnagy dirigálásával indításképpen A végzet hatalma című Verdi-opera
nyitányát játszotta a Szegedi Szimfonikus
Zenekar, majd Kiss B. Atilla Rodolfo áriáját énekelte a Luisa Millerből. Hatalmas
ováció, bravózápor fogadta a karmester
karján elegáns, csillogó fekete estélyi ruhában megjelenő Montserrat Caballét,
aki először a Fűzfadalt és az Ave Mariát
énekelte az Otellóból.

10 HÍRÜNKET VISZIK
Három napig külföldi újságírók
ismerkedtek Szegeddel. Nem
titkoltan azért hívták meg őket,
hogy jó hírét vigyék a városnak.
A vendéglátók remélik, a
tollforgatók olvasóikkal
megismertetik Szeged és a
környék értékeit, idecsábítva
minél több fizetővendéget.
5. oldal
FESTŐHALÁL MÁRTÉLYON
Haláleset árnyékolta be a 38.
mártélyi képzőművészeti
szabadiskola hangulatát. A
minap hiába ébresztették az
üdülőterületen lévő sátrában a 30
éve ide járó 48 éves Schmerka
Gizellát. A többiek gyertyát
gyújtottak az emlékére, és
megpróbálták folytatni a munkát.
8. oldal

RádióSSL

Köszönjük,
hogy
velünk
ünnepeltek!

Montserrat Caballé az est második felében tűzpiros estélyiben zarzuelákat énekelt a dómszínpadon.

FM9&4ZRá*m< Siker, csak a vízben
www.delmagyar.hu

A szentesi ütánpótlás vízilabdások ezüstévet zártak, míg a
megyei focicsapatoknak ötvenszázalékosra sikerült a rajt.
A szentesi vízilabdások kívánkoznak az élre: az ifjúsági fiúk után a
lányok is ezüstérmet szereztek az
Eb-n. S ebben a válogatottban is
találhatunk három szentesit. Az

NB I/B-s FC Szeged hazai pályán
vereséget szenvedett a Balassagyarmattól (0-1), az NB Il-es gárdák közül a Makó FC Vecsésen
nyert (5-0), míg a Szentes otthon
ikszelt ( l - l ) az Orosházával. Lékó Péter az 5. helyen zárta a dortmundi szupersakktornát.
Részletek A Dél Sportjában

Ezrek a Körös-toroknál
Kedvező vízállás, ideális strandidő és remek programok várták
a hét végén a szórakozni vágyókat Csongrádon.
A Körös-toroki napok koncertjei, látványos bemutatói ezreket
vonzottak a hangulatos tiszai

Sokan keresték fel a Körös-toroki

strand területére. A rendezvény
sokak
szerint
szervezettebb
volt, m i n t az eddigiek, az újból
felállított parti színpadon egymást váltották a sztárvendégek.
A bulizni vágyó fiatalok mellett
a fizetőképesebb középkorúak is
jól szórakoztak a koncerteken.

Telt ház volt a kempingben, sok
visszatérő vendég már a tavaly
lefoglalta a nyári szállást. Sajnos tragédia is történt: egy kiskunfélegyházi fiatalember a Tiszába fulladt.

Fotó: Miskolczi Róbert

Folytatás a 4. oldalon

Hét hónapos kisbaba tragédiája Mórahalmon

Az ágyára csúszó fóliától
fulladt meg a fiúcska
A kiságyra hulló fólia okozta egy
hét hónapos kisfiú halálát Mórahalmon. A tanya fölújítása
miatt takarták le a szoba bútorait, s valószínű, hogy a huzat
emelte le a védőfóliát, amely
alatt a kisbaba megfulladt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tragikus körülmények között
meghalt egy hét hónapos kisfiú
egy mórahalmi tanyán. A ház
külső fölújítása miatt műanyag
fóliával védték a por ellen a bútorokat. A feltételezés szerint a kisBővebben az 5. oldalon
baba szobájában a huzat emelhette meg az egyik fóliatakarót,
amely a kiságyra csúszott, s a
gyermekre tekeredett. Amikor
benyitottak hozzá, azonnal orvost hívtak, de már n e m tudtak
rajta segíteni: a csecsemő megfulladt.
Mórahalom belvárosában vasárnap délután még nem tudtak
a tragédiáról. Egy asszony akadt
csak, aki hallotta a tévében a
hírt, a többi megkérdezett helybeli csak döbbent csodálkozással
rázta a fejét, mintha el sem tudnák elképzelni, hogy a környékükön ilyesmi megtörténhet.
A településről kivezető út melletti étteremben már távoli ismerősként emlékeztek a családra:
három gyermekük van, mondták, két kislány után született a
napok legkedveltebb helyszínét, a Tisza-partot.
Fotó: Karnok Csaba kisfiú.

A szomszédokat is mélyen megrendítette a tragédia híre.
A Tüsök sori tanyák csöndesek
a szűnni nem akaró forróságban,
a néptelen homokdűlőn jó ideig
teremtett lélekkel sem találkoztunk. Aztán rövid időn belül ketten is megálltak beszélgetni. Borsos Sándor kerékpárjáról leszállva kérdezte, segíthet-e valamiben. Kiderült, hogy ismeri a sze-

DM-fotó

rericsétlenül járt családot, éppen
átellenben lakik. Az asszonyt
szinte mindennap látja, szombaton délelőtt még kint kapált a
kertben. A kisfiú haláláról azonban a férfi nem tudott, nagyon
megdöbbentette a hír.
Folytatás a 3. oldalon

« B E L F O L D

Megmozdult a föld
Vas megyében
BUDAPEST (MTI)

Földrengés volt tegnap, egy perccel éjfél után a Vas megyei Körmend közelében. A Magyar Tudományos Akadémia Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása alapján a földmozgás a
Richter-skála szerint 3,97 erősségű volt. Személyi sérülésekről
nem érkezett bejelentés.
A kisvárosban az emberek morajlást hallottak, a magasabb
épületekből az utcára szaladtak,
a képek, csillárok megmozdultak

a falakon, a tányérok és poharak
pedig összeütődtek. Rendőrségi
közlés szerint hajnalban, negyed
háromkor utórengés követte a
földmozgást.
Magyarország területén évente
100-120 kisebb, 2,5 erősséget el
nem érő földrengést regisztrálnak,
ezek nagy része csupán műszerekkel észlelhető. Az utóbbi évek legsúlyosabb földrengése 4,9-es erősségű volt, amelynek következtében 1985. augusztus 15-én Berhidán és Peremartonban komoly
épületkárok keletkeztek.

Tüntettek a gazdák
A földtörvény felülvizsgálatára, a föld- és gazdaérdekeket szolgáló új
agrártörvény megalkotására szólított fel a Fidesz gazdatagozatának
elnöke a magyar gazdák és a mezőgazdaság védelmében szervezett
tegnapi demonstráción a Parlament előtt. Faludi Sándor hangsúlyozta: „a magyar termőföld nemzetközi agrártőke kezére játszása zajlik
az országban, és hazaáruló rablók egy szűk csoportja a nemzeti ébredés bimbódzó reményeinek elvesztésén munkálkodik".
¡akab Sándor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, a Mcdgycssy-kabinet elvonta családi gazdaságoknak korábban juttatott támogatásokat, sőt a tb-terheiket is növelni akarják.
A demonstráción a színpadra vittek egy „magyar mezőgazdaság"
feliratú koporsót is. A távirati iroda tudósítója szerint a Kossuth téren
több százan tüntettek, de rendbontás nem történt.

Gyorsan haladnak a hillai tábor előkészítésével

Ma beköltözhetnek
a magyar katonák
BAGDAD. HILLA (MTI)

A tervezettnél gyorsabban halad
az iraki Hillában a magyar egységek szálláshelyéül szolgáló egykori katonai épületek felújítása,
így remények szerint a magyar
katonák akár már ma birtokba
vehetik a körleteiket.
Katona István százados, az iraki magyar előkészítő egység
törzsfőnöke elmondta: Hillában
nagyon várják már a mongol katonákat, akik őrszolgálatot látnak majd el a Bagdadtól száz ki-

lométerre dél-keletre fekvő bázison. - Nagy könnyebbség lesz a
magyar egységnek, ha megérkeznek a mongol katonák, hisz jelenleg a magyar előkészítő egység
tagjai látják el az őrszolgálatot, ez
pedig a fennálló időjárási körülmények között igen megterhelő
katonáinknak - hangsúlyozta a
százados. Hillában egyébként
nyugodt a helyzet. Csongrádi Imre őrnagy, a magyar egység parancsnoka elmondta: a július
31 -én történt aknavetős támadás
óta nem történt újabb incidens.

-

A hőség és a viharok súlyos károkat okoztak

Melegrekordok Európában
Minden idők legmelegebb napja
volt vasárnap Nagy-Britanniában, a hőmérséklet a londoni
Heathrow repülőtéren elérte a
37,9 Celsius-fokot. Németországban is megdőlt a melegrekord, ám a meteorológusok a
hőség tízfokos mérséklődését
ígérik a hét második felére.
LONDON, BERLIN (MTI)

A meteorológusok nem zárják ki,
hogy a következő napokban a tegnapinál még nagyobb hőségre is
lesz példa Nagy-Britannia déli részén, ahol csaknem két hete tart
a kánikula. A szigetország északi
részén ugyanakkor heves viharok
veszélyére hívták fel a figyelmet a
szakemberek. Tegnap ott megérkeztek az első esőzések, és attól
tartanak, hogy a trópusi jellegű
esők miatt a folyók kiáradnak.
Több helyütt a vihar máris gondokat okozott. Birminghamben
villám csapott egy futballmérkőzés nézői közé, megsebesítve 14
embert, akik közül egyet újra kellett éleszteni. Két közeli gyárépület is kigyulladt a villámlás következtében. Ugyancsak Birmingham közelében egy áruházból ki
kellett menekíteni az embereket,
miután a tető beázott.
Az ország nagy részén a hőség
súlyos fennakadásokat okozott a
közlekedésben is. Különösen a
vonatok és az azokkal ingázók
sínylették meg a kánikulát, mert
a vágányok tágulása miatt több
mint egy hete szigorú sebességkorlátozások vannak érvényben.
A tartós kánikula olyan szokatlan a brit főváros környékén,
hogy a bukmékerirodákban fogadni is lehetett annak tartósságára. Az esetleges rekordra is lehetett fogadást kötni, és a fogat
dóirodák valószínűleg százezres
tételeket vesztettek azzal, hogy
minden idők rekordja megdőlt.
Az elmúlt héten megdőlt a német melegrekord is: a bajororszá-

Svájci f a r m e r házi készítésű napernyővel védi fejét a tűző naptól Giswilbcn, ahol tegnap 37 fokot
mértek.
Fotó: MTl/AP/Keystone/Urs Flüeler
gi Rothban 40,4 fokot, a Saar-vidéki Perl-Nennigben 40,8 fokot
mértek. A hőség és a szárazság
egyre nagyobb gondot okoz a fo-

II. János Pál pápa tegnap a földrészt immár hetek óta sújtó szárazságra és az elviselhetetlen hőségre utalva arra buzdította a híveket,
imádkozzanak, hogy érkezzék meg végre az enyhet adó, frissítő
eső. A katolikus egyházfő élesen elítélte a gyújtogatőkat, akik cselekedetükkel veszélyeztetik az embereket és a természetet.

lása Drezdánál 72 centiméter. Az
átforrósodott és megcsappant vizekben pusztul a halállomány.
A meleg ellenére a hét végén a
szokásos délutáni időpontban
játszották le a német labdarúgó-bajnokság második fordulójának mérkőzéseit. A müncheni
olimpiai stadion gyepén, ^ az F C
Schalke és a TSV 1860 München
összecsapásán 48,7 fokot mértek
a kezdőrúgás elvégzésekor. A
hannoveri stadionban a tűzoltók
vizet permeteztek a szurkolókra.

Megfékezték az erdőtüzeket
A horvát és a montenegrói tengerpart közelében a hét végén sikerült megfékezni a lángokat. A tűzőrség emberei eloltották a Paklenica
Nemzeti Parkban tombolt erdőtüzet - jelentette a horvát HRT rádióadó. A montenegrói
Ulcinj környékén pusztító tüzeket vagy eloltották, vagy terjedésüket megakadályozták.

A Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság
(DÉGÁZ Rt.) vállalkozókat keres
az alábbi feladatra:

lyami hajózásban: a Rajna szintje Düsseldorfnál az egyméteres
szint alá süllyedt, a tavaly még
közel tíz méter magas Elba vizái-

A PAPA ESOERT KÖNYÖRGÖTT
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Siker koronázta a spanyol tűzoltók erőfeszítéseit is: eloltották mind a Mallorcán,
mind a Kanári-szigetekhez tartozó Hierrón
pusztított erdőtüzet. A nagy hőség miatt
azonban mindkét szigeten változatlanul
fennáll újabb erdőtüzek lehetősége.
Portugáliában eközben tovább folyik az oltás: tegnap a tűzőrség nagy erőkkel küzdött
az Algarve tartományban fekvő Portimao

melletti, valamint az ország közepén elterülő
Nisa környékén kitört erdőtűz ellen.
Az Európai Bizottság elnöke tegnap európai
különleges brigád létrehozását sürgette az erdőtüzek megfékezés érdekében. Romano Prodi a Corriere della Serában kifejtette: a különleges erők nem csupán tüzek oltására lennének bevethetők, de egyéb természeti katasztrófák leküzdésében is közreműködhetnének.

Gázolaj folyt a kisiklott vonatból
BUDAPEST (MTI)

• Szeged, Vásárhelyi Pál utcai telephelyén
lévő régi gáztartály elbontása.
• A bontásból kinyert anyagok
értékesítése.
K é r j ü k f e l s o r o l n i a z e l ő z ő h á r o m év e l l e n ő r i z h e t ő r e f e renciáit, mely h a s o n l ó m u n k a v é g z é s r e irányult.
A témával kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Farkas
Tibor 62/569-690.
Továbbá k é r j ü k f e l t ü n t e t n i a v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s á h o z é s e l é r h e t ő s é g é h e z s z ü k s é g e s a d a t o k a t : n é v (cégnév), c í m , a d ó s z á m , c é g j e g y z é k s z á m , t e l e f o n s z á m o k , elevél c í m s t b . A v á l l a l k o z ó t e g y e n a j á n l a t o t a m u n k a elvégzésére a vállalási ár és h a t á r i d ő f e l t ü n t e t é s é v e l .
Előnyt élvez az az ajánlat, amelyik a legalacsonyabb
v á l l a l á s i á r m e l l e t t a b o n t o t t a n y a g m e g v á s á r l á s á t is t a r talmazza.
Az a j á n l a t o k a t 2003. s z e p t e m b e r 15-ig l e h e t b e n y ú j t a n i
a DÉGÁZ Rt. l o g i s z t i k a i é s b e s z e r z é s i o s z t á l y r a ,
6724 Szeged, P u l z u. 44.
A balesetben kiszakadt az egyik kocsi futóműve,

Kisiklott egy tehervonat tegnap
reggel Budafok-Háros vasútállomásnál. Az előzetes vizsgálat szerint a balesetet valószínűleg az
okozta, hogy az egyik vasúti kocsi
kerékabroncsa kilazult. A 28 kocsiból a középső tíz siklott ki. A
vonat a szászhalombattai olajfinomítóba szállított gázolajat és
propán-butánt. A kisiklás következtében két tartálykocsiból szivárogni kezdett a gázolaj, ezt azonban rövid idő alatt megszüntették.
A kifolyt gázolajat a szakemberek
semlegesítették, a szivárgás helyét
pedig speciális anyaggal beragasztották, így a csöpögés megszűnt. A
szállítmány gyulladás- és robbanásveszélyes volt, ezért a vasútállomást áramtalanítani kellett. A
kisiklott vagonokat két speciális
vasúti daruval emelték vissza a sínekre, amelyek egyébként szintén
megsérültek. Személyi sérülés viFotó: MTI/Kovács Tamás szont nem történt.

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC • Szerkesztik KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HECEDÚS SZABOLCS Imcliékletek), MISKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN (hír és információi,
SÜLI IÓZSEF (sport) • Délvilág szerkesztóségvezetó: UISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház Levélcím: 6740 Szeged, P í : 153. TMefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881 Sportrovat: 62/567-882. Interneteim:
www.drliiMgynr.hu* E-mail: szerkesztőségin ddmagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel/fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3 Itl./fax: 62/213-198.
6600 Szentes, Kossuth u 8. Tel 63/401-024 TH /lax 63/314 838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Calérial TfcL/fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERfESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói
titkársági fax 62/442 958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835 Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H O C Z PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Térjcsztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Térjesztés: 62/567-864. ftrjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési dli egy hónapra 1240 Ft (Délmagyarországi, 1130 Ft IDélytlág! • Árus terjesztés: Délhir Rt. • ISSN 0I33-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilág}* A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

HÉTFŐ, 2003. AUGUSZTUS 11.

3

" A K T U Á L I S "

Leengedik a Tisza-tavat, ha kell a víz a déli folyószakaszon

Könnyű hal,
nehéz háló

Tovább apadhat a Tisza
A Tisza vízállása tartósan alacsony, kivételes állapotról azonban még nincs szó. A gazdálkodóknak jut víz öntözésre, s az
utóbbi időben a vízjogi engedélyek kiadását is felgyorsították.
A múlt heti áradás után újra
apad a Tisza és a Maros, csütörtökön Szegednél 121 centiméter
volt a vízszint, ez 43 centivel kevesebb a sokéves átlagnál. A vízhozam jóval kisebb, mint az augusztusra számított középérték.
Ha tovább csökken a középső és
az alsó szakaszra érkező vízmeny nyiség, szóba kerülhet a Tisza-tó

vízszintjének
csökkentése
mondta lapunknak Dobi László.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság (Ativizig) főmérnöke
elmondta: létezik egy forgatókönyv az aszálykárok elhárítására. Ha szükséges, napi egy centiméternyit le tudnak engedni a Tisza-tóból, ami jelentősen növelné
a folyó vízhozamát. Ez azért is
fontos, mert Szolnok a Tiszából
nyer ivóvizet, így szükség esetén
biztosítani lehet a város ellátását.
Akár egy hónapig is képesek Kiskörénél apránként apasztani a Tisza-tavat anélkül, hogy a tó élővilága veszélybe kerülne. Három

nap alatt annyi vizet engedhetnek
le így a folyón, mint amennyi az
atkai holtágban található.
A Tisza-tóból juttatnak vizet a
Körösökbe is, hogy azok élővíz jellegét megőrizzék - mondta Dobi
László. A folyó három ágán összesen másodpercenként öt köbméternyi víz érkezik Romániából.
Ehhez a Nagykunsági főcsatornán keresztül még másodpercenként tizenhat köbmétert vezetnek, így a Körös valóban folyónak
tűnik a magyar szakaszon.
A Tisza alsó szakaszán a vizet
visszatartja a határtól száz kilométerre megépült becsei duz-

zasztó is. így biztosítottak a IV.
osztályú nemzetközi vízi út paraméterei. A folyón Csongrádig
legalább hetvenöt méter szélességben megvan az 1500 tonnás
hajók számára szükséges 2,5
méteres vízmélység - tájékoztatott Keller Péter. A vízügy folyószabályozási ügyintézője hozzátette: Csongrád fölött csak II.
osztályú a vízi út, kisebb hajókkal járható. A hajósok sokszor
arra várnak, hogy a csúcsra járó
kiskörei erőmű által hirtelen átengedett nagyobb vízmennyiség
leemelje őket egy homokpadról.
M . B. I .

Méltó helyre került Maria Rosa Mystica szobra

Búcsút ünnepeltek Rúzsán

Kretovics László pápai prelátus megáldotta a rúzsai Mária-szobor új helyét.
Egy Essenből Rúzsára érkezett
Maria Rosa Mystica-szobor ú j
„barlangját" áldotta meg Kretovics László pápai prelátus a
település katolikus templomának búcsúján. A vasárnapi rendezvényt levélben köszöntötte
Mádl Ferenc és Orbán Viktor.
Urunk színeváltozásának ünnepén tartották Rúzsa katolikus
templomának búcsúját. A tegnap rendezett ünnepséget számos jeles közéleti személyiség,
köztük Mádl Ferenc köztársasági
elnök és Orbán Viktor exminiszterelnök is levélben üdvözölte.
Az ünnepség fénypontja a millenniumi évben Rúzsára érkezett
Maria Rosa Mystica-szobor új
helyének megáldása volt, amelyet a szertartás után egy, a templom udvarán épített „Mária-barlangba" helyeztek el.
A rendezvényen ünnepi beszé-

det mondott Bán fi Tamás alpolgármester, aki egyben a katolikus
egyházközség világi vezetője is.
Kiemelte: a község hívei számára
is nagyon fontos a búcsú ünnepének vallási jelentőssége, Jézus
színeváltozása. Ez szimbolizálja
a hívek számára a keresztáldozat
gyümölcsének, a megváltásnak a
reménységét. Legalább ennyire
fontos a híveknek Mária tisztelete, amelyet a Maria Rosa Mystica-szobor is jelképez.
- A szobor neve azt jelenti:
Mária a titokzatos rózsa. Eredete egy Mária-jelenésre vezethető
vissza, egy ápolónőnek nyilatkoztatta ki ezt a nevet maga a
Szúzanya, jelentése: a tövises,
ágas-bogas élet csúcsán gyönyörű és illatos virág az Isten szeretete. A tisztelet Európa-szerte
elterjedt, a jelenés mintájára
szobrot formáztak, ennek kisebb másolatait tízezer számra

Fotó: Illyés Szabolcs

készítik a világ templomai számára, a rúzsai Essenből, a német püspöki székhelyből érkezett. A barlangba kerülve a hívek végre méltó környezetben
imádkozhatnak a szobor előtt a
Szűz közbenjárásáért - mondta
a világi elnök.
A „barlang" készítője Csanádi
Mihály volt, aki korábban az egyházközség imaházát is társadalmi munkában építette. Mint azt
lapunknak elmondta: a jelenleginél modernebb kivitelű szobortartót képzelt el, ám terveit
egyeztette a plébános elgondolásával, így készülhetett el a jelenlegi „barlang". Megtudtuk: az
asztalosmunkákat is helybeli fiatal mester vállalta - természetesen ingyen.
A misét Kretovics László pápai
prelátus mutatta be. A szentbeszédben mindenek előtt utalt Jézus színeváltozásának jelentős-

ségére, és kiemelte: úgy tapasztalta, hogy a ruzsaiak kivételes
érzékkel bírnak Krisztus titka,
azaz az üdvösség és megváltás
ígérete i r á n t Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nemcsak a
hagyományos
vallásosságukat
vállalók, hanem a „nagylelkű és
tisztaszívű" rúzsai polgárok között is méltó helyt kapott a megáldott Mária-szobor. Utalt rá: az
emberek igazán értékes életet
csak megtért, „új" emberekként
élhetnek, ezért akár mindennap
újra- és újra szükséges lehet a
megtérés. A szentmise végén ünnepélyesen átadták a templom
nyolc új, szenteket ábrázoló
üvegablakát.
A nap délutánján önvédelmi és
fegyveres, sőt mentős bemutatóra is sor került. A vásártéren
egész nap kirakodóvásár várta az
ünneplőket.

I. sz.

PANEK SÁNDOR
A magyar brókerbotrány lassan versenyre kelhet a Megveszem
ezt a nőt című brazil sorozattal: a felszínre kerülő
érintettségek,
vádak, cáfolatok és víszontvádak snittjei között az ember logikusan ugyan nem tud eligazodrti, de abban biztos lehet, hogy az ügy
ismert vagy rejtőzködő szereplői nem tették még ki összes lapjukat. A kiterjedt bűnügy hivatalosan egyelőre a magányosan, mindenkit megtévesztve sikkasztó bróker ügyének számít, de nincs
az az ember Magyarországon, aki komolyan gondolná, hogy több
milliárdnyi közpénzzel magányosan lehet piramisozni.
A kialakult médiakép tükrében két - egyformán lesújtó - magyarázat lehetséges: vagy az exnepper egyedül, saját dörzsöltsége
révén képes volt milliárdokat törvényellenesen forgatni, s azok,
akik ebből hasznot húztak most bevonták alóla a politikai, kapcsolati védőhálót vagy pedig a tőzsdén ügyeskedő Kulcsár eszköz
volt bizonyos érdekcsoportok számára, s az ügy igazi felderítésének kulcsa nem is a bécsi fogdában, hanem itthoni cég- és pártirodákban keresendő. A két változatban az a közös, hogy mindkettő rálátást enged a rendszerváltozás utáni - szalonképesen fogalmazva - újraelosztásban kialakult viszonyok morális térképére, elsősorban a pénz és a politika összefonódására. Egyszóval a
korrupcióra. Nincs a világon akkora naivitás, amivel a korrupció
feltevése nélkül magyarázni lehetne, hogy miért ennyire nehéz
egy „kishalat", a sikkasztó brókert kiemelni, ha egyszer ő magányos elkövető. A jelek szerint nehezebb a hálót kihúzni, mint a
halat.
A brókerügy még ki sem pattant, már a pénzügyi felügyelet elnökének megtámadása után azt lehetett sejteni, hogy szétágazó,
a politikát jócskán átszövő botrány van készülőben,
amelynek
szereplói nem olyan személyek, akiknek a gyors kipakolás áll érdekében. Kulcsár Attila is érzékelhette ezt a helyzetet,
amikor
bukását érezve - alighanem a színjáték részeként - politikai.védelmet kért (és nem kapott) a Fidesz frakcióvezetőjétől,
majd a
titkosszolgálat vezetőjéhez fordult, de ezután diplomáciai védelem alatt álló autón sikerült elhagynia az országot, s bécsi letartóztatásával legalább fél évre biztosította, hogy Magyarországon
nélküle folytatódjék a nyomozás is, a ködösítés is az ügyben. A
nyilvánosság előtt apadó diszkréciójú rugdosódás folyik a két politikai oldal között, amit a közönségnek lassan már lehetetlen értelmezni. Jelenleg kideríthetetlen, hogy a kormány
tisztségviselőinek milyen kapcsolata volt a brókerrel, milyen zsebekben kötött ki a felhasznált állami pénz, milyen úton vándorolt végig,
volt-e köze a pénzügyi felügyelet elnökének
megtámadásához;
vagyis a legfontosabb kérdések kiderítése helyett az érintettek és
hirbehozottak csatája folyik. A rendőrség természetesen
nyomoz,
de ahgha gondolhatja bárki, hogy a vádemelés pótolja majd a közélet önreflexióit.
A legrosszabb ebben az, hogy láthatólag rég túl vagyunk már a
Watergate-ügy-szerű leleplezhetőségen, amikor az ember biztos
lehetett abban, hogy a nyilvánosság ereje feltárja a törvénytelenségeket. Az új politikai és gazdasági kommunikáció
megtalálta a
nyilvánosság ellenszerét: nem titkolózni kell, hanem
szelektált,
elterelő információkat csepegtetni a médiaközönségnek,
úgy játszani, hogy lehetőleg eggyel több adunk legyen, mint az ellenfélnek. Elvégre, hogyan lehet leleplezni azt az ügyet, amely látszólag
már amúgy is a nyilvánosság előtt zajlik ?

Kiságyra csúszó bútorvédő fólia okozta a tragédiát

Hét hónapos kisbaba
halála Mórahalmon
Folytatás az 1. oldalról

Beszélgetésünk alatt ért mellénk
Somogyi fános, aki a városból jár
ki a tanyára, öntözni, kapálni. Ő
sem tudott még a családot sújtó
csapásról. A gyerekek édesapját
dolgos embernek ismeri, kamionsofőrként dolgozik, sokat van
távol.
Úgy tudják, a ház tetőszerkezetét újították föl. Éppen a gyász-

Rendkívüli ellenőrzéseket tartott azÁNTSZ

Hiányosságok miatt bírságok
Súlyos hiányosságot nem találtak, ezért
nem zártak be Csongrád megyei vendéglátóhelyet a tisztiorvosi szolgálat munkatársai. A háromnapos rendkívüli ANTSZellenőrzés során azonban sok szabálytalanságot találtak, ezek miatt jelentős bírságokat szabtak ki.
A múlt héten országszerte kiemelt ellenőrzést tartott az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ). Csongrád
megyében az idegenforgalmi szempontból
frekventált helyeken üzemelő vendéglátó
egységeket keresték fel a szolgálat munkatársai. Az akcióról a ÁNTSZ megyei tisztiorvosa, Gera Katalin tájékoztatta lapunkat.
Megyénkben összesen 24 vendéglátóhelyen jelentek meg az ÁNTSZ munkatársai:
tizennyolc vendéglőben, három cukrászdá-

ban, egy-egy tej ivóban, sörözőben és bisztróban tartottak kiemelt élelmezés-egészségügyi ellenőrzést.
Az ellenőrök több szempont szerint dolgoztak. Többek között azt vizsgálták, megfelelő-e a hűtőkapacitás, illetve azt, hogy az élelmiszereket szakszerűen tárolják-e. Vizsgálták a technikai berendezések állapotát, az általános tisztaságot, a padlóburkolatok és a
falak épségét, a készételek tárolásának módját, s nem utolsósorban a melegben legveszélyesebbnek tartott élelmiszer, a tojás fertőtlenítésének szabályosságát.
A kézfertőtlenítő, az egészségügyi vizsgálat
hiánya, a szabálytalan ételtárolás- és hűtés ezek voltak a leggyakoribb hibák. Az ellenőrök találtak lejárt szavatosságú terméket,
piszkos falat és volt olyan vendéglő, ahol
nem előírás szerint fertőtlenítették a tojást.

Egy vendéglőt azért bírságoltak meg, mert a
dohányzóhelyet nem a szabályoknak megfelelő helyen jelölték ki.
Olyan súlyos szabályszegés sehol sem történt, amely bezárást indokolt volna.
Négy esetben róttak ki összesen 35 ezer forint helyszíni bírságot, egy helyen 50 ezer forint egészségvédelmi, egy esetben pedig 80
ezer forint minőségvédelmi bírságot. Szabálysértési határozat egy vendéglátóhely ellen született, a tulajdonosnak 30 ezer forintot kellett fizetni.
A tisztiorvosi szolgálat ellenőrei a vizsgált
24 vendéglátóhelyen 243 ételmintát is vettek. Ezek laboreredménye a jövő héten várható, de azt már megállapították, hogy szalmonellabaktérium egyetlen mintában sem
volt.
K. K.

A tanya, ahol a tragédia történt.

ba boruló tanya közelében álltunk, az akácokkal szegélyezett
útról a tető alatti átépített homlokzat is látszott. Az ott lakók
nem adtak életjelt magukról, egy
arra járó férfi annyit mondott,
látta őket elmenni.
7hczakov Szilvána, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense tájékoztatása szerint a haláleset körülményeit
vizsgálják.
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KÖRKÉP
BAKS. Baksért kitüntetést vett át
Molnár Béla szombaton, a
falunapokon. Az elismerést a
község polgármestere, Balogh
Lajosné polgármester nyújtotta
át a helyi általános iskola
nyugdíjas tanárának. Molnár
Béla egész életében történelmet
tanitott Bakson, tanítványai
szeretettel emlékeznek rá. A
rendszerváltás után tagja lett a
képviselő-testületnek és a
községi tanácsnak is. Nagyon
sokat tett Baks fejlődéséért, a
közelmúltban pedig megírta a
Baks történetét bemutató
könyvet.
KISTELEK Az 1800-as évek
végétől állt Kistelek főterén a
város első artézi kútja. A kút a
múlt század közepén
tönkrement. Most egy korábban
megnyert pályázat
támogatásával helyreállítják a
régi kutat. Eredeti helyén és
eredeti formájában diszes
szökőkút formájában éled újjá. A
rekonstrukció a tervek szerint 8
millió forintba kerül. Az
ünnepélyes átadást a városi
ünnepségsorozat keretében
rendezik augusztus 23-án.
PUSZTASZER. Nyolcadik
alkalommal nyílik meg
augusztus 12-én, kedden a
nyírfás természetbúvár és
kézrpűvestábor a pusztaszeri
általános iskola szervezésében.
Idén is egy hétig táboroznak a
gyerekek a Kiskunsági Nemzeti
Park területén található Tőserdő
területén. Az iskolások játékos
vetélkedők során ismerik meg a
környék természeti értékeit. A
táj bejárása mellett a
szakemberek segítségével
iskolások kalandtí rát tesznek a
Tisza-táj népművészetének és
népzenéjének változatos
világában. A sokszínű
programok mindegyikéből
kapnak Ízelítőt a tízfős
gyerekcsoportok. A megszerzett
tudásukról az általános iskolás
fiúk és lányok vetélkedőn adnak
számot.
RÖSZKE. Augusztus 11-16-áig
jeles napokkal várják Röszkére a
látogatókat a művelődési
házban. Hétfőtől szombatig
mindennap 10 és 17 óra között
képzőművészeti foglalkozásokat
szerveznek a helybelieknek és az
ügyes kezű turistáknak. A népi
kismesterségek fogásait
mutatják be és oktatásra is lehet
jelentkezni. A résztvevők
elmélyedhetnek a régi paraszti
élet hagyományos kézműves
mesterségeiben, megismerhetik
a helyi szokásokat és az
ünnepekhez kapcsolódó dalokat,
versikéket. A legfiatalabb.ikra
számítanak a játszóházban. A
kézügyesség fejlesztése mellett
csatlakozni lehet a
túracsapatokhoz. Más-más
útvonalon indulva bejárhatják a
környéket, felfedezhetik a
természeti kincseket és a
kulturális emlékeket. A röszkei
jeles napok szervezői erre az
eseménysorozatra meghívták a
turistákat az ország minden
pontjáról és szálláslehetőséget
biztosítanak nekik.
SZEGED. Megalakult a szegedi
felsővárosiak civil egyesülete, az
első ülésen Sándor Zoltánt
választották az egyesület
vezetőjének. A munkáját hét
vezetőségi tag segíti. A
megbeszélésen sok tanár és
művész jelent meg, akik
valamennyien gazdagítani
szeretnék lakóhelyüket.
Élénkíteni akarják a kulturális
életet, a városrész művészeti
tevékenységét. A panelházak
környékének megtisztítására
törekszenek, közös takarításokat
szerveznek, és az épületek
alagsorait kifestik. A közeli zárt
füves területen elszaporodott a
parlagfű, az irtását
kezdeményezik az illetékesek
bevonásával. Egy uniós
programhoz csatlakoznak és
minden pályázati lehetőséget
kihasználnak.
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Akatalán világsztár Kiss B. Atillával és a szegedi szimfonikusokkal nagysikert aratott a Dóm téren

Caballé elbűvölte a közönséget
Folytatás az 1. oldalról

Ahogy a magyar tcnoristával egymást váltva sorra megszólaltatták a népszerű áriákat, a világklasszis szoprán is egyre inkább
feloldódott, és elbűvölte a publikumot finom dallamformálásával, csodás pianissimóival, varázslatos egyéniségével. Akadt
néhány pillanat, amikor úgy
tűnt, nem tökéletes az összhang
a zenekar és az énekesnő között.
Caballé az Adriana Lecouvreur
című Cilea-opera népszerű áriájának megismétlését kérte, mert
elégedetlen volt az első verzióval.
Gyüdi Sándor és a szimfonikusok a második rész indításaként
eljátszott Hunyadi László-nyitánnyal arattak nagy sikert, ezután következett a slágerszám,
Bánk bán „Hazám, hazám..."
kezdetű áriája, amit Kiss H. Atilla
ugyanolyan elementárisán, magával ragadóan énekelt élőben is,
mint a filmváltozatban. Dörgő
taps, dobogás és bravózás volt a
jutalma.
Az est műsorvezetője, Antal
Imre nagy derültséget keltve
olyan stílusban konferálta be Ca-

Caballé Kiss B. Atillával A víg özvegy d u e t t j é t énekelte.
ballé zarzuela-számait, mintha a
Szeszélyes évszakokban lenne. A
díva is elragadó jókedvvel, korát

meghazudtoló frissességgel énekelte a vidám spanyol dalokat,
köztük Giménez fergeteges La

rantella. Ráadásként Kiss B. Atillától a Nessun dormát, Caballétól egyik sikerszámát, Lauretta
áriáját kaptuk. Legvégül rövid
keringőzéssel A víg özvegy duettjét énekelték. Miközben a közönség ünnepelte az előadókat,
Hiller István kulturális miniszter
lépett a színpadra, gratulált,
majd hódolata jeléül egy nagy
csokrot tett a művésznő lábai
elé.
A koncert után fogadást adtak
a Zodiákus étteremben, ahol
Székhelyi ¡ózsef színdirektor köszöntötte Montserrat Caballét,
aki dicsérte az áriaest közreműködőinek munkáját, és úgy fogalmazott: kedves emléke lesz a
szegedi hangverseny. Kimerültsége miatt csak néhány percig
maradt, és másnap reggel Ferihegyről hazarepült Barcelonába.
Mint elmondta, őszintén meghatotta a magyar közönség szeretete. A szegediek ajándékait, a
papucsot és a vállkendőt abban a
Fotó: Miskolczi Róbert múzeumnak is beillő szobában
helyezi el, ahol a világszerte kaTarántuláját, ami arról szól: pott legbecsesebb emlékeit gyűjtáncra kell perdülni, ha valakit ti.
megcsíp egy halálos mérgű taH. ZS.

Hiller István a polgármesterrel, a színigazgatóval és a püspökkel tárgyalt Ismét vastapsot kapott az ukrán táncosok műsora

Több támogatást ígért
a kulturális miniszter

A világjáró Virsky
Érzelmes és humoros tartalmak, az előadásmódban feltétlen fegyelem és professzionális
tánctudás. A hatáshoz nem kevéssel járulnak hozzá a látványos kosztümök. Az ukrán
Virsky balett, akárcsak tavaly,
ismét vastapsot kapott Szegeden.
A saját zenekarral, saját utánpótlás-nevelő iskolával rendelkező
világjáró Virsky balett a szónak
nem abban az értelmében néptáncegyüttes, ahogyan azt mi általában használjuk. Ö k néptáncnak mondják azokat a színpadi
koreográfiákat is, amelyekben
csak távoli rokonság fedezhető
fel az autentikus népművészettel. A kompozíciókban vannak
például a szokásvilág hagyományaira, egyes népi szertartásokra
(esküvő) vonatkozó utalások, felfedezhető a népi humor, vagy régi harci táncok elemei. De a
megjelenítés eszköztára nem az
eredeti hagyományéból válogatódik ki, sokkal inkább a színpadi
revü, vagy modern kifejezéssel a
show világából. A nagyfokú színpadi stilizáció nemcsak a táncokra, hanem a kosztümökre és
a zenei feldolgozásra is vonatkozik.

gozott és rigorózusan betartatott
előadói szabályozottságáig minden részletre kiterjed. Itt n e m
fordulhat elő, hogy egyik kartáncos három centivel alacsonyabb
a másiknál, hogy elcsúszik a kötény masnija, hogy ritmust téveszt egy láb. Bármiféle színpadi
improvizáció, netán malőr - teljességgel elképzelhetetlen. A karok tökéletesen összecsiszolt
együttes teljesítménye ezért valóban szemkápráztató. Nemkülönben a szólisták egyéni tehetségre alapozott, általában akrobataszámnak is beillő táncos
mutatványai.
Az együttesalapító és névadó P.
Virsky, valamint a jelenlegi művészeti vezető, M. Vantukh koreográfiáiból összeállított műsor
hatásosan váltogatja a nagy
együtteseket a kamaradarabokkal, a lírai részleteket a vad szenvedélyességgel, az érzelmességet
a humorral, a női és férfi karok
összehangolt táncait az akrobatikus szólószámokkal és az utánpótlást jelentő gyerekcsapat ellenállhatatlan produkcióival. A
program más értelemben is kielégíti a nézők változatosság-igényét.
A kosztümök és a kellékek
(zöld ágak, fegyverek, stb.) színés formai gazdagsága, összehangoltsága, ötletessége szinte önálló hatáselem. Több koreográfiában legalább olyan súllyal szerepelnek a ruhák a festői színpadi
képek kialakításában, mint a
mozgások.
Csak egyvalami van, amelyben
„egyhangú" a produkció: az előadói mívesség egyformán jellemzi az összes táncszámot, s az
egész estén át kitart.
S.E.

Ilyenként, azaz színpadi revüként mégis a néphagyománnyal
való rokonság adja az ukrán
együttes műsorainak egyediségét, különlegességét, ez különSzékhelyi József, Botka László, Hiller István és Pászti Ágnes a szabadtérin.
Fotó: Miskolczi Róbert bözteti meg a világszínpad más
professzionális együtteseitől és
ez egyúttal sikereik egyik alapve'
Montserrat Caballé áriaestjét a kulturális miniszter, Hiller István
tő forrása is. A másik az a színis meghallgatta, aki a koncert előtt megbeszéléseket folytatott a
padi probzmus, ami egész estés
polgármesterrel, a színház igazgatójával és a püspökkel.
műsoraik kiszámított, hatásos
A Nemzeti Kulturális Örökszerkesztésmódjától az egyes
átrumban. Az idei 38 millió foség Minisztériuma élére máMUNKATÁRSUNKTÓL
táncszámok aprólékosan kidolrintnál nagyobb minisztériumi
jusban nevezték ki Görgey
Hiller István szombaton Mont- támogatást ígért a szabadtéri jáGábor utódját, Hiller Istvánt.
serrat Caballé koncertje előtt tékok jövő évi programjának
Az Oktatási Minisztérium
zártkörű megbeszéléseket folyta- megvalósításához. Hiller István
korábbi politikai államtitkára
tott a város és a színház vezetői- támogatandó, jó ötletnek tartja,
az ELTE történelem-latin szavel, majd együtt vacsorázott hogy Szeged nagy árvíz utáni újkán végzett, egyetemi docens,
Gyulay
Endre szeged-csanádi jászületésének 125. évfordulószakterülete: a barokk kori
megyés püspökkel és Botka Lász- ján, 2004 nyarán az egykor táHabsburg-diplomáciatörténet
mogatást nyújtó európai nagyváló polgármesterrel. Azután Konmagyar vonatkozásai.
dé Lajos plébános kalauzolásával rosok meghívásával nagyszabású
A tavalyi választások óta orkörbejárta a dómot, megtekin- nemzetközi fesztivált rendezzeszággyűlési képviselő, idén
tette a közelmúltban elhunyt Pa- nek a Dóm téren. A konkrét
márciustól az MSZP alelnötay László kupolaképeit, rövid programterv kidolgozását hamake.
orgonabemutatót hallgatott meg rosan megkezdik, Szegednek jó
és tájékozódott a székesegyház esélye van arra, hogy a különböző pályázatokon is jelentős pén- személyesen nem a mennyiségi
felújításáról.
A kulturális miniszter lapunk- zeket nyerjen el erre a célra. Pon- fejlesztés, hanem a minőség erőnak elmondta: örül annak, hogy tos összegekről egyelőre nem tu- sítésének híve. Örömét fejezte
az igazgatóváltással gyökeres for- dott nyilatkozni. A miniszter azt ki, hogy Szegeden olyan jelentős
dulat történt a Szegedi Nemzeti is hangsúlyozta: a politika nem művész koncertjén vehet részt,
Színház gazdálkodásában és ked- kíván beleszólni a kulturális in- aki a világ legnagyobb énekesi
vező folyamatok indultak el a te- tézmények szakmai munkájába, közé tartozik.
A Virsky balett a D ó m téri színpadon.

NÉVJEGY

Fotó: Miskolczi Róbert
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Az ország legjobb motorosainak

kaszkadőrversenye

Füstölgő gumik, szép
lányok, kemény rock
A szegedi Kereskedő közben
rendezték vasárnap a Wild
Streetfighter Show-t, amelyen
motoros kaszkadőrök versenyeztek pénzdíjakért.
Morgásból üvöltésbe átcsapó motorzaj, szünet nélkül dübörgő
rockzene, égett gumiszag, perzselő napsütés - a szegedi Kereskedő
közben vasárnap rendezett Wild
Streetfighter Show motorverseny
hangulatát meghatározó „kellékek". Félmeztelen, tetovált férfiak
a versenypályát szegélyező szalmabálákra dőlve, szűk és mélyen
kivágott pólójukat magasan köldök fölé fölgyűrt hölgyek, pohár
habzó sörrel, napernyővel sétáló,
nyugdíjas korú asszony, és cumija
mögül nagy szemekkel nézelődő
kisbaba a közönség soraiban.
A szervező Porpáczy Richárd
szerint „az ország legjobb motorosainak pénzdíjas kaszkadőrversenyét" láthatta a mintegy kétezer
főnyi publikum. A műsorvezető
szinte levegővétel nélkül kommentálta az eseményeket, felsőfokon ujjongva a produkciókon, a
streeetfighter lényegét a „motor,
csajok, pia, szex" fölsorolással
foglalva össze.
Előbb a már országos hírnevet
szerzett motorosok táncoltatták
meg gépeiket a forró aszfalton.

Köztük a kaposvári, „Mókus" becenévre
hallgató
fiatalember
többször leugrott motorjáról, s
vagy menekült előle, vagy éppen
üldözte, míg végül visszaült a
nyeregbe; aztán menetiránynak
háttal az első sárvédőre ült, majd
csaknem 90 fokban égnek fölállítva a motort, újságot olvasott a
hátsó kerekét pörgető gépen, a
mikrofonos showman „nyald
meg a gumiját, bébi!", nem tudni,
kinek szóló biztatása közepette.
A motorhangok utánzásáról híres szentesi Illés Antal több géptípust is szinkronizált, aztán elkezdődött a nevezéses verseny,
amelyre kilencen jelentkeztek. A
kötelező gyakorlatokat (200 méter egy keréken, első kerekes megállás a vonalon, 15 másodperc
pörgés egy pont körül| könnyedén
teljesítették. A szabadon választott produkciók után kiderült,
hogy a 490 ezer forintos összdíjazású versenyen a tavalyi győztes
gyáli Potzner Ferencé az elsőség:
150 ezer forintot vihetett haza.
A finálé a tervezettnél is látványosabbra sikerült, mert az érdi
Erdei Balázs Suzukija kigyulladt
a gyakorlat végén; a lángokat eloltották, a tüzes produkció a hatodik hely, s a vele járó 30 ezer
forint megszerzésére volt elég.
N Y . P.

Osztrák és német újságírók ismerkedtek a térséggel

Jó hírét viszik Szegednek
Három napig külföldi újságírók
ismerkedtek Szegeddel. N e m
titkoltan azért hívták meg őket,
hogy jó hírét vigyék a városnak,
idecsalogassák a német és az
osztrák turistákat.
Nyolc német és tizenkét osztrák
újságírót látott vendégül Szeged
a hét végén. A vendéglátók remélik, a tollforgatók olvasóikkal
megismertetik a város és a környék értékeit, és tudósításaikkal
idecsábítanak fizetővendégeket.
Péntek este egy-egy pohár
pezsgő mellett Tóth Károly, a
szegedi önkormányzat kulturális, közművelődési és idegenforgalmi bizottságának alelnöke köszöntötte a vendégeket. Tóth
nem titkolta: „Az újságíróknak
jót kell írniuk a városról, hogy a
németek és osztrákok fölfedezzék Szegedet."
Kunz Péter, a szállásadó Novotel igazgatója elmondta, náluk
mindkét nemzet dobogós helyen
áll a vendégéjszakákat tekintve.
A vendégek első este a szálloda
teraszán vacsoráztak, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a folyópartra. A csendes estén csak a
Felső Tisza-parton szirénázó autók keltettek apróbb nyugtalanságot a vendégekben. Amikor
azonban kiderült, hogy a szirénázó járművek mentők, megnyugodtak.
Szombat reggel a városházán is
fogadták a csoportot. Botka László polgármester köszöntötte a
vendégeket, akiket Szeged turisz-

A külföldi újságírók a várossal ismerkedtek.
tikai lehetőségeiről is tájékoztattak. A nevezetességek bemutatása mellett a szervezők több szállodába, falusi vendégfogadóhoz
és étterembe is elkalauzolták az
újságírókat. A dómban orgonamuzsikát hallgattak, a merészebbek fölkapaszkodtak a toronyba,
hogy felülről is megnézzék a várost. Az utolsó estén hajóztak a
Tiszán, előtte pedig villámlátogatást tettek Ópusztaszeren.

Nem volt lottóötös
Ezen a héten sem volt telitalálatos lottószelvény, így várhatóan 2 milliárd 140 millió
forintra nő az öt jó helyre tett
x-szel megnyerhető összeg.

Egy motoros bravúros mutatványa.

Az ötöslottó nyereményalapja
huszonharmadik hete halmozódik, utoljára március elsején volt
telitalálatos szelvény. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint
a nagy nyereményösszeg sokakat
megmozdított: az elmúlt héten
idei rekordot döntött az eladott
ötöslottó szelvények száma, az
alapjátékra csaknem 8 millió érFotó: Gyenes Kálmán kezett. Az ötöslottónál a nyere-

mény halmozódásának nincs felső határa, de legfeljebb 52 hétig
növekedhet az álomösszeg.
A Szerencsejáték Rt. heti árbevétele - valamennyi játékot tekintve - összesen mintegy 2,3
miibárd forint, s a különböző szerencsejátékok bevételének 45-50
százaléka kerül a nyereményalapba. Az erre a hétre kilátásba helyezett 2,14 miibárd forintos megnyerhető összeg az átlagember
léptékéhez mérten szinte elkölthetetlennek tűnik, ám nem ez,
hanem a tavaly decemberi szerencsejutalom volt minden idők legnagyobb hazai nyereménye.

Röszke Pusztamérgesről importálta a töltöttkáposzta-fesztivált

Finom falatok a határ mentén
Pusztamérgesről Röszkére került a töltöttkáposzta-főzés hagyományos versenye. A szombati viadalon 17 csapat küzdött ízzel, illattal, külcsínnel
az elsőségért, végül a deszki
polgármester, Simicz József
nyert.
Honnan vegyen az ember augusztusban abalevet? Töltöttkáposzta-főzésben járatlan egyszerű halandó nem is gondolná,
hogy aki a nyár közepén a kiskonyha sarkából előhalászott
szakácskönyv útmutatásai alapján akarja elkészíteni hagyományos módon a nemes étket, annak ezzel a problémával is meg
kell küzdenie. Legalábbis, ha
olyan elismerést szeretne aratni,
mint egykor az öreganyja. Nincs
más hátra, disznófejet kell szerezni!
Ezt az utat választotta a mórahalmi csapat is a szombati, röszkei töltöttkáposzta-főző versenyen. Az eredmény nem maradt
el:
mindenféle
divatos
flikk-flakk, ánizs és kurkuma
nélkül főtt meg a káposztájuk,
fenséges ízeket hordozva. Igaz, a
csapat hölgytagjai olykor átlestek
a szomszéd bográcsba, amelyben
nem savanya - véletlen sem savanyú - káposzta, hanem szőlő
zsenge levelébe tekerték a darált

húst, és így készült a szárma. Az
újdonság varázsa azonban nem
tántoríthatta el őket a hagyományos ízektől.
A töltöttkáposzta-főző fesztivált Pusztamérgesről importálta
Röszke. A határszéli községben
szombaton először rendezték
meg a viadalt, amelyet ünnepélyesen az egykori pusztamérgesi
polgármester, Börcsök Antal, a
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alapokon nyugodott: a különféle
állagú, ízű, külső- és belső megjelenésű töltöttkáposzta-mintákat
sorszámmal látták el, a zsűri is
csak az eredményhirdetés pillanatában tudta meg, melyik csapat is lett a győztes. Az újságíró
ízlelőbimbóira nem is lehet panasz: az általa kóstolt remekmű,
a mórahalmi Napfény nyugdíjasklub káposztája a zsűri döntése
alapján a harmadik helyet érte el
a népes mezőnyben. Ezüstösét
főzött Sárfi Jenő kiskunhalasi induló, míg a pálmát, pontosabban
a szármát Simicz József, Deszk
polgármestere vitte el.
A
káposztafőző-versennyel
együtt rendezték meg tizenharmadik alkalommal a röszkei falunapokat. Ilyesféle rendezvénynyel először a röszkeiek dicsekedhettek, Péter László tanár úrnak köszönhetően. O volt
ugyanis, aki a helyiek felkérésére
tanulmányt írt a településről, és
az első kötet bemutatása alkalmából megrendezték a fesztivált.
Azóta minden évben találkoznak
Röszkén az innen elszármazottak, és együtt ünnepelnek a helybeliekkel.
Vasárnap
fogathajtóversenynyel, focimeccsel és szórakoztató
programokkal fejeződött be a
röszkei falunap.
Fotó: Schmidt Andrea
K.B.

fesztivál egyik szellemi atyja
adott át a röszkeieknek, megőrzésre. A versenyen 17 csapat
mérte össze tudását, harminc
bográcsban főtt az iskolaudvaron
a káposzta.
- Én legfeljebb csak a politikát
kavarhatom a zsűriben - utalt a
grémium jelentős szakmai súlyára Magyari László röszkei polgármester. A döntés demokratikus

Minden korosztálynak ízlett a töltött káposzta.

A program csúcspontja, mint
vasárnap elmondták, a szombat
esti koncert volt. Montserrat Caballé gálaestje, a Dóm téri színpad monumentáhs szépsége lenyűgözte a vendégeket. Anchen
VWttnémet újságíró a rendszerváltás előtt járt utoljára Magyarországon. Utolsó emlékeit abból az
időből őrzi, amikor Magyarországot a szabadság hazájaként emlegették az „NDK-sok". Azt mond-

Fotó: Schmidt Andrea
ta, meglepődött, „kevesebbet"
várt, de nagyon sokat kapott.
Andreas facobsen, a Deutschlandfunk, azaz az ottani Kossuth
rádió riportere szerint Szeged és
környéke versenyképes turisztikai kínálattal rendelkezik. Olyan
várost ismert meg, ahová vissza
kell térni, és nyugodt tempóban
kell megismerni a látványosságokat.
M. B. I.

Tragédia árnyékolta be a jókedvet

Középkorosztály
a Körös-toroknál
A Körös-toroki napok résztvevői közül sokan már tavaly
ilyenkor lefoglalták szálláshelyüket, s az óvatosság indokolt
volt, hiszen teljesen megtelt az
üdülőterület. A szervezők örültek, hogy ismét sikerült megszólítani a középkorosztályt is.
A hét végén rendkívül kedvező
vízállás mellett ideális strandidő,
profi szervezés és számtalan remek program várta a szórakozni
vágyókat Csongrádon. A Körös-toroki napok koncertjei, látványos bemutatói ezreket vonzottak a hangulatos tiszai strand területére. A rendezvény sokak szerint látványosabb, szervezettebb
volt, mint az eddigiek. Az újból
felállított parti színpadon egymást váltották a sztárvendégek:
pénteken az Unique nevű popcsapat ért el nagy sikert a fiatalok körében, majd a legendás, nemrégen
újjáalakult Lord együttes muzsikált. Az esti koncert nagy tetszést
aratott. Erdős László, az Idegenforgalmi Kft. igazgatója azt mondta, örül, hogy a bulizni vágyó fiatalok mellett a fizetőképesebb középkorúak is jól szórakoztak a
koncerten.
- Szeretnénk ezt a réteget is
visszacsalogatni a Körös-toroki
napokra - mondta az esemény
szervezője, majd hozzátette: ez
csak évek múlva sikerülhet úgy,
ahogyan szeretnék, addig is a
színvonal emelésére kell törekedni. Erdős László szerint a kulturált szórakoztatás érdekében szá-

mos beruházásra, fejlesztésre lesz
szükség. így át kell gondolni a
parkolás és a közlekedési rend,
valamint az illemhelyek, zuhanyzók helyét érintő kérdéseket.
A szervezők kiemelték az
Arany Ászok, a Masterfoods, a
Chio, valamint az önkormányzat segítségét, melyek közreműködése révén nap közben is érdekes programok várták a családokat. így szombaton a Boszorkány
Kommandó látványos bemutatójának tapsolhatott a közönség,
majd a Hot Jazz Band igényes
muzsikája ragadta meg a nézőket. Este a Cotton Club Singers
énekelt, azután tűzijáték fokozta
a hangulatot. Vasárnapra a Desperado együttes szolgáltatta a zenei aláfestést.
A Körös-toroki napok vonzerejét bizonyítja, hogy telt ház volt a
kempingben. Mint Berényi Edit
kempingvezetőtől
megtudtuk,
sok visszatérő vendég már a tavalyi alkalommal lefoglalta a
nyári szállást a bulik idejére.
•
A Tiszába fulladt vasárnap éjjel
egy és két óra között a Körös-toroki napok egyik látogatója. A 23
éves kiskunfélegyházi fiatalember éjszaka indult el úszni, de
nem jött vissza, s ezt észre is vették a barátai..Testvére jelentette
a rendőröknek az eltűnést, de hiába keresték. Vasárnap kora délután a szentesi tiszai strand közelében találtak rá holttestére,
melyet rokonai azonosítottak.
P.K.

Baleset Balástyán
Valószínűleg elaludt a volánnál annak a bolgár rendszámú személygépkocsinak a sofőrje, amely vasárnap reggel 5 óra 40 perckor az
E75-ös főúton súlyos balesetet szenvedett. Három bolgár állampolgárságú férfi ült a Szeged felé tartó Opel Vectrában, amely Balástya
határában, a 151 -es kilométerkőnél áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára, az útárokba hajtott és fékezés nélkül egy platánfának ütközött. Az autó annyira összeroncsolódott, hogy utasait a tűzoltók szabadították ki. A mentők az elől utazó két férfit súlyos, míg
hátul ülő társukat könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A
baleset nem okozott komolyabb fennakadást a főút forgalmában.
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Tarján széle és a Gyevi temető állapota

POSTABONTÁS PLUSZ
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán
is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

„Bepalizott" utasok érvei
A Postabontásban megjelent: Vendégcsalogatás szegedi módra című
írásra szeretnék reagálni. Tbljes mértékben egyetértek szekszárdi
vendégünk észrevételével. És nem mint vendég, hanem mint szegedi lakos hívnám fel a polgárok és az ügyben érdekelt vezetők, döntéshozók figyelmét az alábbiakra: kezdetben volt ugye a rendszer,
hogy az utazó minden egyes utazása alkalmával személyesen a kalauznál válthatta meg menetjegyét, az akkor még tömegközlekedési
jelzővel illetett járműre. Később (teljesen érthető okok miatt) a kalauz szerepét a jármú utasterében felszerelt jegykiadó készülék
(szép nagy, narancssárga) vette át. Közös volt bennük, hogy CSAK
azokért az utakért kellett fizetni, amit az utazó megkezdett. Majd
jött az előre váltott menetjegy, mellyel egyszerűbb, gyorsabb az utazás díjának megfizettetése. Ez teljesen igaz is. De itt jött a probléma. A zsebben maradó jegyek (nevezzük így a megvásárolt, de fel
nem használt vonaljegyeket) eladásából származó bevételt a szolgáltatást biztosító fél időnként tiszta nyereségként könyveli el. Ez
az időpont a jegyáremelést követő „x" nap, hónap stb., amely időponttól a korábban váltott jegyek már nem használhatóak fel, nem
válthatók vissza. Tehát az utazást kifizették, de nem utaztak, ez pedig egyenlő a tiszta nyereséggel.
Régóta foglalkoztató probléma ez, niely nagyon szemléletes példája
a kapzsiságnak és a bevételt termelő utasok sorozatos „bepalizásának". A megoldás egyszerű. Minden eladott, előreváltott mentjegynek (városi közösségi közlekedésről beszélünk) - függetlenül a megvásárlás időpontjától - felhasználhatónak kell lennie! Igen, hiszen
annak ellenértéke már a megvásárlás pillanatától kezdve a szolgáltató
bevétele. Ésszerű, körültekintő gazdálkodás esetén az 1982-ben 4 forintért megváltott utazás (vonaljegy) nem értéktelenedhet el! (Túl
azon, hogy azt a 4 forintot a vállalat már 1982-ben költötte el bérre,
elektromos áramra, stb. nem pedig a 2003-as bérre és áramra! Tehát
a vállalat értékén használta fel a pénzt. Cserébe az lenne etikus és
alapvető, hogy a jegy tulajdonosa is értékén használja fel, amiért fizetett.) A jegynek mindig egy utazás lehetőségét kell hordoznia. A papír
csak egy előre fizetett utazási jogot jelképez. Egyszerűen igazságtalan
ugyanazt a szolgáltatást többször megfizettetni, bár ellenszolgáltatás
nélküli kényelmes bevételhez juttatja a vállalatot.
És gondoljuk csak végig. Mekkora összeget jelenthet ez a hozzáállás
egy-egy ekkora társaság (adott esetben egy város) költségvetésében?
Miért az utas fizessen kétszer (illetve ha ezt nem akarja, akkor álljon
sorba kétszer), hogy elkerülje a kellemetlenségeket. Az emberek java
része szívesen áldoz arra, ami az életét megkönnyíti (pl.: busszal hazajutni a piacról gyorsabb), de nagyon zokon veszi és egy életre megjegyzi az indokolatlan sérelmeket. Gondolom, sok utastársam egyetért ezzel.
NAGY IMRE ZSOLT,
SZEGED

Ird alá Te
Legyen bűncselekmény
az állatkínzás!
Aláírásgyűjtés:

g

2003. július 28-tól szeptember 20-ig ¡
"Egyetértünk azzal,
hogy az Országgyűlés módosítsa é
Büntető Törvénykönyvről szóló
1078. évi TV. Törvényt
annak érdekében,
hogy az állatkínzás
bfincaelekménynok
^
minősüljön."
,:>>iül

SZEGEDI HIVATALOS ALÁÍRÓHELYEK:
Állandó helyszíneken:
• szerdánként 17-19 óra között a Zacc Caféban,
Szeged, Kölcsey u. 11.
• csütörtökönként 10-15 óra között a Burger King teraszán,
Szeged, Jókai u. 1.
• péntekenként 15-21 óra között a Szeged Plaza
Plaza színpada mellett
• szombatonként 15-21 óra között a Szeged Plaza
Plaza színpada

mellett

Rendezvényeken:
• Megyei polgárőrnap
• Vitorlázó repülő nemzetközi bajnokság
• Vadaspark családi vasárnap • Szegedi ifjúsági napok
• Szegedi halfesztivál
Üzletekben:
• Brunner Bőrdíszmű bolt, Nagyi
• Ifjúsági Ház porta, Felső

u.

Tisza-parti.

• Hobby Tanya, Vásáshelyi P. u. 2.
• Konica Digitális Fénymásoló Szalon, Jókai u. 1.
• Szegedi Vadaspark főbejárat, pénztár, Kálvária sgt. vége
• Virágüzlet, Kossuth L. sgt. 27.
• Vodafone Márkaüzlet, Kárász u. 8.
ttot««*) .i>hjf»t)*i.toé
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1976 óta lakom mindkettő környékén és a nevezett temetőbe
már akkor sem engedélyezték a
temetést, csak a régi sírok látogatását.
Azóta rengeteg idő eltelt és
kénytelen vagyok felháborodásomnak hangot adni az ott uralkodó állapotok miatt. Mindennap
kénytelen vagyok a temető mellett
eljárni, ugyanis közvetlen mellette lakom. A garázsok mögött valakik felhalmozták a szemetet, árad
a bűz, a szenny. Ezt még tetézi,
hogy aki csak elhalad kerékpárral,
motorral, avagy hajléktalan, mindenki ott végzi a szükségét a korábban kijavított és azóta átvágott
kerítésen átmenve. Az sem zavarja az embereket, hogy az ott lakók
mindezt látják!
1999-ben kitakaríttattam a temetőt önkormányzati képviselői
segítséggel.
Konténerszámra
hordták ki a szemetet, a különféle lomokat, a mosógéptől a WCkagylóig. Ezt halottak napja előtt
végezték el, melynek a környéken lakók nagyon örültek. Azóta
ismét szemét, bűz és a felsővárosi plébánia nem hajlandó nyilatkozni, hogy ki a temető „új" tulajdonosa. Jó lenne, ha mielőbb
az új gazda normális állapotokat
teremtene a temetőben, mert tudomásul kellene venni, hogy itt
is emberek élnek és iskola is van
a környéket. Európába igyekszünk, de ez maga a Balkán!
A Tarján széle szintén a senki
földjének minősül. A fák ágai a
földig érnek, úgy kell alattuk buj-

A szegedi Gyevi temetőben áldatlan állapotok uralkodnak.
kálni a járókelőknek, a bokrok az
égig érnek, sok földszinti lakó
bosszúságára. Soha senkinek
nem jut eszébe, hogy azokat meg
kellene nyesni, metszeni. Ha az
ember panaszt tesz a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.-nél,
csak sajnálkoznak, hogy sok a
munka, kevés a pénz. További
hivatkozás, hogy a fákat, bokrokat a lakosság ültette, az ő kötelességük! Ez csak részben lehet
igaz, ugyanis nem gondolnám,
hogy kötelesek vagyunk minden-

Algyő, hol vagy?
Horváth Dezső írónak az idei könyvhét alkalmából megjelent könyve
olyan szereplőkkel ismerteti meg az olvasót, akik hús-vér emberek,
itt élnek körülöttünk, valamennyien egyszeriek és megismételhetetlenek.
Ez a könyv ragyogó novellákat, Algyőn készült riportokat, oknyomozói eseményeket foglal magába. Mindhárom irodalmi műfajú írása olyan meggyőző írói munkáról tanúskodik, ami az olvasót arra
kényszeríti, hogy meg ne kísérelje letenni a könyvet, mert azt csak így
érdemes és lehet elolvasni: egy szuszra. Nehogy olyan szerencsétlenség érje az embert, hogy ha másodszor veszi kezébe a könyvet már
nem találja benne ugyanazt, mint, amit akkor talált volna,, ha egy lélegzetvétellel olvasta volna el.
Dani Jani, a könyvének címadója meghurcolt, ugyanakkor életvidám, minden körülmények között magát feltaláló ember. Bármenynyire is meghurcolta az élet, bárhová vetette is sorsa mindig tudott az
életével mit kezdeni: Párizsban éppen úgy, mint kitelepített idegenként, otthontalanként. Mikor mindene: malaca, sója odaveszett,
pénze sem volt már, meg is öregedett, Mózes népeként élt az ígéret
földjén, saját hazájában.
Szólhatnék a fiatalkori botlásáról Samunak is, aki élete delelőjén
sem emlékezett, hogy hogyan lett belőle szinte gyermekként apa.
Horváth Dezső novelláinak hősei itt élnek körülöttünk az ásotthalmi, mórahalmi tanyavilágban. A novelláinak szereplői kellemes ismerősökként köszönnek vissza ezekben a sűrített eseménysorokban,
szeretetre méltóak, már-már olyan érzése támad az embernek, hogy
valamennyivel személyes ismeretséget kötött. Az élet olyan mozzanatait, fordulatait láttatja az író, amelyek minden napjaink természetes velejárói.
Algyő, hol vagy? Riportsorozata akkor készült, amikor Algyő valóban nem létezett a térképen, az ország helységeinek címszótárában.
Algyő ugyanis Szeged város része volt a 20. század utolsó harmadától
az évszázad 90-es éveinek közepéig. Jogos az író kérdése: Algyő, hol
vagy?
Ha Algyő nem is létezett 23 évig a térképen, lakói voltak az idő alatt
is. Erről tanúskodik az a 30 riport, amit a könyv szerzője közkinccsé
tett. S micsoda Ilonka nénik vannak ezen a településen! Igazi, szókimondó asszonyságok, tele bölcsességgel, sok-sok évtizedes olyan tapasztalattal, amit semmi nemű iskolában az élet iskoláján kívül nem
lehet megtanulni. De volt ebben a faluban patikus, állatorvos, tanár,
borbély s mindenféle foglalkozású ember, akik jól érezték magukat a
nem létező Algyőn is, mert hát azért Algyő az mégiscsak Algyő, ha
nem is létezik.
Horváth Dezső kiváló érzékkel válogatta ki riportalanyait, általuk
él és létezik Algyő. Általuk és velük létezett a nem létező Algyő. Riportjai színesek. Élénkek. A helyszínen szerzett ismereteket az író
tolla még színesebbé, fordulatosabbá és lebilincselövé teszi.
Könyve harmadik részében az író az élet olyan területére kalauzol
el, ami egyetemista kora óta elkísérte. Oknyomozói munkája során
olyan eseményekre talált, ami lehetetlenné tette tanári pályájának elkezdését, írói munkásságának zavartalanságát. Kutatása, kíváncsisága olyan területre kalauzolt, amiről nem valószínűsíthető, hogy álmodott. Olyanok hagyták cserben, tanúsítottak baráthoz méltatlan
magatartást, amire szokás mondani, hogy az ember a legmerészebb
álmaiban sem gondolt volna.
Mondhatnánk, ilyen volt a 20. század második fele. Tele ellentmondással, nehézséggel, társadalmi és emberi igazságtalansággal,
olyan jelenséggel, amit a polgári demokrácia játékszabályai alig tudnak elképzelni is.
Az író ezeken a történeti eseményeken, minden bizonnyal komoly
lelki és emberi megrázkódtatások sorozatán keresztül ma már indulatok nélkül, de kritikusan, őszintén, megnyugodva tud szólni. Levonva azokat a tanulságokat, amit le is tud írni, indító okaira maga is
választ talál. Megrázóan őszinte gondolatai, az eseményeket nyomról
nyomra követő, felderítő és kutató munkája szolgáljon tanulságul
minden jövőbeni generáció számára, hogy tudniillik, amit illik.
BAGHYNÉ MAKRA ILONA

féle metsző szerszámot beszerezni. A környék söprögetése több
ízben megtörtént, de a munkások többet ültek a padokon, vagy
egy dolgozott és a többi 7-8 ember pedig nézte. A téli takarítás
sem volt elfogadhatóbb. Ezzel
kapcsolatban pedig meg kell jegyeznem, hogy sok járda, játszótér van parkok mellett, de azokat
senki nem takarítja. Ezt nem lehet a környéken lakókra hárítani, hiszen ezek közterületek.
Amióta kinn élek Tarjánban, az

Fotó: Gyenes Kálmán
télen Szibériára hasonlít, a jeges
utak itt korcsolyapályák.
A felsorolt sok probléma miatt
szeretném, ha az illetékesek megszólalnának, hogy mikor és mit kívánnak tenni az ügy rendezése érdekében. Mi, itt lakók nagyon sok
rezsit fizetünk és joggal elvárhatjuk, hogy a környéken rend legyen.
Azt pedig már meg sem említettem, hogy a hajléktalanok a
rossz matracokon ott alszanak a
bokrokban vagy a padokon.
DR. V ZS., SZEGED

Az adófizetőt ne tekintsék
pénzfizető automatának!
Még március 7-én kérelemben
fordultam az APEH-hez - a jó
előre elkészített adóbevallásom
alapján - , hogy a 2002. évi adóhátralékom háromhavi részletfizetését engedélyezze. Március
20-án vettem kézhez azt a levelet, amelyben a Hivatal értesített
arról, hogy a fizetési kedvezmény
pótlékköteles,
valamint
egy
négyoldalas adatlapon nyilatkoznom kellett volna a saját és velem együtt élők családi, vagyoni
és szociális körülményeiről. Akkor én úgy döntöttem, elég nekem a magam nyomorúsága,
nem szaladgálok napokig azért,
hogy ezt még deklaráljam is. Inkább a hátralévő pár órában,
amely a hivatalos befizetési határidőig még rendelkezésemre
állt, kölcsönkértem és egy öszszegben befizettem az adómat.
Számomra ezzel az ügy be is fejeződött, úgy gondoltam, a Hivatal
részéről is. Teljesítettem állampolgári kötelezettségemet, befizettem az adómat, nincs ügy,
nincs miben eljárni. Tévedtem.
A Hivatal logikája és a becsületesen adózó állampolgáré nem azonos. Ezt akkor realizáltam, amikor nagy meglepetésemre június

12-én egy másik Hivatal - az illeték Cs. m.-i igazgatósága - értesített arról, hogy az APEH-nál
keletkezett és be nem fizetett illetékemet a mulasztási pótlékkal
együtt fizessem be. Fellebbezéssel éltem az illetékhivatalnál.
Azt a választ kaptam, „...az illetékfizetési kötelezettség keletkezésével kapcsolatos kérdéseivel
forduljon az APEH Csongrád
Megyei Igazgatóságához". Odafordultam.
Válaszlevelükben
mindenféle jogszabályra hivatkoztak, hogy felszólítottak hiánypótlásra stb. Én azt nem értem, mit kellett volna hiánypótolnom, ha nem vettem igénybe
a részletfizetési kedvezményt?
Azt a d o k u m e n t u m m a l alátámasztott tényt n e m hajlandók figyelembe venni, hogy nekem
nincs tartozásom. Az APEH levele azzal fejeződik be: „...az illeték megfizetésének elmulasztása
miatt, az illetékhivatal által kiszabott bírság törlésre nem tartozik az adóhatóság hatáskörébe."
No comment.
A Hivataloknak az ember nem
ember, csak pénzfizető automata.
Név és cím a szerkesztőségben

A marostőiek aggodalma

A képen látható 2 méteres gaz (parlagfű) keseríti tavasz óta Szegeden
a marostői városrész lakóinak életét. A környéken élők teljes értetlenséggel és egyre nagyobb haraggal szemlélik az egészségkárosító
parlagfűtenger gyarapodását, ami kiterjed az egész új kiosztású Marostő városrész építési telkeire is. A Cranium Kft. által Szeged város
kezelésébe adott „parkokban" még a gazt sem vágják, nemhogy parkosítanának. A környék lakói a parlagfű okozta gyötrő allergia elleni
küzdelemben már csak az illetékesek mielőbbi intézkedésében reménykedhetnek.
KOVÁCS KÁROLY, SZEGED
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Haragszik-e a pókautókra i

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

MAKÓ
A 30/309-5973-as telefonról érkezett SMS írója elégedetten
számolt be arról, hogy a makói
rendelőintézet előtt megoldották a mozgáskorlátozottak parkolását.

KOVÁCS LASZLO
geográfus, Szeged:
- Nem vagyok érintett a dologban, mivel nekem nincs gépkocsim, ezért nem haragszom a
pókautókra. Ez egy szükséges
szabály, »hogy az autósok is betartsák a rájuk vonatkozó előírásokat. Hallottam már, nem is egy
olyan esetről, amikor ezek az intézkedő szervek túl szigorúak
voltak, ez persze nem helyes.

H0R0SZK0P
KOS: Szabadság! Jelszava ezen a
I Á M héten ez. Igyekszik most minden
valós kötöttségtói, vagy vélt béklyótól megszabadulni. Úgy érzi, minden fojtogatja,
mégis azt tanácsoljuk, váljon a szabadulással a hét második teléig

RACZ ERIKA
tanárnő, Szeged:
- Nem szoktam vezetni, de rendszeresen észlelem a pókautók tevékenységét. Nem tartom megfelelőnek és fontosnak a működésüket, csak a feszültséget szítják. Természetesen szükség van
büntetésre, de nekem az a véleményem, hogy a kerékbilincses
megoldás sokkal inkább kielégítő lenne.

SZEKELY IVETT
idegenforgalmi menedzser:
- Az egész rendszer hibás. Kirívó eset például, hogy az autó elvitelekor
elfelejtenek
cetlit
hagyni arról, hogy hol találhatjuk meg és válthatjuk ki a járművünket. Egyik barátnőm is
egy ilyen eset áldozata lett, továbbá abban sem vagyok biztos,
hogy ezekre az intézkedésekre
valóban szükség van.

Gyurcsány-féle

a

| SZŰZ: Befektetéseit illetően ne
Ivánon biztos bppekre, mert ez nem
más, mint hiú ábránd. A sikeres befektetés
mostanában a lehető legjobb választáson
múlik, valamint azon, hogy az eredmények
kiszámíthatóak-e.

I MÉRLEG: Lehet, hogy valaki a baI rátí köréből segítséget kér, ami nem
kevés pénzbe kerül. Ha mostanában lépett
ki egy megromlott kapcsolatból, valószínűleg anyagi gondokkal küzd.
j SKORPIÓ: Ha teheb, menjen szaULílbadságra. Ha nem, vigyázzon a stílusra és a hangnemre, mert környezete egoistának, számítónak tartja. Ne bonyolódjon
ízlésbeli vitába, ne éljen vissza a helyzetével!

CSEREPES SOR
Vass László arról számolt be,
hogy a Cserepes soron sokan a
konténerek mellé teszik a szemetet.
Kommunikációs
partnerúnlc

elmélet és gyakorlat

I

G ü l OROSZLÁN: Jól meg kell néznie,
•»^Ihogy kivel lép szövetségre, kinek
mit mond. mert valaki rontja a hitelét. Ne
engedje, hogy bárki beleavatkozzon a munkájába, senki hatására ne változtassa meg
céljait.

PANNON GSM
Az é l v o n a l .

PARKOLÓ
A Semmelweis utca 7. szám előtt
lévő parkolóban szemeteskukát
kellene elhelyezni, mert az autósok szétdobálják a hulladékokat,
jelezték a 20/225-2058-as telefonról.

POSTABONTAS

Az egyszerű ember nem győzi tárolni a sok hírt,
amely a „szociálisan érzékeny és szakértő" miniszterek ingatlanügyleteiről érkezik (Magyar Bálint és
társai, Gyurcsány Ferenc stb.) Nézzük a legutóbbit:
BIKA: Ma érdemes pénzt fektetni Gyurcsány miniszter balatoni villáját! Evek során a
szürke magyar állampolgárból milliárdos lett.
olyan műtárgyakba vagy ékszerekHogy ez szocialista gondolkodású emberrel hogyan
be, amelyeknek értéke egyre növekszik.
történhet meg Magyarországon, azt nem tudom!
Kedvesének adjon időt, hogy átgondolhassa
De hagyjuk az „elveket", hiszen ha pénzről van szó,
a helyzetet. Előfordulhat, hogy meg akarja
ez elhanyagolható. Nem ő az egyetlen a „szociáliosztani önnel az életét.
san" gondolkodók közül, aki feladva kommunista
fali IKREK: Mindenki másnál alkalma- elveit, kapitalistává vált. Az emberekkel mégis azt
I sabb erre a tisztségre. Ha valaki fő- akarja ellütetni, hogy ő az ifjúság érékéit képviseli.
nöknek született, akkor az ön. Erre számos Milliárdokkal a zsebben sok mindent lehet mondatulajdonsága is alkalmassá teszi: intelligen- ni, de az embert a tettei alapján ítélik meg. Ez pedig
Gyurcsány úr esetében ellentmondásos. O a mi
ciája, józansága, szervezőkészsége.
pénzünkön felépitctt hajdani állami üdülőt bagóért
kivásárolta magának. Akkor is a mi pénzünket
^ ¿ ¡ j RÁK: Magabiztossága nagymérhasználták az elvtársak, és építettek maguknak
HHItékben megnő, s ez elósegíb, hogy
fontos döntéseit kellő időben tudja érvényesíteni. Rég nem látott kedves ismerőssel találkozik, akivel jó lesz elbeszélgetni.

DANCSIK GYÖRGY
taxisofőr, Szentes:
- Kisvárosban élek, ott nem viszik el a kocsikat, tehát nekem
még nem akadt dolgom a pókautókkal. Hallottam már működésükről, viszont nem tartom helyesnek ezt a szabályt, mert viszszaélésre adhat okot. Hogy mi
lenne az üdvözítő megoldás, azt
nem lehet tudni, talán a pénzbüntetés.

HÁZIORVOSNÁL
A 20/987-2437-es telefonról olvasónk elmondta, hogy Domaszéken már 8 éve előzetes bejelentéssel, adott időre mehetnek
a betegek a háziorvoshoz. Ez nagyon jó gyakorlat.

MINIMÁLBÉR
A 20/915-1869-es telefonról küldött SMS-ben olvastuk: jó lenne
már gondolni a minimálbéren
tengődő, gyermekes családokra
is.

üdülőt belőle, de legalább papíron az állam tulajdona volt! Az állami üdülő lízingelésével kapcsolatos
információk érdekes módon csak a nagyon „szociálisan érzékeny" emberekhez jutottak el.
De ha már úgy alakult a dolog, hogy az ifjúsági és
sportminiszter egy 300 négyzetméteres, közvetlenül a vízparton lévő üdülő tulajdonosa lett, miért
nem üdülteti ingyen az arra rászoruló fiatalokat ebben a luxusüdülőben?! A nyár hosszú és gondolom,
a miniszter úr nem tölti az egész nyarat a balatoni
haciendában, így pár hét jutna az egyszerű családok
gyermekei számára is! A Tanácsköztársaság idején,
a dicsőséges 133 nap alatt legalább ez eszükbe jutott az elvtársaknak! Úgy látszik, ezek az elvtársak
már nem azok az elvtársak, és a nép, akit felhasználtak érvényesülésükhöz, már nem kell hogy zavarja a „megérdemelt" pihenésüket!
KOCSIS GYULÁNÉ
SZEGED

Kitalált

kérdésünk:

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

H

•
•
AzSMSuárrJáiMnomiltHax^to***
m

TOt?x,
L(jtJNÍ

06-30/30-30-921

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

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

Ki fizesse a kárt?
Szinte naponta hallani felelőtlen
személyek káros tevékenységéről, illetve látjuk is azokat. Széles
a skála.
A virágtiprástól, a padok, szobrok, fák stb. pusztításától az autóbuszok, vagonok, falak elcsúfításáig, ahol a helyrehozás már
egy esetben is milliókat igényel.
Ezeket valamilyen formában
mindig mi, az állampolgárok fizetjük adóban és valamilyen
szolgáltatás díjában. És ezen esetek mindinkább sokasodnak,
ami érthető is, hiszen ha néha
kézrckerülnek is a tettesek, nekik nevetségesen, nekünk bosz-

Következő

FEJES BTANKADÓRA

Czipa Magdolna és Meiszter József (Szeged).

HEGYI LEVENTE GERGŐ

Augusztus 8., 1 óra 40 perc, 2850 g Sz. :
Soós Beáta és Ördög Róbert (Szeged).

SZEGED

szantóan csekély büntetést kapnak. Pedig csak a legegyszerűbb
és legigazságosabb joggyakorlatot kellene alkalmazni. Nem ötcsillagos börtönben tartani, ami
csak újabb költség, hanem az
okozott kárt fizesse meg minden
károkozó az utolsó fillérig! A fiatalkorúaknak a szülője akkor
majd nyilván ráfigyelne, merre
jár, mit csinál a csimotája és
megfelelő eligazításban részesítené.
Persze ugyan így kellene eljárni
a nyakkendős, százmilliókat,
milliárdokat lopó csalókkal is.
Azok kártékonykodását is mi,

egyszerű állampolgárok fizetjük
meg, mert az ellopott pénz helyére másikat kell tenni. Legyen az
bankár, hivatalnok, vagy bármilyen beosztású ember, ha csalt,
lopott, fizesse vissza, és nem elhinni neki, hogy semmije sincs.
Ha ráíratta vagyonát másra, kérje vissza attól. Nem kell foglalkozni vele, hogy honnan veszi
elő, csak adja vissza. Ha elszórta
a világba, akkor dolgoztatni egyszerű munkásként, amíg így meg
nem térül a kár. Akár élete végéigSZENTI ANDRÁS,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

hagyomány(?)

A hagyomány - legyen szellemi vagy tárgyi - sok
száz, nem egy esetben több ezer éves szokás nyomán alakul ki. Vonatkozik ez a nyelvre és a nyelvjárásra, a viseletre és a viselkedésre, a megélhetés és a
táplálkozás, a gazdálkodás, a kézművesség számtalan ágára-bogára. Vonatkozik a prózai és epikus alkotásokra éppúgy, mint a balladákra, a népdalokra
NYILAS: Ha már nincs más választása, akkor kérje egy régi elha- és a néptáncokra. Vagyis a hagyomány(oka)t nem
nyagolt barátja segítségét. Jó alkalom lenne kellett sohasem (s ma sem kell) kitalálni, hiszen
ez arra is, hogy bsztázzák nézeteltéréseiket szinte mindegyik az adott, élő népeknek nélkülözhetetlen életeleme volt és maradt.
és megbékéljenek.
Tehát a hagyományokat nem személyek „találták
ki", mindazonáltal nem is sajátíthatja ki senki azoBAK: Ön foglya a messzeségnek, a
kat. Nem, mivel mindegyik a mi nemzetünk egyséO k l i távoli tájaknak. Az idegen környezet. a régmúlt idők kultúrái, hagyományai ges és féltett vagyona. Még akkor is, ha a szó: hapezsdíbk, ugyanakkor meg is nyugtatják. gyomány egyik megközelítés szerint veszít értékéből, a másik oldalról látva dúsul, gazdagodik. Pár
Igényes utazó, a háözsákturizmust nem
héttel ezelőtt a rádióban hallottam egy cigánygyekedveli
rektől: „kitaláltam magamnak egy Istent..." S akkor a vele beszélgető atya megmagyarázta neki,
i VÍZÖNTŐ: Egy régi emlékkép gyötri
hogy Istent senkinek sem kell soha kitalálni, mivel
I egész nap. Mintha mindezt már
Isten örök, az örökkévalóság.
egyszer átélte volna! Semmin nem tud
Nemrég hallottam a rádióban, hogy a Néprajzi
meglepődni, és mindenre felkészültnek érzi
Múzeumban Kitalált hagyományok címmel nyílt
magát.
kiállítás. A megszólaltatott kiállításrendező próbálta megmagyarázni, mit takar a „kitalált" szó.
I HALAK: Sajnos akárhogy csűr- Eddig talán nem tudta, hogy ami magyarázatra
jük-csavarjuk a dolgot, saját ma- szorul, azt senki sem érti meg, így estünkben ezt a
gának kell döntést hoznia egy olyan ügyben,
szót sem. Mert hogy hagyományt senki sem talált
amely a jövőjét érinti. Egy közösségi terve is
ki.
nagy erőfeszítést igényei.
Úgy tetszik, hogy a rendező azért próbálkozott

nagy szavak használatával, hogy reklámjának minél nagyobb súlyt adjon. Hitem szerint a várt hatás
éppen azért nem valósult meg, mert sokakat sértve
érint az úgynevezett kitaláció. Magát a kiállítást viszont ki lehet találni. S jól meg is lehet csinálni, ha
az ahhoz szükséges tárgyak rendelkezésre állnak.
Márpedig - tudom, mivel ismerem egy kicsit a
Néprajzi Múzeum hatalmas tárgyegyütteseit - ebben ott nincs hiány. Nincsen, hiszen azt a nagy
gyűjteményt egymást követő szakemberek gyűjtötték, őrizték, hogy a későbbi utódok számára kiállíthatóak, láthatóak legyenek.
A megszólaltatott rendező kitaláltnak nevezte többek között - a gyöngyös bokrétát is. O talán
nem is ismeri annak keletkezését, hatalmas értékmentő küldetését, s azon nagy személyiségeket,
akik életre hívták és a szétveretésükig adtak a
Pest-vidék találkozókon csodálatos folklórprogramokat a fővárosnak, egyáltalán, a magyar polgárságnak.
A hagyományokat tehát nem kellett és soha
nem is kell kitalálni. A hagyományok velünk születnek, alakulnak és élnek: velünk, közöttünk.
Egymást kiegészítve alkottuk szokásainkat.
Együtt építettük őket hagyományainkká. így örökítjük tovább az utánunk jövő nemzedékekre.
Hadd lássák és érzékeljék, miként éltek elődeink
egykor természetes, nem kitalált hagyományaikban.
IFJ. LELE JÓZSEF,
SZEGED

Augusztus 7., 12 óra, 3080 g Sz.: Károly
Edit és Fejes József Zoltán (Szeged)
Augusztus 7., 17 óra 30 perc, 3670 g Sz.:
Oláh Mária és Hegyi Ferenc (Hódmezővásárhely).

MEISZTER MÁTÉ

Augusztus 7., 22 óra 33 perc, 3290 g Sz. :

ÖRDÖG DÁNIEL

ROVÓ NIKOLASZ

Augusztus 8., 9 óra 20 perc, 3340 g. Sz.:
Tóth Tímea és Rovó László (Sándortalva).
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENET
FESZTIVÁLOK ORSZÁGA

Mindenből üzletet kell csinálni!
Propagálni a sört a sörfesztiválon. Felhajtás, evés-ivás, három
napon keresztül. A szegényedő
emberek felejtsenek! Azután, itt
a hétfő, üres a zseb és üresek a fejek. De valaki jó hasznot húzott
a felhajtásból tűzijátékkal zárva,
hogy még rózsásabban lássuk sötét jövőnket, ha másnap feleszmélünk, csak egy álom volt az

egész. De sebaj, hét végén újabb
fesztivál. Most szilva-, azután
dinnye-, majd hagyma- és kolbászfesztivál. Ez az! Csak folyjon
a lé!
Nemsokára jön egy újabb fesztivál a „koldusfesztivál", mert
oda tartunk, ha így haladunk biztos léptekkel előre. Segítek a rendezésben, fogjatok szavamon.
TÓTH ESZTER,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

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

GYÓGYSZERTÁR

Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!
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Harminc éve járt Mártélyra az elhunyt táborlakó

Ond vezér kései utódai

Gyertyát is gyújtottak

Alak kumiszt ittak,
íjjal lőttek Szentesen
A hagyományok őrzése jegyében
rendezett a szentesi Imre Károly országos versenyt Ond vezér lovas íjásza tiszteletére. A
történelmi kategória abszolút
győztese a mindszenti Bende
Marcell lett. A tízéves fiú a
felnőtteket is megelőzte.

Imre Károly szívügyének tekinti
az elődök emlékének ápolását.
Ezért rendezte meg szombaton a
meghívásos pályaíjász-versenyt
már második alkalommal, Ond
vezér lovas íjásza tiszteletére. A
fizikai és szellemi erőpróbára
férfiak, lányok-asszonyok és
gyerekek jöttek Csongrád megyéből, Békésből, sőt Pécsről
meg Gödöllőről is. A mintegy
negyven íjász többsége a törtéA mártélyi szabadiskola hallgatóinak minden évben új arcát mutatja a táj.
Fotó: Schmidt Andrea nelmi kategóriában állt a céltáblához, a nagy meleg ellenére is
Haláleset árnyékolta be a 38. mártélyi képzőművé- állt meg. A hatvan hallgatónak zsúfolt programot ál- eleink korhű ruháját magára
szeti szabadiskola hangulatát. A minap hiába ébresz- lítottak össze a szervezők, azaz a mártélyi képzőmű- öltve. A legfiatalabb versenyző
tették az üdülőterületen lévő sátrában a 30 éve ide já- vészeti táborok baráti köre. Fodor József festőművész, hatéves múlt, a legidősebb meg
ró Schnicrka Gizellát. A többiek gyertyát gyújtottak a tábor vezetője elmondta: bár két hét alatt nem lehet ötvenesztendős.
az emlékére, és megpróbálták folytatni a munkát.
megtanulni festeni, rajzolni, azért a hallgatók elinKovács Iván szentesi és Deli Jódulhatnak a művészet útján, s megismerkedhetnek a zsef
mindszenti
versenybíró
mindenesetre nem unatkozott
Gyertyák sorakoznak a mártélyi képzőművészeti kifejezőeszközök számtalan variációival.
szabadiskola egyik résztvevőjének sátra előtt. Ezt a
Három éve visszatérő vendége a szabadiskolának az órákig tartó derbin. Színvonatábor lakói csak kék szalonként emlegetik. a fővárosban élő Dinnyés Éva. A hölgy nagyapja fes- lasnak minősítette a megméreSchmerka Gizella 30 éve csatlakozott az amatőr tőművész volt, tőle örökölte az alkotás vágyát. A lo- tést Kovács Iván, hiszen olyan
képzőművészeknek szervezett programhoz, s szin- gopédusként dolgozó Éva szerint Mártély csodála- híres íjász is versengett, mint
te minden évben ellátogatott a fővárosból a kéthe- tos környezete egy pesti ember számára meleg, Szöllösi Antal, aki a szerzője a
tes rendezvényre. A 48 éves nőt az egyik délelőtt hi- meghitt hangulatot áraszt, védett és barátságos vi- Nyílegyenesen című tankönyvába ébresztgette a fia, Gizella örökre elaludt.
lág. Az itt szerzett élményekből merít energiát és nek. A makói Csillag Erzsébet
A haláleset megrázta a szabadiskola hallgatóit. A „táplálkozik" egész évben. Évának a környéken két éve állt be az íjászok táborátragikus hirtelenséggel elhunyt hölgy Holler László nincs kedvenc helye, mint mesélte: a táj számtalan ba. Mint mesélte: férje űzte ezt a
sportágat, és úgy gondolta, ő is
festőművész - a tábor egyik tanára - csoportjához apró képet rejt magában.
tartozott.
1975 óta vesz részt a szabadiskola munkájában kipróbálja. A fiatalasszony sze- Apja helyett apjának tekintett Gizella, aki ösz- Mráz fúnos. A szegedi grafikus, festőművész ma már rint kell-ehhez fizikai erőnlét a
tönösen alkotott, s kiváló akvarellképeket készített a tábor baráti körének elnökségi tagja. Persze nem- technikai tudáson kívül. Neki
csak a program szervezéséből veszi ki a részét, hanem még arra is jó, hogy javítja a kon- emlékezett vissza a festőművész.
A tábor egyik fiatal hallgatója szerint Gizella igaz az alkotás öröméből is. A természet szerelmese, olaj- centrálóképességet. Ő postán
ember volt, aki hihetetlen érzékkel találta meg a képeken örökíti meg a táj szépségeit. Azt mondja, a dolgozik, és ott bizony szükség
van a figyelem összpontosításámártélyi napfelkelték minden pillanatát élvezi.
közös hangot az ifjúsággal.
ra. A szegedi Lajdi Róbert nem
A szomorú eset ellenére a szabadiskola élete nem
T.A.

A szentesi rendezvény közönsége is láthatta, hogy az íjászat nem
kizárólag a férfiak sportja.
Fotó: Káinok Csaba
csak korhű ruhába öltözött, de
kumiszt is hozott magával. Az
elődök lótejből erjesztett, kissé
csípős italát azért fogyasztotta,
hogy ne legyen stílustörés.
A verseny kedvence a szintén
tradicionális íjászatot űző mindszenti diák, Bende Marcell. A tízéves fiú édesanyja, Tóth Katalin
büszke a gyermekére, mert sokkal fegyelmezettebb lett, amióta
sportol. Ó látogatja a legszorgal-

masabban az edzéseket. A szentesi derbin meg is lett Bende
Marcell kitartásának a jutalma:
a hagyományőrző kategória abszolút győzteseként került ki a
versenyből. Ez pedig azt jelenti,
hogy megelőzte a felnőtt íjászokat is. A csigás irányzékos mezőnyben pedig a szegedi Csontos
Róbert bizonyult a legeredményesebbnek.
BALÁZSI IRÉN

Most duplán érdemes Raiffeisen Értékszámlát nyitni!
Amiért érdemes a Raiffeisen Értékszámlát v á l a s z t a n i a :
Díjmentes számlavezetési lehetőség.
Magas látraszóló kamatok lekötés nélkül.
Közüzemi dijak fizetése limitfigyeléssel, a túlszámlázásból adódó
kellemetlenségek elkerülésére.
Bankkártyáinkkal minden hónap első két készpénzfelvétele díjmentes
bármely bankjegykiadó automatából, azt követően pedig kedvezményes
készpénzfelvételt biztosítunk a kijelölt automatáinkból.
Ingyenes Visa Electron kártya az első évre!
Fióknyitó a k c i ó
Amennyiben ezzel a kuponnal 2003. augusztus 31-ig Raiffeisen Értékszámlát nyit új bankfiókunkban,
ajándéktárgyaink közül választhat!

Bankfiók: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7.

Raiffeisen
( J ) 06-40-48-48-48 | www.raittaisen.hu
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A legalább kettő kérdésre helyesen válaszolók között
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CSALÁDI
;
BELÉPŐRE!

50, kiállításra szóló családi belépőt

Z5 0

sorsolunk ki

* A kiállítás 2003. augusztus 29-31. között

1

az

EKO-parkban (Fürj u. 92/b) kerül megrendezésre.

1. Hol és mikor kerül megrendezésre a kiállítás?
2. Kik a kiállítás fő támogatói?
3. Milyen járművek láthatók a kiállításon?
Beküldési határidő: a u g u s z t u s 25.

Cím: Délmagyarország

Kiadó 6720 Szeged, Stefánia 10.

A n y e r t e s e k n e v é t a z a u g u s z t u s 28-i l a p u n k b a n olvashatják.
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A csongrádi vállalkozó másoknak is segít

Gyorsan fogy az idő,
pályázni kell
Lekrinszki István nem tétlenkedik, saját vállalkozásának felvirágoztatásán túl a magyar gazdákat sem hagyja magára: az
ország több pontján, így cégének székhelyén, Csongrádon is
fórumot rendezett az uniós
pénzforrásokról, így a hamarosan megjelenő SAPARD III. pályázat módosított feltételeiről.

E szempontból a SAPARD III.
módosított feltételei nagy segítséget jelenthetnek, ugyanis a hamarosan megjelenő pályázati kiírás a pályázó üzem nagyságától
függetlenül ad lehetőséget támogatás elnyerésére, továbbá nemcsak az állattenyésztésre szakosodott vállalkozások fejleszthetnek, hanem a növénytermesztők
is bővíthetik gépparkjukat, infrastrukturális hátterüket. A módosítások között szerepel az is,
hogy a 25 százalékos önerő hitel
is lehet, valamint a támogatás
mértéke gépek esetében 30-ról
40 százalékra, épületek és technológia vonatkozásában pedig
40-ről 50 százalékra nőtt. A beruházások felső határa is pozitív
irányban változott, eszközök
esetén 150 millióra, infrastruktúránál maximum 300 millió forintra.
Lekrinszki István kifejtette, jelen pillanatban messze nem
olyan a helyzet Magyarországon,
mint amit az agrárium e nagy kihívás előtt megkövetelne, de
amint azt a példa bizonyítja, a
nyitott szem és a gyors, alternatívát felmutató döntések jó felé
terelhetik egy szoros versenyben
is előre igyekvő cég lehetőségeit.
De a csongrádi vállalkozó szerint
a sikerhez a szorgalom és a kitartás elengedhetetlen az unióban
is.
BÍRÓ DÁNIEL

EU-TÜKÖR«
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Magyarországi arány: 100 ezer lakos -178 elítélt

Uniós elvárások a börtönökben
Az Európai Unióban a börtönökre vonatkozó jogi szabályozás a tagállamok saját, nemzeti
jogrendszerében található, az
egyes államokra nincs kötelező
uniós jogi szabályozás, léteznek
azonban különböző ajánlások.
BUDAPEST (MTI)

Az Európa Tanácsban (ET) Miniszteri
Bizottsága
már
1987-ben megalkotta és közzéA Csongrádi Agrotechnika Kft.
tette a börtönökre vonatkozó elfinn, olasz és amerikai traktorok
veket, amelyek 100 pontban fogforgalmazásával foglalkozik és
lalják össze a börtönrendszer
szinte az ország összes régiójáműködésének alapnormáit
ban piacképes bázist teremtett.
nyilatkozta Bökönyi István veA cég a szokványos szolgáltatás
zérőrnagy, a büntetés-végrehajmellett térítésmentesen készíti
tás országos parancsnoka az
el a hozzájuk forduló gazdák, ilMTI-nek. Az Európai Parlament
letve vállalkozók uniós pályázati
(EP| 1998. december 17-én hoanyagait is.
zott határozatot az unión belüli
A kormány pepecselése, valafogva tartási körülményekről. A
mint az informálás hiánya miatt
határozatban az EP felszólította
máris késésben vannak az agráritagállamait, hogy teljes mértéku m aktív résztvevői - véli Lekben alkalmazzák az ET ajánlásarinszki István ügyvezető igazgait, határozatait és az európai börtó. Nem elég, hogy természeti
tönszabályokat.
csapások sorozata szakadt a nyaA parlament követelményként
kukba, a 2004 májusáig működő
írta elő, hogy a fogva tartottakpályázati rendszerek kihasználtnak hasonló színvonalú egészsága is elmarad a tervezettől, peségügyi, orvosi ellátást kell nyújdig 8-10 milliárd forintot érint az
tani, mint az ország többi lakosáuniós lehetőség. A csatlakozás
nak. Követelte a tagállamoktól,
időpontjáig hátralevő kilenc hóhogy a fogvatartottak családi
napban éppen ezért fokozottabb
kapcsolatait tartsák szem előtt.
figyelemre, valamint az uniós
Előírták, hogy a tagállamok bünforrások teljes körű feltérképezétetés-végrehajtási
intézeteiben
sére és kiaknázására lesz szükség
alakítsák ki az ellenőrzés nélküa gazdák részéről.
li, hosszabb időtartamú családi
látogatást biztosító külön helyiségeket. Az 1990 utáni magyar
jogalkotásban az ajánlásokat figyelembe vették, egy részük már
beépült jogrendszerünkbe.
A magyar és az Európai Unió
tagállamainak
büntetés-végrehajtási mutatóiról szólva az országos parancsnok elmondta: az
európai börtönrendszerek döntő
hányadában a lakosság lélekszámához viszonyítva, vagy 100
ezer lakosra kivetítve arányosan
kevesebb a fogva tartottak száma, mint Magyarországon, vagy
akár más térségbeli országban.
Ez amiatt van így, mert az uniós
Lekrinszki István cégének székhelyén, Csongrádon is f ó r u m o t tagállamokban gyakrabban élnek
rendezett az uniós pénzforrásokról.
Fotó: Tésik Attila a szabadságvesztés helyett alternatív büntetésekkel, illetve fejlettebb szinten áll a bűnmegelő-

A fogva tartottak oktatását már a legmodernebb eszközök is segítik.
zési tevékenység és a börtönből
szabadultak utógondozása is.
Rámutatott: az uniós országokban a fogva tartottak számához viszonyítva nagyobb az intézetek befogadóképessége, mint
például Magyarországon, ebből
eredően kisebb az intézetek telítettsége. A börtönszemélyzet létszáma a fogva tartottak számához viszonyítva sokkal magasabb az Európai Unió országaiban, mint Magyarországon. Bökönyi István szerint az uniós tagállamok börtönei biztonságtechnikai, építészeti, egészségügyi,
foglalkoztatási, munkáltatási és
sok más szempontból korszerűbbek, mint a magyar intézetek.
Sok az eltérés az uniós börtön-

rendszerek működési filozófiájában is. Az EU-ban a fogva tartottak személyiségének fejlesztésére, oktatására, szakképzésére,
családi kapcsolataik fenntartásának elősegítésére, ellátására,
egészségük megőrzésére sokkal
nagyobb figyelmet és nagyságrendekkel több pénzt fordítanak,
mint Magyarországon. Jellemző
az is, hogy a civil kontroll nagy
szerepet játszik a börtönök felügyeletében, ellenőrzésében.
A magyar büntetés-végrehajtási rendszer jogi szabályozása
csak alapjaiban felel meg az
uniós igényeknek. A vezérőrnagy
úgy véli, hogy módosítani kell a
büntetés-végrehajtási szervezetről szóló jogszabályt, és egy új

TELITETTSEG
A mintegy 10 milliós magyar lakosságához viszonyítva magas a
napjainkban állandósuló 18 ezer fős fogva tartotti létszám. A 100
ezer lakosra jutó 178 fogva tartott is kiemelkedően sok. A büntetés-végrehajtási intézetek befogadó képessége 11 ezer 234 fő, ami
azt jelenti, hogy a 32 büntetés-végrehajtási intézet telítettsége jelenleg mintegy 161 százalékos, amire az Európai Unió országaiban nincs példa. Mintegy 60-100 milliárd forint kellene az egész
büntetés-végrehajtási szervezet egyszeri korszerűsítéséhez, a személyzet létszámának bővítéséhez.

Csökken a mezőgazdasági vállalkozások száma

Egyesülés, megszűnés A bűnmegelőzésről
Az uniós csatlakozást követően
felgyorsulhat az agrárágazatban
tevékenykedő kisvállalkozások
számának csökkenése, egyesü-

léssel, beolvadással vagy megszűnéssel.
BUDAPEST (MTI)

Koncentrációra van szükség, mert
középtávon sem tartható fenn a
Magyarországra ma jellemző, átlagosan háromhektáros üzemméret - állította Soós Lőrinc, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese. Ez még a mediterrán
országokban kialakultnál is lényegesen alacsonyabb, az angliamak
pedig mindössze egytizede.
Az agrárszektorban nagyon
magas önfoglalkoztató vállalkozások számának csökkenését
prognosztizálta Apatini Kornélné, a gazdasági tárca helyettes államtitkára. A csatlakozás nyertesei közé sorolta az építőipart,
ahol további külföldi tőkebeáramlás várható, illetve a turizmust. Az agrárágazat lehetőségei

közül kiemelte a korlátozásmentes piacra jutást, a kiszámítható
támogatási politikát.
Mint mondta, az ágazaton
belül a vállalkozások fejlődési
kilátásai jelentősen eltérnek
egymástól, romló pozícióba kerülhetnek az elavult technológiát alkalmazó kisbirtokosok.
A kvóta megszűnése gondot
okozhat a sertés-, baromfi- és
zöldség-gyümölcs ágazatokban,
ugyanakkor javuló kilátásokra
számíthatnak a kvótával rendelkező dohány-, cukor- és gabonaipari szereplők. A lakossági piacra koncentráló mikrovállalkozások számára a csatlakozást követően a verseny n e m
fokozódik, ám felhívta a figyelmet a minőségi követelmények, illetve a jogszabályok betartásának fontosságára.
A középvállalkozásoknak kell
élesedő versenyhelyzetre felkészülniük, ám e vállalkozások
többsége már ott van az európai
piacon, így felvértezettebben készülhetnek a csatlakozásra.

N e m egyszereplős a bűnmegelőzés, vagyis az nemcsak a
rendőrség feladata, hanem további szereplők is bevonhatók
a megvalósításba. Ez európai
uniós elvárás, de megfelel az
ország lakói érdekének is, mert
az állami bűnmegelőzést össztársadalmi
bűnmegelőzéssé
terjeszti ki.
A Belügyminisztérium célja az
uniós szabályokkal harmonizáló,
szolgáltatásorientált, partnerségen alapuló és az érdekviszonyokat is figyelembe vevő társadalmi
bűnmegelőzés kialakítása - hangsúlyozta Hegedús András bűnmegelőzési helyettes államtitkára
az MTI-nek adott nyilatkozatában.
A szolgáltatás-orientáltság lényege a belső biztonság szolgáltatása, függetlenül attól, hogy az
állampolgár városban, falun vagy
tanyán lakik.
A kormány egyértelmű feladata a bűnözés megelőzésére és
visszaszorítására vonatkozó jogi

keretek meghatározása és a megfelelő anyagi források rendelkezésre bocsátása.
Ugyanakkor az önkormányzatok képesek a leginkább
meghatározni a bűnmegelőzéssel foglalkozó helyi szintre vonatkozó
elképzeléseiket
és
irányelveiket,
vonatkozzanak
azok az alternatív büntetésre,
a közösségi politikára, az analfabetizmus
megszüntetésére
vagy az állampolgári ismeretekre.
Az önkormányzatok mellett
ugyanilyen fontos szereplője a
társadalmi bűnmegelőzésnek a
civil és az üzleti szféra, mert
például áldozatvédelemben sokkal nagyobb szerepet kell szánni
a civil szervezeteknek.
Az EU irányelvei szerint csökkenteni kell a bűnalkalmakat, illetve növelni kell a valószínűségét annak, hogy a bűnelkövetőt
megbüntetik, valamint redukálni kell a bűncselekményekből
származó haszonszerzés lehetőségét.

Fotó: Gyenes Kálmán
törvénytervezetet kell kidolgozni
a szabadságvesztés, az előzetes
letartóztatás, a kényszergyógykezelés, az igazságügyi elmemegfigyelés, az elzárásra beutalás, az
idegenrendészeti őrizet büntetés-végrehajtási
intézetekben
történő végrehajtásának szabályairól.
Két kormányhatározat jelentős
intézményfejlesztést határozott
meg. Ennek részeként például
Nagyfán egy 150 fős előzetes ház
létesítését írták elő. A magyar
büntetés-végrehajtás
európai
uniós igényekhez történő felzárkózása már 1990-ben megkezdődött. így - többek között - felépült például a Szegedi Fegyház
és Börtön Dorozsmai úti objektuma. A 14 legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetben informatikai oktatókabineteket hoztak létre és a 32 intézetből
30-ban újra van általános iskolai
oktatás, egyre növekszik a tanműhelyek száma. A fejlesztések
és bővítések finanszírozási lehetőségeit - Bökönyi István szerint
- a költségvetési forrásokon túl
más területeken is keresni kell,
az uniós pályázati lehetőségeken
túl a magántőke is bevonható az
intézetek létesítésébe.

Készül az európai
büntető törvénykönyv
Európai
összehasonlításban
Magyarország a kriminológiai
s z e m p o n t b ó l a közepesen fert ő z ö t t á l l a m o k közé tartozik,
b ű n ü l d ö z ő szerveinek hatékonysága ugyanakkor jónak
m o n d h a t ó , az ügyészi szerveké pedig egyenesen kiemelkedő.
MTI (BUDAPEST)

A Központi Ügyészségi Nyomozó
Hivatal tevékenységét - a szervezeti megoldást, eljárásait és eredményességét - megkülönböztetett
figyelem övezi uniós körökben hangsúlyozta Polt Péter legfőbb
ügyész az MTI-nek. - Az ügyészi,

vizsgálóbírói feladatokat koordináló uniós szerv, az idén létrejött
Eurojust előkészítésében már
részt vett a magyar ügyészség is.
Az Eurojust koordinálja a több országot vagy az unió érdekeit érintő
büntetőeljárásokat. A későbbiekben ellenőrizni fogja az uniós nyomozási feladatokat ellátó Europolt
is.
Készül már az egységes európai
büntető törvénykönyv, a corpus
juris. Az anyagi büntetőjog még
néhány évvel ezelőtt is teljes
mértékben az egyes tagállamok
szuverenitásába tartozó terület
volt, azóta viszont óriási fejlődés
tapasztalható a szuverenitástól
az integráció felé.

Az EU-tükör melléklet
a Külügyminisztérium támogatásával készül.
Szerkeszti:
Újszászi Ilona

X P R I f M g t j a t J

Weseíl j 5Ö0Q
nn
UU

Kapsz tőlünk egy SAJÁT TELEFONSZÁMOT,
10 perc INGYEN beszélgetést
00MIN0 kártyával, melyet
az első 50 szerencsés
50% KEDVEZMÉNNYEL* tölthet föl.
* A kedvezmény a $ 0 0 Ft-os mobiljegyekre vonatkozik.
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT

órakor Varga Mátyás kiállítóházának
kénjében (Bécsi kit. 1 l/A.):
Az árral szemben címmel beszélgetés.
Vendégek: Gajdics Ottó ügyvezető
igazgató és Tótváradi Zsolt felelős
szerkesztő (Szegcdi Televízió).
Házigazda: dr. Wayer Péter jogász.

•MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este
8 óra: Oviapu. Színes, magyarul
beszelő amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és fél 7 óra: Adaptáció.
Színes amerikai film; este
háromnegyed 9 óra: Lihiomfi.
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 Szmdbád 14, 16,
18 óra. Hulk: 13.30, 16 óra. Malacka
a hós: 13.45 óra. A vonzás szabályai:
13.15, 18 óra. Charlie angyalai:
13.30, 15.45,18, 20.15 óra. Hajó a
vége: 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 óra.
Vitathatatlan: 18.30, 20.30 óra.
4 fülke: 13.45, 15.30, 17.30, 19.45
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Charbe angyalai: teljes gázzal. Színes,
magyarul beszélő amenkai film.
FORRÁSKÚT
Du. 6 óra: Két hét múlva örökké.
Színes amerikai film.

KÖZÉLET
SZEGED
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6

Az Ifjúsági Házban dc. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,
dartsozni, csocsózni, sakkozni és
társasjátékozni, diákigazolványt vinni
kell.
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út
42.)
dc. 10-től du. 18 óráig,
a Szegedi Vidaspark (Kálvária sgt.)
de. 9-tól 19 óráig várja a természetet
kedvelő látogatókat.

KONCERT
SZEGED
Az áj zsinagógában (Jósika u. 10.)
holnap este 7 órakor:
Márffy Gabriella hegedűművész
koncertje. Műsor: Bach: E-dúr
partita, C-dúr szólószonáta és d-moll
partita.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári kit. 42.)
holnap du. 6 órakor nyílik:
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. A tárlatot Czenéné Vass
Mária nyitja meg.
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyílt
Göbölyös Luca „...személyes" című
fotókiállítása. Megtekinthető
augusztus 15-éig, naponta 10-től 17
óráig.

PORSCH E

SZEGED

Megszállottan szereti Ön
a2 j g é n y e s a u t ó k a t ?

Sokszor meggyőződhetett már arról, hogy eredményesen tárgyal
ügytelekkel? Szeretné, ha a hobbija lenne a munkája?
Ha mindhárom kérdésre IGEN a válasza, jelentkezzen profi ÉRTÉKESÍTŐI
csapatunkba!
További elvárásaink:

• min. középfokú műszaki/kereskedelmi végzettség
• siker- és célorientáltság
• határozott fellépés, kulturált
megjelenés
• profi tárgyalástechnika
• felhasználói szintű számitógépes
ismeretek
• többéves értékesítési tapasztalat

(gépjármű-értékesítés terén szerzett gyakorlat előny!)
• németnyelv-tudás előny
=
Fö feladatok:

2

• új autók értékesítésének teljes
körű lebonyolítása
• új ügyfelek szerzése
• kapcsolattartás az ügyfelekkel
• hatékony részvétel a márkaereskedés rendezvényein, akcióin

Amit kínálunk:

• alkalmazotti munkaviszony egy nagy múltú, dinamikusan fejlődő
márkakereskedésben
• kulturált, színvonalas munkakörülmények, profi háttér a munkavégzéshez
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
• teljesítményarányos bérezés
• tervszámok teljesítése esetén cégautó

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, küldje el lényképes önéletrajzát
a megjelenéstől számított egy héten belül az alábbi címre:
Porsche Szeged - 6724 Szeged. Sárosi út 11.

A Juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep
zárókiállítása. Megtekinthető
augusztus 11-éig, naponta 10-től 18
óráig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve:
Symphonia Hungarorum Magyarország zenekultúrájának ezer
éve címmel, valamint
Nagy utazók, híres utazások - régi
údeírások a Somogyi-könyvtár
gyújteményés a kiállítása.
Megtekinthető hétfőtől péntekig 10től 17, szombaton 10-tól 16 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig, az
étterem teljes nyitvatartási ideje alatt:
6-tól 24 óráig.
A Gulácsy Galériában (Kárász u.
15.) megnyílt
Házmán Ferenc festőművész
kiállítása. Megtekinthető augusztus
15-éig, de. 10-től 18 óráig.
A szegedi áj zsinagóga de. 10-tól 12ig és 13-tól 17 óráig várja látogatóit.
SZENTES
A Koszta fózsef Múzeumban - „Aki
iszik belőle, váljék egészségére!" kiállítás a múzeum butclla
gyűjteményéből. Állandó kiállítások:
Szentes népélete; Oppidum 425
(mezővárostól a vásárvárosig); Koszta
József festményei; jubileumi régészeti
kiállítás. Nyitva: du. 1-től 5 óráig.

UJ IMPORT NEMET
FÜGGÖNYVÁSÁR.
; Minőségi dekor sötétttőanyagok is.

Gratulálok a

„Elvált nő vagyok, egyedül nevelem két gyermekemet. Mindig egészséges voltam, sok munkát vállaltam.
Eszembe sem jutott, hogy valaha beteg lehetnék.
Aztán hirtelen legyengültem, erős izzadások, szorítás a torkom körül, nehéz nyelés tünetei jelentkeztek.
Megduzzadt a nyakam és ingadozni kezdett a vérnyomásom, amellyel korábban semmi bajom sem volt. Az
orvos pajzsmirigyduzzanatot talált: úgynevezett „hideg
göb" keletkezett. Fölrémlett a műtét lehetősége, ám az
operáció miatt elveszíthettem volna a munkámat. Ezt pedig, családi körülményeim miatt, nem engedhettem
meg magamnak. Ráadásul az orvos azt is elmondta, hogy
vannak esetek, amikor a duzzanat a műtét után újra kinő.
Ebben a helyzetben úgy döntöttem, hogy más megoldást kell keresni. így kerültem ide, Balogh Larissza természetgyógyász rendelőjébe. A kezelések megkezdése
után körülbelül egy héttel észrevettem, hogy szűnik a
nyomás és kezd eltűnni a gombóc a torkomból. Kezelések alatt tapasztaltam a javulást: éreztem, amint kellemesen bizsereg, melegszik és megkönnyebbül a testem.
Már nem esett nehezemre reggelente munkába Indulnom, sokat erősödtem. Csak az aggasztott, hogy
esetleg újra megjelenik a kinövés. Larissza megmagyarázta, hogy állapotom tovább javul majd, s azt javasol-

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek
6.31 Kék fény Hírek 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.05 Trikrck Spanyol rajzfilmsorozat. Babszem Jankó
9.30 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 24. 10.15 A szólás szabadsága Nyári menetrend (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 135.12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.11 Sporthírek 12.14
Időjárás-jelentés 12.17 Körzeti híradók
12.30 Hírek 12.32 Világhíradó 12.45
Gazdasági híradó 12.52 Kulturális híradó 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Őrangyal Az élet csupa meglepetés (ism.)
14.05 Romamagazin 14.35 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
15.05 Bonusz 15.25 Váratlan utazás A
szerelem vak, de a szomszédok látnak

I

ism.) 16.15 Kérem a következőt! Téi álom (ism.) 16.35 Dallas A nyomozás 17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor
Ismeretterjesztő magazinműsor |16|
17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat Gusztáv kitesz magáért (ism.) 18.00
Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jclcntés, körzeti híradók 18.35 Borostyán
Olasz tévéfilmsorozat, 40. 19.25 Kívül-bclül 19.30 Híradó este 19.56
Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin 116)
21.05 Hosszú, hosszú évek...
Máté Péter és a dalok (ism.)
22.00 Szó, szó, s z ó Réz Pál műsora
22.30 Hétfő este Benne: Híradó
23.00 Provokátor
Tényképek a valóságból
23.35 Tfelesport
0.25 TS Bundesliga-összefoglaló
1.15 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Enteriőr Lakberendezési magazin (ism.) 6.30 Jó estét,
Magyarország! (ism.) 7.15 LazaO - a
Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám
reggelt csevej 9.05 Tripla vagy semmi
Telefonos játék, extra nyereményekkel
9.25 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 85 10.20 Teleshop 11.20 ítetrocel
li Amerikai bűnügyi sorozat 12.10 Vád
angyal Spanyol-argentin filmsorozat
13.00 Túl a csúcson Amerikai akciófilm {12] 14.50 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 15.20 Providence Amerikai
filmsorozat, 94. [12| 16.15 Pacific Bluc
Amerikai akciófilm-sorozat, 41. [12|
17.05 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 143. 17.35 Betty, a csúnya lány
Kolumbiaifilmsorozat,124. 18.30 Tények Hírműsor 19.00 Aktív A tv2 magazinja [12)
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra

Hongkongban
NCSAK 1 NAPIG M 20.15 Piedone
Olasz vígjáték [12|

Ft/m-től

1 0 0

MEGUJULT VALASZTEK
Szeged Ifjúsági Ház (Felső
Tisza-part 2 ), 2003. aug. 12.
(kedd). 8-15 óráig

AKCIÓ

HORVÁTORSZÁG
Braí-uiget/SUTIVAN FÜLÖP ÜDÜLŐHÁZAK
* - í Hs. 4- os légkondicionált Inim
apartmanban, önellátással, egyéni ntázással

Közben: kenósorsolás
22.25 Piszkos ügynökök
Amerikai akcióvígjáték, 8.
Lovak vonzásában 112)
23.20 Jó estét, Magyarország!
0.05 Profiler - A pszichozsaru
Amerikai krimisorozat, 42.

[12|

1.00 Napló
Mérlegen a valóság
Sváby Andrással (ism.)
1.55 Aktív A tv2 magazinja (ism.)

|12)

2.35 \fers éjfél után

aug 15 /aug 24 25 990 WS/10 nap/9 él
aug. 24/szept. 21 19 900 FVHV8 nap/7 éj •

Jordániai

akció

vept <*t 5

Last minute utak, körutazások,
városlátogatások!
Jelentkezni

tehet

SZEPARK KFT. - SZIKI TOURS
6720 Szeged. Stefánia S. M . : 82/465-891
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ta, hogy megnyugtatásul, másfél-két hónap múlva ismét vizsgáltassam ki magam az orvossal, s az eredmények megmutatják majd a változást.
Nem is reméltem, hogy műtét nélkül meggyógyulhatok. Őszintén gratulálok Balogh Larissza tudásához!"

Balogh Larissza
három magyar Altami vizsgával rendelkező
természetgyógyász

és bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged. Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651

K

L

U

B

6.00 Pokcmon Amerikai rajzfilmsoro
zat 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub (ism.)
9.25 Terra Nostra Brazil filmsorozat,
128 10.35 Topshop 11.35 Delelő Vi
dám show ebédidőben 13.10 Fókuszportré [12) (ism.) 13.40 Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 41. Aki utoljára nevet
14.35 Receptklub 14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
14.55 Disney-rajzfilm 15.25 |átékzó
na 16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.30 A bohóc Német akciófilm-soro
zat, 20. Visszaszámlálás [ 12) 17.30
Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 9.
Zűr hátán zűr 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin 112]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.00 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat.
Az orosz maffia nyomában
21.00 Szupermozi:
A víz fogságában
Amerikai katasztrófafilm
22.40 Híradó 8 percben
22.55 Bcach House Docu-soap (12]
23.55 Találkozások - este
Sztármagazin [12|
0.00 Sportklub
0.15 Igaz történetek:
A nyomkövető Amerikai film
1.55 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap 8.00
Híradó, sport, meteorológia 8.15 Mondák a magyar történelemből 8.25 Zé-

nó 8.30 Műsorismertetés 8.35 Eugenie
Sandlcr magánnyomozó 9.00 Heti hírmondó (ism.) 9.55 Balatoni barangolások 10.15 Rózsa Sándor 11.00 Nemzeti táncszínház 11.40 Hungarorama
11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Isten kezében
13.00 A tudomány kincsesháza 13.30
Heuréka! Megtaláltam! 14.05 Néhány
perc Latabár Kálmánnal 14.20 Himalája 14.50 Egy gondolás a Murray folyón
15.15 Az élő bolygó 16.10 Hej, hej,
helyes beszéd! 16.15 Emlékképek-Régi híradók 16.35 Bűvölet 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.15 A szenvedclmes kertész 19.00 Váltó Gazdasági
magazin 19.30 Mese 20.00 Híradó,
sport, meteorológia
20.30 Afrika királynője
22.10 Tálentum
22.40 Legendárium
dokumentumfilm
23.50 Paganini: D-dúr
hegedűverseny
0.25 \fcrs
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Rózsa Sándor

si músorablak 18.15 Pénzháló országismertetö játék (élő közvetítés)
18.30 Barangoló: Csanádalberü 19.00
Híradó 19.15 Kimba 19.30 Erdócsillag
- erdészeti magazin 20.00 Dokumentum Műhely: kutyákkal ugató 20.30
Szerzetesek Magyarországon: bencések
21.00 Válik a nő. Olasz film. 22.20
Egészséghírek 22.30 Ottó Mobil - autósmagazin 23.00 Képújság

•tv
VÁSAJBtlYl VAJOSI mvtaó

16.00 Kisváros. Magyar filmsorozat
18-19. rész 17.30 Híradó 17.50 Nap
kérdése 17.55 Szemle a strandon a medencék átadása után 18.10 Képes Spoit
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25
Szemle a strandon a medencék átadása után 20.40 Zene-Doboz játék 21.15
Holcroft szövetség 23.00 Szeszélyes
természet 0.00 Képújság

Alföldi Hirmondó 5.302 2 3 0 tg 93,1 Mhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00 ig Zenés délutáni magazin 18.30 22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

5.35 Hajnalt gondolatok 5.38 Agrárhír
adó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül belül
9.05 Delta 9.35 +1 Kulturális háttér
műsor 10.30 Musica Historica Festetics vonósnégyes - Komlós Katalin
(lortcpiano) 11.05 Héthatár A hét hírei határok nélkül a Kárpát medencében
11.50 A Picimhora zenekar koncertje
12.00 Déli haranpzó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 26.
12.45 Fehér névjegykártya Lengyel tévéfilmsorozat, 1. Bánya az erdő alatt
|16| 13.40 lobbágytclki táncok 13.55
Kárpáti krónika 14.05 Egy csipetnyi
Grönland Sáfrány József filmsorozata,
IIW. 1435 Chicago Hopc Kórház Amc
rikai tévéfilmsorozat, 66. Védem az
énem |16| 15.25 Napnyugta 18.00
Tclcsport-magazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-szimpatikus
Benne: Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Unokáink sem fogják látni
Ráday Mihály városvédő
műsora
2135 Egy asszony meg a lánya
Olaszfilm1181
23.15 Záróra
0.20 Parasztok Lengyel tévéfilmsorozat, 3. A kézfogó |16| 1.15 Ablak-szimpatikus Benne: Hol-mi? Szabadidós
programajánló magazin. Nagy György
műsora 1.45 Musica Historica Festetics
vonósnégyes 2.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 235 Néha az kell, hogy
dédelgess... Összeállítás Behár György
dalaiból 2.55 Tclcsport-magazin 4.40
Kék lény Bűnügyi magazin 116]

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 szieszta
14.00 Bcndc Gábor 17.00 Élő
kívánságműsor 19.00 Zene
20.00 Kulturális kalauz 21.00
Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd) 22.00 Éjszakai
zenem íx

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juvcntus Hcgycsi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas Mariann 17.00 Kívánságműsor, tel.: 06 30 30-30 244
és 44 22-44 Tóth Péter és Keresztes Péter 20.00 Euro-expressz Dcnes Tamással 22.00
Csak zene

Rátfié7M97,6
5.30 (ó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor: Táj- és
környezetvédelem aktuális
kérdései. Vendég: Szilágyi Gábor, a Kiskunsági Nemzeti
Park igazgatója 12.00 Híröszszetoglaló 13.00 tói Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15
Sport turmix 20.15 Humorpercek, zenei válogatás

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Szerzetesien
dek Magyarországon: bencések (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Thai Chi (h) 16.00 Busincss-mix magazin (h) 16.30 Kutyákkal ugató (h)
17.00 Pénzháló - országismereti játék,
élő közvités (h) 17.30 Kimba |h) 18.00
Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Pénzháló - országismereti játék, élő közvités
(h) 18.30 Sport - magazinműsor 19.00
Híradó 19.30 Erdészcsillag - magazinműsor (h) 20.00 Estcló 21.00 Válik a
nó. Olasz film |h) 22.20 Híradó (ism.)
22.50 Képújság

A nap filmje
RTL KLUB
2 1 . 0 0 Szupermozi:

"Jő'

A víz fogságában
Amerikai katasztrófafilm

22.00-17.45 Hangos képújság 17.45
Miénk a város - előzetes 17.55 Törzsasztal 18.55-20.00 A Városi Tv Szeged
műsora 20.00 TREND - gazdasági ma
gazin 21.00 Negyedik dimenzió: álomfejtés 2130 Nézze meg az ember 22.00
A Városi Tv Szeged műsora
®

A görög államot nagy csapásként éri, amikor felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincse,
amit egy cirkálón szállítanak,
a mindenre képes milliárdos
kezére jut. Schuls úgy tervezi,
hogy amint megtalálja a csodálatos műtárgyat, elsüllyeszü
a hajót. Ám nem számol John
Románnál és feleségével, akik
meghiúsítják a tervét. A helyzetet súlyosbítja, hogy váratlan robbanás történik és a hajó süllyedni
kezd. A
bentrekedtek helyzete reménytelenné válik, amikor
Hans Schuls felajánlja a házaspárnak, hogy épségben kihozza és szabadon is engedi
őket, ha visszaadják a kincset.

M m TIMVUIO
U1UD

(a Telin Tv csatornáján)
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Aréna 22.00 Szegedi hírek (ism.)

MWA
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete:
Ószövetség 6.30 Nyitott világ: szerzetesek Magyarországon 7.00 Á pénteki
adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.) 8.15
Dokumentum Műhely: kutyákkal
ugató 8.30 Kimba, a fehér oroszlán
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismertető játék (élő közvetítés)
17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlá-

_

MINDEN HETFON

Café 88
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AZ ÉLETÜNK

A DEL SPORTJA
SZERKESZTI:

RÉSZE

Mínusz hat pont, negyvenmillió forint, és hárommeccses
pályabetiltás. Most úgy tűnik, ez lesz az eredménye annak a bohózatnak,
ami a minősíthetetlen Ferencváros-Debrecen
labdarúgó-mérkőzés
után történteket követte. Miután a hivatásosnak mondott liga (úgy
profik ők, miként honi futballunk) összehordott hetet-havat, végre
két olyan ember emelte fel a hangját, és kommentálta az ítéletet,
akinek maradt súlya a magyar labdarúgásban. Nevezetesen Bozóky Imre és Demján Sándor. Az MLSZ-elnök és a hazai focit valami megmagyarázhatatlan
okból máig imádó milhárdos
üzletember pontot tett az ügy végére. (Legalábbis remélem.) Példás ítéletet
hoztak a Ferencvárossal szemben, és senki se szólhatott volna egy
szót sem, ha még szigorúbb a verdikt. Befolyásos, fajsúlyos emberek fellépése zárta le az esetet, végre nem sziebenek és szederek vitáztak. Már csak egyet nem értek. Miért kellett az arcpirító Üllői
úti események után hónapokat várni Bozókynak és Demjánnak
ezzel a szerepléssel ?
«
Megkezdődött mifelénk a labdarúgó NB1/B is, azaz a másodosztályú bajnokság. Miután lasszóval sikerült összefogdosni azt a tizennyolc csapatot, amely vállalta az indulást, így a Szeged is egy lépcsővel feljebb jutott. Mellesleg érdekes csapat a Szeged FC.
2000/2001 -ben úgy került a negyedből a harmadosztályba, hogy az
előtte végző Algyő nem vállalta az NB Il-es szereplést. Idén tavaszszal ismét nem a zöld füvön, hanem a zöld asztal mellett lépett feljebb a csapat. így aztán sportember lévén némi malíciával követem a szereplésüket. Gyorsan hozzáteszem: le a kalappal a sportvezetők előtt, akik a futballisták helyett rendre kivívják a feljebb
jutást. Mi több, még a nyolc számjegyű városi támogatást is elintézik együttesüknek. Az már a futball varázsának köszönhető, hogy
szombat délután magam is hezitáltam, nem kellene-e
megnéznem a helyi kék-feketéket.
Az eddigi átlagos nézőszámnál
végül
ezerrel többen voltak kíváncsiak a Balassagyarmat elleni derbire.
Ezerkétszázán. A rajt nem sikerült, de pálcát törni akkor sem szabad egyetlen forduló után. Csak most már végre jó lenne, ha a kitűzött céh, a biztos bennmaradást, végre a pályán harcolná ki az
együttes.
•
Kánikula van. Panaszkodunk, szomjazunk, izzadunk, várjuk a hűvösebb hajnalt és az enyhébb éjszakát. Az NB l-es meccsek közül
szombaton kettő este hatkor, három pedig nyolckor kezdődött. A
következő körben egy találkozó indul hatkor, a többi nyolckor. Hiszen akkor hűvösebb van, érthető a kései kezdés. A jelentősebb európai bajnokságok közül Németországban két fordulón vannak túl.
Arrafelé dőlnek az évszázados melegrekordok, napjainkban öt-hat
fokkal melegebbet mérnek, mint mifelénk. Nálunk „csak" harminc fok volt a vikenden, kinn a negyven felé közelített a hőmérő
higanyszála. A kezdési időpontja a német meccseknek a hosszú
éves hagyománynak megfelelően délután fél négy. Akkor van talán
a legnagyobb kánikula. Mégsem változtattak. Eszükbe se jutott.
Inkább a stadionok elé zuhanyzókat szereltek, vízágyúkkal locsolták a tribünt. Hiszen a tévé közvetít, meg egyébként is a német
precizitás... A színvonal? A Sport l-ben láthattuk.
Hannover-Bayern 3-3. A müncheniek
a 91. percben egyenlítettek a remek
meccsen. Persze, ez csak egy apróság a magyar és a német futball
összevetésében. De egy sokatmondó apróság.
SZETEY ANDRÁS

A makói sakkozó Európa-bajnoki címe után

Erdős világbajnok

/

/

/

BÚVÁRÚSZÁS
Két szegedi búvárúszó is vízbe
száll a ma kezdődő csehországi
Európa-bajnokságon.
Székely
Andrea és Kanyó Dénes éremesélyekkel utazik a kontinensviadalra.
A kis csapat. Székely Andrea és
Kanyó Dénes képviseli a szegedi
búvárúszóklubot a csehországi
Európa-bajnokságon. Liberecben
ma kezdődik a kontinensbajnokság. A két Tisza-parti kitűnőség
már szombaton elutazott a verseny helyszínére, s hangolódik a
viadalra. Kemény felkészülésen
vannak túl, mesterük, Gyémánt
Imre alaposan meghajtotta őket.
Mit vár a tanítványoktól a tréner? - többek között erre is válaszolt a mesteredző.
- Mindketten sokat edzettek,
minden feladatot elvégeztek. Jó
formában vannak, jó időket értek el az edzéseken. Daninak éppen csütörtökön mértem egy
8x100 méteres szériáját, és ez
jobb volt, mint az országos csúcs.
Sajnos, az ellenfeleiről nem sok
mindent sikerült megtudnunk,
az biztos, hogy nem lesz könnyű
dolga, az oroszok és az ukránok
nagyon jók. Három egyéni számban, 200 méter felszínen, 400
méter és 800 méter búváron áll
rajtköre, és még két váltóban, a
4x100-as és a 4x200 méteresben
veszi fel a küzdelmet. Bízom

együttes között veretlenül végzett az élen.
- Nagyon boldog vagyok, hogy
sikerült megszereznünk az aranyérmet - mondta Erdős Viktor - ,
szeretnénk majd egyéniben is hasonlóan szép sikereket elérni.
A magyar sakk utánpótlásának
erejét jelzi, hogy a Balatonlellén
két hete véget ért U 18-as csapat
Eb-n is a piros-fehér-zöld színek
képviselői győztek.

Földi Pristinában?
A vajdasági Földi Sándort, a Szedeák férfi kosárlabdacsapatának
egykori mesterét Szegedről való
távozása után több klubbal is
hírbe hozták. Úgy tűnt, ő lesz, lehet a ZTE megmentője, legutóbb
azonban már Pristinában bukkant fel, ott keresett - és lehet,
hogy talált - magának együttest.
A koszovói városban azonban
nem csak arra kell ügyelnie, hogy
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esetleges új tanítványai jól szerepeljenek a bajnokságban, az sem
mindegy milyen nyelven szólal
meg, ezért elhatározta: este minden érdeklődőnek csakis angolul, vagy németül válaszol...
Földire kettős feladat vár: a bajnok MEB Pristinát a játékosként világbajnoki címet nyerő Joszip Djerdával közösen kellene irányítania,
míg a fiókcsapat, a szintén elsőligás
X-Universiteti szakmai munkájáért is ő felelne majd a jövőben.

mokban népes lesz a mezőny.
Két egyénit úszik: 50 méter és
100 méter felszínin, illetve tagja
a 4x200 méteres váltónak. Bízom benne, hogy sikerül akár
mindhárom számban is a döntőbe jutnia, ott pedig már bármi
előfordulhat.
Kanyó Dénes rengeteget dolgozott. A nyári országos bajnokságon csúcsformában úszott, hat
bajnoki címet szerzett. Sikerül-e
érmet szereznie az Eb-n? - erre is
válaszolt a búvárszó.
- Nagyon nehéz lesz. Az oroszok
megint egy új uszonyt dolgoztak
ki, amivel alaposan felgyorsultak.
Tiszta a lelkiismeretem, mindent
elvégeztem, amit Imre bácsi előírt.
Éremre hajtok, bízom benne, hogy
valamelyik számban sikerül ezt
megszereznem.
Székely Andrea a télen igazolt
Szegedre. A versenyző teljesítménye fokozatosan javult fel,
egyre jobb időket teljesített. Az
ob-n harcolta ki az Európa-bajnoki részvételt. Okozhat-e meglepetést Székely? - ezt kérdeztük
tőle az elutazás előtt.
- Szeretnék meglepetést okozni, ezért edzettem kettőzött erővel. A váltóban éremesélyes a
magyar csapat, az eredményeink
Gyémánt Imre mesteredző jó eredményeket vár Székely Andreá- alapján ott kell lennünk a dobotól és Kanyó Dénestől az Eb-n.
Fotó: Karnok Csaba gón. Sprintszámokban nagyon
nehéz előre jósolni, itt kis kübenne, hogy sikerül a dobogó va- tökéletes állapotban van, egy lönbségek dönthetnek. A jelenlelamely fokára felkapaszkodnia. gramm rozsadafolt sem található gi formám alapján, akár mindkét
Az a baki, ami a tavalyi világbaj- rajta. Andi is szorgalmas volt, egyéni számban is fináléba kerülnokságon történt, most nem for- jók voltak az eredményei. Neki hetek, legalábbis ez célom.
dulhat elő, a palack és a szívóka nehéz dolga lesz, a sprintszáSÜLI RÓBERT

Lékó ötödik Dortmundban
SAKK
A szegedi nemzetközi nagymester, Lékó Péter nyeretlenül az 5.
helyen végzett a dortmundi szupersakktornán.

Az utolsó előtti napon a szegedi
Lékó Péter világossal döntetlent
játszott Vlagyimir Kramnyikkal a
dortmundi sakktorna 9. fordulójában. A két nagymester az ötödik körben is remizett.

Lékó tavaly éppen a dortmundi
verseny megnyerésével szerezte
meg a jogot, hogy kihívja Kramnyikot, a klasszikus világbajnoki
cím védőjét. Az összecsapást eredetileg idén nyáron rendezték
volna meg, de a jogtulajdonos
Einstein-csoportnak még nem
sikerült találnia megfelelő támogatót, amely biztosítaná a párharc egymillió dollárra becsült
díjalapját, és a helyszínt sem jelölték ki. Budapest a kormány támogatását élvezve jelezte, hogy
készen áll a rendezésre, szívesen
otthont ad a párharcnak.
Szombaton a másik két parti is

pontosztozkodással zárult, így az
éllovas moldáv Viktor Bologan
vasárnap fél ponttal is megszerezhette a tornagyőzelmet - viszont rá Kramnyik várt. A zárónapot két „villámiksz" vezette
be. Radzsabov és Anand már a
13. lépés után felálltak az asztaltól, míg Lékó a német Arkagyíj
Najdics elleni partija a 24. lépés-

nél zárult döntetlennel, s ezzel a

szegedi sakkzseni nyeretlenül az
5. helyen végzett a dortmundi
megmérettetésen. A végső győztes személye ekkor még kérdéses
volt - n e m sokáig. Az utolsó párosmérkőzésen sem bírtak egy-

mással a felek, s ezt a 38. lépést
követően szentesítették kézfogással. A döntetlen pedig Bologan végső sikerét jelentette.
Eredmények. 9. forduló: Lékó-Kramnyik (orosz) döntetlen,
Bologan
(moldáv)-Radzsabov
(azeri) döntetlen, Anand (indiai)—Najdics (német) döntetlen.
10. forduló: Najdics-Lékó döntetlen, Radzsabov—Anand döntetlen, Kramnyik-Bologan döntetlen.
A szupertorna végeredménye:
1. Bologan 6,5 pont, 2. Kramnyik
5,5, 3. Anand 5,5, 4. Radzsabov
5, 5. Lékó 4, 6. Najdics 3,5.

Középdöntősök
Szabó Valiék
KÉZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

•

Rozsdátlanítva a palackok

MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarország nyerte a 16 éven
aluliakból álló sakkcsapatok világbajnokságát a törökországi
Denizliben, miután a vasárnapi
utolsó fordulóban 4:0-ra győzött
India ellen.
A Balogh Csaba, Erdős Viktor
(Makói SVSE), Pap Gábor, Boros
Dénes, Bánusz Tamás összeállítású válogatott a huszonhárom

JÓZSEF

Két szegedi a csehországi Európa-bajnokságon

Turmix

MUNKATÁRSUNKTÓL

SÜLI

Remekül szerepel a női junior
kézilabda-válogatott a macedóniai világbajnokságon. A vásárhelyi Liss-HNKC két játékosát,
Szabó Valériát és fenőfi Katalint
is soraiban tudó együttes Algéria
kiütéses legyőzésével (36-12)
már biztosította a helyét a középdöntőben, a legjobb tizenkét
gárda között. A románok elleni
derbin a csoportelsőség volt a tét.
Már a az első játékrész óriási
küzdelmet
és
döntetlen,
12-12-es eredményt hozott. A
második játékrész sem volt izgalommentes, amit az is bizonyít,

hogy a győztest gólt a mieink 8
másodperccel!!) a lefújás előtt
szerezték meg. Ebből a csoportból Magyarország, Románia és
Németország jutott tovább, és a
középdöntőben csatlakozik hozzájuk az orosz, a dél-koreai és a
dán nemzeti együttes. A 4 ponttal (akárcsak az oroszok) startoló
Szabóék ma Dánia ellen lépnek
pályára.
A Pick Szeged játékosát, Sutka
Norbertet is soraiban tudó ifjúsági
kézilabda-válogatott eddig nem a
legjobban szerepel a szlovákiai Európa-bajnokságon. Az első fordulóban Izlandtól (24-27), a másodikban pedig Németországtól
(28-35) kapott ki a gárda. Esélye
csak az első mérkőzésen volt,
amikor a félidőben még öttel vezetett. Ma Oroszország következik.

A T I U Á - l t e V í i S í ' Ingatlanbefektetési Szövetkezet
5 ¿ V e áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön fcelekleló*] J e h e l ő s ó g iránt érdeklődik,
ú] l u k é u l szeretne vásárolni vagy nívós é p i t é i l l e l k e i keres
családi házához, forduljon a J l l h - l N V i Á Í
Ingatlanbefektetési Szövetkezet munkatársaihoz,
és érdeklődjön n y á r i a k c i ó i n k r ó l is!

IttiUakt íugéj, Tiaa Lajos Icrt. 58, X: 06-62-548-465 • Budapest«., Retek u. 10.
T.:315-1311 'Budapest VI., Podmaniczkyu. 4. X: 475-0165 'Debrecen,Sít.Annou.55.
X: 06-52-534-816 • Seprűn, Ötvös u. 6. X: 06-99-524-960 < Szombathely, Aréna u. 4.
X: 06-94-500-523 • Győr, Schweidel u. 15. X: 06-96-542-168 • Nyíregyháza,
Szarvas u. 14. X: 06-42-504-494 • Miskolc, Szentpáli u. 11. X: 06-46-506+72 •
Székesfehérvár, Ady E. u. 2. X: 06-22-505-907 • Peti, Kazinczy u. 3. X: 06-72-534-770
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A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének

Vereséggel kezdett a Szeged
Nem sikerült az NB I/B rajtja az
FC Szeged labdarúgócsapatának. A kék-fehér-feketék hazai
környezetben 1-O-ra kikaptak a
Balassagyarmattól.

BALASSAGYARMAT
0-1 (0-0)
NB l/B-s labdarúgó-mérkőzés. Felső Tisza-parti stadion, 1200 néző. Vezette:
Kiss B. (Medovarszki, Kispál).
Szeged: Halász - Gelbman. Mórocz,
Czifrák- Rácz, Babos, Turján, Puskás Csúri - Kulacsik, Dóra. Edző-. Szalai István.
Balassagyarmat: Szabó I. Cs., Palaticzky, Lenkei, Csatlós, Rubint - Bárányi,
Szilágyi, Szatmári, Ivitz - Szabó II. Cs.,
Bárdi Edző: Kis Károly.
Gólszerző: Lenkei a 72. percben.
Csere: Kulacsik helyett Tóth A. az 58.,
Szatmári helyett Zolnyánszki a 60., Bárányi helyett Mohácsi a 65., Bárdi helyett
László a 84. percben.
Sárga lap: Ivitz a 32., Csatlós a 42., Rubint az 52., Szilágyi a 62., Rácz a 71.
percben.

Négy év után újra másodosztályú
labdarúgó-mérkőzésre
igyekezhettek a szegedi drukkerek. Már
régóta várták ezt a pillanatot,
azért az mégiscsak más, ha a kedvencek nem az amatörök, hanem
a profik között rúgják a labdát. A
találkozó helyszínére tartó tudósító közvélemény-kutatást végzett. Ebből az derült ki, hogy tíz
megkérdezettből hárman hazai
győzelmet, öten döntetlent, míg
ketten vendégsikert jósoltak.
Ferencz Gábor, az FC Szeged
elnöke, a klubot üzemeltető gazdasági társaság többségi tulajdonosa az esélyekről így nyilatkozott: - Természetesen abban bízom, hogy győztes rajtot veszünk, de újonc csapatunktól a
döntetlent sem tartanám rossz
eredménynek. A rivális, Balassagyarmat edzője, Kis Károly tartott a találkozótól: - Jól ismerem
a fiatalokból álló Szegedet, fegyelmezett, szervezett gárda.
Nem szerencsés az újonc otthonában kezdeni.
A vadonatúj Puma szerelésben
pompázó szegediek kezdtek veszélyesebben, a 3. percben Csúri
beívelését az érkező Dóra talán,
ha 20 centivel fejelte hét méter-

LABDARUGÓ NB I
A harmadik forduló meglepetését a listavezető MTK-t saját
pályáján legyűrő újonc Pécs
okozta, s ezzel a bravúrral a
mecsekiek a táblázta élére ugrottak. Agyőriek a negatív szenzációt (a fővárosi kék-fehéreken
kívül) szolgáltatták, ugyanis eddig 270 perc is kevés volt számukra a gólszerzéshez.

LABDARUGÓ NB l/B

FC S Z E G E D -

Mecsekiek a csúcson

Pénteken a Balaton FC-Haladás
találkozóval rajtolt a labdarúgó
NB 13. fordulója. A hazaiak - bár
a szombathelyiek egykori világválogatott edzője, Détári Lajos
vitatta - megérdemelten győztek. Döme elsősorban a játékvezetőben, Világi Balázsban fedezte
fel a kudarc okát (a szerinte jogtalanul megítélt büntető és a
rengeteg sárga lap miatt), s erről
a sípmestert is igyekezett meggyőzni, hiszen szinte az öltözőig
kísérte és közben magyarázott
neki. A meccs másnapján már
azt fontolgatta, igent mond valamelyik külföldi megkeresésre,
mert itthon tönkreteszik a munTöbbször is veszélyeztette a szegediek támadója, Dóra (a labda mögött) a Balassagyarmat kapuját, de káját.
akárcsak társainak, neki sem sikerült betalálnia.
Fotó: MiskolcziRóbert
Szombaton öt találkozót rendeztek, köztük az MTK-Pécs
További eredmények: Hon- párharccal, mely, mint utólag kiről a léc fölé. Egyik együttes sem tívabb, kezdeményezőbb, ezért is
rontott a másiknak, egyrészt, jött váratlanul a Balassagyarmat véd-DVTK 5-1, Bodajk-BKV derült, a kör meglepetés-bombámert ismerkedtek egymással, találata. A 72. percben a házigaz- Előre 3-1, Vasas-REAC 1-2, ját rombantotta. A BL-ben is si0-1,
Kecske- keres házigazdák mezőnyfölénymásrészt pedig a kánikulai hősé- dák térfelének jobb oldalán Rácz Vác-Kaposvár
get is figyelembe vették. A 15. technikai hibája után Mohácsi mét-Pápa 3-0, Tatabánya-Szol- ben játszottak, sőt az első félidőpercben Bárdi veszélyeztette fej- szabadrúgásból ívelte a kapu elé nok 1-2, Nyíregyháza-Hévíz ben a vezetést is megszerezték,
l - l , Dabas-Dunaújváros 3-1.
jel a szegedi kaput, majd az el- a labdát. Halász lassan és rossz
de a mecsekalj iak veszélyes
lentámadásnál amennyiben Thr- ütemben mozdult ki a kapujákontrái a szünet után góllá értek.
ján le tudja venni Rácz középre ból, ahogy mondani szokás, AZ ÁLLÁS
Pest Krisztián otthon érezte maívelését, hatalmas helyzetbe ke- „úton" volt, így tehetetlenül
1. Honvéd
1 1 - - 5 - 1 3 gát Pesten - az ő két találatával
rülhetett volna. A vendégek rit- szemlélte, ahogy Lenkei 8 m-es
2. Kecskemét
1 1 - - 3 - 0 3 nyert és szökkent a tabella élére
kán kerültek Halász kapuja elé, csúsztatása a hálóban köt ki,
3. Bodajk
1 1 - - 3 - 1 3 az újonc. Egervári Sándor tanítjószerével csak a Siófokról iga- 0-1. A hajrában mindent megDabas
1 1 - - 3 - 1 3 ványai már szerdán (kezdés
zolt Szabó II. Csabától kellett próbáltak a szegediek az egyenlí5. Szolnok
1 1 - - 2 - 1 3 20.45-kor) javíthatnak, hiszen a
tartani. A másik oldalon sem tés érdekében, de a nagy akaráskörében a skót
REAC
1 1 - - 2 - 1 3 BL-selejtező
volt sok dolga a kapusnak, általá- nak, nyögés lett a vége, görcsö7. Kaposvár
1 1 - - 1 - 0 3 Celticet látják vendégül a Puskás
ban akkor vert hevesebben a szí- sen futballozva képtelenek volBalassagyarmat
1 1 - - 1 - 0 3 Ferenc stadionban. Igaz, az elve, ha a villámgyors Kulacsik
tak komoly helyzetet kialakítani.
múlt szezonban a glasgow-iak az
9. Nyíregyháza
l - l -1 - 1 1
egyszer-kétszer meglódult. A 33.
UEFA-kupa döntőjében szerepelHévíz
l - l -1 - 1 1
N e m érdemelt vereséget az
percben Csatlós 9 méterről a sze- újonc FC Szeged a rajton, mert a 11. Tatabánya
1 - - 1 1 - 2 0 tek, viszont a legutóbbi bajnokin
gedi kapu jobb oldalába bólin- Balassagyarmat semmivel sem
Vasas
1 - - 1 1 - 2 0 gól nélküli döntetlent játszottak
tott, mégsem mentek közepet játszott nála jobban, kapura ve- 13. Szeged
1 - - 1 0 - 1 0 a Dunfermline vendégeként.
kezdeni a házigazdák, hiszen szélyesebben. A Nógrád megyeiVác
1 - - 1 0- 1 0
Az Újpest a rendkívül eredméKiss Béla játékvezető jól látta, ek szó szerint egy talált góllal 15. BKV Elére
1 - - 1 1 - 3 0 nyes Kovács Zoltán duplájával
amint a gyarmati hátvéd a fejelés nyertek.
Dunaújváros
1 - - 1 1 - 3 0 verte meg az idén még pontot
előtt ellökte Hrrjánt.
1 - - 1 0 - 3 0 sem szerző 2001/2002-es bajnoSzalai István: - Sok tanulság- 17. Papa
Akárcsak az első félidő, a má- gal szolgált a mérkőzés. Ami ne- 18.DVTK
1 - - 1 1 - 5 0 kot, a Zalaegerszeget. A Debresodik is szegedi helyzettel kezdő- künk az erényünk, a pontrúgás,
A következő, 2. forduló páro- cen-Sopron és a Békéscsaba-Fedött. Dóra észrevette, hogy Sza- azzal kaptunk ki...
sítása. Augusztus 23. (szombat), rencváros találkozókon nem rezbó I. Cs. kint áll a kapujából, 25
1 6 : DVTK-Szeged; 17.30: Szol- dültek meg a hálók, de „leg" ehKis Károly: - Nagyszerű érzés
m-ről ívelt, 30 cm-nél többet győzelemmel kezdeni a bajnok- nok-Vác, Kaposvár-Honvéd, Ba- hez a két partihoz is kapcsolódik.
nem tévedett. A másik oldalon ságot. Annak ellenére, hogy a lassagyarmat-Dabas. Augusztus A Hajdúságban és a ViharsarokMórocz hibája után Ivitz került Szeged igazolta jó hírnevét, úgy 24. (vasárnap), 17.30: Pápa-Ta- ban voltak ugyanis a legtöbben 6500-an, illetve 12 ezren - kívánlövőhelyzetbe, lőtt is, de a 16 érzem,
tabánya, Dunaújváros- Bodajk,
egygólos
győzelmünk
m-ről megküldött labdát Halász megérdemelt.
BKV Előre-Vasas, REAC-Nyír- csiak a mérkőzésre. A Fradi csabai iksze azt jelenti, hogy a Garanagy vetődéssel szögletre tenyeJók: Turján, Puskás, Kulacsik, egyháza, Hévíz-Kecskemét.
relte. Valamivel a Szeged volt ak- ill. Lenkei, Csatlós, Szabó II. Cs.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ mi-legénység az idén még nem
nyert - igaz, vereséget sem szenvedett - , s a büntetés miatt még
egymeccsnyi mínuszban van.
Az ETO fehérvári fiaskóját
erőltetett dolog lenne a „meglepetés" feliratú skatulyába préselni... A Rába-partiak vitatott

Az utolsó percekben egyenlített a Szentes az Orosháza ellen

Ötgólos makói siker a nyitányon
LABDARUGÓ NB II
A labdarúgó NB II keleti csoportjában a két Csongrád megyei csapat közül a Makó FC
Vccsésen kiütéses győzelmet
aratott, míg az újonc Szentesi
TE hazai pályán döntetlent ért
el az Orosháza ellen.
VECSÉS-MAKÓ 0 - 5 (0-3)

Vecsés, 200 néző. Vezette: Török.
Vecsés: Retezi - Madarász, Bereczky,
Tar, Schiller - Zsiga, Kiss (Búzás), Vass,
Farkas (Moll) - Fekete, Menyhárt (Mészáros) Edző: Blaschek Árpád.
Makó: Kovács - Kazán, Dálnaki, Magyar,
Kis K. - Bagi, Varga (Sümeghy), Bány,
Fábián - Pálinkó (Zakar), Hadár (Patkós). Edző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Bány (2), Pálinkó, Hadár,
Zakar.

Bő egy óra alatt tudatosította a
Makó az újonc házigadákkal,
hogy számolni kell vele az érmek kiosztásánál. A 16. percben Pálinkó 16 méterről, ballal
lőtt a bal kapufa mellé, természetesen belülről, 0 - 1 . A 19.
percben Bány ugratta ki Bagit, a

jobb oldlai középpályás beadását Hadár a rövidről bólintotta a
kapu közepébe, 0 - 2 . A 42. percben Fábián sarkalt Bány elé, aki
egy lövőcsellel két embert csapott be, majd a hálóőr felett a
rövid sarokba bombázott, 0-3.
A 64. percben a csereként beállt
Zakar elsó labdaérintéséből gólt
szerzett, amikor Bány visszaguritását belsözte a hálóba, 0 - 4 . A
65. percben Zakar kényszerítőzött Bányval, aki a kifutó Retezi
felett ívelt a gólvonal mögé. A
kapus még beleért a labdába, de
nem tudta megakadályozni a találatot, 0 - 5 .
A labdarúgó NB III Mátra-csoportjának negyedikjeként (!) NB
II-cs indulásra jogot nyert hazaiak nem nehezítették meg a Makó dolgát. A Bány vezérelte vendégek minden csapatrészben jobbak voltak.
Kolozsvári |ános: - /ól rajtoltunk, megérdemelt a sikerünk.
M. J.
SZENTES-OROSHÁZA l - l (0-1)

Szentes, 800 néző. Vezette: Németi.
Szentes: Bíró - Márics, Erdei, Fajkusz
(Taskovics) - Szarvas, Keller, Tóth Cs„

Szabó T., Pálfi - Abel (Nyerges), Nana.
Edző: Bozóki Zoltán.
Orosháza: Such - Ferenczi, Kiss L., Serbán, Szrenka - Pozsár, Pardi (Buza),
Szabó N., Dobi - Molnár (Ugrai), Lovas
(Kovács T.). Edző: Belvon Attila.
Gólszerzők: Szabó T., ill. Lovas.
Kiállítva: Pálfi, ill. Kiss L„ Szrenka.

Sokan voltak kíváncsiak az
osztályújonc Szentes hazai rajtjára. A nézők az első félidőben
kiegyenlített

játékot

láthattak,

kevés helyzettel. A házigazdák
tulajdonképpen csak egyszer veszélyeztettek: Abel 18 méteres
lövése a hálótartó vason csattant. Csak az volt a baj, hogy
nem belülről, hanem kívülről.
Pillanatokkal a szünet előtt váratlanul megszerezte a vezetést
az Orosháza: Molnár a kapujából
feleslegesen kifutó Bíró mellett
eltolta a labdát, középre adott,
Lovas pedig 6 m-ről gurította a
labdát az üres kapuba, 0-1.
Paprikás hangulatban kezdődött a második félidő. A 48.
percben Kiss L., majd öt perc
múlva a kakaskodó Szrenka és
Pálfi jutott a kiállítás sorsára. A
létszámfölényben
futballozó
Szentes nekiesett ellenfelének,

amely két gyors kontra után
könnyen növelhette volna előnyét. Az óriási ziccerek azonban
kimaradtak, ezért nagy árat fizettek. Már csak öt perc volt
hátra, amikor Szabó T. lövése
Such lába között került a kapuba, l - l . Két perccel később akár
a győzelmet is megszerezhette
volna a hazai gárda, de Nana lövése a kapufán landolt.
Bozóki Zoltán: -

Küzdelmes

meccsen igazságos a döntetlen.
Jók: Tóth Cs., Keller, Szabó T.,
ill. Lovas, Dobi.
Tbvábbi eredmények: Salgótarján-Kistarcsa 0-2, BVSC-Cyula
0-0,
Fhitnok-Baktalórántháza
1-0, Mátészalka-Kazincbarcika
5-0, Karcag-Kiskunhalas 4-1,
Sátoraljaújhely-Soroksár 0-0.
A következő, 2. forduló párosítása. Augusztus 23. (szombat), 17.30: Soroksár-Salgótarján, Kiskunhalas-BVSC, Baktalórántháza-Mátészalka.
Augusztus 24. (vasárnap), 17.30:
Kazincbarcika-Vecsés,
Makó
FC-Szentesi TE, Orosháza-Sátoraljaújhely, Kistarcsa-Karcag,
Gyula-Putnok.
SZ. L.

egyéniségű szakvezetője, Varga
Zoltán már szólhatna a csatároknak: fiúk, elkezdődött a bajnokság. Gólt ugyanis még csak a saját hálójukban láttak a győriek, s
a hétvégi Magyar Kupa-forduló
miatt az első bajnoki találatra
m i n i m u m két hetet kell még várni.
Eredmények:

BALATON FC-HALADÁS
2-0 (1-0)
Siófok, 2000 néző. Vezette: Világi.
Gólszerzők: Győrök (16., 11-esbóT), Filipovics (87).
Kiállítva: Czeglédi (62. - Haladás).

MTK-PÉCS 1 - 2 (1-0)
Budapest, Hidegkúti-stadion, 2500 néző.
Vezette: Fábián.
Gólszerzők: Szabó 0. (9.), ill. Pest K.
(56., 70.).

ÚJPEST—ZTE 2—0(1—0)
Budapest, Megyeri út, 2815 néző. Vezette: Hajdó.
Gólszerző: Kovács Z. (15., 82.)
Kiállítva: Molnár B. (61. - Zalaegerszeg).

DEBRECENSOPRON 0-0
Debrecen, 6500 néző. Vezette: Erdős J.

BÉKÉSCSABA-FTC 0 - 0
Békéscsaba, 12 ezer néző. Vezette: Juhos.
Kiállítva: Bujáki (90. - Békéscsaba).

VIDEOTON-GYŐR
2 - 0 (0-0)
Székesfehérvár, 3500 néző. Vezette: Bede.
Gólszerzők: Schwarcz (65.), Tóth B.
(75.).
AZ ALLAS:
1. Pécsi
2. Újpest
MIK
4. Videoton
5. Balaton FC
6. Debrecen
Matáv-Sopron
8. Békéscsaba
9. Haladás
10. Győr
11. Zalaegerszeg
12. Ferencváros

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 1 2 - 1
2 - 1
1 2 1 2 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 - 2
- 1 2 0
- - 3
- 3 -

6 - 2 7
6 - 4 6
6 - 4 6
5 - 3 5
3 - 1 5
4 - 3 4
4 - 3 4
3 - 4 4
2 - 5 3
- 4 1
2 - 8 0
3-3-3

A Ferencvárostól 6 büntetőpont levonva.
A következő, a 4. forduló párosítása. Augusztus 23. (szombat), 18 óra: Ferencváros- MTK;
20: Balaton FC-Debrecen, Haladás-Viedeoton, Győr-Békéscsaba, Zalaegerszeg-Matáv Sopron.
Augusztus
24. (vasárnap), 18:
Pécs-Újpest.
IMRE PÉTER

Százszázalékos Real
BANGKOK (MTI)

Százszázalékos teljesítménnyel
zárta távol-keleti túráját a Real
Madrid labdarúgócsapata: Thai-

föld-Real Madrid 1-2. A királyi
gárda Pekingben 4-0-ra verte a
kínai ligaválogatottat, majd 3 - 0
az FC Tokyo, Hongkongban pedig 4 - 2 a helyi válogatott ellen.

Szuper MU

Totó

CARDIFF (MTI)

BUDAPEST (MTI)

A bajnok Manchester United
nyerte az angol Szuperkupának
megfelelő labdarúgó C o m m u nity (tavaly előttig Charity)
Shicldct, miután, büntetőkkel,
legyőzte a kupagyőztes és címvédő Arsenalt.
Eredmény: Manchester United-Arsenal l - l ( l - l ) , 1 l-esekkel 4-3. Cardiff, 59 ezer 293 néző. Gólszerzők: Silvestre (15.),
ill. Henry (20.). Kiállítva: Jeffers
(74., Arsenal).
A Premier League rajtját hat
nappal megelőző szezonnyitót
1908 óta rendezik meg.

A 32. hét mérkőzéseinek eredményei
1. Békéscsaba-FTC
0-0
2. Újpest-ZTE
2-0
3. Debrecen-Sopron
0-0
4. MTK-Pécs
1-2
5. Videoton-Győr
24
6. Bochum-Hamburg
l-l
7. Bremen-Mönchengladbach l - l
8. Dorlmund-Wolfsburg
4-0
9. Freiburg-Rostock
2-2
10. Hannover-Bayern München 3 - 3
11.1. FC Köln-Kaiserslautern 1 - 2
12. 1860 München Schalke
l-l
13. Frankfurt-Leverkusen
1-2
14. VfB Stuttgart-Hertha
0-0
X
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Aranyérem helyett ezüst

ezüstérem - értékelt juhász József, a Szentesi VK elnöke. - Ha
csak a medálok számát nézem,
akkor azt mondom, csodálatos,
ha a színűket, akkor viszont borzasztóan fáj a szívem. Nem magam, hanem a gyerekek miatt.
Játékosaink minden dicséretet
megérdemelnek, büszke vagyok
rájuk.

Akárcsak a fiú, a magyar ifjúsági
leány vízilabda-válogatott is
ezüstérmesként zárt az Európa-bajnokságon. A hollandiai
Emmen városában a Györe Lajos
vezette nemzeti csapatunk a
szombati
elődöntőben még
6-4-re legyőzte Olaszországot,
viszont a tegnapi fináléban már
nem bírt a fizikálisan erősebb
Oroszországgal (6-11). A második helyen végzett magyar együttesben a Hungerit-Szentesi VK-t
három pólós - Döme
Nóra,
Huszka Zsuzsa és Szabó Xénia képviselt.
- Egy héten belül klubunk hat
játékosának
nyakába
került

III.

S P O R T J A «

Somogyi Balázs, Németh Dániel és Juhász Zsolt isztambuh kalandja

Magyar második hely
MUNKATÁRSUNKTÓL

D É L

VÍZILABDA

•

Remekült kezdett a magyar junior férfi vízilabda-válogatott a
Nápolyban zajló világbajnokságon. A Szeged Beton VE újdonsült centerével, Szabó Nándorral
felálló együttes a nyitányon a
címvédő görögöket 11-7-re, a
második csoportmeccsen pedig a
németeket 12-4-re páholta el.

Az isztambuli férfi ifjúsági vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott Szerbia-Montenegró mögött a második helyen
végzett. Az ezüstérmes gárdában
három szentesi pólós is szerepelt: Somogyi Balázs, Németh
Dániel és Juhász Zsolt.

Címvédőként utazott az isztambuli férfi ifjúsági vízilabda Európa-bajnokságra a magyar válogatott. Nemzeti csapatunk két évvel ezelőtt a németországi Hagenben minden riválisát maga
mögé utasította. Most is ez volt a
cél. Az utolsó akadályig ment is
ezüstkoszorús táv (50 km) telje- minden, mint a karikacsapás, a
sítésére. Kisvártatva útrakelt és fináléban azonban a szerb-monKiskunfélegyháza előtt landolt tenegróiak 15-10-re nyertek.
egy tarlón, ez pedig azt jelentette,
A Kontavill-Szentesi VK háhogy kb. 54 kilométert vitorlá- rom játékosával, Somogyi Bazott, vagyis ezüstkoszorús repü- lázzsal, Németh Dániellel és Julőnek valhatja magát.
hász Zsolttal felálló magyar váloa
csoportmeccseken
Vasárnapi feladat, szabad osz- gatott
tály: 1. Kassai Péter (Malév) 447 Oroszországnál, Hollandiánál és
km, 2. Kapuly László (MSE), 3. Franciaországnál is jobbnak biLaborcz Attila (Malév), 7. dr. zonyult. A középdöntőben a göNagy Sándor (Szegedi Repülő rögök és a spanyolok legyőzése
Egyesület/DAC); standard:
1. sem jelentett akadályt, sőt MePapp József (Csepel) 412 km, 2. rész András szövetségi kapitány
Szűcs Attila, 3. Farkas Imre (utób- alakulata az elődöntőt is vette:
bi kettő SZRE/DAC); klub: 1. Horvátországot 7-6-ra verte.
Tóth Csaba (Dunaferr) 311 km,
- Akárcsak mi, a szerbek is ve2. Szabadfi Attila, 3. ifj. Szabadh retlenül jutottak a fináléba - eleBotond (utóbbi kettő Malév), 14. venítette fel a történteket SomoMajdán Péter (SZRE/DAC).
gyi Balázs. - Nem éreztük esélyÖsszetett, szabad: 1. Vlaszák telenebbeknek magunkat náluk,
Lajos (Alföldi RK) 7299 pont, 2. mégis elhúztak 6-2-re. Míg neKassai 6864, 3. dr. Nagy 6269; kik minden bejött, addig nekünk
standard: 1. Farkas 6745, 2. Szűcs semmi sem sikerült. Szerintem
6385, 3. Papp 6295; klub: 1. ifj. az volt a legfőbb probléma, hogy
Szabadfi 6219 pont, 2. Kiss (Hori- a hosszabbításos bronzmeccs
zont) 6128, 3. Tóth 5689, 8. Hu- miatt a finálé 50 perces késéssel
nyadi Kálmán (SZRE/DAC) 5505. kezdő dött. Vetélytársunk jobban
tudott alkalmazkodni a körülI.P.

Farkas Imre az élen
VITORLAZOREPÜLES
M á r alig egy hét van csak hátra
az Alföld-kupából, a vitorlázórepülők hagyományos versenyéből. A hazaiaknak dobogós, sőt
győzelmi reményeik vannak.
Vasárnap nagy szabadságot biztosító feladat várt az Alföld-kupa
mezőnyére. A Kalocsa és Dévaványa középponttal megjelölt 70 km
sugarú körök 120-tól 600 km-ig
terjedő vitorlázást tettek lehetővé.
Erre a szabad és a standard osztály
négy, a klub pedig három óra repülési időt kapott - tudtuk meg Mihók Józseftől, a sportbizottság vezetőjétől. Nagyszerű eredmények
születtek, s a szegedi pilóták dobogós helyeket foglalnak el, sőt Farkas és Szűcs a standardban a győzelemért küzd egymással.
A nap kellemes „közjátéka"
volt, hogy a mezőny elstartolása
után egy kezdő pilóta, Líbor József is gépbe ült és vállalkozott az

ITT

a D É L M G T A R O R S Z Á G O I mindig
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• KEK SZUPERMARKET
(a Budapest krt. és a József A. sgt. sarkán)

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

• MÁV PÁLYAUDVAR
• NON-STOP ÉLELMISZER

ményekhez, sajnos mi eléggé leültünk.
Somogyi elmondta, a törökök
jó szervező munkát végeztek, és
az uszodára sem lehetett rosszat
mondani.
- Átlagban 300-an nézték a
meccseket, ami elég nagy számnak mondható - folytatta a kétméteres pólós. - Azt gondolom,
nem vallottam szégyent, jól ment
a játék. Bekk és átlövő poszton jutottam szóhoz, szereztem tíz gólt,
amivel a második legeredményesebb voltam a csapatban.
A döntő elvesztése miatt csalódottság érződött Németh Dániel
hangján.

SZELPAL LASZLO

- Picivel többet vártam magamtól, a védekezés ugyan nem
ment rosszul, viszont támadásban lehettem volna hatékonyabb
is - magyarázta. - Persze, hogy
jobb lett volna aranyérmesként
hazatérni, de így utólag visszagondolva, talán mégsem kellene
szégyenkeznünk az ezüstérem
miatt. Kimondottan jó eredménynek tartom, hogy a görögöket, a spanyolokat és a horvátokat sikerült legyőznünk. A finálét
követően épp a spanyolok mondták, ha négyszer játszanánk egymás után a szerbekkel, háromszor mi nyernénk. Úgy látszik, az
aranymeccs volt a negyedik...

V A L L A L K O Z A S I M E R N O K munkakör betöltésével.

Feladatkör: a társaság vállalkozási ügyletei kapcsán ajánlatok,
megrendelések kezelése, partnerek felderítése, látogatása
Elvárások: • felsőfokú villamos végzettség • hálózatépítési szakmai gyakorlat
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek • kereskedelmi
jártasság • idegen nyelv ismerete (angol/német)
|
Előny:
• villamos kereskedelmi múlt • jó kommunikációs képesség
s
Bérezés:
• megegyezés szerint • • • • • • • • • • • • • • ^ l
A fényképpel és részletes szakmai önéletrajzzal ellátott pályázatokat
augusztus 15-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe
„Vállalkozási mérnök 024584412" jeligére.

postahivatalban
is feladhatja!

(Fő fasor 52.)

Fotó: Vidovics Ferenc

Szegedi székhelyű villamos szerelőipari cég pályázatot hirdet szegedi
irodájába, szolgáltatásainak és világszínvonalú termékeinek forgalmazására,
dél-magyarországi régióban
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• DOHÁNY-AJÁNDÉK (Mars tér 18.)
• ÉLELMISZER BOLTOCSKA

A szentesi ezüsttrió (balról): Juhász Zsolt, Somogyi Balázs, N é m e t h Dániel.

Iskolakezdés Adidasban!

FÛTES -GÁZ -SZANITER

Korábbi modellek

20-50%

www.megatherm.hu

^FJUNKERS

MÉG

£«•»'••"

•Vaillant

kedvezménnyel!

TERMOMAX

3didai

JÓ IDŐBEN CSERÉLJE KI!

SVT VESTA
Termomax Öv Color 25/E
M 4p
átokazari, öntöttvas, ion 1 3 1 . 9 9 0 . GÁZTÜZHELY
Radiant hőközpont
4 égős, panoráma
ajtös
24 kW + 120L tároló 2 4 9 . 9 0 0 . 4
5
.
081.Vaillant VUW 24G3PRO
kombi, fafi, ion, kém
AKCIÓ!
Ariston E U R O S G A
50 K N gázbojler
47.990.Ariston E U R O S G A 100
K N gázbojler
52.990.I d r a b a g n o 11 A P m o d u l á c i ó s
29.990.vízmelegítő
K A E M 110/2
tokos lefolyócső

^ J ^ J | ^ J C j

•

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

•

D K 6 0 0 X 1 o M

13.963.S T A R a c s a l á d o k bí3

Téri
SZEGED,

1

Bfroipxaoo

s
•
l7j097.f n s á g m P "adiátofdp*

n be h o z z á n k !

ÚT 33.

B E J Á R A T A BUDAPESTI ÚTRÓL TEL.62/559-130

felügyelő,

€

QU/ÏSTOR
TKAVtL !

?

j|

F A X : 62/559-131 Ül

QUAESTOR
TRAVEL

www.quaestor.hu/travel

Görög szigetek:
Korfu ap.k^59.900 Ft/fö-töl
Kréta a p .
55.900 Ft/fő-től
Rodosz a p .
75.900 Ft/fö-töl
Tengerre vágyik? Mi egyszerre
kettőt kínálunk! - Spanyolország
LaManga
74.900 Ft/fö-töl
Adriai nyralások:
Horvátország ap—20.900 Ft/fö-töl
Olaszország ap — 30.000 Ft/fö-töl

NYARAIASOK HAZAI TA)AKON
Balatonmáriafürdő
7 é) fél panzióval
32.900 Ft/fö-töl
Tihany
7é| reggelivel
45.000 Ft/fő-től
Üdülési csekkjét 190 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!

Q U A E S T O R TRAVEL
6720 Szeged. Kölcsey u. 11. I. em.
Tel.: 62/424-565. 424-564

Coop Szeged Rt.
szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező

BOLTVEZETŐT
keres

•$.786.-

DOROZSMAI

és ifjúsági

1 éves, OKJ-s képzésére. Jelentkezés, információ:
I 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!

D K 600X4P*^ta
M

egyéb modellek
bő választékkal!

Szeged, Kárász u. 2.

20 X 2 mm PP padlófütéscsö 6 9 . T E K A rozsdamentes
mosogató 860 X 4 3 5
egy med. + c s e p t á l c a 7.995.T E K A rozsdamentes
mosogató 800 x 400
kétmedencés
9.750.Acél lemezkád
150, 160, 170 c m
11.990.Alföldi m o s o g a t ó
55 c m
55..669900..-Alföldi W C h á t s ó k i f o l y á s ú
mélyöblítésü
6.490.-

STAR RADIATOROK
6.171.-

Táskák, cipők

§

A harmadik szentesiben, Juhász Zsoltban mérhetetlen revánsvágy dolgozik.
- Aranyat vártam, ezért most
csalódott vagyok - jelentette ki.
- M á r hetekkel az esemény
előtt azzal feküdtem és keltem,
hogy Európa-bajnok leszek.
N e m sikerült. Addig nem nyugszom, míg n e m veszek elégtételt a plávikon! A juniorválogatott tagjaként vissza akarok
vágni! Amit pólósként eddig elértem, azt elsősorban dr. Tóth
Gyula bácsinak köszönhetem.
Még sok örömet szeretnék neki
is szerezni.

felvételre.

A pályázatokat
fizetési igény
megjelölésével
a C o o p S z e g e d Rt.
k ö z p o n t j á b a várjuk.
6721 S z e g e d ,
Szt. I s t v á n t é r 16.
Tel.: 482-182
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• H I R D E T É S "
Albérletet keres

2

Állást kínál

NONSTOP

Állást kínál

l.+guláhh középfokú végzettúntrl, középfokú nyelvtudávuil kereskedelmi
munkára leinformálható
féri munkavállalói keresünk
napi K órás foglalkoztatásra.

Autó
Bérlemeny
Bélyeg
Bútor

Kertészeti isméiénél rendelkezők
előnyben. Önéletrajzul kérünk.

Egészségügy

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Elektronika, muuikl cikkek

Műanyag nyílászárók
gyártásával foglalkozó
cég keres agilis,
§
Halai kollégákat
az aláhhi munkakörbe:
kereskedelmi képviselő
n m a n m Dél-Magyarország

Építési Jelek
Építőanyag
Garázs
Oép|*rmüv«et*-k*pléa_

£Mtv. építőipari végzettség, felhasz-

Gép, szerszám

nálói szinti] Windows ismeretek, ha-

| Hagyaték

sonló területen s/er/etl jártasság szükséges; „B" kategóriás jogosítvány.

Haszonállat

Jelentkezni fényképes

önéletrajzzal

levélben augusztus M-ig az alábbi
tjtnre lehet:

Lakásfelszerelés

Szlgma 9f Kft.
1121 Budapest. Zugligeti út 10-12.

Motorkerékpár
Közlemény

TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ
számftógép-kezelói
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 18-án.
Arany J.u. 7.11/13.
Tel.; 06-30-576-74-30

Növény

Oktatást vállal
Pénz, értékpapír
Régiségek

• "BELVÁROSI C r e a t i v e
Haj- és Körömstúdió" bővülő szolgáltatásához fodrászokat keres. 06-30-3702248, Szeged. (24584084)

Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Termény, takarmány
Üzlethelyiség
Vállalkozás

• AMERIKAI MAGYAR vegyesvállalat keres önálló,
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi irodájába.
Korrekt
fizetés,
egyéb támogatások Másodállás
is lehetséges
/ tképzés
biztosítva!
I Jöpont-egyeztetés 09.00I I 00-ig.
Érdeklődni az
alábbi telefonszámon lehet;
06-62-266-240. (24381122)

E OTflHtüffl

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

• AZ SZTE I FK pályázatot
ir ki főigazgatói titkárságvezetői állásának betöltésére A pályázónak rendelkeznie
kell:
jogászvégzettséggel. legalább 5 éves
igazgatási
gyakorlattal,
szabályzatalkotói
jártassággal Előnyt jelent: titkárságvezetői
gyakorlat,
közig/jogi
szakvizsga,
nyelvismeret (angol/német).
A
pályázatról
részletes
felvilágosítás
kérhető
a
(62)545-024 telefonszámon,
augusztus 20-ig. munkanapokon,
9-15 óráig.
(24584132)
M BALÁSTYÁRA szakképzett élelmiszerbolti eladót
felveszek Telefon: 62-278440 (24583888)
M BELVÁROSI jogi iroda
számítógépes ismeretekkel
rendelkező gyors- és gépírót keres
Kézzel írott
önéletrajzot
"Címer
024584064" jeligére a Sajtóházba kérjük. (24584064)
M BETANÍTOTT húsipari
segédmunkásokat keresek
vidéki
munkára.
06-30382-48-40. (24584168)

M KOKTÉLBÁR
Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyéket pultos,
felszolgáló, mixer munkakörbe.
06-30-96-95-175.
(24583745)
• FIATAL szobafestőt á l landóra felveszek, 06-309456-895. (24381427)
M KONYHABÚTOR Stúdió
németül beszélő férfi értékesítési előadót keres, bútorvezetői,
lakberendezői
végzettséggel,
számítógépes ismerettel. Fényképes, kézzel írott önéletrajzot
"Precíz 024483606" jeligére
a
Sajtóházba
kérjük.
(24583606)
M FÉRFI munkaerőt felveszünk
területtakarltáshoz.
illetve kartonpapírszedésre 4
órában, délutáni elfoglaltságra.
06-20-393-03-92.
(Szeged) (24584471)
M MŰSZAKI beállítottságú
gépmestereket,
múszakvezetőket keresünk algyői
telephelyünkre 3 műszakos
munkarendbe.
Műanyag
feldolgozásban szerzett tapasztalat előnyt jelent. Érd.:
06-30-853-18-50. (24583995)
• NYOMDAIPARI cég reklámgrafikust keres. Feltételek: Adobe és Quark
professzionális
Ismerete.
06-30-9678-852, Szeged.
(24584293)

[

SZAKACS

TAKARÍTÓNŐ

munkakörbe dolgozókat keresünk szatymazi étterembe.

Tel; 06-30-565-18-55.

• ÁCS munkatársakat felveszünk. Téli munka biztosított. Brigádot is várunk
azonnali kezdéssel. Szakmunkásbér 600 Ft/óra felett
62-552-007, 06-30-9-430418, 7-16 óráig. (24584300)

M ÉRZED ,i divatot? Kreatív,
lehetőleg fiatal divattervező
grafikust keresünk textiltermékek fejlesztéséhez. Szegedi munkahelyre. Nem
konfekció!
Tel.: 06-309356-152. (24583757)

3

Autó

M AUTÓÁTIRATÁS, biztősftáskötés (Szegeden) Madách 24/B. "Körgyűrű" 62425-043. (24482059)
M ÁTÍRÁS, bizfosíláskötés.
Szeged, Gyöngyvirág u. 14/
B. Gafib Bt. 30-287-5458.
(24381412)
ríf^

Szeged,

Postaautó Kollégiumi út

6.

EREDETISEGVIZSGÁLAT
(THG partner)
— 2 0 % engedménnyel
Előjegyzés: 0 6 - 3 0 - 5 7 5 2 - 5 2 9

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS
Telefon: 62-464-014. 464-020
Nyitva: H. P.: 6.00 14.00 orálg

M DACIÁT, dízel Arót vennék Tel : 06-30-319-6963,
Szeged. (24482899)
• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT. Intermobil S z e g e d ,
Rákóczi tér 62-541-410.
(24482591)
M FIAT Panda ( 1 9 8 9 - e s )
felújítva, friss műszakival
sürgősen eladó Ár: 350 E
Ft.
É r d : 20-322-1536,
Szeged. (24584181)
• LADA Niva 1.6 ( 1 9 9 2 es), kitűnő állapotban friss
műszakival eladó, 62-405526,
06-70-523-3834.
(24583671)

Egészségügy

• GOMBAFERTŐZÉSEK
kivizsgálása alternatív kezelése! Szegeden, 62-431422. (24482190)

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u
• AZ ELSŐ Beton Kft. gyakorlattal rendelkező takarítónőt keres irodaház takarítására 8 órás munkaidőben,
hosszú
távra.
Érdeklődni lehet a 06-20985-4448
telefonszámon,
hétfőtől péntekig 7-15 óráig
(24584146)

7

Szegeden felnőtt hZiiarvaspraxist vennék.
• • M - H - I I M M 1 . ABB

Apróbörze

M AWI kombinált hegeszM PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
tőket, csőszerelöket és laés szakirányú végzettséggel
katosokat keresünk Érd.: M BIZTONSÁGI örök, firendelkező pultost keresünk.
06-20-994-51-68. 06-20- gyelem! Augusztus 28-31Ig rendezvénybiztosításra, jó Érdeklődni: 30-99-55-873.
910-38-67. (24584369)
kiállású, vagyonőri igazol- (Szeged) (24584363)
vánnyal. kutyával rendel• PÉKSÉGBE szakképzett
kező
őreket
keresünk.
férfi, női péket felveszek,
Állást kínál
Szeged, Szilágyi u. 2. III.
20-9-580-151.
(Szeged)
INSURE Kft Hétfőtől pén(24584301)
Kisvállalkozót én lakánfinanszírozási programokkal
tekig: 8-13 Óráig. (24584336)
foglalkozó, jól prosperáló pénzügyi tanácsadó iroda
M SZEGEDI munkahelyre
• ELADÓT keresek szegedi kft. állandó munkára CO-val
felvételre keres 1 fó:
Feltétel: jól hegesztő karosszériaTANÁCSADÓ É R T É K E S Í T Ő T élelmiszerüzletbe
szakképzettség,
áruisme- lakatost keres. Érdeklődni:
Feladat: kisvállalkozói hltrlek. lakáshitelek.
ret Érd : Ö-17 óráig: 30- 8-10 óráig 62-494-624.
támogatások közvetítése, ügyintézése.
~
210-58-65
Szeged. (24584113)
Vezetól ambíció, hitelezési Ismeretek, elónyt Jelentenek. 5
(24583985)
s
TÉGED KERESÜNK!
M SÁNDORFALVI t e l e p Életrajzokat ..SUp 2000" Jeligére kéljük a Sajtóházba.
M NORVÉG olajfúrószigetre helyre
keresünk
lakatos
éves szerződéshez meg- munkatársakat és 1 fő kárbízható jelentkezőket v á - pitost felvételre. Érdeklődni:
Szeptember 1 -jei kezdéssel
runk Érd: 06-30-430-81- 8-14 óráig, 62-572-036.
27 telefonszámon. (24584045)
(24584088)

ÉS

(üzenetrögzítő is]

Jelentkezés írásban a

6701 Szeged. Pf.: 2»» postafiókra.

FOSZAKACS,

62/567-835

8

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK

a kelés érőn
1
a Cement Kft-nél
s

1080 Ft/4 *ron.

Tel.: I l j t l M i r . + I H
Cement Kft. Dorozsmai
út 15. számú telepén

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD

SZECOLOR „
DEPÓ,
6 7 2 4 Szeged,
Bakav N. u. 52.
Tel.: ()2/4ó7-()+7

SZEGED. BAKAV NÁNDOR U. 29.

5

CSŐ és VAS

Bélyeg

H NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi levélborítékot, 1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680 (Szeged)
(23673095)

H ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Kőrút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)

*

62/271-407

1

VASAK 20-400 "mii

Konyhabútor
^ S t ú d i ó

Vásároljon
nálunk a
Miele
teljes
választékából

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
• MITSUBISHI L200 TD 2.5
éves, fullextrás terepjáró
Tel.: 62/542-470
vezetett szervizkönyvvel első tulajdonostól kifogástalan
állapotban hitelre is eladó. m ANTIK bútorok, régiséIrányár: 3.600.000 + áfa,gek, tollnemút, teljes hagyaték felvásárlása, azon06-70-252-99-63. (24584112)
nali fizetés,
vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
4 Bérlemény
06-62-216-324,
30-3837116. Szeged. (24482995)
M SZENTHÁROMSÁG utcában épült új társasházban H T O L L F E L V Á S Á R L Á S
45 nm-es üzlet, 80 nm-es Tescóval szemben. Szeged,
lakás (irodának is), az Rókusi 25. 62-489-603.
alagsorban 2 db garázs (24280285)
bérelhető.
06-30-958-0617. (Szeged) (24583633)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESENI
HIRDETÉSFELVÉTEL
Városi szerkesztőség:
BAKSON:
Kossuth a. 8.
Tallózó, Fó a. 103.
Tai./ lázi 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 .

1 2 Garázs
• CSONGRÁDI sgt 84
alatti 17 m'-es
garázs
bérleti joga eladó. Vasrácsos ajtó, villanyóra, fűtés
06-30-955-7785,
Szeged.
(24584312)
• PUSZTASZERI utcában,
zárt udvarban garázs kiadó.
Szeged
62-452-336
(24584430)
• S Z E G E D E N a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcába 14-15,7 nmes udvari garázzsal eladók
1,4-1.6 M Ft-ért. Tel.: 62555-821,
70-3121-914
(24584220)

MÉRETRE VÁGVA IS 1

• 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)

9

m

•

szállítása.
Megrendelhető telefonon:

§62/541-770

Bútor

=

MA8YAR CEMENT

Egyéb

MAROSDCE5>MPER

Fűtetlen
és temperálható

6

M SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133. 6 2 467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24482614)

Elektronika

1 3 Gépjárművezető-képzés
• A 10 éves CARSCHOOL
AUTÓSISKOLA 10.000 Ft
kedvezményt ad az augusztus hónapban jelentkezőknek. Következő tanfolyam:
augusztus
14-én.
Igény szerint délelőtti órákban is. Szeged, Tisza L krt.
62. 62-424-025 (24584256)

• A JAKAB CSABA autós• PANASONIC diseman, f Iskolában tanfolyam indulaugusztus
25-én.
éves, alig használt, eladó. nak
48 másodperc rázkódásvé- Szeged, Vitéz u. 13-15 62delem, 3 szintű mélyhang- 422-335. (24482717)
kiemelés, különböző leját- • CSILLAG AUTÓSISKOLA
szási módok, gyorskeresés Szeged, Londoni krt. 10.
előre, hátra léptetés, ara- 62-426-433. (24482551)
nyozott fülhallgató, hálózati
adapter 40 órás lejátszás 1
1 4 Gép, szerszám
garnitúra elemmel. Irányár:
10 E Ft Tel.: 06-30-424- • 4 fejes hidegolaj sajtoló
prés (napraforgó, tökmag
44-15, Szeged. (24584330)
stb.) tartozékaival,
tartályokkal. magtisztítóval eladó.
1 O Építési telek
Erd.: 62-432-452. 62-40506-30-229-3981,
M UJSZEGEDI magánház 805,
Szeged
(24482364)
építésére alkalmas, legalább
2000 nm-es minimum 30
nm-es
utcafrontú
telket
vásárolnék. Tel.: 70/3121914. (24584222)

1 1 Építőanyag

1 5 Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979 Szeqed. (24482368)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemút
a legmagasabban vásárolok. azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged
(24482996)

Wo Hfy&fa hifiméi

m Wimir

Szeged, Dugonics tér
1

át

Közeiebb..

j

aug. 14., csütörtök
' aug. 16., szombat

~d*Hct!

közelebb...egyre közelebb

5%'

lkson

cin<sYé>ji

Szeged, Rakpart
> augusztus 18., hétfő
16.00

Több mint 8000
termék árát csökkentettük
f n # -kan

Drink Panthers

20.00

r

rci°/m

kerül Ön is a megtakarításhoz!

\

20.00

/

Rádió 88 szépségverseny (próba)

17.00

Indigó

18.00

Peter Pan

19.00

Heavens Drink

20.00

Tóth Bagi BB

21.00

EzGáz

22.00

Soul Blaster

• augusztus 19., kedd
17.00

R - 8 8 próba

18.00

Excelsior

19.30

Miskolc Dixieland

21.00

Hartley Davidson

23.00

Dollár Boys

> augusztus 20., szerda
17.00

ANDY Dance School

17.30

Győződjön meg erről Ön is!
TE5CO Szeged, 6 7 2 0 Rókusi krt. 4 2 - 6 4 . , Telefon: 6 2 / 5 6 0 T E S C o t e i m e z ő v a s á r h e l y , 6 8 0 0 Hódtó u. 17-19., Telefon: 6Í) > 9 9 - 3 0 0 a . a r t a g o v , n

18.00

Szépségverseny I.
a.

Gőzerő

19.00

Szépségverseny II.

19.30

Afro jazz hastánc

20.30

Mache

21.00

Szépségverseny döntő

21.30

Tűzijáték

22.00

La Bomba

SZOMBAT,

2003. AUGUSZTUS 9.

1 6 Haszonállat

21

• 1 DB jól tejelő fejőstehén,
1 db hasas üsző és
növendékek eladók 06-30318-15-06, esti órákban
(245842531
17

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
V Á S Á R L Á S , KÓNYVHAGYATÉKOK,MAGÁN
KÖNYVTÁRAK V É T E L E
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (24482365)
18

Lakásfelszerelés

spotlámpák
többszínben,

§

rendkívüli

|

árengedménnyel.
OTTHON-LUX
Dózsa u. 4. 62-429-814.
19

Növény

• VARÁZSKERTEK! P a r kosítás. kertgondozás, öntözőrendszer-telepítés, gyeptéglafektetés referenciákkal
cégeknek és magánszemélyeknek 10% őszi kedvezménnyel. Gazdag Kertszépítö Bt Tel : 30-6062754. (24583536)
2 2 Oktatást vállal
¿¿Jk
^ItoDÖnh
SIKER Oktatásszervező Bt.
szeptemberi ajánlata:
• KOMPtEX FELSŐFOKÚ
VÁMÜGYINTÉZŐ tanfolyamot
indít angol vagy német
szaknyelvvel 2003.09.01-én.
• ANGOL kt. nyelvvizsgára
felkészítő 2003. 09 08-án

GU. 10 halogén

Motorkerékpár

S U N R A Y w cm'-«.

•PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVimi
ÜGYINTÉZŐ tanfolyamot
2003 09 15-én
SZÁMIT ASTÉCHNIKA
SZOFTVERÜZEMEITETŐ
tanfolyamot 2003.09 16-án
Akkreőitációs lajstromszám: 0125
OKÉV szám: 06-0031-2
Munkanélküliek GVES-en. GYED-en
lévők támogatást igényelhetnek,
magánszemélyek a tanfolyam dijának
30%-ál adóiukból levonhatják
Havi részletfizetési lehetőség1
Jelentkezés Siket Bt.
Szeged Vörösmarty e. 3.
Tel/fax 543-043
e-mail: dker@stker.lte
web: «erer.siker.lw

3,6 LE-s, 4 ütemű kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval.

1 év garanciával eladó
299 OOO Ft.

AUTÓ 2 0 0 0 K F T .
Szeged, Kossuth L. sgt. 6 1 .
Érd.: 6 2 / 4 5 2 - 2 6 6 .
30/205-55-22.

• PUCH Maxi S, 50 köbcentis. ezüstmetál
színű
kismotor megkímélt, kiváló
állapotban eladó. Irányár:
50 E Ft 62-210-726, Makó.
(24584458)
Az Ingatlan és a Jármű
rovatokban javasoljuk
az I B Á H T Á R
feltüntetéséi.

20

kölcsön...!!! Adunk...!!!
Egyéni vállalkozásoknak,
kis- és közepes
vállalkozásoknak
beruházási, fejlesztési
hitelek, operatív lízingek,
APEH-, TB-igazolás
nélkül, gyorsított
¡s
ügyintézéssel.
|
Tel : 06-70-269-91-1«,
06-30-4569-257

WÊttM VALUTAVALTAS WÊÊÊ
A IEGKEBVE2ÑU AAFŐLYAH0U.
NáNIx. K á r á l u. 0 . 6 1 - M I - t n

24

E-mail: venator@enteniet.hu
kekpont@chello.hu

Régiségek

M ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel.
díjtalan kiszállással.
Szeged. Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24482372)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, toll—
neműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállási 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (24482987)
25

M REGISEGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b. 10-17
óráig. (23976954)

WOMA
-

Szippantás

H RÉGISÉGKERESKEDÉS
É R T É K B E C S L É S , HAGY A T É K F E L VÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged. Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (24482874)

-

Csatornatisztítás

-

Duguláselhárítás

-

Veszélyes

E

B

H

M SZÁMÍTÓGÉP-, MONIT O R - , NYOMTATÓJAVITÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567
Szeged.
(24483132)

EEI3BSSH

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)
M KÖLTÖZTETÉSÉT, áruszállítását bízza ránk! 0670-380-2350.
(Szeged)
(24583577)

Szakképzés

Telefon: 62-544-740, 544-786, 5464)54. Ny. sz : 06-00&02.

• Kertész utcai 2x607 nm-es
Üzlethelyiségek.
• József Attila sgt.
• Fekete sas utcai 50 nm-es
• Dankó Pista u 3.
panel- vagy téglalakásokat, telkeket!

TELJES KÖRŰ
ÜGYVÉDI- ÉS HITELÜGYINTÉZÉS!
^TiszaJnvPsl2(M)J
1,72« Srrged. Takaréktár n. I.
(62)43» » I . (28)974-8681,

A L L E S

B t .

INGATLANKÖZVETÍTŐ
Üzletvezető:
dr. Tímár László
6 7 2 2 Szeged. Attila u. 7.
62/479-564,
62/322-208
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig
budapesti
képviselőnk:
06-30/9432-704.
ÉRTÉKBECSLÉS.
ADÁSVÉTEL. CSERE.
Készpénzes
ingatlanvásárlás!
7
f f i t r um Ingatlaniroda*
Szeged, Kölcsey u. 11., I. em.
06-30-468-5028. 06-70-225-0948,
06-20-320-7610.

ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZAKBAN
LAKÁSOK LEKÖTHETŐK.

Szocpol. kedvezményes hitel
igénybe vehető.
TEUES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
k
HELYBEN!
»»isis.

Szeged, Makkoserdó'
soron 671 nf-es telken
épült. 160 m'-es lakóház
210 nf-es melléképülettel
ELADÓ.
Ár: 38 000 000 Ft
I
LIMIT Kft.
6721 Szeged. József A. sgt. 2.
Tel.: 551-653,30-925-3237

SZEGED-BELVÁROSI §
Igényesen felújított
i
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkal
ELADÓ telephelynek,
irodának kiválóan alkalmas.
Érdeklődni a 30-9-658-200
as telefonszámon lehet.

Magánház
M KERESEK földszintes házat
készpénzzel
30.000.000,62-485-208,
Szeged. (24584389)
M PUSZTAMÉRGESEN s á tortetős 2,5 szobás ház 700
négyszögöl
telekkel
3.600.000,
62-485-208.
(24584347)
M SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012 (24583876)

Ü V E G E Z É S

KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555
M AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)

Tv-gyorsszerviz
Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással.
I Tel : 62+92-606, egész héten
8-17 óráig. Tel : 70-531-1426.

SZEGEDEN,
FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,
lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők
1 3 5 - 2 0 5 E Ft/m 2 á r o n !
Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Real Hungary Kft
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.reathungary.hu
M BELVÁROSI 2 szobás, I
emeleti, igényesen felújított,
társasházi téglalakás eladó
11.400.000 Ft-ért. Irodának
is alkalmas. 06-30-2909343. Szeged. (24584380)
M CSERZY Mihály utcai 87
nm III emeleti lakás 76 nm
szerkezetkész
tetőtérrel
15.000.000,
62-485-208.
(Szeged) (24584408)

OKJ-s

M LUCERNAMAG eladó 500
Ft/kg Algyö, Téglás u. 20.
62-267-259. (24584477)

- Kereskedelmi menedzser
- Kereskedő-boltvezető
- Mixer
- Vendéglátó üzletvezető
- ABC-eladó
- Ruházati eladó
- Pénztárgép-kezelő
Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.
Részletfizetési
és adókedvezmény!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62-425-805, 9 - 1 4
óráig

A. sz : 0036
A szeptember 4-ig bejelentkezett
hallgatóinknak a jelentkezési
díját elengedjük!
«

M MIKSZÁTH K utcai 60
m'-es üzlethelyiség bérleti
joga eladó 11000.000 Ftért. 06-70-332-1343, Szeg e d (24584070)

M SOMOGYI B. utcai, 19
nm-es udvari műhely bérleti
joga eladó. Érd.: hétköznapokon 9-16 óráig. Szeged 62-321-538. (24584394)
M SZENT István tér 2. alatt
lévő üzletházban. 25 m'-es
helyiség garázzsal vagy
anélkül kiadó. 06-30-2499523. Szeged. (24483235)
M ÚJSZEGEDEN, a Marostői városrészen induló
társasházban földszinti üzlethelyiségek. irodák leköthetők Tel.: 70-31-21-914
(24584202)

(esti tagozaton,

Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged. Mérey u. 6/b.
Tel.: 62+20+52.481-060

M SZEMÉLY és vagyonőr
szakképesítést adó. 360
órás
tanfolyam
indul
Szegeden a Deák F. utca
22. szám alatt szeptember
1-én, 8 órakor, fegyverismereti vizsgával,
vagy
fegyvergizsga nélkül. Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután) Latencia
Oktatási Stúdió. Akkreditált
felnőttképzési
Intézmény.
(24481915)

pTfWffüWWffffM

intenzív képzést
indítunk

perfekt

M

(24280427)

programjai:

- Pii. és számviteli
ügyintéző
OKJ 52 .3432 04
- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós
ismeretekkel mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
OKJ 53 3436 04
- MinőségbizL felülvizsg.
és L OKJ 53 5401 05
- Tb-ügyintéző
OKJ 52 3435 05
Akkrcditációs lajstromaim: 0010,
- Tb-szakelőadó
OKÉV nyilvántartási szám:
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzetre saját
vizsgáztatási jogosultsággal
rendelkezünk. ét a tanfolyami díj
SOOt-a az adábót visszaigényelhető É r e t t s é g i t
a d ó ,

2 0 / 9 8 1 0 - 1 3 0

képzési idő 2 év,

K I T képviselet

M RENDKÍVÜLI jövedelmet
biztosító gipszstukkó-gyártó
technológia teljes felszereltséggel, betanításai mélyen
áron alul bruttó 700.000 Ftért eladó. Érd.: 06-52-411587, 06-30-903-82-17 telefonszámokon. (24583964)

M GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől, szombatonként Szegeden. a Széchenyi Gimnáziumban (Felső Tisza-part
25 ), 62-475-574, 06-30626-7171. (24583931)

M ZÁNKÁN településközpontban
összközmúves
családi ház vállalkozásra
alkalmas melléképületekkel
3500 nm telekkel eladó
(ipariáram,
ásott
kút).
Irányár: 24 M Ft. 06-30216-16-90. (24583979)

kedd és csütörtök délután).

Jelenikezés:
6720 Szeged, Deák F.u. 22.1
Tel: 425-805

Ax apróhirdetések

tartalmáért

a kiadó n e m vállal

felelősséget!

Gyászközlemények

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED

H á l á s szívvel m o n d u n k köszönetet m i n d e n rokonnak, barátn a k , jó szomszédnak,
munkatársnak
és
m i n d a z o k n a k , akik megjelentek

S
,

GYÁSZHÍR

1ufl

Felvilágosítás:
Szegeden az Ősz u. 43. sz .
Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban LAKÁSOK,
GARÁZSOK. PARKOLÓK ELADÓK.
Röszkén, a Felszabadulás utcában
épülő 12 lakásos sorházban
LAKÁSOK ELADÓK.
j
Érdeklődni telefonon történő |
időpont-egyeztetés alapján lehet."
Első Ház Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
Tel.: 06-30-9-537-287

Tanúsítási s/ám: 07-0041-02

őszi

képzési

nal

M a g y a r I p a r s z ö v e t s é g O k t a t á s i Központ K
6 7 2 4 S z e g e d , R i g ó u . 24/B. T e l e f o n : 4 2 6 - 5 8 7 , 4 2 5 - 5 9 6
E-mail: liMoi@aiitiksztgetl.hu • Akkreditaclós szám: 0021

A

6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,

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

Virágkötő • Gyógymasszor

Téglaépítésű lakás

• József Attila sgt. 72.
• Sóhordó utca 9/a. sz.
• Róna u. 14/b. sz.
• Dankó Pista u. 3. sz.
Használt szegedi ingatlanok:
• Rókusi kit.-i 35 nm-es
• Boldogasszony sgt-i
92 nm-es felújított
• Tápai u 90 nm. 2003-ban átadón,
exkluzív kivitelezésű
Családi házzá:
• Fakopáncs utcai exkluzív
kivitelezésű.
• Bérkert utcai családi há2

SZEGED:

INDI I . Ó T A N K O L T AM.AI!

B. 62-422-431. (24482309)

_

INGATLAN

AjANLATAINK:
Új társasházi lakasok

A KIT
^/l l'l 1 \llll lilll N

MEGOLDÁSÁRA TANÁCS-

|

EIS

M KUKORICA, árpa szállítva
eladó.
06-30-436-0693

I
CN

ADÁS. SZEGED, MÉREY 6/

TANFOLYAMOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ
a MIOK

hulladékok

VÉGZÉSE, PROBLÉMÁK

Jelentkezni é s érdeldődni:
Szegedi Tudományegyetem JGYTFK, Szakképzési Intézetében
Szeged, Boldogasszony sgt. 6 III. em. 304-305.
|

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

TOVÁRRKÉRZÓ xn
CSONGRÁD MFOYFL KÉPVISELET!

adókedvezménnyel!

ÜGYI FELADATAINAK E L -

az alábbi OKJ-s képzéseket indítja októbertől
• Általános menedzser • Idegenforgalmi ügyintéző
• Idegenforgalmi menedzser • Idegenvezető
• Markeling- és reklámügyintéző
• Markeling- és reklámmenedzser

I

(24482606)

t lUNKÁLTATÓK MUNKA-

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Szakképzési Intézete

n =

Sikerszakmák

M GÁZKÉSZÜLÉK szerviz
gázszerelő szakmunkásokat
keres hosszú távra. Szeged,
06 -30-565-17-99. (24583843)

Jelentkezés: 2003. augusztus 13-án és augusztus 21-től.
Információ az 558-480-as telefonszámon kérhető.

TANDÍJMENTES!

M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9-550-537.
Szeged
(24583767)

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577. 06-62-533999. SZÁSZ PÉTER (24279948)

- rádió- és hangtechnikai műszerész, televízió- és
videótechnikai műszerész, háztartási elektronikai
műszerész, elektronikai műszerész.

Közlemény

KFT.

szállítása

A Tápai Antal Szakközép- ás Szakiskola 16725 Szeged,
Kálvária sgt. 86.) felvételt hirdet az alábbi szakmákra:
Szakiskolai osztályokba (10 osztályt végzettek részére).
- kerékpárszerelő, nyomdai segédgépmester,
segédkönyvkötő, fényező-mázoló, nőiruha-készítő,
cipőkészítő, cipőfelsőrész-készítő, mechanikai
műszerész, kárpitos, asztalos szakmákra.
Középiskolát végzettek részére:

8

A Szegedi Vízmű Rt. ivóvízhálózat-tisztítási munkákat végez
2003. augusztus 11-29. között Baktö, Fodorkert. Újpetőfítelep
területén munkanapokon 8 és 15 óra között.
A hálózat tisztítása során átmenetileg nyomáscsökkenés következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz iilcpítés után fogyasztásra
alkalmas, azonban javasoljuk, hogy reggel 8 óráig vételezzenek a
napi szükségletnek megfelelően ivóvizel. A vezetékhálózat tisztításának befejezését követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség.
Kéljük a lakosságok valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott
figyelmet fordítsanak.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
0245839S6

c
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« H I R D E T É S »

ATIRA

KFT.

INGATLAN IRODA
Üvh.: Dr. Gémes Mihály
6724 Szeged, Árvíz u. 1/B.
www.extra.hu/atiraktt
Tel./Fax: 62/401-490 |
Ny : H.-P. 8-17-ig
|
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes
vevőinknek.
Szeged, Jósika u. 1.
f cl.: I)r.Tatár Rózsa
l O i m l ) Bl. Alapítva: 1990-ben.
T E L J E S

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy szeretett
Édesapa, nagyapa, após, testvér és rokon,

ID. SZÉLPÁL ISTVÁN
életének 80. évében e l h u n y t . B ú c s ú z t a t á s a
a u g u s z t u s 14-én, 14 órakor lesz a Gyálaréti
t e m e t ő b e n . G y á s z m i s e a u g u s z t u s 11 -én,
18.30 órakor az alsóvárosi t e m p l o m b a n .
024482017
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesapa, testvér és rokon,

PARAGI GYÖRGY
74 éves k o r á b a n e l h u n y t . Temetése a u g u s z t u s 14-én, 14 órakor
lesz a Szeged, K i s k u n d o r o z s m a i
temetőben.
Gyászoló család,
Kiskundorozsma

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy s z e r e t t ü n k ,

KRÁLERNŐ
életének 69. évében, július 31 -én,
tragikus hirtelenséggel e l h u n y t .
Hamvasztás utáni búcsúztatása a u g u s z t u s 14-én, 11 órakor
lesz az Újszegedi t e m e t ő b e n .
Gyászoló család

K Ö R Ű

I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T É S .
KERESÜNK:
ingyenes nyilvántartással
lakásokat, házakat
közvetítésre.
Telefon: 6 2 / 3 1 3 - 1 1 7 .

Ezúton é r t e s í t j ü k m i n d a z o k a t , akik i s m e r t é k és szerették, hogy

DR. MOLNÁR IMRE,
az O T P volt dolgozója és az Algyői Takarékszövetkezet nyugdíjas elnöke
77 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. H a m v a s z t á s u t á n i búcsúztatása a u g u s z t u s 14-én, 11 órakor lesz a D u g o n i c s t e m e t ő b e n .
024482915
Gyászoló család

www.con.staiK.ingatlanvilag.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
H., Sz., P. 9-13. K„ Cs. 13-17.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

BÁBA GYÖRGY
ZOLTÁN

t e m e t é s é n , sírjára koszorút, virágot helyeztek é s f á j d a l m u n k o n
e n y h í t e n i igyekeztek.
G y á s z o l ó családja

MEGEMLEKEZES
„Szerényen, c s e n d e s e n éltél, úgy
m e n t é l el. Azóta is n a p m i n t n a p
sírva e m l e g e t ü n k T é g e d . "
Fájó szívvel e m l é k e z ü n k

PIRÓK BARTA JÁNOS
h a l á l á n a k 1. évfordulóján.
024584156
Felesége és Szuti

ÓDMEZÖVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet m o n d u n k minda z o k n a k , akik szeretett testvé-1|
rünk,

HEGEDŰS ISTVÁN
t e m e t é s é n m e g j e l e n t e k , részv é t ü k k e l és virágaikkal m é l y | |
f á j d a l m u n k a t e n y h í t e n i igyekeztek.
Gyászoló testvérei

Panellakás
A KERESÜNK lakásokat
ügyfeleinknek. 62-485-208,
Szeged. (24584410)
M Ú J S Z E G E D E N 45 nm.
erkélyes, XVI. emeleti lakás
bérleti joga 3.250.000 Ft
62-485-208. (24584409)

Információ:
Dani Melinda 62/567-849

MEGEMLEKEZES
„Búcsú, m i t n e m m o n d t á l ki n e k ü n k , elmaradt. Elmentél t ő l ü n k hirtelen, de gondolat a i n k b a n és s z í v ü n k b e n ö r ö k k é v e l ü n k m a radsz."
Emlékezünk

KIS MIHÁLY
h a l á l á n a k 1. évfordulójára.
024583892
Szerető felesége és családja

H á l á s szívvel m o n d u n k köszönetet m i n d a z o k n a k , akik a szeretett feleség, édesanya, testvér,
n a g y m a m a , rokon, jó szomszéd,
ismerős,

STRANSZKY
MIHÁLYNÉ
MÉSZÁROS IDA
t e m e t é s é n részt vettek, koszorúikkal, csokraikkal f á j d a l m u n k a t
e n y h í t e n i igyekeztek.
Gyászoló család

• M O Z A I K «
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Rántotta1 ivaiHUl

Virágok es rossz emberek
PODMANICZKY SZILÁRD

A múltkor nagyon ügyetlen voltam.
Annyira,
hogy legszívesebben letagadtam volna magam.
Nem, nem én voltam az a balfék a kapubejáróban, aki képtelen volt kinyögni három értelmes
szót, hogy bizonyos (szárnyas/) érzelmeit kifejezze velük.
Ezek után már azt sem tudtam, mire lennék,
vagy mire nem lennék képes.
Otthon megint megnéztem a tévében, hogy viselkednek az igazi férfiak, és újra erőt merítettem, magamhoz. Csakhogy ezek az igazi férfiak
gyilkoltak is, ami bizonyos önvédelmi és családvédelmi helyzeteket kivéve, távol áll tőlem.
lói látszik, ekkorra elegem lett magamból, kimentem a nagy semmi pusztába, kifeküdtem a
fűbe, hadd másszanak meg a bogarak.
Elaludtam, majd ezt követően
fölébredtem.
Nem álmodtam. Ellenben a szemem előtt ott
virított egy pompásan sárga kutyatej. Addig néztem, amíg a növény szelídsége át nem költözött
belém. A formája, a színe, ahogy egyszerűen rezeg a szélben.
Összekaptam magam, megbeszéltem egy találkozót, határozott, elszánt szavakkal, mint ahogy
följelentést tesz az ember a rendőrségen, mikor
idióta emberek állatokat kínoznak, és nem értik,
az istennek sem. hogy ha különösebb
tőrvény
szerint nem is, de betegek, beteg a lelkük, az a világ, amiben élnek, és beteg az a világ is, amelyik a
hátán hordja az ilyen életellenes, diliházba való
barmokat. Sajnálat, gyűlölet, irtózás, középkor.
Nem kellett volna út közben hallgatnom a rádiót, teljesen kiborulok az ilyenektől.

De amint megálltam a virágüzlet előtt, a gyomrom fölengedett, és magam sem vártam, úgy kitört belőlem a nevetés, hogy a virágboltos majdnem bezárt.
Szerelmi vallomáshoz lesz, mondtam az eladónak, akiben a határozatlanság dinamikája túl volt
az enyémen is. Nem tudom, miért, de kinyújtottam a kezemet és bemutatkoztam:
Pista, Piton
Pista.
Hát, mondta a virágos, ezzel nem vagyunk sokkal előrébb.
Nincs kedvenc virágom, sajnos, mindet szeretem, a növényt, úgy on block!
Az üzletben huszonkét fajta virág volt, megkértem, ha már ennyire bizonytalanok
vagyunk,
mindegyikből egy szálat, és abból egy csokrot kössön nekem.
A hatalmas selyempapír gyűrődve csörgött a kezemben, s valami azt súgta, a mai nem az én napom. El kell halasztani a randit.
Beléptem egy fülkébe, katonásan
telefonáltam.
Lecsapta a kagylót, még magyarázkodni
sem
volt időm, pedig az igazat akartam mondani.
Nem tudtam másra gondolni, csak arra a szegény állatra, amit ez a két vadbarom
szétkínzott.
Vettem egy üveg vodkát, kimentem a város határába, és minden korty után egy virágot hajítottam
a vízbe.
Alkonyodott, ahg láttam valamit a hátam mögött a fenyvesben, csak neszeket hallottam: egy
horgász tolta a kerékpárját, üres szák lógott ki a
táskájából, de mintha a kezében ott lenne valami, mintha egy hatalmas csokor virág.

15 ezer tojásos rántottarekordot
akarnak dönteni a stájerországi
Kammernben szombaton. A kategóriában jelenleg egy 7500 tojásból készült kanadai omlett a
világcsúcstartó. A szombat délutáni rekordkísérleten jelen lesznek a Guinness rekordok könyvének megfigyelői. A rántottához használt óriásserpenyőt Stájerország nyugati részéből érkezett. A sütés gáztűzhelyen folyik.
A rántotta súlya elérheti az egy
tonnát. A kanadai rekordot azért
akarják kétszeresen felülmúlni ha a serpenyő, a szakács és a gáztűzhely kitart - , hogy rekordjukat ne lehessen olyan könnyen
túltojásozni. A rekordkísérlethez
alkalmul a helybeli sportklub új
létesítményének átadása szolgál,
a cél pedig az, hogy a bevételt egy
helybeli
mozgássérült
kisfiú
megsegítésére fordítsák.

ISTEN ÉLTESSE!

Készítette

Tülnyomóan napos időre számíthatunk, a déli óráktői időnként megnövekvőgomolyfelhőzetből csapadék nem várható. A csúcshőmérséklet 2 8 , 3 1 fok között alakul.
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További kilátások
A hét első napjaiban erősteljes melegedés várható, a legmelegebb napnak a szerda
ígérkezik. Csütörtökön hidegfront éri el hazánkat, hatására többszőr megnövekszik

ZSUZSANNA, TIBORC
A Zsuzsanna igazi napja február
19., de nem ő az egyetlen, aki
többször is szerepel a naptárban.
Eredeti formája a héber Sosanna
volt, melynek jelentése: liliom. A
legnépiesebb zamatú női nevünk
viselőjét szerelmvirággal, az Agapanthus africanus nevű kék liliommal lepjük meg.
A Tiborc eredeti latin formája a
Tiburtius volt, melynek jelentése
a Tibur helységnévvel, azaz a
mai Tivoli város nevével függ
össze, és az innen származó férfira utal. Hogy korábban a Tiborc
rendkívül közkedvelt volt, abban
nagy része van Katona Józsefnek,
aki a Bánk bán című tragédiájában ezt a nevet adta a remekbe
formált jobbágynak.

Lottószámok

A Miss Balaton szépségverseny döntőjét a siófoki szabadtéri színpadon rendezték meg augusztus
8-án este. A döntőbe került 16 lány kisestélyiben, fehérneműben, és fürdőruhában vonult el a zsűri
előtt. Az idei Miss Balaton szépségverseny győztesének, a 23 éves budapesti marketingmenedzsert,
Sándor Orsolyát választották, míg az elsó udvarhölgy a 17 éves törökszentmiklósi tanuló, Polgár
Krisztina, és a második udvarhölgy a 18 eves budapesti tanuló, Zsíros Anna lett. A képen: Zsíros An- LEBUKOTT AZ AUTOTOLVAf
na, Sándor Orsolya és Polgár Krisztina.
MTI Fotó: Takáts Péter A tulajdonos érte tetten azt a
személyt, aki egy sándorfalvi
gépjárművet kísérelt meg elvinni. A szegedi férfit előállították.
Séta közben a börtönudvaron egy
DISZNÓKAT LOPOTT
rab megkérdi a társától:
- Téged mi juttatott ide?
Egy makói tanyából sertéseket
- A konkurencia. Ugyanolyan
tulajdonított el ismeretlen szebankjegyet nyomtam, mint az BECS (MTI)
mostanra három saspár össze- mély, aki így 15 ezer forinttal kásen öt fiókát nevelt fel Auszt- rosította meg a tulajdonost.
állam.
Úgy tűnik, mégsem hal ki az riában.
Emellett sok a vendég is: már BESURRANÓ
osztrák címerállat, a rétisas, pedig fél évszázada már kihaltnak hosszabb ideje látni rétisasokat, Egy Makóhoz közeli tanyára beamelyek észak- és kelet-európai surranó tolvaj magával vitte a tunyilvánították.
Az utóbbi három év komoly hazájukból érkeznek, hogy átte- lajdonos táskáját, készpénzét és
FOND DU LAC (MTI)
számuk
hetvenről takarékjegyét, összesen 700 ezer
tenyésztési munkája azonban leljenek,
gyümölcsét,
és mintegy százra emelkedett.
Felesége autóját akarta ronccsá „megtojta"
forint értékben.
nyomorítani egy férfi az Egyesült Államokban, de összetévesztette a szomszédja kocsijával.
A 34 éves Armando Cortez
vagy harmincszor hajtott neki
furgonjával a gyűlölt autónak.
Szemtanúk szerint vagy 15 méteren át lökődte és passzírozta
a parkoló kocsit egy előtt álló
teherautóba, amíg mindkét járművet neki nem préselte egy
fának.
A helyszínre addigra már megérkeztek a rendörök is, akiknek
az ittas Cortez minden teketória
nélkül bevallotta, hogy jól ismeri
az összetört autót, hiszen ő vette
feleségének.
Aztán kiderült, hogy mégse
olyan jól, és hogy a szomszéd
balszerencséjére ugyanolyat vett
- magának.
Cortez 9 havi börtönt és 10
ezer dollár büntetést kaphat. A
korlatot figyeli. És Mécs
téves törés tárgyalása szeptem- Nézőpont kérdése... A parlament honvédelmi bizottsága a katonai
Imte?
ber elején lesz.
Az Országgyu s u K ö n y v t t f 0 ' 0 r é s i k A m i a

Mégsem hal ki
az osztrák rétisas

Téves törés

áHomány

Napos, száraz idő

GRAZ k
(MTI) rd
re
0

ÖTÖSLOTTÓ
6 , 2 4 , 2 5 , 5 3 , 7 9 . Jokerszám: 347878
HATOSLOTTÓ
1 1 . 1 4 , 1 8 , 2 3 , 3 7 , 3 9 • Pótszám: 7

A NAP VICCE
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törölve

a gomolyfelhőzet, zápor, zivatar is kialakulhat. Mérséklődik a nagy meleg.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 106 cm (hőfoka 25,9 C ) , Csongrádnál - 1 1 8 cm,
Mindszentnél -.3 cm. A Maros Makónál - 6 0 cm.
A Nap kel: 5.33, nyugszik: 20.04, Hold kel: 18.49, nyugszik: 6.20

TOSHIBA klíma
Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi Képviselete:

akció!
értékesítése
|

F Ű 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

Kínrímes versike
Rejtvényünk vízszintes
3. és függőleges 16.
számú sorában egy
szerelmes fűzfapoéta
remeklése olvasható.
VÍZSZINTES: 1. Kisebb, mint a patak. 3.
A megfejtés első sora.
(Zárt betűk: T, É, 0, A,
L, E.) 10. Esetleges.
12. Ige vagy főnév járuléka. 13. Erős önhittség. 14. Előtagként
kettősséget jelent. 15.
Sikeres musical. 16.
Divatos, szép női név.
18. Alföld. 19. Ízesítőként használt illatos
növény. 20. Víztároló.
21. Dőlésgátló eszköz.
23. Néma hős! 24. Becézett férfinév. 26. Farész. 27. Amely helyen. 29. Középen tűri 30.
Gléda. 31. Megkülönböztető jegy. 32. Mosópornév. 34. Költőien juttat. 35. Magtisztító gépek.
37. Férjjelölt. 39. Ocsú fele! 40. Kacat. 41. Hat a sav. 42. Végtagom része. 44. Magunk. 45.
Esetleg.
FÜGGŐLEGES: 1. Naptári egység. 2. Ideiglenes uralkodó. 3. Vizes leszel. 4. Igazgatótanács röviden. 5. Európai határfolyó. 6. Román pénzek. 7. Halfajta. 8. Munkagép. 9. Jelenlegi.
11. Vadászni. 15. Régiesen kéret. 16. A megfejtés második sora. (Zárt betűk: E, M, N, E.)
17. Hangtalan lest! 18. Nátriumklorid. 20. Személyes névmás. 22. Bizony. 25. Elviselem.
26. Bolka társa egy rajzfilmben. 28. Férfinév becézve. 30. Tiltószó. 32. Lázár Ervin fékezhetetlen agyvelejű nyula. 33. Igevég. 34. Víztömeg. 36. Hordozható hobbiállat. 38. Felfogó. 41.
Színésznő (Farrow). 4 1 Z.Y. 44. Megbízott. 46. Ellenérték.

SZOMBATI rejtvényünk helyes megfejtése: Amit jóvá kell tenni, az jóvátehetetlen.

Három km/napos legelési sebesség

Műholdpásztorok
DUBLIN (MTI)

Műholdpásztorok tartanak szemmel ír juhnyájakat. A korábban
katonai feladatokat ellátó műholdak egy nyugat-írországi állami
gazdaság birkáit követik annak
feltérképezése végett, hogy mely
területeken okozhat talajeróziót a
túlzott legeltetés. A birkák ugyanis egyes részeken teljesen kipusztítják a növényzetet, csak a csupasz sziklákat hagyják maguk

után, nyomukban még fű se terem. A birkák közül néhány jeladós nyakravalót kapott, jóval
több pedig csak áljeladósat. A
„galléros" juhok számának növelésére azért van szükség, mert ha
csak néhányon van nyakravaló,
akkor azokat kiközösíti a nyáj,
idegeneknek tekinti. A műholdas
pásztázással már kiszámították a
nyájak legelési sebességét: nyáron
átlagosan 3 kilométer/nappal haladnak.

