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TÉMÁINKBÓL
NEM KÉRNEK A PÉNZBŐL
Kárenyhítésre kérhetnek állami
támogatást az aszálykárokat
elszenvedett gazdák. Eddig
mindössze 1 milliárd forintnyi
összegre érkezett be igénylés, a
termelők jó része be sem
nyújtotta pályázatát, holott 10
milliárd forint áll rendelkezésre.
3. oldal
TELJES A TITOKTARTÁS
Információink szerint a tegnapi
kormányülésen is szóba került a
Pick Rt. állami felvásárlása, ám
részleteket nem sikerült
megtudni. A hetek óta tartó
teljes titoktartás utalhat a neves
húsipari óriáscég tervezett
értékesítésére.
3. oldal

I. SZEGEDI
•5! NEMZETKÖZI
GRILL FESZTIVÁL
2003. A U G U S Z T U S 15-20.
SZEGED, SZÉCHENYI TÉR
Szervező:

www.su'giidJin/grillfesztival

AZ ADRA HATVAN AGYA
Több mint 10 millió forint
eszmei értékű segítséget ajánlott
fel az ADRA Hungary
Alapítvány a szegedi és a makói
kórház részére. Az intézmények
igénye szerint ágyakat és
gyógyászati segédeszközöket
juttatott el az alapítvány.
4. oldal
BORFESZTIVÁL
A szőlőtermelők és a
borosgazdák szakmai napjával
kezdődik ma Csongrádon a
hatodik borfesztivál és a
negyedik kenyérünnep.
5. oldal

www.delmagyar.hu

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Botka László: A 27 ezer 400 szegedi távfűtéses otthon lakói egy év alatt 250 milliót spórolnak

Mégsem emelkedik a távhő áfája
Huszonhárom százalékra nő a távhőszolgáltatás áfája - derült ki többek között abból a munkaanyagból,
amit László Csaba pénzügyminiszter tett közzé
nemrégiben.
Az uniós csatlakozás jegyében elkészített áfaemelési javaslat e pontját látva Csabai Lászlóné Nyíregyháza, Tol-

ler László Pécs és Botka László Szeged polgármestere
azonnal jelezte Medgyessy Péter miniszterelnöknek,
hogy ezt a tervezetet nem tudják elfogadni, ugyanis túlságosan nagy plusz terhet róna a lakosságra.
- Szegeden például a lakások mintegy egyharmada veszi igénybe a távhőszolgáltatást, ezért is fogadtuk örömmel a hírt, hogy Medgyessy miniszterelnök úr úgy nyilat-

Kényszerleszállás
a szegedi reptéren
A szegedi repülőtér egy orosz
felségjelű AN 2-es gép számára
jött kapóra, amikor meghibásodott és pilótái a kényszerleszállás mellett döntöttek. Mint
megtudtuk, ez nem rendkívüli
esemény a reptér életében.
Orosz repülőgép szállt le szerdára virradó éjjel a szegedi reptérre.
Az izraeli útlevéllel rendelkező
pilóták tervei között nem szerepelt magyarországi landolás. Ám
az AN 2-es típusú repülő, amivel
az izraeli Haifából Litvániába
tartottak nagyjavításra, út közben meghibásodott, így vezetői a
kényszerleszállás mellett döntöttek.

Mint Podolcsák Andrástól, a
reptér vezetőjétől megtudtuk, a
gép váratlan érkezése semmilyen bonyodalmat nem okozott, ugyanis nincs abban semmi rendkívüli, ha egy-egy gép
kényszerből megszakítja útját.
Szegeden is már többször nyújtottak segítséget a bajba jutottaknak.
Volt, aki a repülő rádióját javíttatta Szegeden, más motorhiba
elhárításához kért alkatrészt, hívatott szerelőt - mint ahogy történt ez tegnap az orosz felségjelű
gép esetében is. A a repülő tegnap este még Szegeden pihent, a
hengerhiba kijavítása után várhatóan ma folytatja útját.

kozott: egyetért kifogásunkkal. A távhőszolgáltatás általános fogyasztói adója nem emelkedik, marad a középső,
vagyis a 15 százalékos sávban, azaz az áfaemelés miatt
nem drágul ez a szolgáltatás. Ezzel a 27 400 szegedi távfűtéses otthon lakói jövőre 250 milliót takarítanak m e g nyilatkozta lapunknak Botka László polgármester.
B. Z.

A kereskedők egy része a jelenlegi helyén tartaná a buszpályaudvart

Korszerű piacot építene
a város a Mars téren

Börtönben maiadnak az emberrablási ügy vádlottjai

Elutasított óvadék
Egyre több óvadékügyben kell döntést hoznia a bíróságoknak. A
Szegedi ítélőtáblán fellebbezés után döntöttek két, emberrablás
előkészületével vádolt férfi ügyében, s kérelmüket elutasították.
Alig másfél hónapja nyílik lehetőség arra hazánkban, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzenek előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat. Már eddig is nagyon sokan éltek az óvadék felajánlásának lehetőségével. A Szegedi ítélőtáblán is több óvadékügy elbírálása van
folyamatban, míg két, emberrablás előkészületeivel megvádolt férfi
esetében már döntés is született.
J. Józsefet és Zorán f. -t azzal vádolta meg az ügyészség, hogy el akarták rabolni Varga Mihályt, a KESZ Kft. többségi tulajdonosát. A többszereplős ügy I. rendű vádlottja, J. József 1 millió forintot, míg a TV.
rendű vádlott Zorán J. 400 ezer forintot ajánlott fel a szabadon bocsátásért.
Folytatás a 3. oldalon

Rekordok és tanulságok Csongrádon

A Körös-torok keservei

Buszok és piacozók: meddig tart a társbérlet?
Sok éve húzódik már a Mars tér átépítésének
ügye. Az elmúlt esztendőkben számos variáció
készült arról, hogyan is kellene átépíteni Csongrád megye legnagyobb piacterét, ám az építkezés
eddig még nem kezdődött el.
A kivitelezési munkálatok rajtjáig többek között
arról is dönteni kell, hogy ezen a téren kapjon-e nagyobb területet a Tisza Volán pályaudvarának bővítéséhez, vagy a társaság Szeged más pontján építse

Fotó: Miskolcri Róbert
fel új buszközpontját. A Mars téri kereskedők egy
része azt szeretné, ha a buszcentrum maradna a piactéren, ugyanis attól tartanak, hogy a pályaudvar
elköltözésével nagyon sok vásárló is elpártolna a
piactól, jelentősen visszaesne a forgalom. Szeged
vezetése úgy véli, hogy egy korszerű piac kiépítése
az elsődleges szempont, az önkormányzat e beruházás előkészítésén dolgozik.
Cikkünk az 5. oldalon

A profi foci A meleg miatt
és a kormány késnek a vonatok
Gál J. Zoltán kormányszóvivő a
tegnapi kormányülés után bejelentette: elkezdődik az a program, amelynek végén, 2006-ra
csak annyi közpénz marad a profi labdarúgásban, amennyire feltétlenül szükség van. A kormányszóvivő rámutatott arra,
hogy a sporttárca számításai szerint „a 2002-es és 2003-as bajnoki évben 1,7 milliárd forint közpénz áramlott a magyar profi labdarúgásba".
„Ennek nagy része az önkormányzatok
által
biztosított
konkrét
pénzügyi
kifizetés,
mintegy 801 millió forint" - ismertette Gál J. Zoltán, megjegyezve: a közszolgálati televízió
799 millió forintért vásárolt közvetítési jogokat a Magyar Labdarúgó Ligától.

A megye legszebb természetes strandja a csongrádi Körös-torokban található. Hétvégeken sokezren
keresnek itt pihenést, felüdülést az egész megyéből. A környezet idilli, az állapotok viszont bőven
hagynak kívánni valót maguk után. írásunk az 5. oldalon.
Fotó: Karnok Csaba A kormányülésről részletek a 2. oldalon

MUNKATÁRSUNKTÓL
A tartós hőség miatt ideiglenes
sebességkorlátozást vezetett be a
MÁV RT. a Cegléd-Szeged közötti vasútvonal egyes szakaszain. Dél és este 8 óra között Cegléd és Városföld között 60, Városföld és Kiskunfélegyháza kö-

zött pedig 80 kilométeres óránkénti sebességgel haladnak a szerelvények.
Az intézkedés miatt megnövekszik a vonatok menetideje,
így Budapest és Szeged között
körülbelül negyedórás késésre
kell számítaniuk az utasoknak.
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A kormányülésen elfogadták az innovációs törvénytervezet koncepcióját

Rövidesen színre lép a nép ügyvédje
A nyári szabadságolások utáni második
kormányülésen döntöttek a nyugdíjasok
novemberi 53. havi járandóságáról és
tárgyaltak az üvcgzscbprogramról, valamint az országos lakáshivatalról.
BUDAPEST (MTI)

A kormány elfogadta azt az előterjesztést,
amely alapján a jövőben mind a magyar,
mind az uniós, arra rászoruló állampolgárok számára biztosítják az ingyenes jogi
segítséget - közölte az igazságügy-miniszter a kabinet szerdai ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten. Az új típusú segítségnyújtás során a jogszabályban meghatározott rászorultsági feltételeknek
megfelelő személyek olyan jogászokat
kérhetnek fel tanácsadásra vagy okiratszerkesztésre, akik az ügy ellátásáért az államtól részesülnek díjazásban - fejtette ki
Bárándy Péter. A nép ügyvédje címen ismertté vált elképzelésről elmondta, a törvényjavaslatot még ebben az évben be kí-

vánják nyújtani a parlamentnek, a törvény elfogadása esetén az új szabályok
már 2004-től életbe léphetnek.

Innovációs törvénytervezet
A kormány elfogadta az innovációs törvénytervezet koncepcióját, a javaslat annak kodifikálása után várhatóan ősszel
kerül a parlament elé - jelentette be Magyar Bálint. Az oktatási miniszter elmondta: a koncepció átalakítaná a kutatás-fejlesztés irányítási rendszerét, az
ugyanis az Oktatási Minisztérium egy államtitkársága helyett összkormányzati
szinten működne. Hozzátette, a fejlesztések forrásául a kutatási és technológiai innovációs alap szolgálna, az ennek létrehozásáról szóló törvénytervezetet is elfogadta a kabinet szerdai ülésén. A javaslatot
várhatóan még augusztusban benyújtják a
parlamentnek. Magyar Bálint hangsúlyozta: ez a törvény biztosítaná a költségvetési finanszírozás és a magánszektor által biztosított források egyensúlyát, a tíz

főnél több embert foglalkoztató vállalkozások az alapba járulékot fizetnének,
melynek mértéke a korrigált nettó árbevételük 2 ezreléke lenne a jövő évben.

53. heti nyugdíj
László Csaba pénzügyminiszter a kormányülésen megerősítette, hogy a nyugdíjasok novemberben megkapják az 53.
heti járandóságukat, s ebben a hónapban
kifizetik nekik az éves nettó keresettől
függő korrekciós összeget is - közölte Gál
/. Zoltán. Hangsúlyozta, hogy az 53. heti
nyugdíj nem növeli a költségvetési hiányt,
mivel ez eredetileg is szerepel a büdzsében.

Áttekinthető üvegzseb
A kormány első olvasatban megtárgyalta az üvegzsebtörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló koncepciót közölte Gál J. Zoltán. Elmondta: az előterjesztés megteremti annak lehetőségét,
hogy az egyes minisztériumok áttekinthe-

Hillában késik a magyar katonák költözése

Amerikai mérnökre várnak

tő, szervezett és számon kérhető módon
tegyék közzé közérdekű adataikat. Beszámolt arról: a tárcák honlapjain keresztül
hozzáférhető lesz a külföldi kiküldetések
költsége és témája, a minisztériumok által használt járművek mennyisége és azok
főbb paraméterei, a mobiltelefon-használat költségei, valamint a tárcák által kötött szerződések.

Lakásügyi hivatal
A kormány létrehozta az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt. Gál J. Zoltán
szerint a hivatal fő feladata a szakterület
egészét felölelő egységes szakmai irányítás, a felügyelet és az ellenőrzés megszervezése, az építészeti kultúra megőrzése és
fejlesztése, valamint az ágazat gazdaságélénkítő szerepének érvényesítése lesz. „A
szeptember l-jével megalakuló hivatal a
belügyminiszter felügyelete és irányítása
alatt, de önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű, központi
költségvetési szerv lesz" - mondta.

Ingyenes tankönyvek
BUDAPEST (MTI)

Szeptembertől ingyenesen kaphatnak tankönyveket azok az alsó tagozatos diákok is, akik után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak - mondta
el az OM politikai államtitkára.
Ingyen tankönyv jut a közoktatás mind a 12 osztályában az

A hillai logisztikai bázison
keddre befejeződött a magyar
kontingens szálláshelyéül szolgáló egykori katonai épület felújítása, de a katonák meg nem
kezdték meg az átköltözést.

Zátonykatasztrófa

egyedülálló szülők és nagycsaládosok gyermekeinek, valamint a
tartósan beteg, fogyatékkal élő
diákoknak - tette hozzá Szabados Tamás. A juttatást egy év
múlva már az ötödik, nyolcadik
osztályosok is kaphatják, 2005
szeptemberétől pedig a teljes
közoktatásban ingyen juthatnak
tankönyvhöz a rászorulók.

A pakisztáni fiú teknősbékát
rabolt - a tengeri állatot a szivárgó olaj gyengítette le a part
előtt.
MTI Telefotó/AP/Sakil Adil
A pakisztáni Karacsi városa partjai előtt zátonyra futott egy görög
tartályhajó. A Tasmin Spint nevű tengeri járműn keletkezett repedések miatt a szivárgó olaj
nagy pusztítást végzett a halban
és egyéb élőlényekben gazdag
parti vizekben. A hajótest bármikor kettétörhet, fokozva a veszélyt.

HILLA, BAGDAD (MTI)

Mint azt Katona István százados
elmondta a helyszínen tartózkodó l'eremiczky Attila újságírónak, a magyarok jelenleg az építkezéseket irányító amerikai mérnökre várnak. „Az iraki építőbrigád befejezte a munkát. Beszerelték a légkondicionáló berendezéseket, befejeződött az épület
elektromos hálózatának felújítása, de jelenleg még nincs áram az
épületben. Ehhez a felújítást irányító amerikai mérnökök intézkedésére van szükség, ók döntenek ugyanis arról, hogy a belső
elektromos hálózatot mikor kötik rá a tábor áramellátását biztosító központi kábelre" - közölte
Katona István. Az új épület körletei egyébként nem ismeretlenek a magyar katonák számára.
A július 31 -én történt akna támadás óta ugyanis biztonsági okokból már ott töltik az éjszakát.
„Sokat javítana helyzetünkön,
ha birtokba vehetnénk az új körletet - mondta Csongrádi Imre
őrnagy, az egység parancsnoka. Már elkészültek az elhelyezési
tervek, felmértük a helyiségeket,

Elutasított felsőoktatási

„Burkolt" tandíj
BUDAPEST (MTI)

Nem alkalmas társadalmi vitára
a felsőoktatás tervezett reformjának koncepciójáról szóló, a minisztérium honlapján közzétett
szakértői anyag - mondta el a
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Kis Papp
László. Nem tudják elfogadni,
„hogy sor kerüljön a magyar felsőoktatási rendszer struktúrájá-

Tartható a gyártás

Fellai Károly őrmester és Petri Sándor zászlós őrszolgálatot teljesít a magya r egység területén.
MTI Telefotó: Dévényi Veronika SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST (MTI)
meghatároztuk a költözéssel járó
feladatokat. Várnunk kell. Az új
épületben alakítják majd ki a parancsnoki körleteket, a logiszti-

Gyermeteg dolgok?

BUDAPEST (MTI)

Az MDF elnöksége szakmailag
és politikailag megalapozatlannak tartja Kovács László azon
megnyilvánulását, miszerint a
kettős állampolgárság bevezetése
„romba döntené a szociális ellátórendszert". Kovács az Erdélyi
Riport című hetilapnak a kettős
állampolgárság kérdésével kapcsolatban hangsúlyozta: „ez nem
ügy, hiszen bármelyik vajdasági
vagy romániai magyar folyamod-

nak teljes átalakítására", arra
utalva, hogy a szakértői anyag
felveti az intézmények magánosítását, a dolgozók közalkalmazotti státusának megszüntetését
és „burkoltan" a tandíj bevezetését. Barthel-Rúzsa Zsolt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke kifejtette: az intézményi reformmal a hallgatók kiszorulnának a
stratégiai döntéshozatalból.

Széles több millió dollárt kínál az Ikarusbusért

Az MDF a kettős állampolgárságról és Kovácsról

Az MDF elnöksége érzéketlennek cs az érzelmi, történelmi
okokat figyelmen kívül hagyónak tartja a hivatalban levő magyar külügyminiszter nyilatkozatát, miszerint a kettős állampolgárság „gyermeteg" felvetésnek minősül, melynek egyedüli
célja a politikai hangulatkeltés
lehet - közölte a testület.

reformkoncepció

hat magyar állampolgárságért".
Megjegyezte, hogy az elbírálás
egyénileg történik. Gyermeteg
elképzelésnek nevezte,
hogy
egyetlen döntéssel százezres,
milliós
magyar
közösségek
együtt válnak magyar állampolgárrá. „Az MDF elnöksége megütközéssel tapasztalja a kormány elutasító magatartását
azokkal a kezdeményezésekkel
kapcsolatosan, amelyekben több
határon túli magyar kisebbségi
szervezet fogalmazta meg javaslatait az EU-csatlakozást követő
időszakban várható vízumproblémák megoldásáról" - áll a közleményben. Hangsúlyozza: „az
MDF mindig abból indul ki,
hogy a magyar politikai erők számára nem lehet más kiindulási
alap, mint a kisebbségi magyarságot képviselő legitim szervezetek által megfogalmazott álláspontok támogatása".

kai központot, az egység vezetési
pontját. Egy-egy hálókörletben
húsz katona számára van biztosítva megfelelő férőhely."

Ha a külföldi tulajdonosok elfogadják a több millió dolláros
ajánlatot, az Ikarus Rt. visszavásárolja a székesfehérvári Ikarus-

bust - közölte Széles Gábor. Az
Ikarus Rt. elnöke elmondta,
hogy már szeptemberben létrejöhet a több millió dolláros megállapodás. Széles szerint életben
lehet tartani a buszgyártást.

RÖVIDEN
KASSAI MALMOK
Újabb szomszédos országban,
ezúttal Szlovákiában fektetett be
a nyíregyházi Szabolcs Gabona
Holding Rt. Az egykori Szabolcs
Megyei Gabonaforgalmi és
Malomipari Vállalat 1992. évi
öncsődje után, dolgozói
privatizációval létrejött
vállalkozás Kassán négy malmot
és egy termény-elhelyezésre
szolgáló silót vásárolt. A két
búza-, egy-egy rozs- és
kukoricamalomhoz, valamint a
tárolóhoz felszámolási eljárással
történt értékesítés során jutott
hozzá a cég.
KERTÉSZ ÉS A SZOBRA
Kertész Imre nem szeretné, ha
még életében szobrot állítanának
neki - mondta a Nobel-díjas
magyar író. „Tiltakozásom elvi
jellegű, nem a szobor ellen van
kifogásom" - fogalmazott,
hozzátéve, hogy mindig is
kifejezte tiszteletét a művész
iránt, aki elkészítette a munkát.
Az egri Wigner Jenő műszaki,
informatikai középiskola még az
idén szeretné elhelyezni Kertész
Imre szobrát a magyar
származású Nobel-díjasok egri
szoborparkjában.
POSTÁSTÁSKÁK
A Magyar Posta (MP) a postások
biztonságnak növelésére 177
millió forintért 1803 speciális
táskát vásárol az Alsys-2000
Kft-től. Az MP közleménye
szerint a társaság vezetése a
veszprémi tragédia után
határozott a kézbesítők
biztonságát szolgáló program
megvalósításának
felgyorsításáról.

JOBBIK-JAVASLAT
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom azt javasolja, hogy az
önkormányzati választásokat
hozzák előre 2004-re - mondta a
szervezet jogi kabinetjének
vezetője. 2004-ben európai
parlamenti választás lesz. A
Jobbik javaslata: 2004-től az
önkormányzati választásokat az
A kereszt felirata: „A fal áldozatainak." A Kelet- és Nyugat-Berlint egykor elválasztó fal felépítésé- uniós választásokkal egy évben
nek 42. évfordulóján a fekvő emberek az áldozatokra emlékeznek.
MTI Telefotó/dpa/Tim Brakemeier tartsák.
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A termelők elégedetlenek a fagy- és aszálykárok enyhítésével

Nem kérnek a pénzből

Követelések

Az agrárminiszter szerint alig 1
milliárd forintos aszálykárelőleget igényeltek eddig a termelők, a keret ennek tízszerese. A
gazdák nem pályáznak, ugyanakkor szerintük így is csak alamizsnát nyújt a kormány kártérítés gyanánt.
Fagy- és aszálykárok enyhítésére
a rendelet értelmében a szántóföldi növények esetében 3, a zöldség- és gyümölcsféléknél 6 ezer
forint előleget adnak hektáronként, amennyiben a kár a 30 százalékot eléri vagy meghaladja. A
pénzbeni, vissza nem térítendő
támogatás mértéke 30 százalék
feletti kár esetén a kárösszeg 30
százaléka. További hitelt - 5 év
futamidővel, 60 százalékos állami garanciavállalással, 70 százalékos kamattámogatással - akkor
lehet igényelni, ha a kár eléri vagy
meghaladja a 20 százalékot. Az
előlegkifizetés
nyomtatványait
augusztus 20-áig lehet beadni.
Németh Imre földművelésügyi
miniszter szerint a fagy- és
aszálykárok enyhítésére elkülönített összegből, a 10 milliárd forintból eddig csak alig 1 milliárdra adtak be igénylést a termelők,
igaz, még egy hét rendelkezésükre áll augusztus 20-áig. A kedvezményes hitelkeret nagysága
50 milliárd.
Kónya Ferenc szatymazi őszibarack-termelőnek a kormányzati segítségnyújtással kapcsolatban az a véleménye, hogy a jelenlegi feltételekkel valóban csak
kárenyhítésről van szó. Négy
hektáron termel gyümölcsöt, a
téli kemény fagyok miatt azonban csak a várható árbevétel 10

FEKETE KLARA

Fotó: Gyenes Kálmán

Porzik a föld - az idén ez a kép jellemezte a határt.
százaléka maradhatott a zsebében, 5 millió forint helyett alig
500 ezer. Ha ő most a 4 hektárjára kap 24 ezer forintot, hektáronként 6 ezret, azzal semmit se tud
kezdeni.
,Abban nem is reménykedik,
hogy a teljes kára 30 százaiékát
megkaphatja, mert szerinte országos szinten erre nem futja a
10 milliárdból. Hamarosan növényvédő szereket kell vásárolnia mintegy 300 ezer forint értékben, és akkor még a műtrágyát nem is számolta. A legnagyobb gond az - tette hozzá a termelő - , hogy az előző esztendőben szinte teljesen elfagyott a
termés, két-három rossz év alatt
pedig tönkre lehet menni. Mire
mindent kifizet, nem marad
pénz a zsebében.

Seres Gyula, a makói Kossuth
Szövetkezet elnöke 100 millió
forintnál is nagyobbra becsülte
az aszálykárt a társaságnál. Árpából 2, búzából 3,9 tonnát takarítottak be egy hektárról, ezzel az
eredménnyel Csongrád megyében „vakok között félszeműek"
lehettek. Hagymából 1 tonna az
átlagtermés, ami miatt a szárítmány készítésére alakult kft.-jük
gazdálkodása válik kérdésessé,
mert a szerződött mennyiségnek
csak a 40 százalékát kaphatja
meg. Szerinte csak az előlegkifizetések elviszik az agrártárca 10
milliárd forintját.
A Kossuth Szövetkezet 1500
hektáron termel kalászosokat,
ekkora területre fizet immáron
felemelt földbérleti díjat a tulajdonosoknak, amit szintén ki kell

gazdálkodni. Seres Gyula a minapi hír - miszerint még kevesen
adták be az előlegigényüket - hallatán döntött úgy, kitölti a nyomtatványokat. Eredetileg a végleges
összegre egyszerre nyújtotta volna be a papírokat, hogy ne aprózza el az összeget. Ha 3 ezer forintot számol hektáronként, akkor a
szövetkezet 4,5 millió forintot
kap. Ez semmire se elég. Példaként említette meg, hogy magángazdaságában 38 hektárnyi kalászos terület műtrágyájára nemrégiben 1,2 millió forintot költött.
A kormány által adott támogatás
alamizsna - véli az összes termelő - , az 50 milliárdos hitelre való
hivatkozás pedig azért esik számukra rosszul, mivel azt a pénzt
vissza is kell fizetniük.
FEKETE KLÁRA

Teljes titoktartás a Pick eladásáról
Lapunk értesülései szerint a tegnapi kormányülésen is szóba került a Pick Szeged
Rt. állami megvásárlása, majd egy termelői
k o n z o r c i u m n a k való átadása.
Már mintegy két hónapja, hogy a Magyar Agrárkamara elnöke, Csikai Miklós, a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos
Szövetségének elnöke, Horváth Gábor és a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Országos Szövetségének elnöke, fakab István
egyaránt támogatta azt a gondolatot, hogy a
Pick Szeged Rt.-t állami pénzen kellene megvásárolni jelenlegi tulajdonosától, az Arago
Holding Rt.-től. Ezt követően lehetne egy
kedvezményes pénzügyi konstrukció révén a
termelőknek juttatni - vetették fel állítólag
Németh Imre agrárminiszternek a rendszeres közös miniszteri uzsonnán.
Ilyen típusú tulajdonlásra ugyanis bőven
találni példát az Európai Unióban a Picknél

sokkal nagyobb méretű részvénytársaságoknál is. Csikai Miklós arra is hivatkozott,
hogy a dán sertéstenyésztők azért élik túl a
válságokat, mert a nagy feldolgozók az ő szövetkezeteik tulajdonában állnak. A termelői
tulajdonlás mellett szól az az érv is, hogy a
cég nemzeti tulajdonban maradhatna. Más
forrásokból lapunk úgy értesült, hogy az évi
több mint 20 millió sertést feldolgozó Pick
egyik korábbi vevőjelöltje, a Danish Crown
mellett feltűntek finn, spanyol, német és
osztrák cégek is. A bizonytalanságot tovább
növeli, hogy Leisztinger Tamás, az Arago
Holding Rt. vezérigazgatója azt nyilatkozta
nemrégiben: nem tud arról, hogy az állam érdeklődne a Pick iránt.
A nyár tehát - úgy tűnik - uborkaszezonnak
bizonyul az Arago birtokolta 93 százalékos
Pick-részvénypakett eladásával összefüggésben is. Tegnap a kérdéssel kapcsolatban viszszahívást ígért Kovács Tamás, az Arago Rt. ve-

zérigazgató-helyettesének budapesti, valamint Kovács László, a Pick Szeged Rt. új vezérigazgatójának szegedi titkársága is, ám lapzártánkig egyik helyről sem kaptunk választ.
Információink szerint a tegnapi kormányülésen szóba került a Pick állami felvásárlása,
de részleteket úgyszintén nem sikerült megtudni. A hetek óta tartó teljes titoktartás utalhat a húsipari óriáscég tervezett értékesítésére. Eközben pénteken közgyűlést tart Budapesten a Pick-tulajdonú, győri központú Ringa Húsipari Rt., amelynek kapuvári üzemét
szeptembertől a bezárás fenyegeti. A többek
között a kapuvári májast, sonkát és a szeletelt
bacont gyártó közel 700 dolgozó munkahelye
ma teljesen bizonytalan. Ugyanakkor a húsipari mamutcég további terjeszkedésre utal az
a Magyar Tőkepiacban közzétett igazgatósági
határozat, hogy a Pick Rt. indul a Bábolna Rt.
privatizációs pályázatán.
F. K.

A múlt hét péntekén ismerősöm busszal szeretett volna eljutni
Szegedről a határ túloldalán lévő, Szabadka és Tompa közötti településre, ám a járatok nem indultak a Mars térről. Talán még
emlékszünk rá, akkor tüntettek a szerb gazdák, és zárták el az
utakat, napokra megbénítva egy Európát összekötő út forgalmát.
Barátnőm pedig a közelmúltban nehezen összespórolt
pénzéből
Párizst és környékét szerette volna bejárni, de szinte összes programját felborította a francia gazdák kivezető utakat elzáró demonstrációja. Azóta minden haja szála az égnek áll, ha a mezőgazdaságból élők követeléseiről hall, problémáikkal pedig képtelenek azonosulni.
Maszek közvélemény-kutatásomban
is arra jutottam, az emberek általában nagyobb megértést tanúsítanak egy vasutassztrájk
idején, mint akkor, amikor azok a termelők állják el az utakat,
akik az APEH összes kimutatása szerint a legkevesebb adót fizetik az országban. Miközben a mások által lerótt adóforintokat kérik egyéni káruk enyhítésére. „Nézd csak meg, milyen traktorokkal állnak kint az utakon" - mutogatnak az autósok,
kifejezve
azt, hogy aki 10-30 millió forintos gépeket vásárol, ne nagyon demonstráljon. Még rosszabbul veszi ki magát egy-egy
tüntetés,
amikor szemlátomást nem egyszerűen a gazdák, hanem a bal-,
avagy a jobboldali termelők terjesztik elő követeléseiket,
attól
függően, ki van kormányon. A múlt hétvégi Országház előtti tüntetés sajtófotóiról például Orbán Viktor képét a kezében tartó gazda és díszmagyarban kiabáló termelő köszönt vissza a leggyakrabban.
És akkor még nem is szóltam arról, milyen kockázatot vállal a
konzervgyári dolgozó, amikor aláírja munkaszerződését,
és mit
tehet, ha beüt az aszály és nem lehet mit belerakni az üvegekbe. Egy kiscsoportos létszámleépítés keretében elköszönnek tőle, az állam nem kárpótolja a rossz időjárás miatt. A példa szándékosan volt szélsőséges, hiszen ha akarom, van, ha akarom,
nincs összefüggés a kettő között. A realitás az, hogy ma Európa
összes országában támogatják a mezőgazdaságot
- a földek
ugyanis nem maradhatnak parlagon -, de nincs az a paraszt,
akinek a segítség elegendő lenne, és nincs az az időjárás sem,
amely megfelelne. Emiatt aztán sosem fogjuk megtudni,
menynyi is az elég.

Börtönben várhatják a tárgyalást

Óvadékért sem
engedik szabadon
Folytatás az 1. oldalról
Első fokon a Csongrád Megyei
Bíróság úgy rendelkezett, hogy
amennyiben a vádlottak ezeket
az összegeket kifizetik, szabadlábon várhatják ügyük elbírálását. A döntés ellen az ügyészség fellebbezett, így került az
ügy a táblabíróság elé. Az ítélőtábla a megyei bíróság döntését
megváltoztatva
kimondta:
egyik vádlott sem helyezhető
szabadlábra.
A döntést azzal indokolták,
hogy az emberrablás előkészületével, kétrendbeli fegyverCsempészettel és nagyobb értékre, üzletszerűen elkövezett

Napokon belül zavartalanul közlekedhetünk

Utolsó simítások a Bertalan hídon
Bontják a fölújított szegedi Bertalan híd körüli állványokat, s
rövidesen föloldják a forgalomkorlátozást is. A m u n k á k teljes
műszaki átvétele a hónap végéig
tart.
Országosan is a közelmúlt legjelentősebb
hídfölújításának
számít a szegedi Bertalan híd
rekonstrukciója. A 3 7 3 méter
hosszú mederszakasz (a híd folyó fölötti része, a két pillér között) helyreállítása 900 millió
forintba kerül. Beruházó a
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht., kivitelező a Hídépítő Rt. és a Közgép Főszerkezetgyártó Rt.
lójárt János, a közútkezelők
• hídmérnöke tájékoztatása szerint a júniusi befejezéssel tervezett munkát a korán beköszöntő
és rendkívül kemény hideget hozó tél éppúgy hátráltatta, mint az
ugyancsak hamar érkező, forró
nyár.
A
híd
mederszakaszának
Végéhez közelít a szegedi Bertalan híd felújítása. A m u n k á t a kemény tél és a forró nyár is hátráltatta.
Fotó: Schmidt Andrea mindkét oldalán acélszerkezet

váltotta föl a járdák régi, vasbeton elemeit; szigetelték és újraburkolták az úttestet, külön is
megerősítve a nehéz gépjárművek által jobban igénybe vett
külső sávokat. Rozsdagátló festékkel vonták be az acélszerkezetet.
A járdákat magasabbra és
szélesebbre szabták a réginél, a
gyalogosokat a szegély felől
korlát védi a forgalomtól. A
Belváros felöli (déli) oldal járdáját a kerékpárosok számára
alakították át: a kandelábereket a híd külső szegélyére helyezték át, a belső oldalra pedig
1,2 méter magas korlátot szereltek.
Jelenleg a festőállvány bontása folyik: a tartóváz alkatrészeit a járdán halmozzák föl, s
készítik elő a szállításra. A forgalomkorlátozást a lehető legrövidebb időn belül föloldják,
az autósok legnagyobb örömére. A m u n k a teljes műszaki átvétele a h ó n a p végéig tart
NY. P.

csalással is megvádolt I. rendű
vádlott esetében fennáll a veszélye a szökésnek és elrejtőzködésnek, ezért nem helyezhető szabadlábra.
A IV. rendű vádlott, aki az
ügyészség szerint emberrablás
előkészületével vádolható, korábban m á r volt előzetes letartóztatásban, majd annak megszűnte után eltűnt, s csupán
nemzetközi körözőparancs kibocsátása után sikerült elfogni,
így esetében az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés kizárt.
A táblabíróság határozata jog-

erős.
B. Z.

Játszóterek
építése,
pályázattal
A települési önkormányzatok
meghosszabbított határidővel,
szeptember 15-ig pályázhatnak
új játszóterek építésére tájékoztatta tegnap az MTI-t a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) sajtófőnöke.
Szigetvári Viktor elmondta: a pályázat összeállításához szükséges terveket tartalmazó katalógus, pályázati adatlap, programűrlap és pályázati felhívás péntektől a www.mobilitas.hu internetes oldalról tölthető le.
Elmondása szerint a tárca idén
136 millió forintot különített el
játszóterek építésére, az önkormányzatok több mint 50 féle játszótér-építési terv közül választhatnak. Szigetvári Viktor szólt
arról is: az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetű önkormányzatok számára az igényelt összeg
80 százalékát, a többi esetében a
beruházás összegének felét állja
a tárca.

/
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KORKÉP
ALGYŐ. Vasárnap lovasnapot
rendez az algyői gazdakör a helyi
sportcentrumban. Egész nap
várják a látogatókat
lacikonyhával és
kirakodóvásárral, a gyerekeknek
játékokkal kedveskednek. Az
első díjugrató verseny reggel fél
kilenckor rajtol, kezdő lovak és
kezdő lovasok versengenek. Ezt
követi egy B2-es szintű díjugrató
szám magasított akadályokkal.
Déltől díjlovas és western
lovasbemutatót láthatnak a
nézók, a magasból pedig
ejtőernyősök érkeznek. Az
amatőr fogathajtök tízkapus
akadálypályán adnak számot
ügyességükről. Délután három
órakor a profiké a pálya, a
díjugrató mezőny a
Gyevi-kupáért száll nyeregbe. A
fél hétkor kezdődő
tombolasorsoláson egy kiscsikó
is gazdára talál. A napot vigasság
zárja, este 8 órától lovasbált
rendeznek.

Többmilliós gyógyászati adomány Szegednek, Makónak

Hatvanágyas ajándék

Kilencven nappal meghosszabbították a zsarolással gyanúsított egykori főnyomozó, Kumbor Tibor és két társa előzetes
letartóztatását.

Az újszerű állapotban lévő ágyak jól jöttek a makói kórháznak is.
DESZK. A helyi
képviselő-testület döntése
alapján a napközi otthonos
óvodában a jövőben továbbra is 4
csoport működik, azonban
délután belső átszervezéssel
történik a foglalkoztatás. A szerb
tagozatos óvodában a foglalkozás
délután 1 órával korábban
fejeződik be. A képviselők
meghatározták az elismerésben
részesülök körét. A testület a
polgármesteri hivatal
közreműködésével a jövőben
folyamatosan ellenőrzi a helyi
állattartásra vonatkozó rendelet
betartatását.
DÓC. Falunapot tartanak
szombaton Dócon A program
délelőtt fél tízkor
megemlékezéssel kezdődik a
kopjafánál. Belovai Pál
polgármester mond ünnepi
beszédet, majd megkoszorúzza
az emlékművet. Ünnepi
műsorral szerepelnek a helyi
iskolások és fellépnek a dóci
mazsorcttek is. 10 órakor a
művelődési ház mellett
bográcsos főzőversenyre lehet
benevezni. Nagy összecsapás
ígérkezik a futballpályán, a
nősek és nőtlenek csapata
mérkőzik meg egymással. Este
nosztalgiabálra várják a táncolni
vágyókat.

Szegeden negyven, Makón húsz
kórházi ágyat és számos gyógyászati segédeszközt adott át az
ADRA Hungary Alapítvány. A
donáció összértéke több mint
tízmillió forint.
Ajándékozási szerződéssel is
megpecsételték tegnap a szegedi
önkormányzat kórházának és a
makói Dr. Diósszilágyi Kórház
és Rendelőintézetnek felajánlott
gyógyászati segédeszközök átadását az intézmények vezetői.
A nagylelkű, több mint tízmillió
forintos eszmei értékű adományt
az ADRA Hungary Alapítvány
ajánlotta fel, a gyógyintézmények igénye szerint ágyakat és
egyéb segédeszközöket juttattak
el még július végén a szűkölködő

osztályok javára. A segédeszközök zömmel használt, de újszerű
állapotban lévő, két-hároméves
német bútorok.
- Szegednek negyven, Makónak húsz kórházi ágyat adhattunk át, mindegyiken van modern, elektromos emelőrendszer
- mondta lapunknak Murányi József, az alapítvány régióvezetője.
Takáts Józseftől, a makói kórház igazgatójától megtudtuk:
most először kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal, és nagyon
köszönik a felajánlást. A legegyszerűbb kórházi ágy is csaknem
ötvenezer forint, így a közeljövőben nem lett volna lehetőségük
rá, hogy újszerű ágyakat szerezzenek be. Az igazgató elmondta:
a pszichiátria, a sebészet és a

Sebastian González a szegedi opera tenoristája volt

Énektanár Chiléből

DOMASZÉK. A polgármesteri
hivatal meszelése és felújítása
miatt augusztus 17-éig a
főépület zárva tart. Az ügyfeleket
a hét végéig a II. számú
épületben, a Dózsa György utca
31. szám alatt fogadják. Az
ügyintézők 8 órától délig
dolgoznak, dc a teljes körű
szolgáltatást n e m tudják
biztosítani. A hét végéig csak
adó-, igazgatási- és szociális
ügyekkel, valamint építési
kérdésekkel foglalkoznak.
KISTELEK. Eredményes
Sapard-pályázatot nyújtott be
fejlesztésekre a kisteleki teleház.
Az elnyert támogatásból, 991
ezer forintból szerzik be az öt
számítógépükhöz az új
konfigurációkat és a szükséges
szoftvereket. Ebből az összegből
vásárolnak színes fénymásolót
és bútorokat. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás még nem
zárult le, addig nem kezdődhet
meg a beruházás. A tclcház
bővítése előreláthatóan
szeptemberre fejeződik be.
SZEGED. A Hermán Ottó
Horgászegyesület szombaton
második alkalommal rendez
horgászversenyt Szegeden, a
klebelsbcrgtelepi sportgála
keretében. A rendezvényt a
Fehérparton tartják, ahol ezen a
napon reggel 5 órától délután 1
óráig csak a benevezett
versenyzők horgászhatnak. A
szervezők a versenyre kizárólag
hattyasi horgászok jelentkezését
várják. A vállalkozó kedvú
résztvevők a nevezési díj
ellenében a helyi vendéglő által
kínált kakaspörköltet is
tesztelhetik.

Kumborék rács
mögött maradnak

- A megyei bíróság november
11 -ig meghosszabbította a zsarolással gyanúsított egykori főnyomozó, Kumbor Tibor és két arab
társa előzetes letartóztatását tájékoztatta lapunkat Ihgniczky
József főügyészhelyettes, a megyei főügyészség szóvivője.
A három férfit, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
nyomozó osztályának volt vezetőjét és két társát M. R.-t és T.
H.-t - mint azt korábban megírtuk - július 10-én kommandósok fogták el Szegeden. A gyanú
szerint a férfiak több tízmillió forintot zsaroltak ki áldozataiktól,
egy szegedi és egy budapesti válFotó: Illyés Szabolcs lalkozótól. Az egyik férfira akkor
csaptak le, amikor a zsarolás
fül-orr-gége osztály kapja majd utolsó részletét, 16 millió forintot vett át az egyik sértettől.
meg az új segédeszközöket.
Az ágyak mellett még betegSzerkesztőségünket felkereste
emelő, szivacsbetét, tolókocsi,
rokkantkocsi, járókeret és fúrdetőszék is volt az adományban. A
szerződést az igazgató és Kovács
Endre írta alá, majd megtekintették a még raktárban álló ágyakat.
Az ADRA Alapítványt a Heted
Napos Adventista Egyház működteti, története a XIX-XX. szá- Egy eddig még hagyomány nélzad fordulójának Amerikájába küli rendezvény indul útjára
vezethető vissza. A magyar szer- Szegeden: holnaptól augusztus
vezetnek, amely 1990 óta műkö- 20-ig nemzetközi grillfesztivál
dik hazánkban, zömmel német lesz a Széchenyi téren.
vállalkozók ajánlanak fel jelentősebb összegeket, így kerülhettek MUNKATÁRSUNKTÓL
a segédeszközök az intézményekhez.
A város főterén idén először renI. sz. dezi meg az Ó-Park 2001 Kft. a
nemzetközi grillfesztivált. Augusztus 20-ig a Széchenyi téri
platánok árnyékában több mint
húsz profi vendéglátós csapat,
köztük két román, két jugoszláv,
egy török és egy kínai nemzetiségű gárda süti majd a finomabbnál finomabb étkeket, amelyek
megvásárolhatók, vagy helyben,
a sétányon felállított nagy sátor
A műemlékvédők közreműkö- alatt lehet elfogyasztani.
désével felújították a Cserna-féA nagyközönség holnap már
le szélmalmot. Az eredeti álla- déli 12 órától megtekintheti az
potának megfelelően helyreállí- előkészületeket, majd 15 órakor
tott műemléket Fábiánsebes- részt vehet az ünnepélyes megtyén
önkormányzata
tartja nyitón. Ezután megkezdődik a
rendben. A gádorosi út mentén grillételfőző verseny, hogy 18 óra
lévő szélmalmot a nagyközön- körül a zsűri megkóstolhassa az
ség is látogathatja.
ételeket. A zsűri elnöke Benke

a szegedi megzsarolt férfi, B. O.
könyvelője is. Az asszony, aki
szintén feljelentést tett az egyik
férfi ellen, azt állította, főnökéhez hasonlóan ismeretlen személyek őt is megzsarolták. - Azzal fenyegetett a telefonáló, ha
nem fizetek kétmillió forintot,
„ránk jönnek". Először nem is
értettem ezt a kifejezést - idézte
fel a történteket a könyvelő, aki
végső elkeseredésében az egyik
gyanúsítotthoz, M. R.-hez fordult segítségért. Az arab férfi egymillió forint védelmi pénzt kért.
- Annyira féltem a kihallgatáson, hogy sírógörcsöt kaptam.
Az ellenségemnek sem kívánom
ezt a rettegést. Még most is féltem a családomat, a gyermekemet - tette hozzá az asszony, aki
még most is attól tart, a zsarolók
bosszút állnak rajta.
Krajkó Zoltán, M. R. védője
nem cáfolta
értesüléseinket,
ugyanakkor kijelentette: - Védencem elmondása szerint nem
történt zsarolás.
A. T. J.

Holnap kezdődik
a grillfesztivál

Megújult
egu)
a fábiani
abic
szélmalom

László Oscar-díjas mesterszakács, tagjai Kőbán Rita olimpiai
bajnok, Fekete László erőemelő,
Kolonich György olimpiai és világbajnok, Horváth Balázs többszörös kajakvilágbajnok, Pessuth
Rita aerobik-világbajnok, Marsi
Anikó, az RTL Klub szerkesztője,
s Kaszás Géza, az RTL Klub receptklubjának vezetője. A hozzáértők értékelését követően bárki
rendelhet a fejedelmi étkekből.

PENTEKI
PROGRAM:
17.00: GM Alapfokú Táncművészeti Iskola
18.00: B52 Fitness-bemutató
19.00: Passión Divatszínház
20.00: Csala Zsuzsa és Albert Dezső főz
21.00: 3 C o o l G i r l ' s
22.00: Zsomboy's-koncert

Több százan keresték fel tegnap a vérellátó sátrát

Több a fiatal véradó
Több százan, köztük politikusok
és közéleti személyek adtak vért
tegnap Szegeden, a Széchenyi téren, a Vöröskereszt és a Rádió 88
által szervezett véradáson.
Sebastian González majdnem két évtized m ú l t á n tért vissza Szegedre.
A szegedi operatársulat tenoristája volt a nyolcvanas évek
elején a chilei Sebastian González, aki két évtized múltán
egy dal erejéig fellep A víg özvegy Dóm téri előadásain.
Cavaradossi, Des Grieux, Don
Carlos, Hiriddu, Dick Johnson
és még hosszan sorolhatnánk
azokat a főszerepeket, amelyeket
a nyolcvanas évek első felében
Sebastian González a szegedi
operaegyüttes tagjaként elénekelt. A chilei tenorista Santiagóban és Rómában, a Santa Cecilia
Zeneakadémián tanult, díjat
nyert a Gigliről elnevezett nemzetközi énekversenyen, majd
sokfelé fellépett és tanított, mielőtt a szegedi társulat tagja lett. 'Három-négy éven át énekeltem
Szegeden, jól éreztem itt magam,
mert sok szép szerepet kaptam
és olyan nagyszerű muzsikusokkal dolgozhattam együtt, mint
például Pál Tamás. Kiváló partnereim voltak, szívesen emlékszem Bajtay-Horváth
Ágotára,

Vámossy Évára, Réti Csabára,
Gyimesi Kálmánra és a többiekre. 1985-ben Debrecenbe szerződtem, onnan öt év után Bázelbe kerültem három évre, végül
hazatértem Chilébe és énektanárként dolgoztam a santiagói
egyetemen. Imádom a munkámat, nagyszerű dolog fiatal énekesekkel dolgozni. Szeretnék minél több jó tenoristát képezni,
mert nagy hiány van ebből a
hangfajból. Tíz éve nem jártam
Magyarországon, bár leányom,
González Mónika Budapesten él,
és rendszeresen énekel az Operaházban. Büszke vagyok rá, mert
amellett, hogy kitűnő énekes,
nagyszerű, intelligens, szenzibilis ember. Ezekben a hetekben
Ausztriában Liu szerepét énekelte sorozatban St. Margaretenben
egy TUrandot-produkcióban meséli Sebastian González, akitől A víg özvegyben egy vendégslágert hallhat a közönség - A
mosoly országából a legszebb áriát: „Vágyom egy nő után..."
H. ZS.

Alig egy óra leforgása alatt már
több mint félszázán adtak vért
tegnap délelőtt a szegedi Széchenyi téren a helyi Vöröskereszt és
a Rádió 88 által délelőtt 11 és délután három óra között rendezett
véradáson. Az Országos Vérellátó
Szolgálat sátorban fogadta a többszörös és az új véradókat. Először
természetesen
valamennyien
vérvizsgálaton estek át, s csak annak eredménye után nyújthatta
karját mindenki a rendkívül kedves „vérvevők" felé. A több száz
véradó között ismerős arcok is
felbukkantak, Kozma József szocialista alpolgármester és Rákos
Tibor, a Fidesz-MPSZ szegedi
szervezetének elnöke, országgyűlési képviselőké is.
Szekeres Veronika, a vérellátó
szolgálat régióigazgatója nagyon
örült, hogy új véradókkal is találkozott, azt pedig külön hangsúlyozta: sok fiatal vett részt az
akcióban. A régióigazgató elmondta, nincs vérhiány, rendelkezésükre áll a szükséges vérmennyiség, de a készletek feltöltését folyamatosan biztosítani
kell. Nyáron ugyanis általában

A régi véradók mellett sokan először segítettek ilyen formában
másokon.
Fotó: Karnok Csaba
több vér fogy, főleg a balesetek
miatt.
Fejes Andrea és Nagy Krisztián
rutinos váradónak számít. A fiatalasszony elmondta, szeret megbizonyosodni arról, hogy teljesen
egészséges. A fiatalember a Rádió
88 adásában hallott a lehetőségről, és mivel mindig ad vért, ha értesítik, most is elindult, mert,
mint megjegyezte, mellesleg jó

bulinak is tartja. Futó László egy
pizzafutárnál dolgozik, tegnap éppen szabadnapos volt, ráért, ezért
eljött vért adni, sőt egyik kollégája
is vele tartott. A szőke fiú cseppet
sem látszott idegesnek, pedig
most ad vért először. Bogán Zsolt
is először adott vért, most töltötte
be a 18. évet. Édesanyjával és barátjával állt be a sor végére.
DOMBAI TÜNDE

•

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 14.
A Fidesz és a város napirendjeiről is tárgyalnak

Rendkívüli és rendes
közgyűlés egy napon
Cégfúziókról, költségvetés-módosításról, vagyoni helyzetjelentésről is szó lesz a jövő héten
a szegedi közgyűlés naprendjén.
A Fidesz-frakció által szorgalmazott rendkívüli közgyűlésen
az ellenzéki párt által megjelölt
témák is szerepelnek. A jobboldali frakciók részvételével az
általuk javasolt időpontban ma
is lesz (csonka-)közgyűlés.
Augusztus 22-én egy rendkívüli
és egy rendes közgyűlés zajlik
majd egyszerre a szegedi városházán. A rendkívüli közgyűlésen
a Fidesz-frakció által javasolt napirendi pontokat
tárgyalják,
amelyek érintik a lakóépületek
felújítását és az ahhoz kapcsolódó pályázatokat, a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket,
valamint a preferált intézményekről szóló önkormányzati
rendelet Szegedi Tudományegyetemre való kiterjesztését. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester tegnapi sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban megjegyezte: az egyetem rosszul járna,
ha pusztán preferált intézményként kezelné a város, hiszen már
most is jóval több annál. Az alpolgármester hangsúlyozta: a
rendkívüli közgyűlésre előterjesztett anyagok némi felkészületlenségről tanúskodnak, de ez
nem akadálya annak, hogy eleget
tegyenek az ellenzéki frakció kérésének.
Az augusztus 22-én tartandó,
„normál" közgyűlés minden bizonnyal legizgalmasabb pontja a
költségvetés módosítása mellett
a helyi- cégösszevonásról szóló
előterjesztés lesz. A helyi közlekedési tevékenységet folytató három cég összevonását javasoljuk

a közgyűlésnek - mondta az alpolgármester. E szerint az önkormányzati tulajdonban lévő Szegedi Közlekedési
Társaságba
(SZKT) olvad a társaság járműparkját karbantartó Vivaép Rt. és
visszakerül a céghez a város parkolási rendszerének üzemeltetője, a Szepark. Szentgyörgyi szerint az összevonással jelentős
költségek takaríthatók meg a város számára, s megszűnik az az
állapot, hogy a privát Vivaép számára a városi SZKT biztosítsa a
megrendeléseket és a telephelyet.
A város számára ugyancsak kifejezetten hátrányos, hogy a területén parkolási rendszert működtető, Szepark Kft. - amelynek 55
százalékban tulajdonosa volt a
Vivaép - jelentős nyereségéből
Szeged nem tudott kivenni egyetlen fillért sem. Az összevonást az
teszi lehetővé, hogy a Vivaép fő
tulajdonosa eladta részét a közlekedési társaságnak, ezzel az önkormányzat szempontjából előnyösen rendeződtek át a tulajdonviszonyok. Az önkormányzati elképzelés szerint megszüntetik a Vivaépet, s a járműkarbantartás az SZKT-hez kerül, amivel
évi 200 millió forintot meghaladó költségmegtakarítás érhető el.
A parkolási rendszer is visszajut
eredeti helyére, a közlekedési társasághoz. Szentgyörgyi szerint
ennek az lesz az előnye, hogy a
parkolási rendszerből származó,
folyamatos likviditást lehetővé
tevő készpénzmozgás a közlekedési cég számára keresztfinanszírozási lehetőségeket nyit meg.
Miután az SZKT veszteséges, lehetővé válik az évi 80-100 millió
forintot jelentő nyereségadó befizetésének megtakarítása is.
O.K.K.

Borfesztivál
és kenyérünnep
A hatodik csongrádi borfesztivál és a negyedik kenyérünnep
ma a szőlőtermelők, borosgazdák szakmai napjával kezdődik,
melyet évek óta a Bokrosi Művelődési Házban tartanak.
A szakmai nap keretében bemutatót tartanak a szőlők között. A
rendezvény idején mezőgazdasági gépkiállítást és vásárt rendeznek.
A borfesztivált 15-én, pénteken este 6 órakor nyitják meg.
Addigra benépesül a Dob utca
fürdő előtti szakasza, a pavilonokban díjnyertes csongrádi és
más vidékekről hozott borokat
kínálnak.
A
borutcában
augusztus
15-étől 17-éig, vagyis vasárnap

éjfélig számos szórakoztató rendezvény várja a nagyérdeműt. A
Csongrádi Városi Fúvószenekar
térzenét ad, föllép a Csongrádi
Allegro Mazsorett és a Múzsa
Művészeti Iskola modern tánccsoportja, minden éjjel utcabál
zárja a napot.
Szombaton halászléfőző versenyt és kenyérsütési bemutatót
tartanak a borutca kemencés
kertjében. A halászléfőzők közt
ismert közéleti emberek is lesznek.
A háromnapos borünnepet vasárnap este 10 órakor a csongrádi Alföld Néptáncegyüttes fesztiválműsora zárja, éjfélkor afrikai
zenével szórakoztatják a borkedvelőket.
B. GY. GY.
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A kereskedők egy része a Mars téren tartaná a buszpályaudvart

Korszerű piacot építenének
Csongrád megye legnagyobb piacterén, a szegedi Mars téren
árusító kereskedők egy részének az a véleménye, hogy maradnia kellene a buszpályaudvarnak, kapjon nagyobb területet a Tisza Volán, ugyanakkor
mielőbb kezdődjék meg a tér
átépítése. Nem titkoltan attól
tartanak, a pályaudvar elköltöztetése után elsorvadna a piac.
Botka László polgármester szerint ettől nem kell tartani.
A variáció, B variáció, földszintes
piac, netán emeletes? E kérdések
körül forgolódtak a viták nem is
olyan régen Szegeden, amikor
napirendre került: mi legyen a
Mars téri piac sorsa. Az elmúlt
ciklusban született önkormányzati döntés szerint emeletes piac
épült volna a Mars téren, tavaly
ősz óta viszont már az a nézet
erősödött, hogy ne költöztessék a
kereskedőket emeletre, inkább
az hozhatna megnyugtató megoldást, ha a Tisza Volán a város
egy másik pontján építene új,
korszerű buszpályaudvarát. A
közlekedési cég vezetése már ki
is jelölte a leendő buszközpont
helyét a Bakay Nándor és a Vásárhelyi Pál utca sarkán.
- Nézze, én már lassan húsz
éve árusítok ezen a téren, és azt
tapasztaltam, időről időre felmerül a tér rekonstrukciójának kérdése, ám az építkezésből soha
nem lett semmi, mert nem volt
rá pénz. Gyanítom, a sok vita
után megint csak ez lesz a nagy
tervezgetés eredménye - összegezte nem túl optimista véleményét egy kereskedő, amikor tegnap délelőtt arról kérdezősködtünk a Mars téren: költözzön,
vagy inkább maradjon a buszpályaudvar. Az idős férfi hozzátette: a zsúfoltság ugyan amellett
szólna, hogy máshol épüljön
buszközpont, ám a kereskedők
igénye inkább az lenne, hogy a
Mars téren próbáljanak mindenki számára megnyugtató megoldást találni.
Mracskó fózsefné

1960 óta kí-

A vélemények szerint maradjon is a buszpályaudvar a Mars tcrcn, meg nem is.
nálja már a zöldséget és a gyümölcsöt. Az asszony szintén úgy
vélekedett, a Mars téren maradjon a pályaudvar. - Amikor nemrégiben tíz napon át zárva tartott
a csarnok, a mi forgalmunk is
jócskán visszaesett. Gondolhatja, mi lenne itt, ha a buszközpont elköltözne - jegyezhettem
fel szavait.
Tóth Györgyné népművészeti
árukkal kereskedik. O szintén
úgy gondolja, csak a buszpályaudvarral együtt igazi a Mars tér.
Bíró Sándor, a Mars téri kereskedők egyesületének elnöke pedig
így fogalmazott:
- Egyesületünk megalakulása
óta azért dolgozik, hogy a Mars
téren maradjon a buszközpont.
Csupán azt javasoljuk, hogy ne a

Szent Gellért utca irányába terjeszkedjen a Tisza Volán buszközpontja, hanem a körút vonalában kapjon nagyobb területet.
Az élelmiszeripari főiskola elé
pedig egy minden igényt kielégítő, nagyvásárcsarnokot szeretnénk a tér átépítése után. Mert
az átépítésre egyértelműen szükség van, a jelenlegi állapotok már
nem sokáig tarthatóak tovább.
Botka László Szeged polgármestere Mars tér ügyben a következőket mondta lapunknak:
- A város vezetése egy korszerű
piactér kiépítésében gondolkodik, mert úgy véljük, mindenkinek az a legfontosabb, hogy kulturált körülmények között vásárolhasson. E beruházás előkészítésén dolgozunk, ennek anyagi

Fotó: Miskolczi Róbert

hátterét szeretnénk megteremteni. Egy ilyen piac helyigényes, s
mivel a Tisza Volán Rt. is nagy
területtel szeretné bővíteni buszpályaudvarát, úgy vélem, e két
létesítmény egy téren történő elhelyezése nem, vagy nehezen
lenne megoldható, és nem is lenne szerencsés. Egyébként akkor
is buszközpont maradna a Mars
tér, ha a Tisza Volán úgy döntene, hogy új pályaudvarát a Bakay
Nándor utcában építi fel, hiszen
a Mars tér a helyi közlekedés
központjaként funkcionálna, s a
helyközi és távolsági járatok
nagy része is megállna a téren,
vagyis nem kell attól tartani,
hogy a piac forgalma jelentősen
csökkenne.
BÁTYI ZOLTÁN

Még tart a halálos munkahelyi baleset körülményeinek teljes vizsgálata

Feljelentés után nyomozás folyik
Feljelentést tesz a munkavédelmi főfelügyelőség a Pick Szeged Rt.-nél történt munkahelyi balesettel kapcsolatban. Mint ismeretes, a vállalat egyik dolgozóját egy
teherautó tolatás közben nekinyomta a rakodórámpának. A fiatal, egygyermekes férfi
belehalt sérüléseibe.
Alig két hete történt az a tragikus munkahelyi baleset a Pick Szeged Rt. Szabadkai úti telepén, amikor is egy teherautó tolatás közben
nekinyomta a rakodórámpának a cég egyik
sertéseket számláló dolgozóját. A húsipari
cég fiatal, 26 éves munkatársa olyan súlyos

sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A baleset körülményeit azóta is szakértők
bevonásával vizsgálják. Maróti Gyula, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Csongrád Megyei Felügyeletének az igazgatója arról tájékoztatta
lapunkat, hogy feljelentést tesznek az
ügyészségen.
- A mentőorvosok diagnózisa, a helyszín,
valamint az eddigi vizsgálataink alapján teszszük meg bűnvádi följelentésünket. Ezek
alapján ugyanis vélelmezhető, hogy a fiatalember azért halt meg, mert nekinyomta a te-

hergépkocsi a rakodórámpának - mondta
Maróti Gyula. Az igazgató hozzátette: tudomásuk szerint már elkészült a boncolási
jegyzőkönyv, de azt leghamarabb csak egy
hónap múlva kaphatják meg, azonban ennek
hiányában is egyértelmű, hogy miért halt
meg a fiatalember.
A rendőrség közben tovább folytatja a nyomozás. - Mi úgy tudjuk, hogy nem készült
még el a boncolási jegyzőkönyv - felelte kérdésünkre 7hczakov Szilvána százados, a
Csongrád Megyei Rendőrkapitányság szóvivője.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Tízezrek fordultak meg a csongrádi Körös-toroknál
Több tízezer ember fordult meg az idei
Körös-toroki napokon Csongrádon. A
vendégek jól érezték magukat, de általános volt a vélemény: több WC-re,
zuhanyozóra lenne szükség. Az üzemeltető ezek mellett még szilárd utat,
nagyobb parkolót, pormentes táncteret képzelt el. A pénzt pályázati úton
teremtenék elő.
Az idei Körös-toroki napok látogatottsága, programdömpingje számos eddigi
csúcsot megdöntött. Régóta nem látott
tömeg lakta be a kemping területét, s az
ország minden pontjáról sátorral érkezők száma felülmúlta az elmúlt évek
áradatát. Az újfent felállított parti színpad, a vásárosok, vendéglátóhelyek előtt
négy napon keresztül tartott az oldott
hangulatú ünneplés. Az utóbbi évek legjobban sikerült Körös-toroki rendezvényén azonban a feltűntek a hiányosságok is. Többen is elmondták, mi az, ami
A vendégek is úgy látták: a Tisza-part varázsa olyan lehetőség, amit kár lenne nem tetszett. Kevés ennyi zuhanyozó és
parlagon hagyni.
Fotó: Karnok Csaba WC ekkora tömegnek. A part tisztaságá-

ra is jobban lehetne ügyelni - vélte a
más városból ide jött vendég - , ha több
lenne a szeméttartó, és ezek az edények
nem lennének messzire a parttól.
Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy
ide érdemes beruházni, hiszen olyan varázsa van a strandnak, ami a kényelmetlenségek ellenére is vonzza az embereket.
A felmerülő hiányosságokkal kapcsolatban Erdős László, az Idegenforgalmi
Kft. igazgatója kifejtette, a nagy látogatottság valóban fejlesztéseket tesz szükségessé számos területen. Idén három
ponton huszonnégy mobil vécét helyeztek el, melyek használata ingyenes volt.
Számuk növelése mellett elhelyezkedésüket is át kell gondolni jövőre. Szükségesnek tartja, hogy a part menti sétányt
burkolattal lássák el, és megfelelően világítsák ki.
- Van elképzelésünk arra, hogyan lehetne megoldani a kavargó por problémáját is. Ezer négyzetméteres táncparkettet raknánk le a parti színpad elé.

Mindemellett szükséges lenne a külső
parkoló felújítása is, hiszen ott csak vasárnap közel ezer autó parkírozott mondta Erdős László. A tervek megvalósításhoz szükséges anyagi háttér megteremtését pályázati forrásból látja elképzelhetőnek, hiszen a kft. csak üzemeltetőként van jelen. Mint tulajdonosnak, a
városnak kell majd pályáznia.
- A vendégek itt tartása, színvonalas
kiszolgálása a város és a Körös-torokból
élők közös érdeke - tette hozzá. Hiszen,
ha a vendég jó szájízzel távozik a városból, az jobb bármilyen reklámnál. A
nagy forgalom miatt megéri a szállásadóknak, az idegenforgalmi adó és az
iparűzési adó révén a városvezetésnek, a
vendéglátóegységeknek
a fejlesztés.
Nem mellékes az sem, hogy a jó reklám
a Körös-toroki ingatlanok árát is növeli.
A szervezők bíznak a közös érdek összetartó erejében, s remélik, jövőre még
kulturáltabb körülmények között tudják vendégül látni az ide látogatókat.
P. K.
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Családi események

Az új zeneigazgató, Molnár László vezényli a Dóm téren a Lehár-operettet

A víg özvegy három tenorja

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Csapó Zoltán és Putnoki Szilvia, dr. Csepregi László György és Bednár Mónika Ilona,
Márkus János és Balla Erzsébet, Farkas Árpád és Bucsuházy Eszter, Kohári György és
Horváth Katalin, Pataki Gábor és Elekes
Ibolya, Németh Róbert Antal és Szécsi Marianna, Koltai Gábor József és Hajdú Tünde,
Jancsák Csaba és Majzik Andrea, Lehóczky
Zsolt és Kerekes Márta Andrea, Bernát Tamás Gergely és Huszta Anett, Kiss Krisztián
Zsolt és Kali Judith, Kolompár Károly és Fátyol Enikő Sarolta, dr. Kapronczay Tamás
Árpád és Batta Zsuzsanna, Farkas Gábor és
Sebő Andrea Márta, Horváth Mihály és Szekeres Tünde, Tari Attila és Süli Zsófia Nyemcsok Attila Csaba és Takács Katalin Csilla,
Börcsök Péter Zoltán és Füleki Lívia.
SZÜLETETT

A monarchiabeli operett egyik
legjobb specialistájának tartják
Molnár Lászlót, a szabadtérin
péntektől látható Lchár-darab,
A víg özvegy karmesterét, aki
augusztustól újra a szegedi
színház zeneigazgatója.
- A színházi gazdasági
megszorítások hogyan befolyásolják
az
operatagozat
következő
szezonját I
- A létszámleépítés bennünket is érintett, de n e m olyan
mértékben, hogy veszélyeztetné
az operaegyüttes működését. A
kővetkező évadra tervezett program megfelelő nívón megvalósítható. Olyan nagyoperákat játszunk - D o n Carlos, Anyegin,
Bánk bán, Tosca - , amelyekhez
nagy kórus és mindkét zenekar közreműködése szükséges.
Egyetlen játszóhelyünk a nagyszínház lesz, ezért valamivel kevesebb előadásra számíthat a
publikum. A kínálat színesítésére Strauss-gálát, opera és operettgálákat szeretnénk rendezni, valamelyest kárpótolva ezzel
a közönséget a szokottnál kevesebb produkcióért. Remélem,
gyorsan befejeződhet a kamaraszínház rekonstrukciója és a
színliáz anyagi kondíciói is úgy
javulnak, hogy a két játszóhely
kiszolgálásához szükséges mértékben fejleszteni lehet majd a
társulatot. Ha a kamaraszínház
megnyílik, újból lehetőségünk
lesz olyan különlegességek műsorra tűzésére is, amelyek Vaszy
Viktor óta a szegedi operajátszást mindig jellemezték.
- Előző operaigazgatói
periódusa nagyon sikeres volt, a Carmentői az Oedipus Rexen és a
Pillangókisasszonyon
át a Thrandotig sok emlékezetes
produkció született
akkoriban,
és
1995-ben országos
operafesztivált is szervezett a társulat. Mit
szól ahhoz, hogy azóta
Miskolcé
lett a nemzetközi
operafesztivál!
- Előző zeneigazgatói periódusomban jóval több játéklehetőségünk adódott, jelentős turnékat
bonyolítottunk le, nagyobb repertoárral rendelkeztünk, mint
amit ma műsoron tudnánk tartani. Bár törekszünk rá, nem tartom valószínűnek, hogy a jelenlegi helyzetben rövid időn belül
ugyanolyan szintre emelhető a

Molnár László az esti próba közben a szabadtérin.
szegedi operajátszás. Ugyanakkor tudom, hogy a vidéki operatársulatok ma sem érik el a szegedi együttes színvonalát, továbbra is abszolút első helyen állunk, és ezt a rangot szeretnénk
is megőrizni. A miskolci operafesztivál nem az ottani társulatból nőtt ki, hanem egy fővárosi
vállalkozás szervezi, amely több
százmilliós állami támogatást
kap és a helyi színházi infrastruktúrát használja. Fáj a szívem,
hogy n e m Szegedre jött ez a rendezvény, de bízom benne, ha változnak a lehetőségeink, ismét
rendezhetünk saját operafesztivált.
- M/t gondol, miért olyan

nép-

Fotó: Kamok Csaba

szerű A víg özvegy, hogy rögtön
elkapkodták a jegyeket ?
- Ugyanazt a helyet foglalja el
Lehár Imre életművében, mint
Kálmán Imréében a Csárdáskirálynő. Az egész világon folyamatosan játsszák, Németországban, az Egyesült Államokban és
Japánban különösen népszerű. A
librettó szellemes, fordulatos,
Lehár muzsikája izgalmas hangszerelésű,
könnyed,
franciás
hangvételű, mégis erőteljes és
lendületes. Az énekszólamok is
sziporkázóan szellemesek. N e m
könnyű előadni, mert két kiváló
szoprán mellett két nagyszerű tenorista is kell hozzá. Ezúttal három tenorunk is lesz: Jankovits

József és Kovácsházi István mellett egykori szólistánk, Sebastian
González is fellép az előadásban.
Bár A víg özvegy kamaradarab,
Angyal Máriának sikerült látványos, nagy formátumú, ízig-vérig szegedi produkciót létrehoznia.
- Miért hallhatók benne eredetileg nem ebben a darabban
szereplő slágerek is 1
- A harmadik felvonást a rendezőnk úgy álmodta meg, hogy a
revüképben Lehár-slágerek lesznek a műsorszámok. így például
a „Ha megversz is imádlak én..."
és a „Vágyom egy nő után" is felcsendülnek az előadásban.
HOLLÓSI ZSOLT

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A SZEGEDI
KÖZLEKEDÉSI KFT.
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Csorba Péter Gábornak és Szegedi Szilvia
Viktóriának Roland Márké, Csorba Péter
Gábornak és Szegedi Szilvia Viktóriának Kevin Márió, Rigó Gábornak és Domoki Mónika
Teklának Albert. Petneházy Zoltánnak és
Naszradi Ágnesnek Adél, Huszka Péternek
és Szvetenay Mónika Annának Gergő Benedek, Farkas Jenőnek és Bagaméri Henriettnek Péter, Sováczki Imrének és Vidács Ibolyának Domlnik Imre, Bakacsi Lászlónak és
Szabó Ildikó Juditnak Krisztina, Szebenyi
Szilárdnak és Varga Eleonórának Hanna,
Edlich József Istvánnak és Fekete Piroska
Évának József, Szegvári Józsefnek és Molnár Katalin Mariannának Luca, Danc Istvánnak és Horváth Szilviának Dominik István, Lakatos Gábor Istvánnak és Kánitz Erika Etelkának Dávid, Vetró Róbert Jánosnak
és Papp Katalinnak Rebeka. Tóth András
Antalnak és Molnár Anett Évának Szabina,
Havai Zoltánnak és Bebesi Katalinnak Hanna Flóra, Fehér Norbert Csabának és Gyüre
Szilvia Évának Nikolett Szilvia, Váradi
Györgynek és Pap Erikának Nikolett, Komjáti
Norbert Tibornak és Fodor Máriának Péter
Norbert, Paplógó Jánosnak és Maróti Erzsébetnek Dániel, Lele Józsefnek és Lázár Katalinnak Virág Katalin, Török Attilának és
Nagy Krisztinának Gergő, Dobé Jánosnak és
Maitz Petra Gabriellának Viktória Kata,
Máthé Lászlónak és Tóth Sindynek Dominik,
Bak István Lászlónak és dr. Kertész Gabriellának Péter István, Kondász Ferencnek és
Tóth-Molnár Margitnak Bálint, Hermkens
Dennis Peternek és Tóth Edit Andreának
Anna Theodóra, Tróbert Rolandnak és Gut
Gabriellának Bence, Secenji Tibornak és
Andula Tündének Nikolett, Budai Sándornak
és Németh Erzsébetnek Réka, Pataki Lőrincnek és Varga Szilviának Lili, Túri Istvánnak és Fehér Anitának Erik, Sulyok Sándornak és Farkas Erikának Sándor Tamás,
Kruzslicz Gábornak és Kiss Szilvia Anitának
Amira, Katona Attilának és Lőcsei Tündének
Benjámin, Rácz Tibornak és Sólya Irénnek
Cintia Lili, Békés Andrásnak és Kelemen
Zsuzsannának Petra Alexandra, Bohák Tamásnak és Kővágó Viktória Elvirának Tamás
Mihály, Dávid Zsoltnak és Sávai Erzsébetnek Dóra, Szabó Emil Tamásnak és László
Elvirának Ágnes, Mészáros Tibornak és Tóth

%

S

m ű s z a k i angol

RT.
Cím: Szeged Nyitra U. 2 .

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ RT.

(A Tescóval szemben. a volt Le Scarpe helyén)

Tel.: 06-62/541-270

|

szakfordítót
keres, esetenkénti
megbízásra.
jelentkezni:
Török Miklós
06-62/592-280/334

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján az

Ágnesnek Kata Eszter, Varnju Tibornak és
Vörös Erikának Viktor Gábor, Kókai Ferencnek és Ördög Éva Barbarának Alex Kornél,
Pesti Gábornak és Huszák Ibolyának Tamara, Antal Csabának és Kaskötő Bernadett
Margitnak Kamilla Zsófia, Újvári Csabának
és Koczkás Orsolya Katalinnak Viktória,
Kenderessy-Szabé Csaba Pálnak és Sprok
Ágnesnek Jázmin Panna, Boros Istvánnak
és Hegyi Juditnak Virág Bagi Attilának és
Széli Borbála Annának Borbála Elza és Barbara Laura, Szalai Kázmérnak és Papp
Magdolnának Dominik, Varga Istvánnak és
Kovács Andreának Virág Napsugár, Kürti Jánosnak és Angelí Noéminak Bianka Lea,
Házy Zsolt Róbertnak és Csuka Bettina Enikőnek Zsolt Albert, Bálint Gézának és Takács Mária Magdolnának Laura, Török Jánosnak és Balázs Anita Máriának Anna,
Nyúl Gábornak és Schuller Helgának Bence
András, Balog Rolandnak és Bugyi Mónika
Anitának Bence, Bene Mihály Istvánnak és
Csáki Erzsébet Ilonának István András és
Gyula Zoltán, Kakuszi Krisztián Lászlónak
és Jenei Lívia Mariannak Vanda, Maróti Istvánnak és Szekeres Évának Rajmund, Molnár Tibor Lajosnak és Gégény Anett Gabriellának Bence Tibor, Mucsi Józsefnek és Török Nikolettának Ádám József, Péter Róbert
Istvánnak és Csiky Orsolyának Áron, dr.
Pintér Gábor Sándornak és Papp Katalinnak
Péter Tibor nevű gyermeke született.
MEGHALT
Dr. Csányi Mátyás, Suti Pál Mihály, dr. Szabó
Imréné Csabai Jolán Erzsébet, Molnámé Árva
Erzsébet, Szögi Istvánná Szűcs Mária, Újvári
Antal Gyula, Tanács Ferencné Bálint Ilona,
Dobó Miklósné Király Piroska. Laczkó Béla,
Bereznai László, Tótti István, Molnár István
Jánosné Csányi Mária Magdolna, Magna
Mártonná Végi Eszter Irén, Balogh Péter, Harkai Szilveszterné Törköly Rozália, Zöldi Imre,
Kovács Dezső, M. Kovács Pál, Fleisz József,
Daka Emil Imréné Gárdián Rozália. Tóth Sándorné Dimovics Ilona, Czlrokné Árendás Erzsébet, Krachtusz Rezső, Lantos László Gábor, Vőneki Imréné Csaté Erzsébet, dr. Periaki
Pálné Horváth Éva Emőke, Kovács Péter,
Molnár Ferenc, Kulácska Julianna, Tari Ferencné Ács Julianna, Kecskeméti József,
Makra Antalné Kispál Ilona, Pokorny Alajosné
Gombácz Irma, Rácz Vincéné Rácz Ilona, Gábor János, Ádám Sándor, Kocsis Jézsefné Darázs Rozália, Rácz Jézsefné Papdi Julianna,
Börcsök Ferenc. Ladik Mihályné Szemerédi
Ágota Gizella, Marób Sándorné Kiss Ibolya.
Király József András, Galgóczy Károlyné Kónya Erzsébet, Szekeres Ferencné Magda Ilona Jolán, Rózsi János Antal, Hegyesi József,
Dobó Antalné Ács Ibolya, Becski Mihályné
Koszé Ilona, Végh Lajosné Riszta Margit,
Makra József, Kovács Ignácné Kozák Katalin,
Nagy Szabolcs, Rumi János, Papp László, Rabi József, Szögi Szilveszterné Koza Erzsébet,
Körösi Gyula Károly, Lasancz Antalné Sziráki
Etelka, Csorba András Miklós, Hegedűs Jézsefné Szántó Katalin, Faragó Géza Sándomé
Varga Erika, Németh Sándor Jézsefné Jenei
Mária Ilona, Zelei István, Szabó János Ferenc,
Szabó Mihály.

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
•JÍtíRmr«
Vivendi Telecom Hungary

IKV RT. pályázatot hirdet
Keresse minden hónap

a S Z E G E D , B É R K E R T U . 8. sz.
alatti, a telekkönyvben 389/2. hrsz.-on
nyilvántartott, 4142 m 2 alapterületű
felépítményes ingatlan értékesítésére
(a volt Móricz-iskola)

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

PÁLYÁZATI ALAPÁR: 159 468 OOO Ft.

ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék

SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS
programajánlónkat!

A pályázati felhívás megvásárolható
2003. augusztus 15-ig 20 OOO Ft + áfa
ellenében

PROGRAM

KÜLÖNLEGESSÉGEINK:

az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
ügyfélszolgálatán
(Szeged, Dáni u. 14-16., tel.: 553-683).
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig
szerda:
8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig
péntek:
8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig

elején

J
p

2-10. o s z t á l y a i n k b a
f várunk még nyitott, érdeklődő gyermekeket!

j Érdeklődni:

»• Max. 16 fős osztály, családias iskola
*• Igényes, otthonos környezet
Egyéni fejlesztési terv szerinti oktatás,
tehetséggondozás
g »- Szöveges értékelések negyedévente
3 /
* • Osztályzatok nélküli, stresszmentes légkór
r - Általános iskolánkban kiemelt óraszámban
matematika, angol, informatika
>- Gimnáziumunkban emelt szintű angol,
informatika, dráma, médiaismeretek oktatása
>- Sokszínű művészetoktatás helyben, ingyen

NEKED!

ELSŐ HÁROM ÉVFOLYAMON
MINDEZ HÁZI FELADAT NÉLKÜL!

6 2 / 4 5 9 - 5 6 3 , 3Q/965-B8-13 « S z e g e d , Póm

I. u. 2.

DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ
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Előadás helyett
személyes vallomás
Immár hazajár Csongrádra nyaranta Deme László. A sorsfordító 2004-es év előtt nem magasröptű előadást, hanem vallomást hallhattak tőle a fiatalok, akiket a magyar nyelv szeretete hozott a nyelvművelő
csongrádi táborba.
Miért oly drága nekünk az anyanyelv? Mire jó az egyhétnyi tábor? Védenünk kell nyelvünket?
A professzor válasza közérthető:
- Nagyon fontosnak tartom ezt,
amikor
feltartóztathatatlanul
menetelünk, gőzerővel, vagy némi fönntartással, vagy aggodalommal vissza Európába, mert
az én korosztályom európai államban nőtt fel. Később húztak
egy vonalat Európa és Kelet-Európa között. A mi nemzedékünk
tudja, hogy még a laza együttélés
sem kockázatmentes, még kevésbé a szorosabbra fogott együttes, amit az európai államoknak
újra alakuló egysége próbál jelenteni. A megnyitó ünnepségen azt
mondták - az igazság egyik oldaláról közelítve - , hogy én lennék
a tizenegyedik évébe lépő ifjúsági
tábor kitalálója. Szerintem ezt a

Deme László nyelvészprofeszszor: Ragaszkodunk a gyökerekhez!
Fotó: Bálint Gyula György

tábort a történelem találta ki.
Ezért mondom: jó, ha visszanézünk egészen a gyökerekig.
A professzor emlékeztetett a
Gyökerek című amerikai filmre,
melyben egy fiatal, szabad afrikai
harcost sokakkal együtt elfogtak, s
rabszolgának kivitték az Újvilágba. A film hőse, Kunta Kinte, miután látta, nem tud megszökni, beletörődött a sorsába, családot alapított, de amikor gyerekei megnőttek, szükségét érezte elmondani saját történetét. Ez aztán nemzedékeken keresztül ismétlődött:
visszatértek a gyökerekhez.
A professzor emlékeztetett arra, hogy a Beszélni nehéz című
műsort Péchy Blanka alapította,
s a műsor címe Körmendi László
hangján szól, ő is munkatárs
volt, haláláig. Az utolsó mondatot pedig - „Beszélni nehéz című
műsorunkat hallották" - még
Erőss Anna mondja, aki kikapcsolódott ugyan ebből a műsorból, mégis része a történetének. Amikor a rádió vezetősége el
akarta venni az ő hangjukat, erősen tiltakoztunk. Mert ragaszkodunk a gyökerekhez! A Kazinczyversenyekhez, az Édes anyanyelvünk-versenyekhez ugyancsak mondta a professzor.
Deme László színesen és élvezetesen beszélt Péchy Blankáról
is, aki kulcsfigurája az anyanyelvművelők
mozgalmainak.
Színésznő volt, akinek politikai
okokból nem nyílt teljes tér.
Adyt, Babitsot és másokat szavalt pódiumokon, amikor ez
nem volt divat, a két világháború
között. Német és osztrák színházakban játszott, majd hazajött és
fölfedezte: valamit tennie kell.
Arra gondolt - bár nem volt gazdag ember - , olyan díjat alapít,
amellyel a példamutatóan beszélő színészek és rádiósok elismerésére nyílik lehetőség. Valahogy
bekerültek a jutalmazottak közé
az iskolai körök is, s ez volt az,
ami mozgalommá indította a
kezdeményezést, mely akár el is
halhatott volna. A csongrádi tábor a példa rá: nem ez történt.
BÁLINT GYULA GYÖRGY

Petrovicsné kérdése a gyújtogatóhoz: miért ?

Az IKV segített a családon

Petrovicsék a kiégett lakás helyett új otthont kaptak.
Az egy hónappal ezelőtt a szegedi Londoni
körúti lakástűz áldozatai, Petrovicsék az
IKV segítségével másik lakásba költözhettek. A rendőrség még nem zárta le a nyomozást, a tettes előzetes letartóztatásban
várja az ügy befejezését.
Egy hónapja szerelemféltésból felgyújtották
Petrovics Illésék szegedig Londoni körúti lakását. A sokak számára emlékezetes tűzből a
család egyik rokona és a szomszédok mentették meg Petrovicsék négyéves kislányának
életét: a férfi egyszerűen kidobta a második
emeleti lakás ablakán a kislányt, aki a szomszédok által kifeszített pokrócon landolt. A
család egy ideig ismerősöknél húzta meg magát, de már visszaköltöztek korábbi otthonuk
mellé, az IKV Rt. által biztosított lakásba.
Otthonos, tisztán, rendben tartott lakásba

A falfirkálók egyre több kárt
okoznak, nem kímélik a középületeket, a tömegközlekedési
járműveket, hidakat, busz- és
villamosmegállókat,
szóval
szinte s e m m i t . A MAV Rt. is
tehetetlen, alkut is, firkálható
felületet is kínált a graffitiseknek.

tők a tettest és milyen gyorsan
lépnek kapcsolatba a rendőrséggel - összegezte a társaság tapasztalatait Papp Zsolt,
az
SZKT forgalomirányítási üzemvezetője. - A szignókat archiváljuk, ezután a polgárőrökkel és a
rendőrséggel együtt próbáljuk
beazonosítani a firkálókat. Az
elfogott tettesek ellen feljelen-

tést teszünk. Tízezer forint érték alatti kár esetén az önkormányzat igazgatási osztálya hoz
határozatot. Az ennél nagyobb
károkat okozók a bíróságra kerülnek. A nagy értékű rongálásért eddig általában néhány hónapos, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték az elkövetőket. Kiskorúak

re már jól van, nem nyomasztja az sem, hogy
a szomszédos lakásba kellett visszaköltözni.
Az asszony megjegyezte: ő is várja már a
szeptembert. Most még nem meri egyedül
hagyni kislányát, de ősszel, amikor a pici
óvodába mehet, ő is munkába tud állni.
Petrovicsék még nem találkoztak a gyújtogató szomszéddal. - Látni sem akarom, de
azt szeretném megkérdezni tőle: miért csinálta? Kíváncsi vagyok, mit mondaná rá! tűnődött Petrovicsné.
A rendőrségen egyelőre nincs jelentős előrelépés Petrovicsék ügyében. - Még tartanak
a szakértői vizsgálatok, várhatóan a jövő héten lesz komolyabb előrelépés - tájékoztatta
lapunkat M. 7bronykóy Márta, a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Magyar narancs

Azonosított graffitisszignók

Rengeteg vagont borítanak graffitik.

Fotó: Miskolcri Róbert

vezetett be Petrovicsné. Még friss a festék, a
linóleum csillog, látszik, új. - Nagyon rossz,
lelakott volt ez a lakás, amikor idejöttünk.
Szerencsére sikerült megállapodnunk az
IKV-val arról, hogy ők állják a festés árát.
Mestert már mi kerestünk - emlékezett viszsza az „újrakezdésre" Petrovics Illésné. Amíg nem végeztek a munkások, addig itt, a
nagyszobában aludtunk. A gyerekek egy heverőn, én a férjemmel a földön.
Az asszony elmondta, a többi felújítási
munka sokba került: - Az összes ablak ki volt
törve, a vizesblokkot teljesen fel kellett újítani, a törött WC-t is megjavíttattuk, kicseréltük a padlószőnyeget és a linóleumot. Petrovicsné a felsorolás végén hangsúlyozta: nagyon hálásak mindenért, köszönik a segítőkész embereknek a ruhákat, heverőket.
Petrovicsné elmondta: kislánya szerencsé-

Sándor fános: takarítsanak a falfirkálók!

A MÁV Rt. és a falfirkálók képviselői a napokban úgynevezett
„megnemtámadási nyilatkozatot" fogadtak el. A MÁV Budapesten tűzfalakat, valamint kerékpár- és poggyászszállító kocsikat ajánlott fel festésre. Cserébe
a graffitisek sajátos szignójukkal
aláírva megígértek, megkímélik
az értékes vasúti kocsikat és epületeket. A MAV Rt. ezzel próbálja meg csökkenteni a falfirkálók
által évente több százmillió forintot okozó kárt.
Azt egyelőre nem lehet tudni,
hogy a megállapodásnak lesz-e
visszatartó hatása. Ez azért is
kétséges, mert már néhány graffitiscsoport jelezte, a paktummal
nem ért egyet, rájuk nem vonatkozik.
Szegeden az „összefirkált" trolik és villamosok lemosására a
helyi közlekedési társaság, az
SZKT havonta több százezer forintot költ. Rendszeresen hasonló nagyságrendű összeget
fordítanak a felhasogatott ülések és az összekarcolt oldallemezek cseréjére is. A tetteseket
csak elvétve sikerül kézre keríteni.
- Az elfogás sikere azon is múlik, észreveszik-e a járműveze-
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Fotó: Kamok Csaba
esetében a szülőknek kell helytállni.
Sándor fános, a Csongrád Megyei Polgárőrszervezetek szóvivője szerint az lenne példás büntetés, ha a rongálókat arra köteleznék, hogy tegyék jóvá a tettüket, egy meghatározott felületen
takarítsák le az összes firkát.
DOMBAI TÜNDE

2060-at írunk, május van, a nyár hamarosan
elviselhetetlenül
meleg és bazári hangulatú lesz, olyannyira, hogy lassan kiürül az
ország. Csak azok maradnak itthon, akik idegenforgalomból és
mezőgazdaságból élnek: az előbbiek azért, mert a perzselő nyár
elől ide menekülnek a görög és olasz turisták, az utóbbiak pedig
azért, mert a hosszú száraz évszak előtt be kell takarítani a termést.
Mi meg megyünk, pihenünk egy kicsit északon, az utazás előtt
azonban nem árt átnézni a híreket, hiszen az elmúlt héten tomboló hurrikán tönkretette a Szeged-Berlin sztráda egy részét, s
nem jár a gyorsvasút sem.
A hírek között akad kellemes és kellemetlen
is. A tudósok
szerint novemberre újabb árvíz várható az igen
kiszámíthatatlan klímájú Duna-Tisza közén, így a 2061-es év költségvetésében újabb jelentős összeg szerepelhet majd az
árvízvédelem
címszó alatt, s az uniós kasszából le kell folyatni azokat a pénzeket, melyek az alföldi rizsmezőkön
okozott károkat
enyhítik. fó hírek is vannak: jövőre köbméterenként
9,2 euróval
csökken az ivóvíz fogyasztói ára, de csak nálunk, hiszen magyar mérnökök kifejlesztették
és sikerrel alkalmazták
a tengervíz édesvízzé alakításának technológiáját.
Magyarországon
egyébként is beértek az elmúlt évtizedek újításai: a csepegtető
öntözést alkalmazva világelsők lettünk a sivatagi kelbimbó és
az aszalt fügefélék termelésében,
s most érik a méltán híres
magyar narancs is. Ugyan már vagy negyven éve
kikerültünk
a minőségi bor, gabona- és hústermelés
élvonalából, de hát
ami nem megy, azt ne erőltessük. Az újabb sikerek
egyébként
kárpótolhatják az országot. Húznak felfelé a GDP-ből 25 százalékkal részesülő kutatási-fejlesztési,
tudományos
ágazat
eredményei, s az ugyancsak a GDP-ből 21 százalékkal
részesedő idegenforgalmi ágazat mutatói is: a déliek hozzánk
menekülnek a forróság elől, míg az északiakat a páratlan magyar
mediterrán konyha, a megújuló energiaforrások
segítségével
hűtött enyhe és az európai összkészlethez
mérten
jelentós
mennyiségű
termálvíz, valamint az ehhez kapcsolódó
magas
szintű gyógyítóprogramok
vonzzák. Meg kell említeni azt is, a
kontinens egyik legnagyobb látványossága a magyar
nemzeti
örökséget a nem kevésbé véres fiesták hangulatával
vegyítő,
július-augusztusban
rendezett citrus- és
Szentkorona-fesztivál.
Verejtékben úszva ébredünk, 2003 forró augusztusában,
s
őszintén örülünk annak, hogy az idén még nem ettünk, s egy darabig nem is fogunk magyar narancsot enni. De mi lesz az unokáinkkal:
KATKÓ KRISZTINA
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AMIKOR HÚSZÉVES MODELLEK BIZONYGATJÁK A RÁNCTALANÍTÓ KRÉM HATÁSÁT

Az átlagos háziasszony csinos, fiatal, szikrázóan fehér a
fogsora, csak mosolyogni tud azon, ha gyermeke a fel-

azt mutatták, hogy a vásárlók
- bár irigylik ezeket az embereket - tisztában vannak az-

ismerhetetlenségig koszos, mindig a legszebb ruhájában
takarít. A reklámok többsége ilyen, vagy hasonló képet
fest a nőkről. Szakemberek mégis azt állítják, a reklámok
igyekeznek követni a valóságot.
módot, viselkedési mintát jelenít meg, általános értékű
üzeneteket hordoz és divatot
teremt. Tudjuk belőle például,
hogy egy rendes gazda macskájának tálkájába mi kerül
nap mint nap, láthatjuk, hogy
egy igényes háziasszony lakásának hogy kell csillognia,
és egyáltalán: hogyan kell kinéznie egy tisztes háziaszszonynak. A reklámok ugyanis
rólunk, az átlagemberekről
szólnak. Legalábbis a mai
trend szerint ennek kellene
I > Try veqeb megvalósulnia.
Néhány évvel ezelőtt még
IC á B B B \
színészek, modellek mosolyogtak ránk a plakátokról és a
Pamela Anderson a
képernyőről. A néző ideálja
vegetarianizmust hirdeti.
ugyanis a sztár, titokban minA reklám korunk egyik leg- denki arra vágyik, hogy olyan
nagyobb befolyással rendel- lehessen, mint aktuális pélkező kulturális terméke. Élet- daképe. A kutatások azonban

Jerry Hall szupermodell
ásványvizet népszerűsít.
zal, hogy ez nem az ő életszínvonaluk, vagyis a reklámozott terméket a maguk számára elérhetetlennek, luxusnak gondolják. így a tökéletes
nők és férfiak helyét átvették
az utca emberei, akik azonban
- valljuk be - szintén nem az

Álom és valóság: egy világhírű kozmetikai cég bejárata előtt tiltakoznak az ott dolgozó nők.
FOTÓK: M T I

utca emberei. Amikor húszéves modellek bizonygatják
hamvas bőrük mutogatásával,
hogy a ránctalanító krém milyen csodákra képes, vagy
amikor számítógéppel kifehérített fogak csillognak takarítás közben a jól öltözött háziasszonyok szájában, a legtöbb jó érzésű átlagnő joggal
kérdezi, mi köze van mindennek a valósághoz? Egyáltalán:
ki az, aki mosolyog azon, ha a
gyereke nyakig sárosan jön
haza a játszótérről, és vajon
mennyire természetes dolog
úgy enni egy fagylaltot, hogy
az egy gyakorlott pornószínésznőnek is dicséretére válna? A törekvések ellenére a
reklámokban szereplő nőknek
a mai napig nem sok közük
van a valósághoz, hiszen mindig idilli környezetben, tökéletes megjelenéssel ábrázolják
őket, mindezt azonban úgy állítják be, mintha ilyen lenne
manapság egy magyar átlagnő.
Szakemberek elismerik, a
természetességre való törekvés ellenére a legritkább esetben választanak teljesen hétköznapi nőt egy-egy termék
reklámozására. Koltai Dóra, a
Team Magyarország Kft. ügyfélkapcsolati menedzsere szerint azonban nincs általános
recept arra, hogy manapság
milyen egy női reklámszereplő. A cél minden esetben az,
hogy egy kicsit legyen hétköznapi, mindenképpen szerethető és barátságos, a többi
tulajdonságát azonban rá kell
igazítani a márkára és a reklámötletre. Egy kozmetikum
reklámozására
mindenképpen szép nőt választanak, babaápolási termékek esetében
viszont a legfontosabb az,
hogy a szereplő anyatípus legyen. A hagyományos értelemben vett átlagember csak a
kandikamerás, illetve a „meglessük otthonában" típusú
reklámokban szerepel.
A reklámfilmek célközönsé-

A tekintetek

vonzásában.

gét a háziasszonyok jelentik,
hiszen ők azok, akik a legtöbb
esetben a bevásárlást végzik.
Éppen ezért nagyon fontos,
hogy jól szólítsák meg őket,
hogy úgy érezzék, a hirdetésben szereplő termék valóban
nekik való. A reklámkészítők
ezért folyamatosan nyomon
követik a társadalmi változásokat, igyekeznek azokhoz alkalmazkodni. Nos, valóban
látni már néhány szárnypró-

Gyengeség a női sírás?
Női tulajdonság a sírás, és valóban a
gyengeség jele? Szégyellni való vagy

inkább ildomos élni vele? Feszültségoldó vagy kockázati tényező?
Úgy tartják, a sírás női vonás, a gyengébb nem tulajdonsága, tehát a gyengeség jele. A gyengeség pedig - mondják - szégyellni való, s akinek szégyellni valója van, az kiszolgáltatottá
lesz. Korunk embere ezért „kemény",
nem sír. Pedig ezzel nem életrevalóságát bizonyítja, hanem árt magának. Mert igaz ugyan - bizonyítják
felmérések hogy a nők a gyengébbek
(négyszer annyit sírnak, mint a férfiak), ám a pityergés fokozza az életösztönüket, erősíti őket. A sírás ugyan-

is - orvosok, lélekbúvárok szerint stresszlevezető, természetes érzelmi
reakciónk, s aki mer sírni, az feloldódik, és jobban őrzi az egészségét.
Sőt: a feszültségoldás eme egyszerű
módjára képesek - családterapeuták
szerint - a sírással őrzik a házasságot,
fontos lépéseket tesznek a békesség
megtartásáért.
Merthogy - mondják az idegélettan
kutatói - aki sír, az közelebb kerül
problémáinak és önmagának a megértéséhez, jobban tudja azt feloldani,
kezelni. Akárcsak a nevetés, a sírás is
kioldószelep - nem lehet véletlen,
hogy mindkettőért agyunk ugyanazon
területe a „felelős". S ahogy a nevetés,
úgy a sírás is képes gyógyítani. Elmaradása, visszafojtása árthat az embernek. Aki nem képes arra, hogy

könnyeibe fojtsa bánatát, szomorúságát, haragját, tehetetlenségérzetét,
fájdalmát, az magára hozhatja a bajt. A
tartós, kisíratlan feszültség ugyanis
kockázati tényezője a koszorúér-betegségnek, a magas vérnyomásnak,
legrosszabb esetben a rák támadásának.
Merni kell sírni! Nem a gyengék sajátja a könnyezés. (Kutatók kimutatták,
hogy a férfiak mintegy háromnegyed
része is bevallja, név nélkül, nem nyilvánosan, hogy a sírástól megkönynyebbül.) Az egerek itatása jelzésértékű: kifejezi, hogy részvétre van szükségünk. S aki síró embert lát, az enged
a keménységéből, érzéketlenségéből,
akaratosságából. És ha éppen ő a sírás
okozója, esetleg magába száll, kompromisszumkészebb lesz.

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

bálgatást, ahol a háziaszszonyszerepet magukról lerázó, dolgozó nők jelennek meg
a hirdetésekben, döntő többségében azonban ezek a filmek, amelyek sulykolják a
nézőbe a sztereotípiákat,
még mindig úgy jelenítik meg
a nőt, mint szexszimbólumot
vagy gondos anyát, aki mellesleg odaadó háziasszony is
egyben.
TÍMÁR KRISZTA

Nő

fizetett

Stone csókjáért

Az persze nem jó, ha a sírás a meghatás eszközévé válik, ha zsarolni
akarnak vele-visszaüt. Nem jó az sem,
ha túl sokszor záporoznak valakiből a
könnyek: a sírásra való túlzott hajlamra, a gyakori könnyezésre oda kell
figyelni, ugyanis lehet a kezdődő
depresszió jele is. Ha a sírdogálás társul állandó kedvetlenséggel, vagy
nagyfokú
hangulatingadozásokkal,
szorongással, félelmekkel, akkor már
nem mindig használ, ha jól kibőgjük
magunkat, tanácsos segítséget kérni. A
depresszió ugyanis köztünk ólálkodó
olyan népbetegséggé vált, hogy az emberek közel húsz százaléka életében
egyszer átesik rajta - a férfiak is, akkor
is, ha szégyellik a gyengeségüket, ha
nem akarnak sírni...
SZABÓ MAGDOLNA

Egy amerikai nő 13 millió forintnak megfelelő összegért
vásárolta meg egy aukción
Sharon Stone csókját. A szőke
színésznő egy Los Angeles-i
alapítvány számára, karitatív
célokra ajánlotta fel csókját,
HlV-fertőzötteket és AIDS-betegeket támogatna. A Daily
Mirror tudósítása szerint Stone 45 másodperces forró csókot váltott a szerencsés és gazdag nyertessel, a jelenlévők
szava elakadt a hölgyek láttán.
Rimm asszony, aki megnyerte
a csókot, már 25 ezer fontnál
(kb. 9,2 millió forint) megállt
volna a licitálásban, de a sztárszínésznő a nemes cél érdekében rábeszélte, hogy növelje az összeget.

Csütörtök,

BIZALMASAN
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HA A NAGYI FŐZTJE A CSÚCS

a főszakácsok?

Az autonómiáról
Autonómia. Egyre többször
hallott divatos kifejezés, főképp
a nők körében. Az előző generáció latmodellje már lejárt,
az új modell most van kialakulóban. Kezd beérni a Vízöntő-kor hozománya: a tudatos
önkeresés, az önismeret fontossága. Anyáinknál még szóba
sem kerültek azok a kérdések,
hogy ki vagyok, mit szeretnék,
mit akarok valójában, nem analizálták folyamatos tudatossággal
érzéseiket, vágyaikat.
Tették, amit az elvárások szerint tenniük kellett. Sokan közülük
még azt sem merték megtapasztalni, milyen időnként férj nélkül,
barátnőkkel eljárni szórakozni. A most felnövőben levő generációnak ez már elképzelhetetlen lesz. Az, hogy a nemiségen
alapuló birtokviszony és a különféle társadalmi elvárásoknak
megfelelő szerepjáték tartson össze embereket, az önmagát megismerni vágyó ember számára már nem fog működni. Persze,
tudom, sokan beleroppannának az őszinteségbe, nem is igazán
tudnának mit kezdeni vele, hiszen egy életen át megmondták
nekik, hogyan kell élni.
Ma egyre több nő választja az autonómiát, a függetlenséget. És
egyre több az egyedül élő nő, divatos kifejezéssel élve: a szingli.
Társadalmi jelenség lett. Ők egyenrangú partnerként, nem pedig
alárendelt szerepben szeretnének élni a választott férfival. Mivel ez
új jelenség, sok férfi ettől megriad, nem tud mit kezdeni vele. A nő,
aki gondolkodik, önálló, egyenrangú, nem birtokolható és nem
kiszolgáltatott. Persze minden belső erő mellett is gyöngédségre
vágyó és azt nyújtó. Ehhez partner kell, lélektől lélekig szóló
őszinteség. Nagyon izgalmas korban élünk, tele változással,
őrületes tempóban ránk zúduló információkkal. És ezek a változások mindenkire kihatnak, még a zárt emberekre is. Úgyhogy mi
is változunk, és változni is kell, és hogy ezt tudjuk követni, egyre
inkább belül kell megteremteni a biztos erőt, az árbocot, hogy
önmagunk tartóoszlopaivá váljunk. És akkor vége a társfüggőségnek, s ha két autonóm ember egymás valódi társává válik,
akkor akár a föld is megmozdulhat körülöttük, ők már lélektől
lélekig össze vannak kötve.
SOMA MAMAGÉSA

divatvilágváros
A ruha mint műalkotás. A divat mint iparművészet. Párizs és
Budapest mint a divat fővárosai. Kétszáz év, száz öltözékkel
illusztrálva, pompás selymek, ékszerfinomságú csipkék, veretes
hímzések. Hírességek ruhatervei a film- és a színház hírességeinek. A divat világcsúcsa és a legvidámabb barakk
egyenöltözékei. S egy villanás az új tervező generációtól.
MTI

Mindez együtt és részleteiben a Budapesti Történeti
Múzeum szeptember 28-ig
látogatható Párizs és Budapest
a
divat
tükrében
1750-2003 című kiállításának
pazar látványa. A rendezők, a
francia Catherine Join-Diéterle, Sophie Grossiord és a magyar F. Dózsa Katalin a műtárggyá nemesült viseleteket
állították középpontba, ezért
nem enteriőröket, hanem ruhákat mutatnak be.
Időrendben a XVIII. századtól indul a tárlat. Ez az a kor,
midőn a világ népei vigyázó
szemüket Párizsra vetik. S
nemcsak politikai, gazdasági
hanem kulturális vagy éppen
divatteremtő értelemben. Ez a
szalonok nagy korszaka, a lyoni selymeké, a legfinomabb
francia hímzéseké. A vitrinekben arannyal átszőtt selyemmel hímzett férfi díszruha, selyem fogadó köntös. E század
végén jelennek meg a divatlapok.
Illusztrálásul
teljes
összhangban egy párizsi városi viselet képe - és egy előkelő magyar nő ruhája.
A XIX. század végén, a XX.
század elején Worth szalonja
mellett a kényelmesen elegáns modelljeiről
és
az
1926-ban bemutatott fekete
kisestélyijéről híressé vált
Chanel, a szürrealizmusból
ihletet merítő Elsa Schiapirel-

Ugyancsak meglepődnénk, ha étteremben ülve a pincérrel hívatnánk a főszakácsot (vagy a konyhafőnököt), és egy nő
érkezne az asztalunkhoz. Pedig ma is
járja a szóbeszéd, hogy bezzeg a nagymama főztjénél nincs jobb. Nos akkor
hogy is van ez? Imádjuk a nagymama
ételeit, mégis férfiak állnak fakanállal a
vendéglő konyhájának élén? Hát mitől
jobbak ők, mint a nők?

Mielőtt egy értő szakembertől faggatóztunk volna válaszért, úton-útfélen mondtak ezt-azt, olyasmiket például, hogy ha a
férfi főz, nála egy a fontos: dús legyen az
étel, nem baj, ha holnapra nem marad
tejföl, nem sajnálja ki a dolgokat, míg a
nők nyolcvan százaléka beosztóbb. Egyes
vélemények szerint karakteres ételt csak
férfi szakács tud főzni, bár oda ügyes
kézilány is kell. A férfiak keményebben
ízesítenek, míg a nők „simulékonyabbak",
ezért is jobbak a főzelékeik meg a süteményeik. No és mi lehetett a nagymamák titka? Mondják - akik még emlékeznek - a sparheltet (annyi karikát
vettek le, amennyivel nagyobb hőt akartak, és a végében melegen lehetett tartani
az ételt), említik a fekete palacsintasütőt,
az egy hétre előre készített rántást, a
fekete lemezből készült tepsit, a vaslábast, a házilekvárt, a békebeli lisztet...
Mondták: azért is jobb a nagymama
főztje, mert ő a kedves, az engedékeny,
nincs minden kérésre válaszként szigorú
nem... Hát persze, hogy ilyen hangulatban jobb az ételt elfogyasztani! Marad
tehát a fő kérdés: ha nem a nagypapák
főztje vált szállóigévé, mégis miért és
mitől ügyesebbek, jobbak a férfi szakácsok?
- Nem jobbak, nem ügyesebbek, hanem jobb szervezők - adja a hiteles választ a tapasztalt mesterszakács, Pető
István, a győri Club Carat étterem vezetője. - Ha szakácsként hasonlítjuk ösz-
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li, vagy az 1930-as években
selyemkreációi által sztárrá
lett Nina Ricci a legismertebb
tervezők. A harmincas években éli utolsó korszakát az
elegancia. A II. világháború
után a francia divat világdivattá lesz. E korszakot a Párizsba költözött spanyol Balenciaga, a new look-ot megteremtő Dior, Courréges, Yves
Saint Laurent, a fémmel dolgozó Paco Rabanne, a Madonnának is tervező Gaultier
és Castelbajac ruhái reprezentálják. A hírességek vitrinében
Marlene Dietrich, Sophia Loren, Audry Hepburn, Brigitte
Bárdot francia mesterektől
származó öltözékeit gyűjtötték egybe.
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A férfiak jó szervezők a
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konyhában.

sze őket, lehet, hogy sokkal árnyaltabb,
kifinomultabb ízlése van egy nőnek,
mint egy férfinak. Viszont egy nagy
konyhán, ahol egyszerre két-háromszáz embert ki kell szolgálni, ott inkább
a szervezésre kell a súlyt fektetni, ezért
van az, hogy nagyobb szállodákban inkább férfiak a konyhafőnökök, kisebb
éttermekben pedig ők a főszakácsok,
mert a nők határozatlanok, kevésbé
döntőképesek. A nők érzelmi alapon
közelítik meg a dolgot, nem a reális képet látják, mégis tudnék számtalan példát mondani arra, hogy nagyon kiváló
szakácsok nők, de konyhafőnöknek ritkán valók. Van még egy árnyoldala a
dolognak: a nő hátterében ott a család.
Akik jól bedolgozott, híres szakácsok,
azok többnyire öreglányok maradtak.
És az sem közömbös például, hogy egy
hentesmunkát a férfi jobban el tud végezni, erősebb fizikumúak másképp
állnak egy csontozáshoz, bár erre is
vannak ellenpéldák. Az viszont vitathatatlan, hogy a tésztáknál és a sütemé-

nyeknél a nők vannak inkább előnyben, a tálalást pedig többnyire a férfiak
csinálják. Ugyancsak a férfiak nyúlnak
bátrabban a fűszerekhez, ám az ilyen
karakteres ételeket a középkorúak szeretik inkább, mert tompulnak az ízlelőbimbók, másképp érzik az ízeket, míg a
nők inkább az ingerszegény fűszerekkel
készült ételeket választják.
Mindent összevetve nagyon értékes a
női munka, ha tehetem, a szakácsok felét
nőkből választom ki, mert ők olyanok,
hogy ha rájuk bíznak valamit, azt biztos,
hogy maradéktalanul végrehajtják, ezzel
szemben a férfiak könnyebben átlépnek
egy-egy technológiai lépcsőt. Pető Istvánnak sok olyan receptje van, amelyeket örökölt a nagymamájától, aki egyszerűen, parasztosan főzött: a borsólevese, a rizibizije
és az aprólékos rizse utánozhatatlan volt. A
mesterszakács unoka tapasztalata az, hogy
kiforrott, igazán jó ételeket csak tiszta forrásból, a falusi főzőasszonyok, háziaszszonyok receptjeiből lehet főzni.
HÁMOR VILMOS

Egyéjszakás kaland
hozzá nem is akármivel. A vacsorán, melynek ő
volt a „karmestere", minden a férfi és a nő közti
kapcsolat romantikája és szenvedélye körül
forgott. Olyan alapanyagokból készültek az
ételek, melyeket amiatt, hogy a természet varázslatát a szerelem istennőjének, Aphroditének tulajdonítják az emberek, afrodiziákumnak nevez a tudomány. Nem titkolt, hogy ezek
elismerten nemi vágyat fokozó szerek, de még
a feltálalt finomságok formája is a szerelem
szimbolikáját idézte.

Az angolok
lusták főzni
A britek a leglustábbak főzni Európában: a földrész
egyetlen más országában
sem esznek több készételt,
mármint előre elkészítettet, mint Nagy-Britanniában.

Sophia Loren híres öltözékei
is láthatók a kiállításon.
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A britek kétszer annyi készételt esznek, mint a németek
és a franciák, négyszer anynyit, mint az olaszok és hatszorosát annak a mennyiségnek, amelyet a spanyolok
kebeleznek be. Az angol
készételek „menüsora" hihetetlenül hosszú. A Mark and
Spencer szupermarket hűtőpultjai előtti séta valóságos
kulináris világjárás: indiai
csirkétől a mexikói ínyencségig minden megtalálható rajtuk. Brit szociológusok a társadalom átalalkulásával magyarázzák a készételek robbanásszerűen gyors elterjedését.
Sok a magányosan élő ember, gyakran vannak úton és
sem Idejük, sem kedvük ahhoz, hogy a hivatal, a fitneszterem és a mozi között
még odahaza főzzenek is.
Sok családban már nem szokás a közös étkezés és egyre
kevesebb angol főz hagyományos módon, ami nem
baj: az angolok ugyanis nemigen tudnak főzni.

Lázár először a konyhában sürgölődött, aztán a vendégeket fogadta. A szokásosnál fűszeresebb, csípősebb, szokatlan ízvilágú étkeket alkotott, melyek kellemesen ébresztik az
érzékeket. Ráadásul azokat személyesen tálalta
fel, néhány tanács és magyarázat kíséretében a
hatásukra és a készítésükre vonatkozóan. Mielőtt azonban az erotikus ételsor terítékre került volna, az aperitifként kínált pezsgőt a
tévészakács a vendégek szeme láttára bájitallá
keverte. A habzó, buborékos itallal teli poharakba pipettával vérvörös színű gránátalmaié-eszenciát cseppentett. Ezt az ásványi
anyagokkal és vitaminokkal teli, ét- és egyéb
vágyat gerjesztő italt szánta indításnak az étterem ötfogásos menüjéhez, mely az „Egyéjszakás kaland" elnevezést kapta.
Szerelmesre fűszerezte az étkeket a konyhában és maga tálalta fel a vágyat fokozó falatokat a vendégeknek egy különleges, egyéjszakás, zamatos kaland keretében a képernyőről ismert mesterszakács, Kovács Lázár
(képünkön).
Nemcsak a kamerák előtt, a tévés felvételek
miliőjében, és nemcsak megszokott partnerével, segítőjével, Kaszás Géza színésszel együtt
állja meg a helyét a gasztronómia színpadias
kihívásai közt Kovács Lázár. A képernyőről
ismert mesterszakács nemrégiben egy különleges este alkalmából csodálóival közvetlen
kapcsolatba kerülve kápráztatta el őket, még-

Nem kevésbé fantáziaébresztő az egyes fogások neve sem, ezért érdemes azokat és tartalmukat a háziasszonyok okulására ismertetni. Előételként a „Nincs opera nyitány nélkül", azaz articsóka fűszeres sonkával, szárított paradicsommal és ruccolával került az asztalra. Ezt követte
az „Alanytól függ az állítmány", vagyis a kapros
lazacleves szürke kaviárral, majd a „Remegő
vágy", a roston sült fűszeres libamáj kakas erényével és büszkeségével. A csúcs közeledtét sejtette „Az eksztázis tájfunja", azaz a bűnös hús a
vadonban, tiltott gyümölcsökkel és végül a nyalánkság, a beteljesült meglepetés. S, ha még más
is következett aztán, az biztos nem az étteremben történt...
RIMÁNYI ZITA
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CSÖRÖG 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
T. Sándor a makói mozgáskorlátozottak parkolásával kapcsolatosan jelezte, hogy a kijelölt területeken nem csak mozgáskorlátozottak parkolnak. Gyakoribb
ellenőrzés kellene.

GASPAR SÁNDOR
masszőr:
- Nem, még sosem kellett éjszaka fogorvoshoz mennem, ezt
egyelőre sikerült elkerülni. Rendszeresen ellenőriztetem a fogaimat, nem akarok gyulladást,
nagy fájdalmakat. Mivel eddig
sosem akartam éjszaka az ügyeletre rohanni, azt sem tudom
igazából, működik-c Szentesen.

H0R0SZK0P
A
KOS: Szép napra ébred: tele van
! « 1 1 várakozással. örömmel Olyan esemény főszereplője, amely büszkeséggel tölti
el, és ez szemmel Is látható.

¿ M l BIKA: Ne is foglalkozzon azzal, ha
l•
'I valaki folyamatosan meg akarja
győzni Igazáról. Ne keveredjen vele vitába,
hiszen nem értené meg az érveit, de igyekezzen más irányba terelni a beszélgetést.
M

IKREK: Túlságosan zárkózottan viI selkedik. ami sem másoknak, sem
saját magának nem tesz jót. Magánélete
tabu és féltve őrzi. Ám a titkok előbb-utóbb
kiderülnek. A buktatókat gyorsan átvészeli.

W

RÁK: Párja kedvében szeretne járni,
de mivel még nem független teljesen
előző elkötelezettségétől, csak korlátozott szabadsággal mozoghat. Olyan dolgokkal kedveskedjen, amelyek nem anyagilag, hanem lelkileg erősítik meg kapcsolatukat.

£ J | OROSZLÁN: Nagyon felelősségtel' * * i j e s munkát vállalt fel, melyben sok
emberrel kell együtt dolgoznia. Csak akkor
tudja élvezni feladatát, ha munkatársai teljes mértékben megbíznak önben Ezért bizonyítania kell.
A K i S Z Ú Z : Ragadjon meg minden feladatot, szóbeli vagy írásbeli vizsgalehetőséget. Hirtelen inspirációi, szónoki
képességei átsegítik a nehéz pillanatokon.
Ma rengeteg üj információt és élményt képes befogadni

I

MÉRLEG: Szülői támogatásra szorul. Soha nem viselte könnyedén,
ha valakitől függenie kell és ez így van most
is. Igyekszik minél kevesebb alkalmat adni
másoknak, hogy támogassák.
I V ] I SKORPIÓ: Nagy lehetőség kínálI
I kőzik a kiugrásra. Most, hogy más
nem zavarja meg tevékenységét, önbizalma
és szorgalma is megmutatkozik. Nincs
olyan bonyolult feladat, ami kifogna önön.
j J L J NYILAS: A legóvatosabb a különbö[ ¡ A * \ I ző csillagjegyek szülöttei közül. Gondolkodását meghatározza a Merkúr lelkiismereti oldala, és akkor a legboldogabb, ha valami hasznosat cselekszik és segít másokon.
tffi
BAK: A Plútó Mars közelítése ígéreI ^ M I t e s pénzügyi kilátásokat hoz, míg a
Hold Jupiter oppozíció a partnerkapcsolatának kedvez. Valószínű, hogy valamilyen kapocs van a szerelem és egy utazás között.
VÍZÖNTŐ: Ha ön térti, a héten látvá1 nyosan igazolhatja Spencer mondását: „legtöbb bajunkat a nők okozzák, de ők is
orvosolják" A Plútó bgyelmezteb, hogy a Kos
a bajkeverő, az újhold viszont hajlamossá teszi, hogy papucshős legyen.
« H A L A K : Ha érezte már úgy, hogy
i pszichológushoz vagy más lelki segítőhöz kellene fordulnia problémáival, de eddig
nem tette, akkor most itt a nagy alkalom. Ha
most vág bele a dolgokba, akkor sikeres lesz.

FEJES EDIT
egyetemista:
- Nem voltam meg éjszaka fogorvosnál, nappal is csák nagyon
ritkán. Hosszú idő óta teljesen
jók a fogaim, alaposan ápolom
őket, nincs semmi panaszom.
Persze azért lehet, hogy nem ártana már megmutatni egy fogorvosnak, talán talál valamit, így
sikerül elkerülni a nagyobb bajt.

BANYAI CSABA
kőműves:
- Fájt már nagyon éjszaka a fogam, de az még akkor sem jutott
eszembe, hogy egy álmos fogorvoshoz elmenjek, így azt sem tudom, hogy van-e Szentesen éjszakai ügyelet. Nem tartom persze kizártnak, hogy valakinek
halaszthatatlan legyen egy ilyen
ügy-

ERDESZ TIBOR
parkettázó:
- Nagyon régen fordult elő velem,
nem is egyszer, hogy éjszaka ügyeletre kellett mennem, nem várhattam másnapig. Úgy gondolom, jó ha a társadalombiztosítás
ad erre lehetőséget, hiszen valóban nagy fájdalmakat élhet át éjszaka valaki egy gyulladt fog miatt, amit jobb azonnal kihúzatni.

BELVÁROSI TEMETŐ
A 20/917-7216-os telefonról olvasónk azt kifogásolja, hogy Szegeden, a Belvárosi temető kerítésének felújítását évekkel ezelőtt
félbehagyták.
KANAPÉ AZ UTCÁN
A 70/200-3134-es telefonról ér-

PANNON
Az

G S m

élvonal.

kezett SMS-ben olvastuk: a Pusztaszeri és az Osztróvszky utca
sarkán egy ott „felejtett" kanapén alszanak a hajléktalanok.
Borzasztó látvány!
ELMARADOTT VÁROS
Szeged elmaradottságát teszi
szóvá a 30/596-8562-es telefon
tulajdonosa. Olvasónk úgy véli,
egy nagyvároshoz nem illik olyan
vasútállomás, strand és buszpályaudvar, mint amilyen Szegeden
van. És akkor még nem említettük a villamosparkot, az autópályát és a repülőteret, azaz lenne
min gondolkodnia, illetve mit
tennie a város vezetőinek ezen
hátrányok felszámolása érdekében.

P0STAB0NTAS

Az élet a legjobb

tanítómester

A fiú a 16. születésnapján kezdte a nyári munkát.
Bátyja tavaly szépen keresett a mezőgazdasági
munkával, idén együtt jelentkeztek az iskolai szövetkezetnél, befizették az 1000 Ft vagyoni hozzájárulást, megkapták a beosztásukat a kukoricancmcsítő gazdasághoz. A fiú néhány hónapra zsebpénzt
akart gyűjteni, bátyja pedig - túl az érettségin, a főiskolai felvételi eredményére várva - a haverokkal
balatoni nyaralást tervezett. Szülei szerették volna,
ha a fiú hasznosítja a közgazdasági szakközépiskola első két évében megszerzett perfekt gépírás-számítástcchnikai ismereteit, s egyben gyakorol is, ám
ilyen munkát nem tudtak neki ajánlani.
Hajnalban kelt, a testvérétől, aki már gyakorlottnak számított, külön csoportba osztották be. Nem
érezte fárasztónak a munkát, a rendszeres sportolás jótékony hatását ezúttal is tapasztalhatta. A
második napot is lelkesen kezdte, ám alig 2 óra elteltével végzetes hibát vétett. A főnök által elrendelt rövid pihenő végén - talán a mind forróbb napsütés, talán a reggelire elfogyasztott kolbászos
szendvics miatt - inni vágyott még néhány kortyot
az üdítősflakonhói (ráadásul a zárókupak sem
akart visszacsavarodni), s bizony nem a legelsők
között indult a következő munkafázis megkezdésérc. Alig tudta fölfogni, hogy neki is szól a dörgedelem: „Az utolsó három ki van rúgva!" Hiába volt
biztos benne, hogy néhány lépéssel a legelsőt is képes lett volna utolérni (minden évben benevezik az
iskolából városi futóversenyre), azt is tudta magáról, hogy komolyan vette a munkát, ő tényleg dolgozni jött ide. Nem lehetett besorolni azok közé
sem, akik hangoskodva „rapelve" már az első órában magukra vonták a főnök haragját. Tehetetlen
dühöt érzett, elkeseredetten indult haza. Délután a
testvére hozta a híreket: a csoportbeliek is igazságtalannak érzik a fiúval szembeni bánásmódot, hiszen rendesen dolgozott. Szerintük a munkavezetőt felbőszítették a csoport hangoskodó, rendetlenkedő tagjai, s bár nem tudta őket - így a második
napon - 40-50 srác közül azonosítani, az „utolsó
három" kirúgásával rendet teremtett. Persze, hogy

a renitensek tovább dolgozhattak! Egy hét sem telt
el, a fiú elszegődött alkalmi munkára egy ipari
üzembe. Itt is a második napon történt a baj! Az
üzemi öltözőben a táskájából eltűnt a telefonja.
Nem a zsebében tartotta, akadályozta volna a
munkában. Műszak végén hiába kereste, „lenyúlták"! A tizenhat éves agyával úgy gondolta, hogy a
„munkatársakkal" közös öltözőben (ahol egyébként az állandó dolgozók közül sem jut mindenkinek saját szekrény) „idegen" nem juthat be, ott a
holmija biztonságban van, csakúgy, mint az iskolai
tornaterem vagy a sportpálya öltözőjében, vagy pedig - előző munkahelyén - a kukoricaföld szélén álló, a diákok holmiját tároló konténerben. A művezető elrendelte ugyan a műszakot befejezők motozását, ám annak eredményeként „csupán" egy üzemi szarka bukott le a gyártás egyik termékének eltulajdonításával. A telefont valószínűleg még az éjszakások közül fújta meg valaki (a műszakváltáskor a reggel kezdők előbb átöltöznek munkaruhába, beállnak a gyártósorra, majd az éjszakások
mennek felöltözni a hazainduláshoz). A fiú a középiskola első évében, karácsonyra kapta a telefont, elsősorban szüleivel tartotta rajta a kapcsolatot, ha távol volt otthonról, de csapattársai, edzője
is gyakran keresték SMS-ben vagy hívták közvetlenül. Nem volt egy csodamasina (alkalmi vételként
már 2 ezer forintért kínálják a kocsmák törzsvendégeinek), a kártyát legalább annyira sajnálja, mint
a készüléket, rajta a sok adattal, a „hozzánőtt",
csak vele azonosítható hívószámmal, meg azt a
még lebeszélhető 2400 forintot.
A hú megpróbál a farkastörvényekhez alkalmazkodni, ha alkalmi munkára hívják, igyekezettel
dolgozik, értéket nem visz magával. (Lehet, hogy a
buszbérlete és a lakáskulcsa sincs biztonságban a
táskájában?)
Mindenesetre a nyári szünetből van még bőven
idő, lehet további tapasztalatokat gyűjteni, felkészülni az életre!
Egy szomorú felnőtt
Szegedről

Valami bűzlik - nem Dániában - Szegeden
Disznótrágyabűz terjeng Rókuson. Második éve vagyunk kénytelenek elviselni egy közeli magáncég ilyen jellegű szolgáltatását.
Mondom, kénytelenek vagyunk,
hiszen magyaros demokráciánkban egy magáncég több ezer ember
mindennapi életét keserítheti
meg büntetlenül, lakáskörülményeiket a disznóólak szintjére jut-

tatva. Disznóság! Ezt érezzük
mindennap utcáinkon, lakásunkban, bútoraink kárpitján, kiterített ruháinkban és az illetékesek
passzivitásában. Disznó gondolataink támadnak. Például: hány
percig tartana ki a városháza előtt
leparkolt disznótrágyával teli
utánfutó? \fajon milyen gyorsan
és hatékonyan reagálnának város-

atyáink? Ki és milyen módon érdekelt a jelenlegi helyzet fenntartásában ? Ervényesülhet-e a többség érdeke a magánérdekekkel
szemben? Vajon azért nem érzik-e
át helyzetünket, az állítólag a lakosság érdekeit képviselők, mert a
pénznek nincs szaga?
KOVÁCS ZOLTÁN,
SZEGED, RÓKUSI KRT.

Azok a régi szép idők
Dolgaim rendezgetése közben kezembe akadt egy régi brigádnapló. Belelapoztam és rájöttem, mennyire
hasznos dolgokat is műveltünk. Segítettük az öregeket, a gyerekeket, a gyengéket. Részt vettünk munkatársaink új házainak építésénél, költözködéseinél.
TCrmészctcs volt, hogy segítettünk egymásnak. Az
igaz, hogy beleéltük magunkat abba a korba, amiben
éltünk. Most idézek a több mint harmincéves naplóból: „XY brigádtársunk négy meggyfája földig érő
ágakkal pirosra tömötten várta brigádunkat. A kényelmesebbek földön ülve, mások létrán állva szüreteltek. XY ingajáratban volt az oly gyorsan tehszedett
ládákkal. A munka családias hangulatban zajlott. XY
édesapja elragadtatással szólt közösségünkről. Mi
mindannyian éreztük, hogy az egymáson való segítés

érleli a közösséget, mint nap a gyümölcsöt. Már esteledett, mikor a fák megkönnyebbülten kapkodták fel
üres ágaikat, s a ládák sorozata búcsúzott tőlünk. A
közösen ráfordított társadalmi munka: 24 óra." „XY
brigádvczetönél is hasznosítottuk betonozási tapasztalatainkat. Szombat lévén délután 2 órakor kezdtük
a munkát és már 5 órakor sima beton takarta a garázs
előtti udvarrészt. A házigazda felesége terített asztalon gőzölgő birkapörkölttel fogadta a megfáradt munkásokat." A fentiek után kérdezem: Hol van ma az
összefogás, az egymás iránti segítőkészség? Mikor
épít ma egy kétkezi munkás új házat, mikor költözik
új lakásba?
TÓTH ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Átalakítsák
a Mars teret?
Küldje el válaszát
_
_
M p M
1NEJ1
a kérdés napján 17 óráig,
"
™
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS szárJánsanamjl tarifa sxerHtöflóú.

06-30/30-30-921

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
VAS DÖME BENEDEK

VÁSÁRHELY
VOROS VENDEL

Augusztus 9., 20 óra 35 perc, 3840 g. Sz.:
dr. Tamai Eszter és dr. Vas Tamás (Szeged).

Augusztus 11., 12 óra 55 perc, 3700 g. Sz.:
Babsch Aliz és Vörös Zoltán (Hódmezővásárhely).

BALOGH MAJA
Augusztus 10., 23 óra 54 perc, 2820 g. Sz.:
Kószó Anikó és Balogh Ferenc (Szeged).

MAK0

MUCSI BÁLINT MIKLÓS

KISS Rl KÁR DÓ

Augusztus 12., 14 óra 23 perc, 3820 g. Sz.:
Kiss Anita Gabriella és Mucsi Miklós (Szeged).

Augusztus 12., 18 óra, 2700 g. Sz.. Kiss Judit és Handl László (Makó).

CSÚRI DÁVID

SZENTES

Augusztus 12., 13 óra 25 perc, 3450 g. Sz. :
Süli Erika és Csűri Péter (Jászszentlászló).

SZALAIVANESSZA
EDINA

DARÁZS FANNI ZSUZSANNA
Augusztus 8., 12 óra 35 perc, 3240 g. Sz. :
Mityók Judit és Darázs Csaba (Szeged).

Augusztus 12., 0 óra 15 perc, 2180 g. Sz.:
Medveczki Szilvia Erzsébet és Szalal László
(Csépa).

MÓRÓ ALEXA VIKTÓRIA

GILICZE ORSOLYA

Augusztus 12., 21 óra 35 perc, 2650 g. Sz. :
Andrakovics Erzsébet és Móró Viktor (Szeged).

Augusztus 12., 2 óra 35 perc, 2650 g. Sz.:
Keresztúri Ilona és Gilicze József (Szentes).

HÍZÓ ESZTER DOMINIKA

Augusztus 12., 23 óra 17 perc, 3890 g. Sz.:
Buczkó Mária és Balogh Béla (Csépa).
Gratulálunk!

Augusztus 12., 17 óra 47 perc, 3080 g. Sz.:
Tóth Edit és Hízó László (Szeged).

BALOGH BENCE BÉLA

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

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

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s. o. s.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

•
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hobbiállatok, háziállatok címmel
játékos foglalkozássorozat olvasni
tudó gyermekek számára; 14 órától a
Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában a
vadasparkban látott állatok életéről
szerezhetnek további ismereteket a
könyvek segítségével.

PONT

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
repülőtéren du. 4 órakor:
Alföld-Kupa vitorlázórepülőbajnokság. Házigazda: Podolcsák
András repülőtérvezető.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Oviapu. Színes, m. b. amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este fél 8 óra: Betty
Blue. Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és negyed 7 óra: Hétfő reggel.
Színes francia film; este fél 9 óra:
Libiomfi. Színes magyar film.
PLAZA CINEMA CITY
Malacka a hós: 13.45 óra. Hajó a
vége: 15.15, 17.45, 20 óra. Charlie
angyalai: 13.45, 15.45, 18, 20.15 óra.
Túl mindenen: 13.15, 15.30, 18,
20.15 óra. Mátrix 2: 17.15, óra.
Azonosság: 13, 15, 20 óra. Szindbád:
14.15, 16.15, 18.15 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
20 óra. Merülés a félelembe: 17.45
óra. Sporttolvajok: 14.30, 16, 20 óra.
Oviapu: 15.30, 17.30, 19.30 óra. A
fülke: 14, 15.45, 17.30, 19.30 óra.
Hulk: 13.30, 16 óra. Vitathatatlan:
18.30, 20.30 óra.
VÁSÁRHELY

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A fuhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
megnyílt a regionális népi
díszítőművészek kiállítása.
Megtekinthető augusztus 27-éig
hétköznap 10-től 18, szombaton,
vasárnap és ünnepnap 14-től 18
óráig.
A Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. A tárlat szombat és
vasárnap kivételével, szeptember 7éig, 10-től 14 óráig tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B garériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása.
Részt vevő művészek: Elekes Károly,
Erdélyi Gábor, Imre Mariann, Kótai
Tamás, Lovas Ilona, Sinkó [ános,
Szabics Ágnes, Szász György, Takács
Eszter, Wechter Ákos. Megtekinthető
szeptember 7-éig, hétfőtől péntekig
10-től 18 óráig.

Du. háromnegyed 6 óra: Több
a sokknál. Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: New York bandái.
Színes amerikai akciófilm; este 8 óra:
Hulk. Színes, m. b. amerikai
akcióthiller.
SZEGVÁR
Este 7 óra: Az utolsó éjjel. Színes
amerikai film.

A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.

KÖZÉLET

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó képet
ad a hazai szobrászat, festészet és
grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig.

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,
dartsozni, csocsózni, sakkozni és
társasjátékozni (diákigazolvány kell
hozzá).
A vadasparkban (Kálvária sgt.) de. 10
órától:

C
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s z o l g á l t a t ó ,

A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs fotóművészek
táncképeiból megnyílt a Testből font
jelbeszéd - tánc a fotóművészetben
című kiállítás. Megtekinthető:
augusztus 22-éig naponta 10-től 18
óráig (hétfőn szünnap).
A Kass Galériában (Vár u. 7.|
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető hétfő
kivételével, naponta 10-től 18 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ÖS
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc! magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Somogyi-könyvtár földszinti
kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások - régi
útleírások a Somogyi-könyvtár
gyűjteményében címmel kiállítás.
Megtekinthető hétfőtől péntekig 10től 17, szombaton 10-től 16 óráig.
A Gulácsy Galériában IKárász u.
15.)
megnyílt Burai István festőművész
kiállítása. Megtekinthető: augusztus
30-áig, de. 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető szeptember
30-áig, az étterem teljes nyitva tartási
ideje alatt, reggel 6-tól 24 óráig.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től 12ig és 13-tól 17 óráig várja látogatóit.
A Pick Szalámi és szegedi
paprikamúzeum (Felső Tisza part
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

H Í V E K R Ő L

leghamarabb
nálunk olvashat!

p k m h u m *

• POLITIKA • SPORT • RIPORT • ÉLETMÓD • REJTVÉNY

Most negyedéves és féléves megrendeléséhez

ADUNK!

Címünk: DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS 6720, SZEGED, STEFÁNIA 1
Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet.

5.35 Hajnali gondolatok 5.381
híradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek
Spanyol rajzfilmsorozat. A kincses
sziget 9.25 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 26. 10.10 Felvidéki
történelmi városok Szlovák útifilmsorozat, 3. Fülek 10.40 Kedvenc állatom Francia ismeretterjesztő gyermekfilmsorozat. Max és a pelikán.
Breno és a delfin 11.10 Családban
marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
138. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink
13.10 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat,
tgy rab
(ism.) 14.00 Slovenski Utrinki Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin
14.30 Együtt Velünk élő kisebbségek
15.00 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 15.30
Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 83. A Broadway királya (ism.)
16.20 Kérem a következőt! Magyar
rajzfilmsorozat. Vetélkedő (ism.)
16.35 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 102. Megbékélés 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor (16) 17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv beavatkozik
(ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó,
időjárás-jelentés, körzeti híradók
18.35 Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 43. 19.30 Híradó este 19.56
Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Forró csokoládé
Amerikai-francia
filmvígjáték [16]
21.40 Dilizsaruk
Angol komédiasorozat.
A csapda (ism.) (16)
22.15 Szórakoztató percek
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.00 Heti menü
Terítéken a kultúra.
Mélykúti Ilona műsora
23.35 Egy autószerelő
és egy fodrásznő politikai
és szerelmi csatározása
Olasz film [181
1.15 Kárpáti krónika

*2

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged, Stefánia 10.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 (ingyenesen hívható zöld szám), 62/561
VIDÉKI IRODÁINK: Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.,Tel.: 62/242-419
Makó, Csanád Vezér tér 3. Tel.: 62/213-198
Szentes, Kossuth u. 8.Tel.: 63/314-838
e-mail: terjesztes@delmagyar.hu
* Az ajándéktárgyakat a befizetést követően kézbesítjük.

ELŐFIZETŐ SZELVENY
IGEN, megrendelem a Délmagyarország Vasárnap Reggelt:
Egy h ó n a p r a : 319 Ft
Név:.

N e g y e d é v r e : 9 5 7 Ft

Cim:.
Félévre: 1914 Ft
Tel.:

}I
I

(i megtelelő négyzetbe helyezzen egy

K-el)

Dátum:

Aláírás:.

A megrendelés visszavonásig érvényes

k

a

M
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Szerelmi kalandtúra
20.15 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 9.
Az ük-ük-üknagyanyánk
21.15 Robin Cook: Haláltusa
Német-amerikai
katasztrófafilm (12)
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Páran párban
Angol vígjátéksorozat, 15.
A vonal végén 112|
0.15 Veled is megtörténhet:
A családban marad
Amerikai filmdráma [ 12]
2.00 Aktív A tv2 magazinja
(ism.) [12]
2.40 Vers éjfél után

V A S A R M A P R E G G E L IS HÁZHOZ
VISSZÜK A LEGFRISSEBB HELYI HÍREKET?

AJÁNDÉKOT

k l í l t ü r á l i s

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A
mozimagazin (ism.) [12| 6.30 (ó estét, Magyarország! 7.15 Laza© - a
Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.05 Tripla vagy
semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.25 Villa Ácapulco Mexikói filmsorozat, 88.10.20 Teleshop
11.20 Petrocelli 12.15 Vad angyal
Spanyol-argentin filmsorozat 13.05
Az éneklő cowboy Amerikai westernvígjáték [12] 14.50 Kapcpltam 15.20
Charlie - majom a családban Német
családi kalandfilmsorozat, 1. 16.15
Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 44. [12| 17.05 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 146. 17.35
Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 127. 18.30 Tények Hírműsor 19.00 Aktív A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban

10.)

)MBATI
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 131. 10.35
Topshop 11.35 Delelő Vidám show
ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40
Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 44. Fegyverüzlet 14.35 Receptklub 14.50 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm 15.25
Játékzóna 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.30 A bohóc Német akciófilm-sorozat, 23. Hirtelen halál
(12) 17.30 Vészhelyzet Amerikai
íilmsorozat, 12. Folyó Egyiptomban
18.55 Fókusz Közszolgálati magazin
[12|
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi: Jackie Chan
- A nagy balhé
Hongkongi akcióvígjáték
22.10 Híradó 8 percben
22.25 Titokzatos erő
Amerikai akciófilm [ 16]
0.05 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
0.15 Sportklub
0.25 Stella Moziklub
Mozimagazin [12]
0.55 Michael Hayes
Amerikai filmsorozat, 18.
Hétpróbás jogászok
1.50 .hu Multimédia-magazin
2.20 Fókusz
Közszolgálati
magazin (ism.) (12J

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap 8.00
Híradó, sport, meteorológia 8.15 Töftöf elefánt. Nagy ho-ho-horgász 8.30
Műsorismertetés 8.35 Osztály tűsarkon 9.05 Szippancsok 9.25 Óggy és
a bogarak 9.35 Közép-európai magazin 10.05 Bakaruhában 11.40 Hungarorama 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10
Gazdakör 12.30 Cimboránk, Európa
13.00 A csillagszemű 14.30 A Felvidék magyar szemmel 15.20 Magyarország kincsei 15.25 Himalája 15.55
Egy gondolás a Murray folyón 16.20
Hej, hej, helyes beszéd! 16.30 Ingatlaninfó 16.40 Kalendárium 18.00
Híradó, sport, meteorológia 18.15
Szívtipró gimi 19.00 Euroszkóp 19.30
Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Vasvirág
22.00 Miért?
22.30 Valdez közeleg
23.55 Varga lános Project
0.25 Vers
0.30 Himnusz,
műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Válogatás Szőts István
rövidfilmjeiből
2.35 Klipzóna

se 8.00 Híradó (ism.) 8.15 Dokumentum Műhely: a nagycenki múzeumvasút 8.30 Kimba 9.00 Képújság
17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 4D - a Telin Tv filmje
19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30
Egészségmagazin 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 Szerzetesrendek Magyarországon: a premontrei rend
21.00 Poirot: az itáliai nemes esete.
Angol krimi 22.00 Egészségmagazin
22.30 Nagykanizsa - városnap 2003
23.00 Képújság

Q

t

v

VÁSÁÍHE1Y1VÁPOSI TLVZ
itÓ
16.00 Kisváros. Magyar filmsorozat,
III-IV rész (ism.) 17.30 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20 Halálra rémülve. Amerikai
film 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 Szeszélyes természet 0.00
Képújság

n
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panoráma
Benda Lászlóval [16| 9.35 Szeretlek,
Ágnes! Buday Dénes dalai 10.00 Záróra 11.05 Álom és valóság Portré
Keveházi Gáborról 11.50 GerendásSztevanovity: Százéves pályaudvaron
12.00 Deli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 29.
12.45 Önók kérték! Kívánságműsor
13.35 PoliTour Világjáró mozfik
14.00 Kárpáti krónika 14.10 Egy csipetnyi Grönland Sáfrány József filmsorozata, IIP3. 14.40 Chicago Hope
Kórház Ámerikai tévéfilmsorozat, 69.
Áldozati bárány [ 16| 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Szabadidősportmagazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Tanulni érdemes
21.15 Vízkereszt Angol film [16]
23.25 Záróra
0.30 Parasztok Lengyel
tévéfilmsorozat, 6. Tűz (16)
1.25 Ablak-esztétikus Dombóvári
Gáborral 1.55 Szószóló Balázs Géza
és Grétsy László anyanyelvi műsora
2.20 Emlékszel még? 2.55 Járóföld A
Tisza-tó bal partján 3.25 Emberek a
természetben „A Hany a mindene..."
- Nagy László 3.50 Telesport Szabadidősport-magazin
SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Szerzetesek Magyarországon:
a premontrei rend (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Thai Chi
16.00 Erdészcsillag - az erdők és erdészek magazinja (h) 16.30 Dokumentum Műhely: a nagycenki múzeumvasút

|h)

17.00

Pénzháló

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

FM954^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc
12.00 R88 Szieszta 14.00 Bende
Gábor 15.00 Media Markt slágerhsta 16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00 Közélet (Zoltán Csaba) 22.00 Juhász
Kund 0.00 Éjszakai zenemix

Adástel.: 44-22-44; e-mail: juventusfoJjuventus.szeged.hu 0.00
Csak zene 6.00 Reggeli [uventus Hegyesi Sándorral 10.00
Tiszttartó Titusz 14.00 Vass Marian 17.00 Kívánságműsor: Tóth
Péter és Keresztes Péter - telefon:
06-3030-30-244 és 44-22-44
20.00 Művészváró Hegyesi Sándor és Ábrahám Zsolt 22.00
Inteam

Radíó7.97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó: vámos délelőtt a Rádió 7-ben. Vendég: Bunyevácz
Miloje, a Vám- és Pénzügyőrség
Dél-alföldi Regionális Parancsnokság sajtószóvivője, parancsnokhelyettes 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30 Angol
hírek 18.15 Full extra 20.15 SMS
kívánságműsor, zenei válogatás

-

országismereti játék, élő közvetítés
(h) 17.30 Kimba. Rajzfilm (h) 18.00
Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés (h) 18.30 Lélektől lélekig 19.00
Híradó 19.30 Egészségmagazin (h)
20.00 Estelő 21.00 Poirot: az itáliai
nemes esete. Angol krimi 22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

"Éí
22.30-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.00 Városi t v Szeged műsora 20.00 Házépítők magazinja
20.15 Szépség - egészség - testsúly
20.30 Pályairány 21.00 Kábel tv. ajánló 21.30 Tudományegyetem 22.00
A Városi Tv Szeged műsora

®

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

6.00 Hatlábú birodalom. Angol ismeretterjesztő sorozat 6.30 Szerzetesrendek Magyarországon: a premontrei rend 7.00 A szerdai adás ismétlé-

A nan filmie
TV2
21.15 Szupermozi:
Robin Cook:
Haláltusa
Amerikai-német
thriller

Fsz.: Doug Savant, Nina
Peeples. A Robin Cook regényéből készült film ismét az
orvosi krimik izgalmas világába kalauzolja el a nézőt. A helyi kórházban sikeres kutatások folynak egyfajta agydaganat kezelésére. A jómódú betegek reménykedhetnek a gyógyulásban. Ugyanakkor a kevésbé gazdag páciensek helyzete nem túl rózsás, gyógyulásukra kevés az esély. A furcsa helyzetet felismerve fiatal orvosnő kezd nyomozásba
azért, hogy a végére járjon az
esetnek és számtalan beteg
életét menthesse meg. Ezzel
azonban magát is komoly veszélynek teszi ki...

"
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Albérletet keres

2

Állást kínál
Autó
Bérlemény

n

Egészségügy
Egyéb
Építőanyag

Garázs
Gazdit keres
OépJóimOvuxetó-kópzéu

Hagyaték

munkakörbe.
Elvárások:
- építőipari, vagy
lakberendezői képesítés.
- jő kommunikációs
készség,
- számítógép-Ismeretek.
Jelentkezés:

Kónyv
Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam

I
MM

Téglaépitésü lakás

• RENDSZERETŐ, dolgozó
fiatal
házaspár
egyéves
kisfiúkkal,
legalább
1,5
szobás
albérletet
keres.
Hosszú távra. 0 6 - 3 0 - 3 6 0 0 428. Szeged. (24684898)

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 1B-án.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30
• KOKTÉLBÁR - Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló, mixer munkakörbe.
06-30-96-95-175.
(24684897)

A SZEGEDI
HŐSZOLGÁLTATÓ |
KFT.
keres munkavállalót

KAZÁNHÁZI
KARBANTARTÓ
munkakörbe.
FrUétri: oJlhíüó/al-s/oívlc.shon
szerzett tttbhévcs szakmai gyakorlat és csőhálózat-szereiéi,
fűtésszerelői szakképzettség.
F.lSnyt jelent: ívhegesztői gyakorlat. kazánházak szerelésében
szerzett tapasztalat, valamint
,.B" kat. vezetői jogosítvány.
Jelentkezés
telefonon történő
előzetes Időpont-egyeztetés után
Szeged, Csongor tér I. szám
alatt Rózsa Géza fenntartási
vezetőnél. Tel 62-488-588.
• A SZEGEDI V a d a s p a r k
állatgondozót keres
Bérezés kjt. szerint. Tel.: 6 2 542-530,
62-542-531.
(24684676)

2

6701 Szeged, Pf. 1127.

Építőanyag-kereskedelmi
középvállalat
ügyvezető igazgató mellé
keres
pénzügyi-gazdasági
munkatársat.
F.hvmíuiink:
• szakirányú ké|M*sítés
• min. 5 év gyakoriul

• számftőgép-felbasználói
gyakorlat.
Jelentkezés:
6701 Szeged, Pf. 1127.
• A CSONGRÁD Megyei
önkormányzat Ópusztaszeri
Pszichiátriai Otthona felső-,
illetve középfokú szociális
és egészségügyi végzettségű munkatársakat keres.
Érdeklődni az intézet i g a z gatójánál lehet a 6 2 - 5 7 5 579-es
telefonszámon.
(24584234)

• A FAMILY Frost Kft e l adó munkatársakat
keres
mélyhűtött termékek gépkocsiról tórténó értékesítésére.
Amit elvárunk: jó k o m m u nikációs készség, kereskedelmi gyakorlat, nagy m u n kabírás,
önálló
munkavégzés, "B" kategóriás j o gosítvány,
Amit
kínálunk:
versenyképes
jövedelem,
egy
multinacionális
cég
biztos háttere. Jelentkezni
13-18 óráig a 3 0 - 3 0 0 - 9 1 2 4
telefonszámon. (24684706)
• A WORKLINE MAGYARORSZÁG b e d o l g o z ó k a t
keres otthoni, kézi illetve
paplrminkák
elvégzésére.
Válaszborítékért
ingyen
tájékoztatjuk
Clm:
1032
Budapest, Kiscelli u. 76.
Tel.: 0 6 - 1 - 3 6 8 - 8 9 - 6 2 vagy
0 6 - 3 0 - 5 9 1 - 0 8 - 4 7 . (24684604)
• CSŐSZERELŐT, l á n g hegesztőt felveszek. Kazánszerelö szakmával előnyben,
06-20-9268-628
(Szeged) (24684732)
• GYORSÉTTERMI tevékenységre keresünk é v h a lasztó diákokat. Rugalmas
4 - 6 - 8 órás
tevékenység
62-543-276,
06-30-55584-01. Szeged. (24685015)
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
forgalmazó
értékbecslő
OKJ
szakképzés
indul
munkalehetőséggel! Az első
három
legjobban
végzett
hallgatónak részleges t a n díj-visszafizetés!
Krúdy
Oktatóközpont,
06-1-26610-67,
06-30-9-518-061,
06-30-434-13-50,
www krudy.org (24584082)

Állást kfnál
« • I

PROJEKT

D

E

T

É

HIRDETÉSFELVÉTEL:

S

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 14.

"

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

SZEPTEMBERBEN
INDLEÓ TANFOLYAMAI!
Tanúsítási szám: 07-0041 -02
- Pü. és számviteli
ügyintéző
O K J 5 2 3432 04
- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 0 3

|

Üzlethelyiség
Vendéglátás

R

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

;

Közlemény
Magánház

TELEFONOS

I

Apróbörze

kereskedelmi eladó

Bútor

5

NONSTOP

Burkolóanyag kisés nagykereskedelemmel
foglalkozó cég munkatársat
keres

H

MANAGER

• GYÓGYÁSZATI segédeszközöket forgalmazó v á l lalat agilis területi képviselőt
keres Csongrád megyében.
Középfokú
egyészségúgyi
végzettség,
számítógépes
ismeret, jogosítvány s z ü k séges. Az írásos,
fényképpel ellátott pályázatokat
augusztus
19-ig
kell
eljuttatni a Medeco Magyarország Kft. - Orbán Mária 1119 Budapest, Fehérvári út
89-95. címre. Fax: 0 6 - 1 382-07-80.
Felvilágosítás:
06-1-382-07-81-es
számon. Budapest. (24684744)
• KŐMŰVES s z a k m u n k á s t
alkalmazok azonnali
kezdéssel. Szeged, 0 6 - 2 0 - 9 2 14-420. (24684788)
• KŐMŰVESEKET, b u r k o lókat.
segédmunkásokat
felveszek.
20-9669-592,
Szeged. (24583509)
• KŐMŰVESEKET ás b e tanított munkásokat felveszünk. 6 2 - 4 3 2 - 5 0 2 , 3 0 - 9 530-033, Szeged. (24684918)
• MEGFELELŐEN felszerelt,
belvárosi üzletbe kozmetikustanulót felveszünk, 0 6 2 0 - 4 7 4 - 7 0 2 5 . (24684580)
• PULTOS hölgyet keresek
szegedi presszóba. 0 6 - 2 0 947-0004. (24684827)
• PÉKSÉGBE s z a k k é p z e t t
térti, nói péket felveszek,
20-9-580-151.
(Szeged)
(24584301)

• SZERETNE Ön kötetlen
munkaidőben, jó munkahelyi
feltételek mellett, tisztességes
jövedelemhez
jutni
egyéni teljesítmény alapján?
Ha
igen,
és
legalább
érettségije van, akkor hívjon
16 és 17 óra között a 0 6 30-289-43—49-es
telefonszámon. Szeged. (24684651)
• T E H E N É S Z T jó k e r e s e t i
lehetőséggel felveszünk. Tiszasziget
06-30-258-514 8 . (24684854)

• IPAROSÍTOTT t e c h n o l ó giával épült
lakóépületek
felújításának
pályázatához
L E P - 2 0 0 3 - L A - 2 kivitelezőket
keresünk
nyílászárócsere tekintetében. Érdeklődni, ill. pályázatokat l e adni: SZISZ Szeged Kft.
6723 Szeged.
Csongrádi
sgt. 77. szám. (24685073)

3

• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT. Intermobil S z e g e d ,
Rákóczi tér
62-541-410.
(24482591)

4

munkakor betöltésinek feltételei:
felsőfokú műszaki végzettség,
számítógép-kezelói ismeret,
hasonló területen szerzett gyakorlat és idegen nyelv
(elsősorban német) ismerete előnyt jelent.
Bérezés: megegyezés szerint.
3
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat augusztus 25-ig <
a Szeplast Nyílászárógyártó Kft.
6728 Szeged, Budapesti út 8. címre váijuk.

5

I ÜZLETKÖTŐI
feladatkör betöltésérc azonnali belépéssel precíz, megbízható, önálló
munkavégzésre képes munkatársat keresünk!
A munkakör betöltésének feltételei:
- középfokú műszaki végzettség,
- számítógép-kezelői ismeret,
- hasonló területen szerzett gyakorlat és idegen nyelv
(elsősorban német) ismerete előnyt jelent.
Bérezés: megegyezés szerint.
3
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat augusztus 25-ig %
a Szeplast Nyílászárógyártó KB.
6728 Szeged, Budapesti út 8. címre váijuk.

VASAK 2 0 - 4 0 0 ^
M É R E T R E V Á G V A IS !

S" 6 2 / 5 4 1 • 7 7 0
MAROSDCKÍL >MPER

EEEB23Z2H

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,

1 7 Panellakás

F Ö V E N Y és F Ö L D
szállítása.
Megrendelhető telefonon:

«

62/271-407

I

B E E S N I

Egészségügy
megbete-

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

7

Egyéb

670 Ft/kg áron
a FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton 8 - 1 4 ó r a között.
A halakat térítés
ellenéhen
megtisztítjuk,
filézzük.
Érdeklődni lehet
3
a 62-461-444-es
3
telefonszámon.
"

m

a

a

A LEGKEDVEZŐBB ARE0LYAN0N.

KÍRtSÍSÍ FÜRDÓSZOCÁMT MEGTCRVEZZnt!

1 9 Régiségek

Nadix, Kárasz u. 8 . 8 1 - 4 « 1-889

Újszeged, Szent-Györgyi A. u. 53.

• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. Stuxi telep
62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)
• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, b á n y a - és termöhomok szállítása 3 k ö b m é tertől.
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru b é relhető. 6 2 - 4 8 4 - 1 3 3 ,
62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24482614)

• SZEGED, G á s p á r Zoltán
utcai 18 n m - e s fűtött garázs
1 850.000-ért eladó. 0 6 - 2 0 4 7 8 - 2 7 - 2 8 . (24584475)

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M É N Y E K , Ó R Á K , POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24482372)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24684560)
• RÉGISÉGEK vétele. S z e ged, József Attila sgt. 29.
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 10-17 óráig.
(23976952)

KE ESESS
• PULI k e v e r é k k i s k u t y á k
(8
db)
szerető
gazdira
várnak. A gyönyörű, barátságos, egészséges, g y e rekszerető kiskutyák Ingyen
elvihetők. Tel.: 6 2 - 4 5 8 - 9 4 3 ,
Szeged (24685154)
1 1

Gépjárművezető-képzés

S a t l l a g Kft.

20

MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
- Számítógépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermek,
jg
Szeged, Londoni krt. 1 0 .

|

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért.
Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . Sze-

v-wm-ve

MI0K

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 , 0 6 30-9-550-537.
Szeged.

- Tb-ügyintéző
O K J 5 2 3435 05
- Tb-szakelőadő
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzésre saját
vizsgáztatási jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami díj
30%-a az adóhói visszaigényelhető!
A. sz.: 0036

• SZEGED b e l v á r o s á b a n ,
Földvári u. 9. szám alatti
házban 100 n m - e s alapterületű,
teljeskörüen
felújított, külön utcai bejáratú
helyiség üzlet vagy irada
céljára kiadó. Ár: 150.000
Ft/hó.
Érdeklődni:
10-18
óráig
a
62-555-630-as
telefonszámon. (24584501)

A s z e p t e m b e r 4-ig b e j e l e n t k e z e t t
hallgatóinknak a jelentkezési
dyát elengedjük!

$>

perfekt
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62-420-652.481-060

(24583767)

•
A Z O N N A L ! Mire elfogyasztja az általunk kínált frissítőt,
már be is keretezzük a képeit, festményeit! S Z I L Á N K *
Szeged, Teréz u. 42. Telefon:
4 2 5 - 3 4 3 . {243817691
• KÖLTÖZTETÉSÉT, áruszállítását bízza ránk! 0 6 70-380-2350.
(Szeged)
(24583577)

• LAKSPED, K Ö L T Ö Z T E
TÉS, nehéz tárgyak s z á l l í tása, belső rakodás, l o m talanítás hétvégén is. D o bozokat, rekeszeket biztosítok! 6 2 - 4 9 7 - 3 5 8 ,
06-306304-690.
(Szeged)
• LAPOS lelök szigetelését
12 éves garanciával v á l laljuk. 20-240-0096. Pécs.
(24684798)

• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó.
szúnyoghálú NYÁRI AKCIÓ
VAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
62 401 318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24280289)
• ÉPÜLETEK bontását
vállaljuk, vásárolunk.
Gépekkel rendelkezünk.
063 0 - 2 9 2 - 2 2 7 5 . (24381067)

HÓRUKK-SPEED BT.
Lomtalonít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számithat
mindennap

v>i„'.'4 i

őszi tanfolyamain

^tó

Frissítő masszőr

SIKER Oktatásszervező Bt
szeptemberi ajánlata:

Gyógymasszőr l

Kéz- és lábápoló,
mükörömépíto
Támogatás, részletfizetés!
Magyar Iparszövetség
Oktatási körpont
Tataion: 426-587, 42S-S96

E-mail: lnfa@mlnkszagnd.hu
Akkredltóciós szám: 0021

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24483132)
Az l a g n t i m ós a J.irmu
rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR Mtfartotésót.

A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetésvezetősége értesíti a lakosságot,
hogy 2003. augusztus 14-én az alább felsorolt helyeken lévő ingatlanokhoz lefektetett csatlakozó kábeleket feszültség aló helyezi, melynek órlntósa életveszélyes:

5 / 1 , 2 , 3 . . 4., 5.
Szeged. Harangláb u 6.
Szeged. Újvilág u. 24.
Szeged. Aba u. 6.
Szeged.
Kendergyári u. 33/A.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 06
3 0 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)

Napilapjainkban
(eladott hirdetésével
Ón a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
1199(006-06289010-10000001

E T i m i r m f i

• S Z E G E D , R i g ó u. 8 / B
alatti
32
nm-es
orvosi
rendelő
eladó
(üzletnek,
irodának, lakásnak is a l kalmas),
06-30-9587-614

Szeged, H é r a utca 4 5 .
síim alatti már elkészült
társasházban emelt szintű

(24684858)

szerkezethesz lakások

EiQBSm

(37,46, 66,76 nm) azonnali
átadással E L A D Ó K .

n

MINŐSÉGI ÉLETTÉR.

|

Érd: 0 6 - 3 0 - 9 4 5 1 - 7 5 / .

|

Augusztus 1 6 - 1 7 - é n ,
(szombaton és vasárnap)

• KALVARIA t é r n é l ( R e mény
u.
3.)
társasházi
lakások 2004-es építéssel
leköthetők.
62-461-954,
06-20-980-54-41
(Sze-

BOGRÁCSOS

BIRKA'
PÖRKÖLT

g e d ) (24482847)

25

az Alsóvárosi
Paprika
Vendéglőben.

üzlethelyiség

• SZEGED k ö z p o n t j á b a n
irodahelyiség
kiadó.
Ár:
1 . 1 0 0 - Ft + áfa/m'. Érdeklődni: 0 6 - 2 0 - 9 7 0 - 5 8 2 8 ,
0 6 - 6 2 - 4 3 2 - 5 2 8 (24584345)

5

Szeged, Szabad sajtó u. 33.
Érd.: 0 6 - 2 0 - 9 1 5 9 - 3 0 8

Hogy miért é r d e m e s apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az a\ár
már a
másnapi
lapszámban
megjeleni^l
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!
Délmagyarország és Délvilág

Közlemény

Lendvaiu. 15.
Bíbic u. 22.
Eszter u. 2.
Borbála u. 23.
Fácán u.

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

• J j T a p p ^

- Minőségbizt. felülvizsg.
és t. OKJ 5 3 5401 05

30% adókedvezmény

2 1 Számítástechnika

1 2 Hagyaték

Szeged.
Szeged.
Szeged.
Szeged.
Szeged.

(24482564)

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

Szakképzés

Virágkötő

AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat

íe efcn 62/426-433

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .

(24482532)

Tel.: 62/438-374

g e d . (24482368)

HAL

e

Falburkolók,
padlólapok, ragasztók,
fuga anyagok!

13
FRISS E L Ő

• SZEGED, Csongrádi s u gárúti 1+2-es lakás eladó.
0 6 - 2 0 - 5 1 2 - 3 9 9 6 . (24583809)

• M M VALNTAVALTAS

6 8 2 . (24483100)

DAGANATOS

• SZEGEDEN vagy 50 k m es körzetében családi házat
vagy lakást keresek. Soltiné
3 0 - 4 0 6 - 8 0 1 2 . (24684870)

• GIMNÁZIUMBAN biológiát óraadóként
tanítanék
Hódmezővásárhelyen
vagy
környékén.
06-20-4934066. (24584128)

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

(24280285)

6

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Kőrút A n tikvárium Szeged. 6 2 - 3 1 5 -

• SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0 6 3 0 - 4 0 6 - 8 0 1 2 (24684785)

• KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 6 2 - 4 9 2 -

•

EEEHESI^B

3 2 2 . (24482365)

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

ÉPÍTÉSVEZETŐ
A munkakör betöltésének feltételei:
- középfokú építőipari végzettség.
- számítógép-kezelői ismeret,
- hasonló területen szerzett gyakorlat és idegen nyelv (elsősorban
német) ismerete előnyt jelent.
Bérezés: megegyezés szerint.
§
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat augusztus 25-ig
a Szeplast Nyílászárógyártó KB.
6728 Szeged, Budapesti út 8. címre váijuk

Bútor

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

feladatkör betöltésére azonnali belépéssel precíz, megbízható, önálló
munkavégzésre képes munkatársat keresünk!

Bérlemény

• SZENTHÁROMSÁG u t c á b a n épült új társasházban
45 n m - e s üzlet, 80 n m - e s
lakás
(irodának
is),
az
alagsorban 2 d b garázs
bérelhető.
06-30-958-0617. (Szeged) (24583633)

feladatkör betöltésére azonnali belépéssel precíz, megbízható, önálló
munkavégzésre képes munkatársat keresünk!
A
-

Autó

a BÜFÉKOCSI e l a d ó Tel
62-240-856,
06-20-32145-38. (24684862)

- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós
ismeretekkel
mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
OKJ 5 3 3436 0 4

Mihálylelek.
Kapisztrán u. 64.
Mihálytelek, Harcos u. 8.
Marostói városrész
HRSZ: 5480
Marostői városrész
HRSZ:5557
Marostői városrész
HRSZ: 5450
Deszk. SzegfO ü. 1255.
Deszk. SzegIO u. 1257.

Deszk, Május 1. u. 75/A.
Deszk, József A. u. 15.
Deszk, Május 1. u. 3.
Deszk, Szegfű u 1253
Deszk, Liliom u.
Deszk. Szegfű u 1256.
Deszk. Békeu. 138/31.
Deszk, Petőfi u. 25.
Gyálarét. Koszorú u. 70.
Újszentiván,
Rákóczi 14/A.

S

• KOMPLEX FELSŐFOKÚ
VÁMÜGYINTÉZŐ tanfolyamot

hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
t e l e f o n o n is!

62/567-835

indft angol vagy német
szaknyelvvel 2003.09.01-én.
> ANGOL kl. nyelvvizsgára
felkészítő 2003. 0 9 . 0 8 - á n
. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ tanfolyamot

2003. 09.15-én
• Alapoktól Induló
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZOFTVERÜZEMELTETŐ

TISZTELT HIRDETŐINK!

Apróhirdetéseink mindkét l a p b a n
megjelennek, azért a z apróhirdetések
m e g r e d e l é s e k o r kérjük a h e l y s é g n é v
feltüntetését, a m e l y ( a h e l y s é g n é v )

tanfolyamot 2003 09.16-án.
Akkreditációs lajstromszám:
0125 0KÉV szám: 06-0031-2
Munkanélküliek, GYES-en, GYED-en
lévők támogatást igényelhetnek,
magánszemélyek a tanfolyam dijának
30%-át adójukból levonhatják.
Havi részletfizetési lehetőség!
Jelentkezés: Siker Bt.
Szeged Vörösmarty e. 3.
Tel /fax 543-043
e-mail siker@siker.hu
web www.siker.hu

• S Z E M É L Y - és v a g y o n ő r
szakképesítési
adó,
360
órás
tanfolyam
indul
Szegeden a Deák F. utca
22. szám alatt szeptember
1 - é n , 8 órakor, fegyverIsmereti
vizsgával,
vagy
fegyvergizsga nélkül. R e gisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os
utazási
kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ: 4 2 0 898
(délelőtt),
325-294,
4 5 2 - 5 3 7 (délután) Latencia
Oktatási Stúdió. Akkreditált
felnőttképzési
Intézmény.

Gratulálunk
BÍRÓ SZIMONETTÁNAK
A

és

ART1NNAK,

Igyon.

1 éve vagytok
ti nékem
mini csillagok az égen
és azt kívánom,
hogy e csillag fénye
mindörökké égjen.
Kovács mama, tata
és a dédi

(^va/u/d/ii/nA.
Takács Józsefnek
és Kovalik Katalinnak
sok szeretettel gratulál
ó házassági évfordulója alkalmából
három fiuk és élete párjuk,
hat unokája és négy dédunokája.

(24481915)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

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

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 14.

•

Gyászközlemények

ODMEZOVASARHELY
GYÁSZHÍR

SZEGED

H

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL NEMZETI TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATALA NEVÉBEN

GY. MOLNÁR IMRE,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

FARKAS DEZSŐ
röszkei lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 14én, 15 órakor lesz a Röszkei temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise.
024685016
Gyászoló család

KOVÁCS JÁNOSNÉ
TUNNER PIROSKA
hosszú szenvedés után, 79 éves
korában Makón elhunyt. Temetése augusztus 15-én, pénteken, délután 13 órakor lesz a
makói Újvárosi református temetőben.
014685174

Tudatom, hogy testvérem,

KISPÁL MIHÁLY
hosszú szenvedés után 70 éves
korában elhunyt. Temetése augusztus 18-án, 11 órakor lesz a
Dorozsmai temetőben.
Gyászoló húga és családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖZV SEBŐK JÓZSEFNÉ
MAKRA PIROSKA

umcnn

77 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 18-án, 10 órakor lesz a
Domaszéki temetőben. Előtte
gyászmise 9 órakor.
024684996
Gyászoló család

'

Hódmezővásárhely, Kisfaludy u.
1. szám alatti lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 15-én, de. fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi Kincses temetőben.
024684995
Gyászoló család

F

a

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam
volna tőletek, de erőm nem
engedett, így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ID. ÁDOK SÁNDOR

Szántó Kovács János u. 90.
szám alatti (volt maroslelei
lakos] életének 72. évében
váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése augusztus
18-án, 9 órakor a katolikus
temetőben lesz.
o @ o - ,, Gyászoló család

a

Ed

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá| ga szerettünk,

SZABÓ FERENC,
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket

FARKAS VINCÉT

utolsó útjára elkísérték.
024685043
A gyászoló család

Köszönetet mondunk azoknak,
akik drága szerettünk,

VÁRKONYI PÁLNÉ

temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
024685063
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

I Hódmezővásárhely, újvárosi
lakos 81 éves korában hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 15-én, 13
órakor a Dilinka temetőben
lesz.
Q @ 0
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
024685036
A gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Álmodtál egy világot magadnak, ott álltál a
kapuja előtt, de belépni rajta már nem volt
időd.
Drága fiunk,

MÉSZÁROS GÁBOR
halálának első évfordulóján szívünkben sok
szeretettel emlékszünk Rád
024684791
Anya, Apa és Robi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédapa,

ID. SZABICS GÁBOR

90 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 14-én, csütörtökön, 15 órakor az Alsó-református temető ravatalozójából lesz.
Gyászoló család,
Szentes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

3. Támogatható tevékenységek, területi lehatárolás és a projektek időtartama:
(a) A pályázati program keretében az alábbi komponensekre lehet pályázni:
1

komponens: városi, települési, ipari ós katonai terűletek rehabilitációja munkahelyteremtő tevékenységek fejlesztése érdekében:

•

kihasználatlan gazdasági potenciállal, leromlott városi területekkel rendelkező vagy szegényes körülményekkel küzdő kistérségek
településeinek integrált fejlesztése elsősorban a kisméretű, kereskedelmi üzleti tevékenységek ösztönzése, vagy a település idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében, különösen olyan infrastrukturális befektetések révén, ahol a rehabilitáció a munkahelyteremtő gazdasági tevékenységek fejlődésének előfeltétele.

•

hasznosítatlan vagy alacsony kihasználtságú ipari területek vagy honvédelmi célú területek felújítása, fejlesztése, átalakítása
gazdasági tevékenységek és munkahelyteremtés érdekében

Z komponens: a régión belüli elérhetőséget javftó közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése:
•

olyan beruházások, amelyek az 1. komponensben meghatározott városi területekhez, vagy vonzerőkhöz vezető utak tejlesztését,
javítását célozzák - ide értve a bekötő utakat, több település által benyújtott pályázat esetén a településeket összekötő utakat,
csomópontokat és kerékpárutakat.

1 komponens: hetyi kezdeményezéseken alapuló foglalkoztatás ösztönzése:
• az 1. komponenshez kapcsolódóan szociális gazdaság típusú foglalkoztatási programok indítása és megvalósítása (szolgáltatások
és kapcsolódó költségek a 3. komponens pályázati útmutatója szerint) elsősorban tartós munkanélküliek és fiatal munkanélküliek
számára teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében
• helyi piaci igényekhez illeszkedő képzési programok Indítása az aktív kereső korú népesség számára a munkanélküliség
felszámolása vagy elkerülése érdekében, amelyhez kapcsolódhat képzési anyagok és eszközök beszerzése is.
Az 1. komponens által érintett tevékenységek önálló projektekként is támogathatók, míg a 2. és a 3. komponens tevékenységeit csak az
1. komponens által támogatott tevékenységekkel együtt lehet támogatni. A több komponenst tartalmazó (integrált) projektjavaslatok egy
pályázatként kerülnek értékelésre. Ebben az esetben tehát egyetlen közös pályázatot kell benyújtani, amely tartalmazza a projekteket
komponensek szerinti lebontásban, valamint a közös cél és az együttműködés leírását. Az integrált projektjavaslatok a komponensek
közötti szinergiára plusz pontszámokat kapnak.
(b) Területi lehatárolás: A program minden magyarországi régióra kiterjed.
(c) A projektek maximális időtartama: Az igényelt támogatás kifizetésének a végső határideje 2005 november 30.
(d) Beszerzés: A kedvezményezetteknek a Phare programra a beszerzéskor érvényes közbeszerzési szabályokat kell alkalmazniuk.
Ezeket a feltételeket lásd részletesebben a Pályázati útmutatóban.
4. A pályázat keretében odaítélhető összes támogatás:
Ennek a pályázatnak a keretében 97,41 millió euró támogatás ítélhető oda a pályázóknak.
Az indikatív regionális eloszlás a következő:
(millió euró)
Régió

Phare támogatás

Észak-Magyarország

Nemzeti társfinanszírozás

ÖSSZESEN

9,24

7,39

16,63

11,20

8.96

20,16

Dél-Alföld

8,09

6,48

14,57

Dél-Dunántúl

6,24

5,00

11,24

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl

4,12
5,52
9,71

3,29
4,41

7,41

7,76

9,93
17,47

54,12

43,29

97,41

Közép-Magyarország

GYÁSZHÍR

A V Á T I TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2002/000-315.01,06.2003/004-347-05-05
2. A program ós a finanszírozási források: A 2002/000-315.01.06,2003/004-347-05-05 sz. Phare program megvalósítására az Európai
Unió 54,12 millió euró. a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala 43.29 millió euró vissza nem térítendő támogatást
nyújt, emellett a pályázóknak a projektek megvalósításához a projekt teljes költségvetésének min. 10%-át kell önrészként biztosítaniuk.

Eszak-Alföld

IDŐS SZAKÁCS
KÁROLYT

A P H A R E TERÜLETFEJLESZTÉSI P R O G R A M VÉGREHAJTÓ HATÓSÁGAKÉNT

tesz közzé a
2002/000-315.01.06, 2003/004-347-05-05 sz„
„INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ŐSZTÖNZÉSE" c. Phare program keretében

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

13

H I R D E T É S "

Összesen

5. Egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási összeg, támogatási arány:
Minimális támogatási ősszeg

Maximális támogatási összeg

Maximális támogatási arány

1. komponens

EUR 500.000

EUR 3.000.000

90%

2. komponens

EUR 500.000

EUR 3.000.000

90%

3. komponens

EUR 50.000

EUR 300.000

90%

Az elnyerhető maximális támogatás mértéke mindhárom komponens esetében a projekt összköltségének 90 százaléka. Ha a 3.
komponensen belül a képzést vagy foglalkoztatást biztosító vállalkozás eszközbeszerzést hajt végre egy adott képzési projekt során, a
vállalkozás részére nyújtott támogatás maximális értéke nem lehet magasabb, mint az eszköz beszerzésére fordított teljes ősszeg
25 százaléka.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A

PÁLYÁZATBAN

VALÓ

RÉSZVÉTEL

FELTÉTELEI

6. Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei?

„A múltba visszaemlékezve valami nagyon
fáj, Valakit keresek, aki nincsen már."

KIS SÁNDOR
halálának 9. éves évfordulóján fájó szívvel
emlékezik
Szerető felesége és szerettei

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet mindazoknak, akik
szerettünk,

S ZALAI BÁLINTNÉ
KANÁSZ N. ILONA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
024684846

MAKÓ

Gyászoló család,
Szentes

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

ÖZV NAGY JÁNOS

GYÁSZHÍR
ó
Mély fájdalommal tudati g ¡=0> juk, hogy

SIMON
ISTVÁN,
Kövegy, Széchenyi u. 7. (volt apátfalvi] lakos 51 éves korában elhunyt Temetése 2003. augusztus
14-én, 16 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.
024684997
Gyászoló család

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,

MÉSZÁROS
IRÉN

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
IMA/ÍUAQIO
'

Makó, Kölcsey utcai lakos 70
éves korában súlyos betegségben
elhunyt. Temetése augusztus 15én, 15 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben.
024685093
Gyászoló család

1 komponens: önkormányzatok; önkormányzati társulások; kistérségi és megyei szervezetek; ezen szervezetek intézményei;
közhasznú jellegű tevékenységet végző, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben a közintézmény többségi tulajdonnal
rendelkezik; non-profit szervezetek; Kincstári Vagyonigazgatóságok.
Z komponens: önkormányzatok; kistérségi és megyei szervezetek; állami és önkormányzati intézmények; nem profitorientált,
közhasznú gazdasági társaságok, Megyei Közútkezelő Kht-k.
3. komponens: önálló jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, melyek a jelen pályázati leihívás megjelenésekor legalább
1 éves releváns tapasztalattal rendelkeznek; önkormányzatok; önkormányzati intézmények és társulások; kistérségi és megyei
szervezetek; regionális képzési központok; megyei munkaügyi központok; kereskedelmi és iparkamarák; vállalkozásfejlesztési
alapítványok; kistérségi és megyei társulások: szakképzési és felnőttképzési intézmények.

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA
7. A pályázók értesítése a támogatási döntésről:
A projektek elbírálásának eredményéről a pályázókat várhatóan a pályázat beadási határidejétől számított 90 napon belül Írásban
értesítjük.
A PROJEKTEK

ELBÍRÁLÁSÁNAK

A

KRITÉRIUMAI

8. A projektek elbírálásának kritériumai: Id. a Pályázat útmutatóban
A PÁLYÁZAT

FORMAI

ELEMEI

9. A pályázati formanyomtatvány és a megadandó részletes adatok: A pályázatokat szabványosított pályázati formanyomtatványon kell
benyújtani, amely a Pályázati útmutató melléklete. A formanyomtatvány formátumát és a kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be
kell tartani. A pályázatokat magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval, egy aláírt eredeti és hat másolati példányban kell a
pályázóknak benyújtani.
10. A pályázatok beadásának határideje: A pályázatok beadásának határideje 2003. november 7.16.00. A pályázatokat az adott régióban
található regionális fejlesztési ügynökséghez kell benyújtani (címet Id. alább).
A fenti határidő után beérkezett pályázatok nem értékelhetőek.
11. Részletes információk: A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a Pályázati útmutatóban, amely a
pályázati felhívás megjelenésével egy időben megjelenik a VÁTI Területfejlesztési Igazgatósága, mint Szerződő Hatóság interneteimén
(http://www.pharereg.hu), valamint a regionális fejlesztési ügynökség irodájában az alább megjelölt cimen átvehető:

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József. 6762 SéndoHalva, Alkotmány krt. 24, fel.: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Úiszentiván, Máius 1. u. 31 Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs. M - i Kegyeleti K t t ,
6791 Szeged. Széksós, út 6. Tel.: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Hatérór u 2. Tel.: 6 2 / 2 8 5 - 1 9 7 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16, tét/fa*: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márváoy Kft, 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor t Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 W t k e z é s i Kit., 6 6 0 0 Szentes,
Sima F. u 45. Tel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2 6 6 4 0 Csongrád, Fó u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center K f t , 6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. t. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8 . pavilon, 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 4 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Tőrök u. 9/B. Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 4 1 4 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-

Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Csongrád ás Békés megye)
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
6720 Szeged, Oroszlán utca 2., e-mail cím: info@del-alfold.hu, tel.: 62/558-620, fax: 62/558-629
A pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket e-mailen vagy faxon a regionális fejlesztési ügynökség fent megadott elérhetőségeinél
lehet feltenni legkésőbb a pályázatok beadási határideje előtti 21. napon. A (eltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat a
http://www.pharereg.hu internetes honlapon tesszük közzé legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. napon.

514 Szegedi Temetkezési Kft., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. Tel.: 6 2 / 5 4 3 - 7 4 7 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/8 Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht.
Algyó, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezés: Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , M é c s e s 2 0 0 1 .
Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, S i m a F. u. 3 1 . T e l . / t a x : 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

567-835

TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTEL

K0CS0R IVETT

A VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság és a program szakértői a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról, annak részleteiről információs rendezvényeket tartanak a pályázatok elkészítésének ideje alatt: a pályázat közzétételét kővetően tájékoztató fórumokat valamennyi
régióban egy alkalommal, majd további három alkalommal információs napokat minden megyeszékhelyen. Ez utóbbiak keretében
lehetőség nyílik a pályázatok elkészítését segítő konkrét kérdések megvitatására is. A fórumok és információs napok pontos helyszínét
és időpontját a megyei napilapokban hirdetik meg, valamint folyamatosan tájékozódni lehet ezekről a www.pharereg.hu honlapon.
CALL FOR PPROPOSALS tor "Promotlon of integrated local development actions" Phare programme, which contains the following
components:
Component 1: regeneration of settlement areas tor the establlshment of economic or publlc functions,
Component 2: improving accessibility wlthin regions through the development of public road infrastructure,
Component 3: Promoting employment based on local Initiatlves.
The Call tor Proposal package will be publíshed in English on the following website: www.pharereg.hu
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Erősödhet a Hungerit

Huszka Zsuzsa, Döme Nóra és Szabó Xénia az Eb-ezüstnek is örül

A döntőig meneteltek

Egyre valószínűbb, hogy a korábbinál merészebb álmokat
szövögethet a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata. A
gárda vezetői szóban megállapodtak a BVSC két meghatározó játékosával, Tóth Andreával és Hónig Ágnessel.
Már több mint egy hónapja, egészen pontosan július 8-án megkezdte felkészülését a szeptember közepén induló bajnokságra
a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata. A legutóbbi OB I
bronzérmese eddig eléggé hiányos létszámban tudott csak tréningezni.
- - Szremkó Krisztina a felnőtt
válogatottal a világbajnokságra

készült, illetve szerepelt azon,
míg az ifjúsági Európa-bajnokságon Huszka Zsuzsa, Döme Nóra
és Szabó Xénia képviselte a klubot - magyarázta Pengő László
edző. - Természetesen azért nem
állt meg a munka, elégedett voltam a lányok hozzáállásával,
szorgalmasan végezték a gyakorlatokat. Elsősorban fizikális felkészítés folyt, de néha azért a labda is előkerült. Egy hónap múlva
rajtol, az OB I, jó lenne addig néhány edzőmeccset is játszani.
A szentesiek legutóbbi bajnoki
harmadik helyüket szeretnék az
évad végére másodikra cserélni.
Úgy fest, hogy ennek érdekében
a régi-új névadó szponzor, a
Hungerit Rt. segítségével két

meghatározó pólóst sikerül leigazolni.
- Szóban már megállapodtunk
a BVSC-bői hozzánk tartó Tóth
Andreával, aki már sokszor szerepelt a nemzeti együttesünkben, valamint a korosztályos válogatott Hónig Ágnessel - árulta
el Juhász József, a Szentesi VK elnöke. - Már a többiekkel gyakorolnak, véleményem szerint napokon belül a szerződés aláírására is sor kerülhet. Bevallom, terveink között szerepel még Kisteleki Dóra leigazolása is. Megtettük ajánlatunkat a színeinkben
évekkel ezelőtt már egy évet eltöltött válogatott kitűnőségnek,
de ő még nem döntött.
SZ.L.

Szeviépesek a válogatottakban
A két hazai gárda a mecsekalji
városban edzőtáborozik, a felnőttek a görögországi Európa-bajnokságra, az egyetemisták és főiskolások pedig a dél-koreai világjátékokra készülnek - utóbbiak
vasárnap utaznak el az ázsiai országba. Mindkét nemzeti együttesben találhatunk szegedi kosarast: az Universiade-csapatban
Roczkov Viktória, míg a felnőttben Kajdacsi Judit bizonyíthat. A
Szeviép edzőjének, Újhelyi Gábornak a lányára, az amerikai
profi bajnokságban (WNBA), a
Detroit Schoksban szereplő Újhelyi Petrára viszont valószínűleg

KOSARLABDA

Hosszú évek óta először renFotó: Gyenes Kálmán deznek mától rangos nemzetközi női válogatott kosárlabdakapusa, Döme Nóra két találko- tornát Magyarországon.
zón kapott szerepet.
- A mai napig nem fogtam még MUNKATÁRSUNKTÓL
föl teljesen, hogy milyen remek
eredményt értünk el - közölte a Pécsett a hat éve közlekedési balszentesi Boros Sámuel szakkö- esetben elhunyt Horváth Juditra,
zépiskola közgazdaság szakának a PVSK sokszoros válogatottjára
leendő negyedikese. - Nagy-Bri- emlékezik a magyar, a horvát, a
tannia ellen a fordulás után véd- bosnyák felnőtt-, illetve a matem két negyedet, ezen kívül gyar Universiade-válogatott.
még az ukránokkal szemben is
én „álltam" a kapuban. Az előbbin, akárcsak a csapatnak, nekem sem ment túlságosan, viszont a másik meccsen már nem
volt gond. A fináléban szerintem
azért vesztettünk, mert nem hittük el, hogy legyőzhetjük az oroIME A TIPPJEIK
szokat.
1
Bayern (l.)-Bochum (9.)
1
1
Dortmund (3.1-1860 München (10.)
1
Szabó Xénia is azon a két mér1
Hertha (5.)-Freiburg (1.)
1
kőzésen jutott szóhoz, amelyiK lautern (14 )-Bremen (6.)
12 A Szeged Városi Sportigazgatóken Döme.
Igazán izgalmasan alakulnak az X2
Leverkusen (15.)-Haimover (11.)
12 ság sportszervezője, Halászevics
- Nem gondoltam, hogy mi
utóbbi hetek totópárbajai. Elég X2
játsszuk a döntőt az oroszokkal csak néhány meglepő eredmény, 2
M gladbach (12) Stuttgart (2.)
X2 Péter aktív szerencsejátékos, tiszárulta el a szentesi Horváth Miés akár hat találattal is meg- IX
Rostock (13.1-frankfurt (3.)
X teli és becsüli azokat, akik rendhály gimnázium volt másodikonyerheti valaki a csatát. így tör- 1
Schalke (7.)-Köln (2.)
1 szeresen kísértik Fortunát. Látott,
sa. - A hollandokat tippeltem a
tént ez legutóbb is, amikor Mol- IX
Wolfsburg (9.)-Hamburg (4.)
X2 sőt már fogott is telitalálatost, de
másik finalistának, de szerencsénár Péter és Korom Róbert küz- 1
Arsenal (2.)-Ever1on (7.)
1 nem az övé volt, hanem a kollekre sikerült felborítanunk a papírdött egymással. Az előbbi játé- IX
Fulham (14.) Middlesbrough (11.)
IX ' tív szelvények elemzése kapcsán
formát. Nem akadtak kiemelkekos hat, míg utóbbi öt végered- 1
Man. United (U-Bolton (17.)
1 bukkant rá. Azon kevesek egyike,
dő teljesítmények az együttesményt tippelt meg kiválóan. A 12
Leeds (lb.)-Newcastle (3.)
12 aki bízik a magyar foci felemelkeben, mint csapat funkcionáltunk
heti kínálatban a teljes Bundes- 2
Liverpool (5.)-Chelsea (4.)
1 désében. A latin labdarúgást kedveli, fájdalmára a totóban ezek
nagyszerűen.
Örökre
szóló,
liga-forduló mellett már találhanagyszerű élményben volt rétunk angol bajnokikat is, rögtön
Előző heti tippelőink
közül közül csak az olasz szerepel gyakran, a spanyol, és pláne brazil
szem; jó lenne még néhányszor
két (Arsenal-Everton, Liver- Molnár Péter hat, Korom Róbert
nincs, vagy alig van műsoron.
hasonlót átélni.
pool-Chelsea) igazi rangadóval. öt találatot ért el.

Aranyosak, szépek, ügyesek (balról): Szabó Xénia, Döme Nóra, Huszka Zsuzsa.

VÍZILABDA
A magyar ifjúsági női vízi'abda-válogatott a hollandiai 3mnienben rendezett korosztályos
Európa-bajnokságon a bravúrként értékelendő második helyen végzett. Az ezüstérmes
nemzeti gárdában a Hungerit-Szentesi VK-ból hárman is
szerepeltek: Huszka Zsuzsa,
Döme Nóra és Szabó Xénia.
A szakemberek kicsit féltve engedték el az Európa-bajnokságra
utazó magyar ifjúsági női vízilabda-válogatottat. Aggódásuknak
egyetlen oka volt: pár héttel a
kontinensviadal előtt a görögországi felkészülési tornán esak az
5. helyet sikerült megszereznie a
Győré Lajos szövetségi kapitány
vezette társaságnak.
Az Eb helyszínén, Emmenben
is felemásan kezdtek a lányok,
ugyan
10-9-re
legyőzték
Nagy-Britanniát, de a mutatott
játék jócskán hagyott kívánni valót maga után. Ezután viszont
beindult a gépezet, a csoportmeccsek során előbb a németeket verték 12-10-re, utána Ukrajnát 16-6-ra, aztán Csehországot 13-6-ra, végül a házigazda
hollandokat 9-8-ra. Az elődön-

tőben az olaszok sem jelentettek
akadályt (6-4), viszont a fináléban az oroszok jobbnak bizonyultak (6-11).
Az ezüstérmes társaságban ott
szerepelt a szentesi Huszka Zsuzsa, Döme Nóra és Szabó Xénia
is. Többek között ez azért nagy
dolog, mert a '85 január 1. után
születettek Eb-jén Zsuzsa és Xénia két, míg Nóra egy évvel fiatalabbként vett részt.
- Nem számítottunk ilyen jó
eredményre, azt hiszem, a második helyünkkel megleptük a
szakembereket - mondta a
csongrádi Batsányi gimnázium
volt elsőse, Huszka Zsuzsa, aki
az összes meccsen szóhoz jutott, két gólt jegyzett. - Az is
igaz, hogy a görög felkészülési
viadalon szemtelenül ellenünk
fütyültek a bírók. Hollandiában
viszont korrektek voltak, egyedül csak a fináléban akadt egy
kis gond velük. Rendszeresen
szemet hunytak az oroszok verekedős stílusa felett. Ezzel
együtt azt mondom, nem ezen
múlott. A második negyedben
még 3-2-re vezettünk, de aztán
fölénk kerekedtek. Bevallom, a
végén itattuk az egereket, az
egész csapat sírva fakadt. Most
már azért büszke vagyok az
ezüstéremre.

Totopärbaj

A válogatott második számú

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A SZENTES VÁROSI ONKORMANYZAT
VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNYE
értesíti a lakosságot és a méhészeket, hogy

ma

2003. augusztus 18-án, hétfőn,
a kora esti órákban
L É G I ÉS F Ö L D I S Z Ú N Y O G I R T Á S T

P R O V I D E N T

• aug. 14., csütörtök

20.00

Drink Panthers

• aug. 16., szombat

20.00

Ikson

Lenne

h
BalatonBútor
1896
NÁLUNK

(

Rádió 8 8 szépségverseny (próba)

Indigó

18.00

Peter Pan

19.00

Heavens Drink

Nyitva tartás:

20.00

TóthBagiBB

h . - p . : 9 - 1 7 , szo.: 1 0 - 1 4 ó r á i g

21.00

EzGáz

22.00

Soul Blaster

MOST

.. 0

A MINŐSÉG

IS

OLCSÓ!

>- á l l í t h a t ó ülés és h á t t á m l a

ájflX*

k Gflír^

^
1

g
^

l
^

É
^
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Augusztus 15-töl

am 9 a készlet tart!

'

még sok készleten lévő
szólószék*
3 0 - 4 0 - 5 0 %
ÉRDEKLŐDJÖN KOLLÉGÁINKTÓL!
* max. 1-2 db egyforma

1 Z - O T S T ' helyett
k a r r a l :

kapcsolattartás lesz. továbbá készpénzkölcsönök átadása, törtesztőrészletek
összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.
AMIT KÍNÁLUNK:
• rugalmas munkaidő.
|

• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés.
• nagy múltra visszatekintő cég támogatása
JELENTKEZÉS:
Kérjük, hívja héttőtói szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident Pénzügyi Rt-t
a belföldről helyi taritával hívható telefonszámon:

17.00

R - 8 8 próba

18.00

Excelsior

19.30

Miskolc Dixieland

06-40-50-50-50

Hartley Davidson
Dollár Boys

ORI ASI

ANDY Dance School

pyGGÖNYVÁSAR

I

^

17.30
18.00

KEDVEZMENY!
vlrja

Szépségverseny I.
1

Gőzerő

I. osztályú nemet és magyar

19.00

Szépségverseny II.

F Ü G G Ö N Y Ö K és Béla

19.30

Afro jazz hastánc

2 0 . 3 0 ...'.

Mache

A varos legnagyobb választékával
már 10 éve a félogyházlaktól.

21.00

Szépségverseny döntő

21.30

Tűzijáték

22.00

La Bomba

||

SZEGED, Ifjúsági Ház (Fei$őliszopart2.)
§ twgusitus 14-15. icsMk-pmtek)
9-17 óráig.
"Ax elégedett vevő visexotéri" \

mmmmrn^L&lÁíi^^i^^mmmmmá
1 0
1 1

2 5 0 , *
9 0 0 , '

sy KMÍ®el

a

MUNKATÁRS szót és

06-20-555-5050

23.00
„

va

NEVÉT sms-ben. és mi visszahívjuk:

21.00

17.00

»• s t r a p a b í r ó s z ö v e t

tenni ?

Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.

> augusztus 19., kedd

> augusztus 20., szerda

>• g á z r u g ó z á s

jövedelmét?

Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő

17.00

Tel./fax: 6 2 / 4 7 9 - 5 3 3

órája?

Akis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban Nagy-Britanniában alapított

-

16.00

C í m : 6 7 2 0 S z e g e d , B o l y a i u. 2.

szabad

v Szeretné mindezt
lakókörnyezetében

Szeged, Makó és környékére.

> augusztus 18., hétfő

Balaton Bútor Stúdió

O

MUNKATARSAT KERESÜNK!
Szeged, Rakpart

EMBERRE ÉS MELEG VÉRŰ ÁLLATOKRA VESZÉLYTELEN.

munkaidő után

v Szeretné
kiegészíteni

m°PXc

A FELHASZNÁLÁSRA KERÍJLÓ VEGYSZER

F I N A N C I A L

és 48 órás hitelbírálattal ált az ügyfelek rendelkezésére.

végeztet a város területén és a tiszai strandon.
u g y a n e b b e n az i d ő p o n t b a n kerül elvégzésre.

^

A Provident Pénzügyi Rt. kis összegű kezes és fedezet nélküli hitetekkel

Szeged, Dugonics tér

Rossz idő esetén a permetezés augusztus 19-én,

U51U96J

nem számíthat Rátgéber László
szövetségi kapitány, mert csak
szeptember közepén tér vissza a
tengerentúlról. Érdekes, viszont
hogy Fűrész Diána csak tartalékként, 13. emberként utazhat az
Universiadéra. Erről Buttás Pál
szövetségi edzőt kérdeztük: Úgy ítéltem meg, hogy pillanatnyilag van nála jobb formában lévő játékos, de a döntést még a
csapatszerkezet is indokolta.
A Horváth Judit-emléktorna
mai programja, 16.15: Universiade-válogatott-Bosznia-Hercegovina, 19: Horvátország-Magyarország.

Hirdetését
már

70

postahivatalban
is feladhatja!
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BL-gyóztest
igazoltak!
KÉZILABDA
Megoldódott a Liss-HNKC NB
l-es női kézilabdacsapatának a
kapusgondja, a klub leigazolta a
BL-győztes Bahorovkát.
A közelmúltban a Vásárhely több
kapust is tesztelt, dolgozott a kerettel román és szerb-montenegrói kézilabdás is. Az ásznak, a
nyerő lapnak azonban a 36 éves
ukrán Okszana Bahorovka bizonyult. Nem kellett hosszú idő ahhoz, hogy meggyőzze Tamás Sándor vezetőedzőt képességeiről a
macedón Kometal Skopjéval Bajnokok Ligáját nyert hálóőr.
- Remek adottságokkal rendelkezik - vélekedett a szakember - ,
Pintér József elnököt sem kellett
győzködni arról, hogy ő a mi emberünk. Erőssége lehet a Lissnek, akitől a tehetséges Szabó
Krisztina rengeteget tanulhat és
profitálhat a közös munkából.
Az egyesület vezetősége döntött: leigazolja az ukrán klasszist,
aki tegnap este alá is írta a szerződést, amely két esztendőre köti a
kék-sárga gárdához. Az életkorával kapcsolatos aggályokra Pintér
József a következőképpen reagált:
- Ez a kapusoknál nem számít,
elég, ha csak Sirinára hivatkozom: őt most honosították és
szinte azonnal magyar válogatott
lett. Elárulom, ő is 36 éves.
Bahorovka ma hazautazott, hétfőn tér vissza Vásárhelyre és kezdi
meg a közös munkát a végleges
kerettel. A játékengedélye bármikor megérkezhet Macedóniából.
I.P.

• S P O R T »

Négygólos hátrányba került a BL-selejtezóben, hazai pályán az MTK

Várhatunk tovább a csodára
LABDARUGAS
Igazolta a skót Ccltic csapata a jó
hírét, hiszen a labdarúgó BL budapesti selejtezőjén, az MTK ellen
magabiztos győzelmet aratott

MTK-CELTIC (SKÓT)

0-4 (0-2)
Budapest, Puskás-stadion, 3 0 0 0 néző.
Vezette: Kim M. Nielsen (dán).
MTK: Végh - Molnár (Pisont, 71.), Pusztai,
Juhász, dr. Fűzi - Zavadszky, Jezdimirovics
(Torghelle, 24.), Halmai, Rednic (Szabó 0.,
64.) - Illés, Silva. Vezetőedző: Egervári
Sándor.
Celtic: Douglas - Varga, Balde (Crainey, 81.),
Valgaeren - Agathe (Sylla, 77.), Lennon,
Lambert, Petrov (Miller, 77.), ThompsonSution, Larsson. Vezetőedző: Martin OTiiell.
Gólszerzők: Larsson (17.), Agathe (36.),
Petrov (70.), Sutton (91.).

Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, harmadik forduló. Eddig az
utóbbi néhány évben mindig eljutott magyar bajnokcsapat. A továbblépést, az áhított BL-csoportkört azonban általában igencsak
komoly, világklasszis riválisok mint a norvég Rosenborg, az angol
Manchester United, vagy a horvát
Croatia - ellen kellett volna kivívni. Nem is sikerült egyik alkalommal sem. Ezúttal sem kisebb csapatot, mint az elmúlt évi UEFA-kupadöntős skót Celticet látta
vendégül az MTK Budapesten, a
Puskás-stadionban. Csak a rend
kedvéért: azt a finálét a katoliku-

Előolimpia Athénban
KAJAK-KENU
Három szegedi versenyző indulhat a péntektől vasárnapig tartó
görögországi kajak-kenu előolimpián. A magyar csapatban
Sík, Csamangó és Börcsök is
helyet kapott.
BUDAPEST/ATHÉN (MTI)

A nevezések alapján 21 ország 159
képviselőjének részvételével kerül
sor péntektől vasárnapig a kajakosok és kenusok olimpiai tesztversenyére az Athéntól 41 km-re fekvő szkiníászi vízi centrumban.
- Azok kapnak most lehetőséget, akik éppen csak lemaradtak a
világbajnokságról - mondta Angyal Zoltán szövetségi kapitány. A
szakvezető még hozzátette: a
vb-résztvevők számára rossz időpontban van a verseny, az ő felkészülésük ugyanis javában zajlik,
ugyanakkor mindenképpen szükség van arra, hogy éles helyzetben
is kipróbálják a létesítményt.
- Már voltunk a helyszínen, de
akkor még nem volt kész a pálya.
Most le kell tesztelnünk, hogy
mikor, honnan fúj a szél, mekkora a hullámzás, milyen a víz minősége, mennyi időt vesz igény-
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be az utazás a szállástól a verseny helyszínéig. Azt tervezem,
hogy naplót vezetek, amibe óráról órára beírom a legfontosabb
tudnivalókat - jegyezte még meg
Angyal Zoltán.
A kapitány szerint a sportág
meghatározó nemzetei szintén
képviseltetik majd magukat a
tesztviadalon, de valószínű, hogy
- hasonló okokból - a legjobbjaik
otthon maradnak.
Arra a kérdésre, hogy az olimpiai indulásra eséllyel pályázóknak lesz-e lehetőségük megismerni a pályát, a szövetségi kapitány jelezte: a görögök jövő áprilisban is rendeznek egy nemzetközi versenyt.
A hétvégi viadalon egyébként a
tervek szerint valamennyi, azaz
tizenkét számban rajthoz állnak
a magyarok. A keretben helyett
kapott három szegedi versenyző:
Sík Márton, Csamangó Attila és
Börcsök Balázs.
Az utazó csapat: Móni Katalin,
Keresztesi Alexandra, Szabó Ágnes, illetve Bethlenfalvi
István,
Szabó Gergely, Boros Gergely,
Siebel Lajos, Boros Attila, Börcsök, Kucsera Gábor, Sík, Csamangó (kajakosok), Ispán László, Kronecker Gábor, Metka Márton, Mike Róbert, Kovács Gergely, Bozsik Attila (kenusok).

Larsson nem csak veszélyes, hanem eredményes is volt.
sok igen izgalmas meccsen 3-2-re
elvesztették a portugál Portóval
szemben. Mindezek ellenére valahogy a nézőket nem sikerült lázba
hozni a mérkőzés kapcsán.
Alig telt három perc, a vendégek
két lövéssel jelezték, nem becsülik
le az MTK-t, hanem tenni is akarnak ellene. Válaszként Halmai az
ötödik percben középről, 21 méterről tüzelt, fél méterrel fölé. Az
első magyar hiba, az első gól. Enynyi kellett Larssonnak. A 17. perc-

ben Juhász hihetetlen hibát vétett,
amikor átpattant felette a labda.
Larsson ezt kihasználta: 15 méterről higgadtan emelt át az ötösön álló Végh felett, 0-1. A kezdeti
bizonytalanság, amelyet Torghelle
becserélése okozott, gyorsan elmúlt a skótoknál. A 36. percben
Sutton fordult le Juhászról, lőtt,
Végh lábbal védett, a csokifekete
Agathe pedig a kipattanót belsővel
helyezte a kapuba, 0-2.
Csendes mederben csordogált a

MTI-fotó: Koszticsák Szilárd

második félidő egészen addig, míg
az egyik öntöző hibája miatt majdnem elázott a pálya közepe. Ilyet
sem sok helyen láthattak még a
vendégek. Torghelle a 68. perctón
nyert egy fejpárbajt, amelynek kapufa lett a vége. Jött a válasz: Petrov pörgetett, majd lőtt, végül Sutton csukafejese után kezdhetett
közepet az MTK. Más ez a játék,
hiába is hívják ugyanúgy focinak.
A csodára pedig várhatunk tovább.
iWÁDI JÓZSEF

Szeptember 13-án rendezik meg az Algyő-HFC megyei rangadót

Jövő heti NB III-as rajt
Augusztus 20. nemcsak az új
kenyér és az alkotmány, hanem
a foci finnepe is lesz az idén.
Ekkor startol ugyanis a labdarúgó NB III, melyben országos
szinten hatszor tizenhat együttes érintett. Minket az Alföld-csoport érdekel, itt szerepel a két Csongrád megyei gárda, az Algyői SK és a Hódmezővásárhelyi FC.
1. forduló, augusztus 20. (szerda), 17.30: Túrkeve-Gyomaendrőd, Cegléd-Jamina, Fegyvernek-Szarvas, Tápiószecső-Hódmezővásárhelyi FC, ÖrkényNagykáta, Kondoros-Hetényegyháza, Rákóczifalva-Szajol, Álgyő-Monor.
2. forduló, augusztus 23.
(szombat), 17.30: Gyomaendrőd-Algyő, Jamina-Túrkeve, Szarvas-Cegléd; augusztus 24. (vasárnap), 17.30: SzajoL-Örkény, Monor-Kondoros, HFC-Fegyvernek,
Nagykáta-Tápiószecső, Hetényegyháza-Rákóczifalva.
3. forduló, augusztus 30.
(szombat), 17.30: Algyő-Jamina,
Túrkeve-Szarvas, Cegléd-HFC,
Fegyvernek-Nagykáta, Rákóczifalva-Kondoros,
TápiószecsőSzajol; augusztus 31. (vasárnap),
17.30: Örkény-Hetényegyháza,
Monor-Gyomaendrőd.
4. forduló, szeptember 5. (péntek), 16.30: Jamína-Gyomaendrőd; szeptember 6. (szombat),
16.30:
Rákóczifalva-Monor,
Kondoros-Órkény,
Szarvas-Algyő; szeptember 7. (vasárnap),
16.30: Szajol-Fegyvernek, Hetényegyháza-Tápiószecső, Nagykáta-Cegléd, HFC-Túrkeve.

5. forduló, szeptember 13.
(szombat), 16.30: Algyő-HFC,
Túrkeve-Nagykáta, Cegléd-Szajol, Fegyvernek-Hetényegyháza,
Tápiószecsó-Kondoros; szeptember 14. (vasárnap), 16.30: Gyomaendrőd-Szarvas, Örkény-Rákóczifalva, Monor-Jamina.
6. forduló, szeptember 20.
(szombat), 16 óra: Szarvas-Jamina, Kondoros-Fegyvernek, Rákóczifalva-Tápiószecső; szeptember 21. (vasárnap), 16 óra: Hetényegyháza-Cegléd, HFC-Gyomaendrőd, Nagykáta-Algyő, Szajol-Túrkeve, Örkény-Monor.
7. forduló, szeptember 27.
(szombat], 16 óra: Algyő—Szajol,
Túrkeve-Hetényegyháza, Cegléd-Kondoros, Fegyvernek-Rákóczifalva, Jamina-HFC, Tápiószecső-Órkény,- szeptember 28.
(vasárnap), 16 óra: Gyomaendrőd-Nagykáta, Monor-Szarvas.
8. forduló, október 4. (szombat), 15 óra: Rákóczi; ilva-Cegléd, Kondoros-Túrkevc, ' ípiószecső-Monor: október 5. (vasárnap), 15 óra: FII
Nagykáta-Jamina, Szajol Jyo
maendród, Heténycgyház., . Ugyő, Örkény-Fegyvernek.
9. forduló, október 11. (szombat), 15 óra: Algyó-Kondoros,
Túrkeve-Rákóczifalva,
Cegléd-Örkény, Fegyvernek-Tápiószecső, Szarvas-Nagykáta, Jamina-Szajol; október 12. (vasárnap), 15 óra: Gyomaendrőd-Hetényegyháza, Monor-HFC.
10. forduló, október 18.
(szombat),
14.30: Tápiószecső-Cegléd, Rákóczifalva-Algyő,
Fegyvernek-Monor,
KondorosGyomaendrőd; október 19. (va-

sárnap), 14.30: Örkény-Túrkeve, Nagykáta-HFC, Szajol-Szarvas, Hetényegyháza-Jamina.
11. forduló, október 25.
(szombat), 14.30: Algyő-Órkény,
Túrkeve-Tápiószecső,
CeglédFegyvernek, Szarvas-Hetényegyháza, Jamina-Kondoros; október
26. (vasárnap, óraátállítás!),
13.30: Gyomaendrőd-Rákóczifalva, HFC-Szajol, Monor-Nagykáta.
12. forduló, november 1.
(szombat), 13 óra: Rákóczifalva-Jamina, Fegyvernek-Túrkeve,
Cegléd-Monor, Kondoros-Szarvas, Tápiószecső-Algyő; november 2. (vasárnap), 13 óra: Örkény-Gyomaendrőd, Hetényegyháza-HFC, Szajol-Nagykáta.
13. forduló, november 8.
(szombat), 13 óra: Algyő-Fegyvernek, Túrkeve-Cegléd, Szarvas-Rákóczifalva,
Jamina-Örkény; november 9. (vasárnap),
! 3 óra: Gyomaendrőd-Tápiószecső, Nagykáta-Hetényegyháza,
HK : or.don Monor-Szajol.
14. lordul'
november 15.
(sz< <•;.'. !.',, 13 óra: Kondoros-Nagykáta, Tápiószecső-Jamina, Fegyvernek-Gyomaendrőd, Rákóczifalva-HFC, Cegléd-Algyő, Túrkeve-Monor; november 16. (vasárnap), 13 óra:
Hetényegyháza-Szajol,
Örkény-Szarvas.
15. forduló, november 22.
(szombat), 13 óra: Algyő-Túrkeve, Szarvas-Tápiószecső, Jamina-Fegyvernek; november 23.
(vasárnap), 13 óra: Gyomaendrőd-Cegléd,
Szajol-Kondoros,
Nagykáta-Rákóczifalva, HFC-Örkény, Monor-Hetényegyháza.

Kanyó Dénes második aranya
LIBEREC (MTI)

Két újabb aranyérmet szereztek a
magyarok a csehországi LiberecVáradi Márton (középen) tanítványai közül Sík (jobbról), Csa- ben zajló uszonyos és búvárúszó
mangó, valamint a képről hiányzó Börcsök indul a görögországi Európa-bajnokságon. A harmadik
előolimpián.
Fotó: Karnok Csaba versenynap mindkét döntőjében

magyar versenyző diadalmaskodott: a 800 m-es férfi búvárúszó
számban a szegedi Kanyó Dénes
Európa-csúccsal szerezte meg az
első helyet, a dunaújvárosi Vilhelm Szilárd előtt. A nőknél a dunaújvárosi Debreczeni Hajnalka

ismételt: a 100 m-en aratott diadala után 200 m-es uszonyosúszásban új országos csúccsal a bizonyult legjobbnak, míg a szegedi
Székely Andrea negyedikként ért
célba. A magyar válogatott kedden
két aranyérmet szerzett.

REFLEKTOR
ELŐDÖNTŐSÖK SZABÓÉK
A második helyen jutott a
pénteki elődöntőbe a magyar női
junior kézilabda-válogatott
(melynek tagja a vásárhelyi
Liss-HNKC-ből Szabó Valéria és
Jenőfi Katalin is) a
Macedóniában zajló
világbajnokságon, miután a
középdöntő harmadik
fordulójában 32-25-re kikapott a
változatlanul százszázalékos
címvédő orosz együttestől.
A magyar csapat a pénteki
elődöntőben a norvég-horvát
találkozó győztesével találkozik.
A bronzmérkőzést és a finálét
vasárnap rendezik meg.
SZEGEDI FOCISIKER
Csanádapácán egy háromcsapatos villám labdarúgótornán
- a találkozók mindössze 50
percig tartottak - vett részt az FC
Szeged. Az NB I/B-s
kék-fehér-feketék diadalával ért
véget a viadal, miután a Békés
megyei házigazdát 7-0-ra
(gólszerző: Bali 4, Kulacsik 2,
Gál), míg az élvonalbeli
Békéscsabát 2-1-re (g.: Puskás,
Bali) legyőzték.
VÁNDORKUPA CSENGELÉN
Csengelén kilencedik
alkalommal bonyolították le a
Csengele-vándorkupa
elnevezésű nagypályás
labdarúgótornát. A
végeredmény: 1. Tömörkény, 2.
Csengele, 3. Zsombó, 4. Szánk.
Különdíjasok, gólkirály:
Zsemberi Marcell (Csengele), a
legjobb játékos: Túri Béla
(Tömörkény), a legjobb kapus:
Keresztes László (Csengele).
JARDEL: BOLTON
Mario Jardel kétéves szerződést
köt az angol labdarúgó Premier
League-ben szereplő Bolton
Wanderersszel. A brazil
klasszisnak már csak az ilyenkor
szokásos orvosi vizsgálaton kell
átesnie. A kétszeres aranycipős
csatár akár már szombaton, a
Premier League első
fordulójában bemutatkozhat a
Manchester United elleni,
idegenbeli találkozón. A 28 éves
támadó ingyen került a Bolton
Wanderershez, mivel lejárt a
szerződése a portugál Sporting
Lisszabonnál.
RONALDÓÉ A HETES MEZ
A Manchester United
hivatalosan is bemutatta két
frissen igazolt labdarúgóját, a
portugál Cristiano Ronaldót és a
brazil Klébersont. Érdekesség,
hogy előbbi a nyáron a Real
Madridba távozott Dávid
Beckham 7-es mezszámát kapta.
Az angol válogatott
csapatkapitányán kívül korábban
olyan klasszisok játszottak a 7-es
trikóban, mint például Eric
Cantona vagy Bryan Robson. A
24 éves dél-amerikai középpályás
a 23-as mezt kapta. Kléberson az
Atletico Paranaensétől, míg a 18
esztendős csatár a Sporting
Lisszabontól érkezett az angol
elitklubhoz.
PÁLYAÍ JÁSZOK VERSENYE
Országos meghívásos
pályaíjászversenyt rendeztek
Mindszenten. Eredmények,
minik, tradicionális: 1. Varga
József (Szentes), 2. Antal Lajos
(Mindszenti SE). Csigás: 1.
Leindler László, 2. Bózsó Gabriella
(mindkettő Legolas). Gyermekek,
tradicionális: 1. Szeleczki Csaba
(Szentes). Ifjúságiak, tradicionális:
1. Némedi Márk (Szentes).
Olimpiai: 1. Koncsek Bálint, 2.
Ávéd László (mindkettő MSE).
Nők, reflex, irányzék nélküli: 1.
Becsei Éva, 2. Fricska Tímea
(mindkettő UTC). Férfiak, reflex,
irányzék nélküli: 1. Hódi Vilmos
(UTC), 2. Topa Gábor (Makó).
Tradicionális: 1. dr. Harmath
Levente (Szentes), 3. Bauer Tamás
(UTC). Nők, csigás, irányzékkal:
1. Tóth Gabriella (Legolas), 2. Deli
Józsefné (MSE). Férfiak, csigás,
irányzékos: 1. Berényi József
(Legolas), 2. Tóth Richárd (UTC),
3. dr. Leindler László (Legolas).
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Elszakadt az ékszíj

Fejfájás
és bénulás

BAKOS ANDRAS

TUBINGEN (MTI)

Ha a vinnyogó mosógéphez kihívjuk a szerelót, és
6 az állapot fölmérése után
mellényzsebébe
csúsztatja a csavarhúzót, és arról kezd el mesélni,
hogy milyen sok a tisztességtelen
mesterember,
és hogy az ilyenek gátlástalanul hintába rakják a
szegény, hülye tulajokat, gyanakotlva
kezdünk
pislogni, mert gyanús ez a borzasztó nagy őszinteség. Aztán megnyugszunk,
mert a mi mesterünk
azt mondja, 6 nem olyan, mint azok a tévészerelök, akiket a kereskedelmi csatorna hétvégi riportmüsorának rejtett kamerája fölvett, szégyenszemre. De meg is érdemelték, mert nem átallották ezreket elkérni egy egyszerű
biztosítékcseréért a szegény nyugdíjasoktól, azt állítva, hogy a filléres pótalkatrész kerül ilyen sokba. De hát mit
tegyünk - tárja szét a kezét, mint a sas, a mosógép fölött -, amikor most már
megállíthatatlanul
errefelé tendál a világ. Vagy nem tetszettem
még
észrevenni, hogy milyen gyorsan
tönkremennek
azok a háztartási gépek, amelyek a nagy bevásárlóközpontokban sorakoznak, és amelyek
mellett,
ha a szépségről van szó, elbújhatnak a régi,
húsz-huszonöt éves gyártmányok • Pedig azokkal
még széjjel lehetne verni emezeket, nyilván értem, mire gondol. De hát miből élnének meg a
gyárak, ha olyan tartós gépeket
gyártanának,
mint régebben? Le lehetne húzni a rolót rövid
úton. Ezeket sűrűbben kell javítani, lehet gyárta-

ni hozzájuk a pótalkatrészt, és van már, aki nem
is javíttatja az ilyet, hanem egyszerűen eldobja,
mint a papír zsebkendőt. Nincs már, ami ebben a
prostituált világban maradandó érték lenne. Mert
nézzem csak meg, ha arra járok, a szegedi múzeum épületét, amelyet néhány éve újítottak föl nagyon szépen: már omlik a vakolat, egy stukkó,
vagy mi az istenharagja majdnem
agyonvágott
valakit, amikor leesett, legalábbis így hallotta,
ezért kellett az állvány. És ez nem egyedi eset, reméli, értem, mire gondol.
A mester ezek után megmondja, hogy a mi mosógépünk régebbi, és az ékszíja ment tönkre. Nehéz ilyet kapni, de neki jó csatornái vannak, így
még ma meg tudja szerezni. Búcsúzik, aztán egy
óra múlva meg is érkezik, az új ékszíjat lobogtatva. Fölrakja, kipróbálja, aztán egy tenyérnyi papíron számolni kezd. Ráírja, hogy mennyi volt az
ékszíj, amiért őneki el kellett mennie, ez plusz
költség, s aztán itt a munkadíj is. Hangosan gondolkodik. Nehéz megtörnie a csendet, amikor kimondja, mennyivel tartozunk neki, de azért próbálkozik. Megértően mosolyog, hogy hát igen, nézőpont kérdése, mert annak, akinek fizetnie kell,
annak ez nyilván sok, de hát ennyi.
Fizetünk.
Megkönnyebbül, búcsúzik, és tempósan megy kifelé. Becsukja az ajtót, még azelőtt, hogy bennünk is elszakadna az ékszíj.

yjjypSBBB
RABLAS VÁSÁRHELYEN

Büntetőeljárást indítottak J. István 29 éves hódmezővásárhelyi
lakos ellen. A férfi Hódmezővásárhelyen megállított az utcán
egy helyi lakost, akivel előbb
csak hangosan veszekedett, majd
meg is ütött. Az ütéstől az áldozat - egyébként szintén férfi mobiltelfonja a földre esett, amit
a gyanúsított felkapott és elrohant vele. A helyi rendőrök rövid
időn belül elfogták a tettest és
természetesen a telefon is megkerült.
CSERBENHAGYÓT
KERESNEK

Ismeretlen személy bordó színű
autóval előzött egy szabályosan
közlekedő kerékpárost 2003.
május 9-én a késő esti órákban
Szegeden, a Belvárosi hídon. A
jármű visszapillantó-tükre nekiütközött a kerékpár kormányának és a biciklis elesett. Az esés
következtében nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A bordó színű gépkocsi vezetője
megállás nélkül továbbhajtott a
baleset helyszínéről. A rendőrség
szemtanúk jelentkezését várja a
cserbenhagyási ügyben.
TÁSKÁK A KOCSIKBAN

Két gépkocsit törtek fel a napokban. Mindkét esetben az autóban hagyott táska keltette fel a
tolvajok figyelmét. Újszegeden,
egy a Fürj utcában parkoló járműből 50 ezer forintot, míg egy
leállított Nissanból
:
ltot vittek 1 ismeA média helyzete a mártélyi tanyavilágban.

ISTEN ELTESSE!
MARCELL

Marcell a latin Marcus továbbképzéséből származik, eredeti jelentése Mars hadistennek szentelt. A név magyar viselője volt
Benedek Marcell, Kossuth-díjas
esztéta, regényíró és műfordító,
lankovics Marcell jelentős rajzfilmrendezőnk. Marcello Mastroianni olasz filmszínész egy
egész korszakot fémjelzett művészetével. A legjobb rendezőkkel dolgozhatott együtt pályafutása során.
Egyéb névnap: Atanáz, Atanázia, Bere, Menta, Menyhért, Mikeás, Özséb, Tanázia. Bere régi
magyar személynév, amely valaha becenév volt. Az Atanáz görög
név latinos formájának rövidülése. íelentése: halhatatlan. Jókai
Mór: Az aranyember című regényében szerepel a gazdag, majd
vagyonát elvesztő szerb gabonakereskedő, Brazovies Atanáz.

A tübingeni egyetem tudósainak
első ízben sikerült agytumort kimutatniuk előember koponyájában. Az egyetem e heti közlése
szerint a kutatók most először
tudták bebizonyítani, hogy a meningeom elnevezésű agytumor a
modern ember legrégibb ősénél,
a 365 ezer évvel ezelőtt élt homo
sapiens steinheimensisnél is kialakult. Eddig csak a homo sapiens sapiens egyik előemberénél
tudta ezt a daganatot kimutatni
a tudomány. A The Lancet tudományos folyóirat legújabb számában megjelent írás szerint a
tübingeni kutatók - Alfred Czarnetzki, Carsten M. Pusch és Erwin Schwaderer - megvizsgáltak
egy jó állapotban fennmaradt koponyakövületet, amelyet Steinheim/Murrban
(Baden-Württemberg tartomány] találtak. A
rajta észlelt meningeom nagysága megegyezett a napjainkban diagnosztizált legtöbb agydaganat
nagyságával. Mivel a homo sapiens steinheimensis agyveleje valamivel kisebb volt a mai ember
agyánál és életkörülményei is
nehezebbek lehettek, a kutatók
feltételezik, hogy állandó fejfájás
gyötörhette, fél oldalára lebénulhatott és végül a meningeom
okozhatta halálát.

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 14.

Hőség

Északnyugat felől I n d u i r o n t kört fedik, »mely előtt ma még « e n meleg, száraz levegő áramlik töfenk. E z á t l sok fesz a napsütés, legfeljebb estefelé lehel zápor, zivatar.
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A NAP VICCE
Ember az orvosnál: - Doktor úr,
ha megnyomom a vállam, fáj.
Ha megnyomom a lábam, fáj.
Ha megnyomom a hasam, fáj.
Mi a bajom?
-Uram, eltört azujja...
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Pénteken fesz rajtunk a hideglronl hatására többfelé alakul ki zápor, zivatar, és
mérséklődik a nagy meleg. A hét végén és a jövő hét eleién egyre inkább a napsütés
fesz a jellemző, de azért délutánonként nem zárhatö ki egy-egy zápor, zivatar sem.

Vasárnap

Max:30°
Min:»'
Zivatar

Max:»'
Mtn:ll*
Változó

Max:»'
Mln:ir

Lottószámok
SKANDINAVLOTTO
A: 2 , 5 , 1 0 , 1 4 , 2 5 , 2 6 , 2 9
B: 2 , 3 , 5 , 1 2 , 2 2 , 2 6 , 3 5
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Max»
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 97 cm (hőfoka 24.9 C°), Csongrádnál - 1 4 2 cm,
Mindszentnél-15 cm. A Maros Makónál -71 cm.
A Nap kel: 5.37, nyugszik: 19.59, Hold kel: 21.13, nyugszik: 8.50
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A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT. 1

Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533

Beszéd a növényekhez Karvész
K0LN (MTI)

Egy felmérés tanúsága szerint
minden
második
németnek
meggyőződése, hogy jobban nőnek a növények, ha beszélnek
hozzájuk. A megkérdezettek 46
százaléka viszont úgy véli, hogy

semmi hatása nincs annak, ha
növényekhez beszélünk. Az Emnid közvéleménykutató intézet
júliusban ezer ember véleményét
tudakolta meg a növények növekedéséről. A megkérdezett nők
63, míg a férfiaknak csupán 35
százaléka beszél növényeihez.

Ottfelejtett feleség
ERLANGEN (MTI)

Útszéli pihenőben felejtette saját
feleségét egy távolsági buszsofőr
Németországban. A buszon utazó kasseli kirándulócsoport pihenőt tartott az autópályán, majd
induláskor a sofőr hangosbeszélőn megkérdezte, hogy mindenkinek megvan-e a szomszédja.

Nem kell félni a kannibáltól!
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., 8. és függőleges 21. számú soraiban egy jó hír olvasható a kannibalizmusról.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. (Zárt betű: N.) 8. A
megfejtés második sora. (Zárt betűk: G, M, T, K.) 11. Esti
időpontra. 12. Osztrák tolyó. 13. Félig eloldó! 14. Kedélyes
ugratás. 16. Nátrium vegyjele. 17. lapán híradástechnikai
márka. 19. Földfelszín ábrája. 21. Párol. 22. Éles szerszám.
24. Bőséggel árasztó. 27. Növendék szárnyas. 28. United
States. 29. Elnök volt az USÁ-ban. 31. Kék térség. 33. Plusz.
34. Csend Németországban. 36. Távolabbi helyre. 38. Tenyérbe rak. 40. Email egynemű betűi. 41. Tiranai valuta. 42.
Kikötői létesítmény. 44. Móló. 46. Saci másként. 48. Kicsinyítő képző. 49. írás eleme.
FÜGGŐLEGES: 1. Efemer egyik fele! 2. Szomorkás. 3. Elzárás a külvilágtól. 4. Bosszúság rövid kifejezése. 5. Sasfajta.
6. E. T. R. 7. íróeszköz. 8. Személyetek. 9. Falná. 15. Ütőér.
18. Aliz idegen változata. 20. Végtag. 21. A megfejtés harmadik sora. (Zárt betűk: T, Ó, N, Á.) 22. Nemfémes kémiai
elem. 25. Nem vállalja a gyanút. 27/a. Elérendő eredmény.
30. Telesport. 33. Kertész Akos ismert regénye. 35. Bokros,
fás-ojl)aft8)ete^7. A haza bölcse. 39. Orvos bizalmas megszólítása. 43. Bakonyi hegycsúcs. 45. Igekötő. 47. Az íj húr13, régiés sgcva 1.49 Bála egynemű betűi.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Bocs, azt hittem, nem te vagy. De te isjé leszek* 1 «
'
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Az nem tűnt fel neki, hogy saját
felesége hiányzik. Az útszélen felejtett asszony mobiltelefonon
értesítette a rendőrséget, amely
járőrkocsit küldött érte. így még
a busz ölőtt elért a következő pihenőbe, ahová azután a csoport
is megérkezett. Hogy miként zajlott le a házaspár egymásra találása, nem szólt a jelentés.

UNGVÁR (MTI)

Szétmarcangolta egy parkolóőr
karját váltótársának szolgálati
kutyája a kelet-ukrajnai Dnyiprodzerzsinszkben. A 75 éves parkolóőr társát ment leváltani a
szolgálatból, amikor annak kaukázusi juhász kutyája minden ok
nélkül rávetette magát. A felbőszült állat olyan mélyen belemart a pórul járt ember felkarjába, hogy az odasietők is alig tudták leválasztani róla. A rendőrjárőrnek le kellett lőnie az ebet.
A parkolóőr felkarja olyan mértékben roncsolódott, hogy a váll
alatt amputálni kellett. A parkolóhelyre felvigyázó mindkét őrnek saját szolgálati kutyája volt.
Az állatokat ők maguk úgy idomították, hogy senkit ne engedjenek a parkoló k e r t é = ' i belülre.
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Ingatlanhasznosító Szövetkezet,
Ajánlatunk tagjaink
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További Informée léért
'(3 VkÉL32OLQÁLATI IRODÁINK:
Budapest
VII Rákócziul 42 32/ 4568.-89 tárcsázza hecyi
Győr UMtxwik Fonásküt u 27
t a r i f á v a l h Ívható
Ktcskvmèt
Jókai u 33
vonalunhat az a l á b b i
KlskOrOs
Petőfi tér 2.
Nyíregyháza
Dózsa Qy u 9
talafonszámon. a h o l
Pécs
Krá/y u 42
munkatársaink
Sopron
Baross u. 24.
kézséggel állnak
Szagad
KéMn tar 7
Veszprém
Vlróa Banadak ú! 4 88/406-907 az ö n randalkazásárs:
Kossuth u. 7.
92/300-917
i.öó-ll M 06-40/30-40-S0
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