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TÉMÁINKBÓL
TÖBB TEJET TERMELÜNK
AZ ELADHATÓNÁL
Hiába a kvótarendszer, még
mindig több tejet termelnek a
magyar gazdák - többek között
erről a problémáról is
tanácskoztak tegnap
Vásárhelyen egy szakmai
fórumon. Jelenleg 400 millió
litert exportálunk nyomott
árakon, mivel Európa is
túltermelési válsággal küzd.
3. oldal

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

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Marad az aszályos; kánikulai időjárás, tovább apadhatnak a folyók

Mélyponton a Tisza vízállása
Hónapok óta nem esett eső,
ugyanakkor május óta évtizedes
melegrekordok dőlnek meg. A
rendkívüli szárazság a folyók
vízszintjét jóval a sokéves átlag
alá apasztotta.
Szegednél a Tisza vízszintje tegnap mindössze 94 centiméter, a
Maros Makónál pedig mínusz 93
centiméter volt. A folyón, Apátfalva fölött hatalmas szigetek
alakultak ki. Az elmúlt 27 évben,
a törökbecsei duzzasztómű átadása óta a Tiszán csupán négyszer mértek hasonlóan alacsony
vízállást: a Marost és a Tiszát
tápláló kisebb patakok, csatornák kiszáradtak.
Az előrejelzések n e m sok jóval
biztatnak, a következő napokban
sem változik lényegesen a térség
időjárása, marad a kánikula, a
hőmérséklet 3 8 - 3 9 fok körüli
lesz, tehát további apadás várható. A fentiek ellenére egyelőre sehol n e m kell vízkorlátozásra számítani. A vízigényt a jelenlegi
vízszint mellett is tudják biztosítani a szolgáltatók.

CIVILEK ÉS POLITIKUSOK
AZ APRÓPÉNZES AKCIÓRÓL
A múlt pénteki, az M5-ös
sztrádát üzemeltető AKA Rt.-vei
szembeni polgári engedetlenségi
megmozdulásról - az autósok
aprópénzzel fizettek, így
lassították a fizetőkapun való
áthaladást - megoszlanak a
vélemények. Az ellenzék
támogatja az akciót, a civilek és a
kormánypártiak a tárgyalást
helyeznék előtérbe.
4. oldal
SZERÉNY A HAGYMATERMÉS
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Makó térségében a szélsőséges
időjárási viszonyok jelentős kárt
okoztak a
vöröshagyma-ültetvényekben,
ezért a fejek jóval kisebbek a
vártnál és a megszokott
mennyiségnek mindössze a
harmada termett az idén. A
gazdálkodók megkapják ugyan
az 50-60 forintot a hagyma
kilójáért, az eladni való azonban
olyan kevés, hogy veszteséges a
termelés.
A pénz beszél

www.delmagyar.hu

N e m kajakostrükk, valóság. A Tisza közepén szárazon marad a vízben álló sportolók nadrágja.

Robbanás 300 millió értékű
Robbanás történt Budapesten a
Nyugati pályaudvar előtt a 6-os
villamos első kocsijában hétfőn.
Két ember súlyos, hat pedig
könnyebb sérülést szenvedett.
Egy 20 éves nagykátai fiatalember pirotechnikai folyadékot tartalmazó táskája robbant fel, az
anyagot saját maga állította elő
védelmi céllal. O volt a baleset
egyik súlyos sérültje is.
Részletek a 2. oldalon

heroin Nagylakon

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 300 millió forintra becsülik annak a kábítószernek az
értékét, amelyre tegnap bukkantak a vámnyomozók egy külföldi
autóban Nagylakon. Ebben az
évben ez volt a legnagyobb kábítószerfogás a magyar-román határátkelőhelyen. Információink

Fotó: Karnok Csaba

írásunk a 3. oldalon

Vb-ezüstérmes a szegedi születésű kalapácsvető

Annus nagy dobása

szerint a heroinszállítmányra
már vártak a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai. A személygépkocsiban utazó két külföldi állampolgárt a határállomáson őrizetbe vették, s indítványozták letartóztatásukat. A VPOP az ügyben hírzárlatot rendelt el, további részleteket lapzártánkig n e m
sikerült megtudnunk.

Az iskolákban előbb összeírnak és ellenőríznek, csak utána osztanak

Sok igénylő az ingyen tankönyvre
Ingyen jutnak tankönyvekhez szeptembertől a beteg és tartósan fogyatékos fiatalok, a három- és többgyerekes családban élők, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő háztartásában élő tanulók.
A gyakorlatban nem is olyan egyszerű a rendelet végrehajtása.
A szegedi önkormányzat tájékoztatása szerint tankönyvek vásárlásában csak a nappali rendszerű
oktatásban résztvevőket támo-

gatják. Közülük a legutóbbi törvénymódosítás szerint ingyenesen juthatnak hozzá a nélkülözhetetlen tankönyvekhez a tartó-

Már osztják a könyveket a Tabán-iskolában.

san beteg vagy fogyatékos, a három vagy többgyermekes családban élő, továbbá az egyedül álló,
magasabb összegű családi pótlékra jogosult szülő által nevelt, s a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló.
Az ingyenességet szeptembertől vezetik be, kivéve a rendszeres

Fotó: Mískolczi Róbert

gyermekvédelmi támogatásban
részesülők esetében. Itt az alsó
tagozatosok mostantól, a felsősök a jövő tanévtől, a kilencedik-tizenharmadik és a szakképzési évfolyamokra járó tanulók
pedig a 2005-2006-os évtől kezdődően kaphatnak térítésmentesen tankönyvet. Az élettársi kapcsolatban nevelt gyermeket a törvény nem tekinti egyedülálló
szülő által nevelt tanulónak.
Ezen normatív kedvezményen
túl az iskola további segítséget
nyújthat a rászorulóknak.
A szegedi önkormányzat szociális, családvédelmi és egészségügyi irodája június vége óta 2-22
ezer forintos átmeneti segélyben
részesíti azokat a családokat,
amelyekben az egy főre eső jövedelem nem éri el a 32 ezer 700
forintot. Emellett az új törvények szerint a munkáltatók 5-10
ezer forintos mértékben adómentesen adhatnak beiskolázási
támogatást. Szintén változás,
hogy a „csekkeket" mindkét szülő igénybe veheti ugyanazon
gyermek után, még abban az
esetben is, ha egy cégnél állnak
alkalmazásban.
Folytatás az 5. oldalon
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Annus az Eb-arany után most ezüstöt szerzett.
A szegedi születésű szombathelyi kalapácsvető, Annus Adrián
szerezte a magyarok első érmét a
párizsi atlétikai világbajnokságon. A 110 kg-os óriás esélyesként érkezett a vb-re, két héttel
korábban egy szombathelyi viadalon 84,19 m-rel új országos
csúcsot ért el. A francia fővárosban azonban nem egészen az általa elképzeltek szerint alakult a

MTI fotó: Kay Nietfeld

verseny, az ötödik sorozat után
még csak az ötödik helyen állt.
Annus hatalmas lelkierőről tett
tanúbizonyságot, a hatodik dobását követően a szer 36 cm-rel a
80 m-t jelző szalag után esett a
földre. Ez pedig a belorusz Ivan
lyihon (83,05 m | mögött ezüstérmet jelentett számára.
Részletek a 15. oldalon
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Mádl Ferenc államfő
fogadta Szász Károlyt
Mádl Ferenc hétfőn hivatalában
fogadta Szász Károlyt; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke az
általa kezdeményezett találkozón a PSZÁF megalakulása óta
eltelt időszak munkájáról, eredményeiről és gondjairól tájékoztatta az államfőt.
BUDAPEST (MTI)

A Köztársasági Elnöki Hivatalnak a megbeszélés után kiadott
közleménye szerint a felügyelet
elnöke sajnálatosnak nevezte,
hogy a PSZÁF munkáját olyan
politikai támadások is érik, amelyek alkalmasak arra, hogy rombolják az állampolgároknak a
független pénzfelügycleti szervezet munkájába vetett bizalmat.
Szász Károly hangsúlyozta,
hogy a felügyelet a törvényi elő-

írásoknak megfelelő szakmai
munkát folytat. A közlemény
szerint hozzátette: bíznak abban,
hogy az utóbbi időben kialakult
helyzet a legrövidebb időn belül
megnyugtatóan rendeződik, és a
továbbiakban ismét csak a szakmai munkára koncentrálhatnak.
A találkozón elhangzott, hogy
Európában is fontos követelmény és elvárás a pénzintézetek
feletti, a politikai érdekektől és
befolyástól mentes ellenőrzés.
Mádl Ferenc a közlemény szerint hangsúlyozta: figyelemmel
kíséri a PSZÁF működését és bízik abban, hogy a szervezet a jogállamiság feltételei között zavartalanul végezheti szakmai munkáját.
A találkozóra azután került sor,
hogy a hét végén tovább folyt a
PSZÁF elnökének esetleges menesztése körüli politikai vita.

-
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Két súlyos sebesült, további sérültek a Nyugati pályaudvarnál

Robbanás a hatos villamoson
Véletlenszerű robbanás történt
a Nyugati pályaudvar előtt, egy
6-os villamos első kocsijában,
hétfőn; két ember súlyos, hat
pedig könnyebb sérülést szenvedett - közölték a mentők és a
rendőrség.
BUDAPEST (MTI).

A robbanást okozó anyag egy fiatalember hátizsákjában volt - tájékoztatott a rendőrség. A hátizsák tulajdonosa és a mellette lévő ember súlyosan megsérült mondta Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője, hozzátéve, hogy
a többiek halláskárosodást, illetve karcolásokat szenvedtek. Salgó László országos rendőrfőkapitány a helyszínen közölte: egy
házilag készített, aceton alapú
elegy robbant fel egy nagykátai fiatalember hátizsákjában. Hozzátette: az elegyet látványtechnikára szoktak alkalmazni, de nagy
mennyiségben robbantásra is alkalmas.
Az elkövető fiatalember, aki
nem volt kihallgatható állapotban, egyelőre annyit mondott:
attól félt, hogy megtámadják és
saját védelmében volt nála az
említett szer - mondta Salgó
László, hozzátéve, hogy „véletlenszerű robbanásról van szó".
„Nincs ok arra, hogy ezt a sajnálatos eseményt bárki a szervezett bűnözéssel, vagy más megfélemlítéssel összefüggésbe hozza"

dult eljárás. Hozzátette: a villamoson találtak egy flóbert típusú
pisztolyt, amely „feltehetően a
fiatalemberhez tartozott".
•
Az aceton-peroxid rendkívül
veszélyes fegyver, amelyet egyszerű előállítani; Magyarországon bűncselekményt követ el,
aki propagálja vagy elkészíti - jelentette ki az MTI-nek egy vegyifegyver-szakértő hétfőn. Huszár
András elmondta: mint általában a peroxidok, az aceton-peroxid is hevesen reagál és rendkívül robbanásveszélyes. Rendőrségi forrásból az MTI úgy értcsült, hogy a 6-os villamoson utazó 20 éves nagykátai fiatalember
felrobbant hátizsákjában aceton-peroxid volt, amelyet a fiatalember az interneten talált recept alapján állított elő. „Bizonyos hőfokon, ha nincs jól elzárva és érintkezik a levegővel, vagy
egyszerűen nincs kellően tisztítva, a reakció önmagától is beindul, képes önmagától is berobbanni, mint a nagy tömegben egy
helyen tárolt műtrágya" - tette
hozzá a szakember. A heves reakcióban rendkívül nagy a légnyomás-különbség: sok oxigén szabadul fel, ami hirtelen lángeffekA robbanás helyszínén, a Nyugati pályaudvar mellett a mentők el- tust is eredményezhet. Az acelátják a robbanás sérültjeit.
MTI Telefotó: Kovács Tamás ton-peroxid a hajszőkítésre használt hidrogén-peroxid, a köröm- hangsúlyozta az országos rendje elmondta: a nagykátai fiatal- lakklcmosók alapanyagául szolőrfőkapitány.
ember ellen, akinek orvosi ellá- gáló aceton és háztartási sósav
Kozák László, a BRFK szóvivő- tása még tart, egyelőre nem in- elegye.

Adócsökkentésről
Homokból energia? dönthetnek a pártok

Németországi tudományos szenzáció
Szász Károly (balról) a köztársasági elnöki hivatal előtt nem nyilatkozott a sajtó képviselőinek.

MTI Telefotó: Rózsahegyi Tibor

Medgyessy Péter az Inter-Európa Bankról

Egyedi cégügyletek
Medgyessy Péter kijelentette:
nem előlegezi meg Szász Károly
menesztését, szeretné ugyanis
látni, „a bankfelügyelet vezetésének mi a felelőssége abban,
hogy betétesek nem érezhették
magukat biztonságban, és az orruk előtt lehetett ellopni több
milliárd forintot".
BUDAPEST (MTI)

„Az nem működik, hogy valaki
megpróbál előrefelé menekülni
és amikor érzi, hogy ég a lába
alatt a talaj, ellentámadásba
megy át" - fogalmazott a kormányfő a PSZÁF elnökének
esetleges menesztését firtató
kérdésre válaszolva. Hangsúlyozta: „ha egy bankfelügyeleti

RÖVIDEN
KÉTHETENKÉNT?
Az MDF parlamenti frakciója azt
javasolja, hogy az Országgyűlés
térjen át a kéthetenkénti
ülésezési rendre - mondta
Herényi Károly frakcióvezető.

vezető havi hat-hctmillió forintot keres, akkor joggal várható cl,
hogy felelősen döntsön bizonyos
kérdésekben, és hogy biztosítsa a
betétesek nyugalmát".
Medgyessy Péter arra a kérdésre,
hogy az Inter-Európa Bank vezetőjeként tapasztalt-e pénzmosás
gyanújára utaló jeleket, közölte:
legjobb tudomása szerint a bank
rendszeresen tájékoztatta a hatóságokat, ha nagyobb összegű
vagy túlságosan gyakori pénzfelvétel történt. „Természetesen
nem a bank elnökének dolga az,
hogy egy ilyen kérdéssel foglalkozzon" - tette hozzá, megjegyezve: magánszemélyek vagy
bizonyos cégek egyedi ügyleteiről
van szó, a bank elnöke nem ezzel
foglalkozik.

Az emberiség energiagondjainak megoldására számtalan ötlet született a múlt században
is. Az új évezred első, talán
komolyan vehető tudományos
meglátását Németországból röpítették világgá.
FRANKFURT (MTI)

Németországszerte óriási szenzációt keltett dr. Norbert Auner,
a frankfurti Goethe egyetem professzorának bejelentése, hogy
szabadalmaztatott egy olyan új
eljárást, amellyel a világszerte
mindenütt tömegesen található
homokból, kavicsból és murvából energiát lehet nyerni - tudatta nemrég a világgal a der Petrograph című folyóirat. Az 51 esztendős professzor szerint a homokból - ami kémiailag szilícium-oxid - környezetkímélő módon lehet a számítógépehipek és
a szilikonféleségek alapanyagát

képező szilíciumot előállítani.
Ott, ahol a csúcsidőszakokon kívüli időszakokban nehezen tárolható energia termelhető a
szél-, napenergia-, vízi- és földhő-generátorokban, a homokból
olcsón lehet az ezüstösen csillogó szilíciumot előállítani. A szilícium pedig egyszerűen szállítható és tárolható a csúcsidőszakokban energiává való felhasználásáig. Ha aztán szükség van az
energiára, a szilícium-oxigén jelenlétében ugyanúgy elégethető,
mint a kőolaj vagy a földgáz, s
hőjével már működtetni lehet a
rendelkezésre álló hőerőművek
gőzturbináit. Sót, a szilícium a
légkörben bőségesen rendelkezésre álló nitrogénben is elégethető. A folyamat során a „kiégett" szilícium - afféle salakként - visszaalakul homokká, s
ráadásul a folyamat során nem
keletkezik a légkört veszélyeztető széndioxid sem.

Negyvenhat áldozat Bombayben

SZERDAI ÁREMELÉS
A motorbenzinek fogyasztói árát
4 forinttal, a gázolajét
literenként 2 forinttal emeli a
Mol Rt. szerdán - közölte a
társaság hétfőn.
TERÜLETFEJLESZTÉS
Budapestet ki kell emelni a
közép-magyarországi régióból
ahhoz, hogy a régió nagyobb .
támogatásban részesülhessen az
európai uniós szabályok alapján
a következő tervezési ciklusban mondta Nagy Sándor, a
Miniszterelnöki Hivatal
területfejlesztési politikai
államtitkára Gödöllőn egy
szakmai előadáson.

Két gépkocsiba rejtett pokolgép robbant hétfőn két helyszínen Bombayben, India kereskedelmi fővárosában. A robbanásokban 46 ember életét vesztette és több m i n t százan megsebesültek. MTI Telefotó

Háromfős munkacsoport jön létre a koalíciós pártok és a Pénzügyminisztérium szakértőiből, hogy megtalálja a jövő évi adócsökkentések fedezetét - jelentette bc a miniszterelnök.
BUDAPEST (MTI)

Medgyessy Péter erről azt követően beszélt újságírók előtt, hogy
Kovács Lászlóval, az MSZP elnökével és Kuncze Gáborral, az
SZDSZ elnökével (felvételünkön) tárgyalt a jövő évi adóelképzelésekről. Az adócsökkentésre a
munkacsoportnak úgy kell fedezetet találnia, hogy közben a kormány célkitűzései nem csorbulnak, azaz nem romlik az életszínvonal, a költségvetési hiány
legfeljebb 3,8 százalék lesz, és
megvalósulnak mindazok a fejlesztések és építkezések, amelyeket a kormány tervez - mondta a
miniszterelnök. A munkacsoportot Veres /ános, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára
vezetné, az MSZP-t Szabó Lajos,
a költségvetési bizottság alelnöke, az SZDSZ-t pedig Wekler Ferenc, a parlament alelnöke képviselné. Medgyessy Péter hangsúlyozta: elkötelezett az adócsökkentések iránt. Szavai szerint „eldöntött, hogy lesz adócsökkentés". Ennek mértékéről
egyelőre nem kívánt nyilatkozni.
Az adócsökkentés forrásairól azt
mondta, részben más adókból,
részben a kiadások mérsékléséből lehet megteremteni.

vő évben 114 kilométer autópálya átadására kerül sor, elkezdődik a metró építése, valamint a
Vásárhelyi-terv megvalósítása" mondta. A miniszterelnök kijelentette, a kormány emellett
nem engedi, hogy „egyetlen fillér
európai pénz is elvesszen az uniós forrásokból, hiszen ezek is a
fejlesztést szolgálják". A miniszterelnök elmondta még: Kovács
Lászlóval és Kuncze Gáborral
szeptember 3-án találkoznak újra, ekkor véglegesen eldőlnek a
jövő évi adóelképzelések irányai.

A miniszterelnök kiemelte: az

Kuncze Gábor közölte: mivel
mindhárman elkötelezett hívei

e l m ú l t m á s f é l évben é r e z h e t ő ja-

az a d ó c s ö k k e n t é s n e k , így „ m é g

vulás következett be az életszínvonalban, többek között a közalkalmazotti béremelésnek, illetve
a minimálbér adómentességének köszönhetően.
„2004-re nem tudjuk vállalni,
hogy az életszínvonalat javítjuk,
de vállalni tudjuk, hogy nem engedjük az elért eredményeket
erodálódni" hangsúlyozta.
Hozzátette: a következő év a fejlesztések és az építkezés éve kell
hogy legyen, így prioritást élveznek az autópálya-építések. „A jö-

az is elképzelhető, hogy lesz adócsökkentés". Elmondta: egyetért
a miniszterelnök által megfogalmazott célokkal. Az SZDSZ elnöke szerint éppen azért kell a
vállalkozók és a magánszemélyek terheit csökkenteni, mert ez
teremti meg a lehetőségét annak,
hogy a magyar gazdaság versenyképesen menjen az Európai Unióba. Kuncze Gábor kijelentette:
bebizonyosodott, hogy a jövedelemtulajdonosok jobban költik el
a pénzt, mint az állam.
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Vizsgálat, türelmi idő, büntetés és felszámolás a sertésólak táján

Trágyaszag és légyinvázió
Megyénket, de különösen Szegedet a napokban szinte teljesen elárasztotta az elviselhetetlen trágyaszag. Még soha
annyi bejelentés vagy panasz
nem érkezett a különböző hatóságokhoz, mint ezen a nyáron.
Az elviselhetetlen trágyaszag és a
rengeteg légy miatt különösen
sokan panaszkodtak Szegeden és
környékén az idén a különböző
hivataloknál. Valószínűleg a
rendkívül forró nyár az oka annak, hogy olykor csaknem az
egész várost elárasztotta a bűz. A
tisztiorvosi szolgálathoz, az önkormányzathoz és a környezetvédelmi felügyelőséghez érkezett
bejelentések is azt támasztják
alá, hogy a városnak szinte nincs
olyan pontja, ahol ne lenne orrfacsaró bűz és légyinvázió.
- Minden bejelentést kivizsgálunk. Azokra a helyekre is kiszállunk, ahol csak egy-két
disznót nevelnek, és a nagy telepeket is felkeressük - tájékoztatott Hunyadi
Ildikó,
az
ÁNTSZ szervezetének főorvosa. - A munkatársaim a helyszíneken vizsgálják a levegőt, megnézik, hogyan tárolják a trágyát, valamint a légysűrűséget
ellenőrzik. A tennivalókról mi
csupán állásfoglalást hozunk,
amit a polgármesteri hivatalba,
a nagy hizlaldák esetén pedig a
környezetvédelmi felügyelőséghez juttatunk el.
- A sűrűn lakott területek, azaz
a belváros és a lakótelepek kivételével szinte bárhol lehet disznót nevelni, a pontos helyeket a
közgyűlési rendelethez kapcsoló-

Puskapor
PANEK SÁNDOR

A nagy telepeket is ellenőrzi az ÁNTSZ.
dó térképek jelölik - összegezte
az előírásokat Acsné Gunda Judit, a szegedi polgármesteri hivatal általános igazgatási irodájának vezetője. - A szabály ezeken
a ritkábban lakott városrészekben a jószágok számát a családi
szükségletre, azaz hatra korlátozza, és külön engedély sem kell
hozzá. A Nagykirálica, Tápé,
Maroslele és Szentmihály egyes

részein korlátlanul lehet állatokat nevelni. Engedély ugyan ehhez sem kell, az egészségügyi és a
tartással kapcsolatos alapvető
szabályokat azonban itt is ellenőrizzük. Ha ezeket megszegik,
megtilthatjuk a tartást. Ácsné
Gunda Judit elmondta: az idén
nyáron eddig tíz esetben büntettek, 20 ezer és 60 ezer forint között szabtak ki bírságot.

Az európai túltermelés a magyar gazdákat is sújtja

Négyszázmillió liter tej
külföldre utazik

Fotó: Gyepes Kálmán

Az előírás szerint a működő
hizlaldákat tavaly óta be kell jelenteni a felügyelőséghez - tájékoztatott Miklós László, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség (Atiköfe) hatósági igazgatóhelyettese. Mulasztások esetén 100 ezer forintig
terjedő bírságot szabhat ki a testület.
DOMBAI TÜNDE

Ifjúsági
napok
Szegeden
A csütörtöktől vasárnapig tartó
Szegedi Ifjúsági Napokon a szórakoztatás mellett a biztonságra és a tisztaságra fektetik a
szervezők a legnagyobb hangsúlyt, hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón.

- A szegedi önkormányzat az
1967-ben indult, majd a kilencvenes években elsorvasztott Szegedi Ifjúsági Napokat éleszti fel
döntésével - jelentette ki Botka
László polgármester az augusztus 28-ától 31-éig tartó rendezvény tegnapi sajtótájékoztatóján.
A SZIN-nek három helyszín, a
Partfürdő, a Gomba és a Dugonics tér ad otthont csütörtöktől.
A programok többségét a Partfürdőn rendezik meg, ezért itt már
tegnap elkezdték az építést, átalakítást. - A nagyszínpad elemeit, a technikát kamionok hozzák, ezért a Lapos felőli utat
megcsináltattuk, illetve a már
régóta nem működő oldalsó kaA fölösleget leggazdaságosabban a tejtermékké való feldolgozás csökkentheti.
Fotó: Tésik Attila put is kinyitjuk - vette át a szót
Boros Gyula, a szegedi kabinet
A feldolgozóknak nem érdekük, hogy a tejtúlA túltermelés egyébként európai szinten is ko- protokoll-tanácsadója, a rendeztermelés megszűnjön hazánkban, hiszen így ala- moly problémát jelent. Istvánfalvy Miklós, a Tej vény főszervezője.
csonyan tartható a „nyersanyag" ára. Többek Terméktanács elnökhelyettese kifejtette: míg haA másik szervező, a Szegedi Ifközt ez a tejtermelők egyik legégetőbb prob- zánkban egy év alatt 1 milliárd 200 millió liter tej- júsági Ház igazgatója, Szemelémája - derült ki tegnap egy vásárhelyi szakmai ből készült termék talált gazdára, tavaly 1,7 milli- nyei Sarolta szerint a SZIN háfórumon.
árd litert értékesítettek, míg idén 1,6 milliárd tejet rom alappillére a következő:
adnak el a gazdák. A 400 milliós különbséget pedig program, biztonság, tisztaság. A
Vajon a kvótarendszer mindenkire vonatkozik? Ha exportálni kell, a külpiacon viszont az említett ok- rengeteg koncert, bemutató alatt
a Tisza partján nyolcvan métenem, miért nem? - kérdezték a tejtermelők tegnap ból meglehetősen nyomottak az árak.
a vásárhelyi szakmai fórumon, ahol kiderült: biA 400 millió liter tej eladásának támogatása kap- renként áll egy biztonsági őr, a
zony vannak olyan gazdák, akik már teljesítették a csán egyébként a Földművelésügyi- és Vidékfejlesz- folyón pedig két motorcsónak
kvótájukat. Azaz eladták a megengedett mennyisé- tési Minisztérium (FVM) és a Tej Terméktanács az járőrözik. A rendszeres hajnali
gű tejet, a feldolgozók azonban ezek után is vásá- év elején kötött egy megállapodást, melynek értel- nagytakarításon túl napközben
rolják tőlük a nyersanyagot.
mében a mennyiség értékesítésének feléhez a tár- 15-en szedik majd a szemetet.
- Valóban el kellene érni, hogy csak a kvótával ca, a másikhoz a tanács biztosítja a szubvenciót. Ez
A rendezvény összesen 38 milrendelkező termelő adhassa el a tejet - nyilatkozta utóbbi szervezet azonban azt sérelmezi, hogy bár az lió forintba kerül. Ebből nyolcKrajcsovitz András, a Tej Terméktanács elnökségi FVM azt állítja, vállalt kötelezettségét teljesítette, a milliót az önkormányzat ad, a
tagja. Az ezen felül értékesített termék után bünte- tanács szerint azonban csupán 140 millió liter tej- fennmaradó 30 milliót pedig titő illetéket kellene fizetni, ezt azonban a tanács hez nyújtott a minisztérium támogatást. A tárgya- zenegy szponzor, illetve a Gyernem tudja behajtani. A feldolgozót pedig semmi- lások most is folynak, a gazdák pedig közben egyre mek-, Ifjúsági és Sportminisztélyen szankció nem kényszeríti arra, hogy csak a elkeseredettebben próbálnak talpon maradni.
rium biztosítja.
kvótán belül eladott tejet vegye meg.
S Z . A . K.
K.T.

Nincs jobb szó rá: nyílt csetepaté van a kormány és egy állami
szakintézmény, a PSZÁF elnöke között. A tényéknél maradva, a
Szász Károly által vezetett felügyelet vizsgálata három pénzintézetnél, köztük a korábban Medgyessy Péter által vezetett Inter-Európa Bank Rt.-nél pénzmosásra utaló tranzakciókat fedezett fel. Ezzel egyidejűleg új lendületet vett a Szász elmozdítását
előkészítő korábbi kormányzati akció. Bármelyik is következett a
másikból, az amúgy is szövevényes brókerbotrányba minden eddiginél jobban belekeveredett a politika.
Az ördög az időzítésben van: sem azt nem tudjuk pontosan,
hogy a PSZÁF miért éppen a burjánzó Pannonplast-ügy után erősített bele a K & H-sikkasztás ügyébe, amikor előtte évekig vizsgálta, és több határozatban tárta fel a banknál
tapasztalható
pénzügyi szabálytalanságokat•, sem azt, hogy a kormánynak miért éppen akkor vált újra időszerűvé Szász eltávolítása, amikor a
felügyelet vizsgálatai nyomán az ellenzéki sajtó kormánytisztviselők felelősségével kezdett foglalkozni. Az ilyenfajta időzítések
veszélye (esetleg célja), hogy a két kérdésből két homlokegyenest
ellenkező szóbeszéd bontakozik ki.
A baloldal számára hihetőbb alapján a Pannonplast megszerzéséért a bal- és jobboldali háttérrel rendelkező két gazdasági
érdekcsoport közül az előbbi jutott volna
részvénytöbbséghez.
A PSZAF elnöke úgy leplezte le az ügyletet, hogy botrányba
keverte az Állami Autópálya Kezelő társaság vezetőjét, akit az
ő lehetséges utódaként emlegettek, majd a felügyelet
megkésve jött rá a Kulcsár-sikkasztásra.
E mulasztás miatt Szász
megszervezte saját megveretését, esetleg hazudott, mert valójában egy elütött kerékpáros és seprünyeles társa verte meg,
aztán a Fidesszel konzultálva úgy adagolta az
információkat,
hogy azok nyomán ne maradjon kétség a szocialistákhoz
közeliérdekkörök érintettségével, valamint László Csaba pénzügyminiszter, Draskovics Tibor kabinetfőnök
és újabban Medgyessy Péter felelősségével
szemben.
A jobboldahlag hihető verzió szerint Szász azonnal lépett,
amint a Pannonplast-ügyben bejelentést kapott, majd - ő elsőként - rájött a Kulcsár-ügyre. Annak baloldali gazdasági, háttérpolitikai szálai miatt verték meg, s amikor a botrányban MSZP-s politikusok és érdekeltségek kerültek felszínre, a kormány ahelyett,
hogy ezzel, valamint saját egykori K & H-vezető miniszterei felelősségével foglalkozna, Szásztól akar megszabadulni. És nem
azért, mert késve jött rá a Kulcsár-ügyre, hanem mert még kiderülhet egy s más. Es mivel nem lehet csendben intézni a kormány
számára kellemetlen ügyet, s mivel elmozdítása nem megy másként, a főügyészt is tűz alá veszik.
A két változat annyira távol van egymástól, hogy nem lehet
megjósolni, milyen kiutat talál ebből a magyar politika. Mindenesetre józanság és morális érzék nélkül nagyon puskaporos lesz
az őszi parlamenti ülésszak kezdete.

Az előrejelzések szerint továbbra is marad a meleg

Mélyponton
a folyók vízállása
Szegednél alig 94 centiméter a Tisza vízállása. A törökbecsei
duzzasztó átadása óta eddig négyszer fordult elő, hogy egy méter
alatti a második legnagyobb magyarországi folyó vízállása. Az
előrejelzések szerint marad a meleg, aszályos idő - tehát tovább
apadhat a folyó.
A tartósan
csapadékmentes
meleg időjárás miatt folyamatosan csökken a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje. Szegednél
tegnap mindössze 94 centiméteres vízmélységet mértek az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) munkatársai.
Ez az érték a sokéves augusztusi átlagos vízállással összehasonlítva 70 centiméterrel alacsonyabb.
Az 1970-es években mérték a
megyeszékhelyen a legalacsonyabb vízszintet. A jugoszláviai
Törökbecsén azonban 1976-ban
átadták a duzzasztót, ami már
szabályozza a folyó alsó szakaszán a víz szintjét. Az elmúlt 27
évben eddig négyszer fordult
elő, hogy tartósan egy méternél
alacsonyabb legyen Szegednél a
Tisza vízállása. Jelenleg már 68
napja tart az aszályos idő. Korábban 1992-ben, 93-ban és
94-ben volt az ideihez hasonlóan hosszú csapadékmentes időszak, ami azokban az években is
folyamatosan apasztotta a vízfelületet.
Érdekesség, hogy legutóbb
2000 tavaszán, az árvíz után 58
napon keresztül tartott az aszály,
akkor a Tisza vízszintje Szegednél szintén egy méter alatt maradt. A folyón följebb már jóval
kevesebb a víz, oda ugyanis már
nem ér el a törökbecsei duzzasztó hatása.
Az aszály az Ativizig területén
nemcsak a Tiszát sújtja. A Ma-

roson, Makó fölött az apátfalvi
gátnál például focipálya nagysá-

gú száraz szigetek alakultak ki,
néhol gyalog át lehet menni
egyikről a másikra. A folyón
Makónál tegnap mínusz 93 centimétert mértek, ami mindössze
10 centiméterrel magasabb,
mint az eddig észlelt legkisebb
vízállás.
A Tiszába és a Marosba ömlő
kisebb patakok, csatornák néhol
kiszáradtak. Ez leginkább a Maros romániai szakaszán figyelhető meg. Ott még a hegyekben is
előfordul, hogy nincs víz a kisebb
csatornákban.
Azonban a vízügyi szakemberek ügyelnek arra, hogy abban a
csatornában vagy patakban,
ahol szükséges, legyen víz. A Tisza alacsony vízállása miatt
nem kell vízkorlátozástól tartani Szegeden és környékén. A felmerülő vízigényt ugyanis ez a
mostani alacsony vízállás is kielégíti.
A meteorológia előrejelzések
szerint az elkövetkezendő tíz
napban lényegesen nem változik
a térség időjárása. Marad a tartós
kánikula, sőt, újabb hőhullámok
várhatók, akár 38-39 Celsius-fokra is emelkedhet a hőmérséklet. Komolyabb eső nem várható, csütörtöktől itt-ott záporral lehet számolni. A nagy melegben azonban ez a kevéske eső
nem befolyásolja a folyók vízszintjét.
K O R M O S TAMÁS
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KÖRKÉP
DESZK. A képviselő-testület
sportbizottságának javaslatára
férfi kézilabda emléktornát
rendeznek Deszken Szalma
Zoltán tiszteletére, aki fiatalon,
tragikus körülményék között
hunytéi. Szalma Zoltán hosszú
időn keresztül tagja volt a Dcszki
Sport Clubnak, és vezetésével a
kézilabdacsapat megyei
bajnokságot nyert. A tornát
szeptember 7-én, a falunapok
keretében tartják meg. A
rendezvényből a szervezők
hagyományt szeretnének
teremteni.
MÓRAHALOM. Felújítás
kezdődött a mórahalmi
gyógyfürdőben, ezért várhatóan
szeptember 14-éigaz összes
részlege zárva tart. A tervek
szerint szeptember 15-étől a
fürdő egyes részei újra kinyitnak
és a Tfcrmál panzió felől lehet
bejutni az épületbe. Az átépítés
után a fedett gyógymedence a
fűtési szezon kezdetéig, de
legkésőbb október 15-éig
működik, az udvari gyógyvizes
élménymedence pedig
folyamatosan fogadja majd a
vendégeket. A fürdő megújulása
alatt a gyógyntasszázs, a
tornatermi gyógytorna, az
elektroterápiás kezelések és az
egyéb szolgáltatások a régi
bölcsödé épületében továbbra is
elérhetők. Az új
fürdőkomplexum várhatóan
2004. május l-jén nyitja meg
kapuit.
PUSZTASZER. Újabb
érdekvédelmi szervezettel
gyarapodott a pusztaszeri
közélet, ugyanis megalakult a
Létminimum Alatt Élők
Társaságának (LA2T) helyi
csoportja. A társaság
rendszeresen kap adományokat
az országos központtól,
amelyeket a faluban
szétosztanak a rászorulók
között. A LAÉT ugyanakkor a
helyi adományok összegyűjtését
is koordinálja. A pusztaszeri
csoport vezetősége jelenleg olyan
vállalkozókat keres, akik
segítenének a szervezetnek az
adományok szállításában.
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Nem lehet tovább cipelni az autópálya koloncát!

Forintos akció, civilek és politika
Abban minden civil kezdeményezés és
politikai párt egyetért, hogy az M5-ös
autópályának meg kell épülnie, a sztrádát pedig be kell vonni az országos matricás rendszerbe. Az AKA Rt. ellen meghirdetett múlt pénteki aprópénzes polgári engedetlenségi mozgalommal kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények.
A múlt hét péntek délutánján, az M5-ös
autópálya újhartyáni főkapujánál a forgalmat lassító mintegy negyven autós akciója magára vonta az egész ország figyelmét.
A 2310 forintos útdíjat apródonként és
aprópénzzel, leginkább egyforintosokkal
kifizető embereket és a mögöttük percek
alatt keletkező forgalmi dugót mindenki
láthatta.
A demonstrációt a Békés megyei fideszesek alapította MAHÉSZ, az MS Autópályát Használók Érdekvédelmi Szövetsége kezdeményezte. Végh László országgyűlési képviselő, a szervezet vezetője elmondta, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a három dél-alföldi megye az
autópálya hiánya, valamint a drasztikus
úthasználati díjak miatt végérvényesen
leszakadhat a fejlődésben. A polgári engedetlenségi mozgalomhoz csatlakozott az
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által nemrégiben létrehozott M5
Autópálya Alapítvány kuratóriumának
titkára, Gedei Zoltán, aki közben is,
utóbb is hangsúlyozta: nem ért egyet a
módszerrel, csak a célokkal. Tudatosítani
kell a döntéshozókban, hogy e térséggel
szemben a mindenkori kormánynak tar-

A múlt heti forintos akció körül megoszlanak a vélemények.
tpzásai vannak, s ezek megértek a rendezésre.
Egy hétvége elteltével Horváth István, az
M5 Autópálya Alapítvány kuratóriumának elnöke, a szentesi Kontavill Legrand

Egymilliós kárt okoztak
A múlt héten Szegeden előbb a Szentháromság utcában egy
Mercedest, majd Újszegeden, a Jobb fasoron egy Ford Mondeót
öntöttek le ismeretlen tettesek maró folyadékkal. Ilyesmit általában bosszúból követnek cl. A kár egymillió forint körüli.
Csőre János fehér Ford Mondeóját a hét végén az éjjeli órákban
rongálták meg. - Kutyafuttában
löttyinthette a motorházra a kromofágot, mert ha valaki komolyabb kárt akar okozni, végiglo-

csolja az egész autót. Az a baj,
hogy a rácson a motortérbe is befolyt a maró anyag. A fémet homokszórással kell majd megtisztítani. Egyik ismerősöm azt
mondta, baráti alapon 250 ezer

ÚJSZENTIVÁN. Holnaptól
péntekig Újszentiván
irányításával készítik fel a
kistérségi diákönkormányzati
képviselőket az őszi
szavazásokra. Az ifjúsági
önkormányzatok vezető
testületeit előreláthatóan
szeptember közepén fogják
megválasztani. Az
előkészítésben az újszentiváni
diákok mellett szóregi,
tiszaszigeti, kübekházi és deszki
fiatalok is tevékenyen részt
vesznek.

forintért megcsinálja - mesélte a
vállalkozó, hozzátéve: nincsenek
haragosai.
Csőre János végiggondolta, ki
jöhet számításba, de végül
más-más okokból mindhárom
variációt elvetette. - A Mercedes
tulajdonosát nem ismerem, de
hallottam, hogy egy ilyen autót is
leöntöttek pár napja. Annyit tudok róla, hogy ő is vállalkozó,
festő - magyarázta a férfi.
- Legutóbb tavaly dolgoztam
olyan autóval, amit kromofággal
öntöttek le. A helyreállítás költsége attól függ, mekkora felület
károsodott. A festés átlagos esetben 400-500 ezer forint, de ehhez hozzá jön még a szétmart
műanyag alkatrészek, lámpák
pótlása - mondta Köfler Olivér
autófényező.
- N e m egyedek az ilyen esetek.
Sajnos rendszeresen előfordulnak ehhez hasonló rongálások.
Nem állítható tehát, hogy mostanában több lenne az ilyen bűncselekmény - jelentette ki Tuczakov Szilvána rendőr százados, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A rongálásoknak legtöbbször
konkrét oka van, ami lehet féltékenység, szerelemféltés, vagy
bármilyen más üzleti, illetve személyes konfliktus. Mivel legtöbbször éjszaka történnek hasonló esetek, és pillanatok alatt
lezajlanak, védekezni se lehet ellenük. Az elkövetők arra is
ügyelnek, hogy ne legyenek
s z e m t a n ú k . Ezért, b á r ezt a rend-

Csőre János autója alaposan megrongálódott.

Őrség illetékesei más okokra hivatkozva nem erősítették meg,
elég alacsony az ilyen jellegű szabályértések felderítési mutatója.
Fotó: Karnok Csaba

A. T. J.

Közbiztonsági tanács alakult
Mcgalakult a Szeged és térsége
bűnmegelőzési és közbiztonsági tanács.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Hosszú folyamat eredménye a
Szeged és térsége bűnmegelőzési
és közbiztonsági tanács megalakulása. Az ötlet már 1995-ben
felvetődött, de csak most valósult meg - jelentette ki Kovács

Mihály rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője, a
tanács társelnöke tegnap, az alakuló ülés után megtartott tájékoztatón.
Az ülésen a tanács elnöke, Botka László Szeged polgármestere
bemutatta a tanács delegált és
felkért tagjait, köztük a térség 14
polgármesterét, valamint a rendőrség különböző területeken dolgozó több munkatársát. A pol-

Fotó: Gyenes

Kálmán

vezérigazgatója azt fejtette ki: n e m az a
kérdés, tetszett-e a forintos akció, hanem
az, hogy a mostani, 14 éve fennálló helyzet rossz. A két szervezet külön utakon indult el, de az első túntetésféle sajnos azt

Kromofággal öntötték le két vállalkozó autóját

RÖSZKE. Csütörtökön délelőtt
11 órakor adják át a
növényegészségúgyi
határellenőrző állomás új
épületét a röszkei
határátkelőnél. A Csongrád
Megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat korszerű és tágas
épületében az uniós
követelményeknek megfelelően
felszerelt laboratórium
működik, ahol lehetőség lesz a
határra érkező növények,
zöldségek, gyümölcsök vizuális
ellenőrzésére és
laborvizsgálatára.

ZÁKÁNYSZÉK. A teleház
vezetősége ezen a héten
fiataloknak szóló tcleházi
napokat szervez. A péntekig
tartó rendezvényen a diákok
megismerkedhetnek a
szolgáltatásokkal. Minden
délután díjtalanul használhatják
a számítógépeket, a teleház
munkatársai segítenek a
gyerekeknek a
szövegszerkesztésben és az
internetezésben is. A fiatalok a
bevezetőt követően egyedül is
írhatnak és rajzolhatnak a
különböző számítógépes
programok segítségével,
valamint kipróbálhatják a
rendelkezésre álló játékokat is.

CSÜTÖRTÖK,

gármester kijelentette, annak érdekében, hogy a fórumot operatív munka jellemezze, az volt a
cél, hogy a testület ne legyen
nagy létszámú.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági tanács kiemelt céljai közt
szerepel a települések biztonságának fokozása, az ifjúsági bűnözés, a családon belüli erőszak,
valamint a bűnismétlés megelőzése.

mutatja, az engedetlenségi mozgalomnak
nagyobb a nyilvánossága, mint a kamara
politikamentes alapítványának. Sajnos,
közömbösséget tapasztalnak: e hónap elején 650 támogatásra felkérő levelet továbbítottak cégeknek, önkormányzatoknak,
s mindössze tízen válaszoltak. Öten hajlandóak voltak támogatni az alapítvány
elgondolásait, öten pedig amiatt magyarázkodtak, hogy miért nem. Ennek ellenére az alapítvány továbbra is tárgyalásokat
kezdeményez a kormányzattal. „Nem leltet tovább cipelni az M5 koloncát, a régió
pedig tovább nem kíván a kirekesztettség
régiója lenni" - tette hozzá.
A Fidesz-MPSZ Csongrád megyei elnöke, Mórahalom polgármestere, Nógrádi
Zoltán szerint szükség van a hasonló akciókra. Mivel 2003 végén az AKA Rt -nek
a sztráda továbbépítésére vonatkozó joga
lejár, most kell lépni, de még mindig nem
tudni: hol tartanak a koncessziós társasággal a tárgyalások, mikor és ki építi tovább az autópályát, milyen pénzforrás áll
a kormány rendelkezésére, s hogy miért
nem vonják be a matricás rendszerbe.
„
Botka László, az MSZP megyei elnöke,
Szeged polgármestere úgy látja, a Fidesznek van a legkevesebb erkölcsi alapja demonstrálni. Nem az AKA-val, hanem saját lelkiismeretével harcol, mivel az eltelt
négy esztendőben semmit sem tett az autópálya továbbépítéséért, csak az útdíjak
emelkedtek. Az MSZP-n belül lobbicsoport alakult a sztrádaépítés érdekében, a
Medgyessy-kormány pedig jó úton halad a
tárgyalásokkal.
F. K.

Ötezer forint jut
tanszerre Vásárhelyen
A minimálbér tíz százalékának megfelelő összegű, azaz ötezer forintos rendkívüli tanszervásárlási utalvánnyal támogatja Vásárhely önkormányzata az általános iskolások tanévkezdését. Az intézmények
már a hét végén megkapják az iskolakezdést segítő utalványokat.
Az ötezer forint értékű, névre szóló, át nem ruházható és pénzre
nem váltható, gyermekenként tíz darab ötszáz forintos címletet a jövő hét elején vehetik át, és egész a tanév, azaz május végéig költhetik
el tanszerekre a szülők.
Összesen mintegy 4400, vásárhelyi lakhellyel rendelkező gyermek
részesül a támogatásban - tájékoztatta lapunkat Lázár János polgármester. Ez azt jelenti, hogy a város nem kevesebb, m i n t közel 22 millió forintot fordít erre a célra.

A kórházi aggregátor húsz másodperc után kapcsol be

Áramszünetre is
felkészült orvosok
Tíz napja Kanadában és Amerikában óriási területek maradtak áramellátás nélkül, m ú l t
hét végén pedig a finn fővárosban, Helsinkiben és környékén történt hasonló eset. Az
áramkimaradásnak súlyos következményei lehetnek. Különösen igaz ez az egészségügyi
intézményekre, ahol emberi
életek kerülhetnek veszélybe akár megyénkben is.
A hónapok óta tartó kánikula
villamosenergia-ellátási zavarokat is okozhat, nem lehet kizárni
az esetleges áramkimaradásokat.
Az áramszünet sok területen,
különösen az egészségügyi intézményekben jelenthet komoly
gondokat. Például a műtőkben,
az intenzív osztályokon, de természetesen más gyógyító részlegeken is.
- A szegedi borház Kossuth Lajos sugárúti épületében hetvenöt, a Kálvária sugárúti épületben
250 kilowattos áramfejlesztővel
tudjuk biztosítani az elektromosságot áramkimaradás esetén
- tájékoztatta lapunkat Nárai
György, az intézmény főigazgatója.
Verők Ernő, a kórház energetikusa hozzátette: „Az áramfejlesztők a hosszú ideig tartó kimaradás, vagy villamoshálózati
hiba esetén is képesek biztosítani a szegedi kórház két épületében az áramellátást, ugyanakkor
a külön épületben levő, Pulz utcai fertőző osztályon nincs aggre-

gátor. Ez áramszünetnél problémát okozhat, hiszen itt működik
a műveseállomás."
A kórházakban
egyébként
visszatérő gondot jelentenek a
gyakori, néhány másodpercig
tartó áramkimaradások. Az aggregátor ugyanis csak 20 másodperc elteltével kapcsol be, ennél
kevesebb idő alatt nem. A fél
percnél rövidebb áramkimaradások zavarokat okoznak a műszerek működésében, de ilyen
eseteknek eddig nem volt súlyos, jóvátehetetlen következménye.
A szegedi rendelőintézetben
nincs áramfejlesztő - válaszolta
kérdésünkre Némethy
Gyula
gazdasági vezető - , az intézmény
azonban két városi áramkörről
kapja az elektromosságot, így
mindkettőnek egyszerre kellene
meghibásodnia ahhoz, hogy a
rendelőintézet áram nélkül maradjon.
A Szegedi Tudományegyetem
orvoskari klinikáit két két trafókörzetből bejövő elektromosság
biztosítja - mondta el Resch József gazdasági igazgató. Amenynyiben az egyik trafókörzettel
baj történik, a másikra hagyatkoznak. A biztonság fokozása
érdekében a klinikák nagy részénél dízelaggregátorok állnak
készenlétben. Az intenzív osztályokon
pedig
szünetmentes
áramforrások garantálják a folyamatos villamosenergia-ellátást.
K.K.
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Egymásra mutogat
a helyi politikai elit
Szegeden a bal- és jobboldali vezető politikusok csak egyvalamiben
értenek egyet, nevezetesen: nem sok jóra számíthatnak a másik
oldaltól. A pénteki közgyűlésen történtek alátámasztották az
általuk mondott őszi politikai prognózist.
Dobó László
frakcióvezető
(Fidesz-MPSZ):
- Nem túl biztató a szocialista városvezetés hozzáállása, ami a szegediekért végzett közös munkát illeti. Talán
fontosabbnak tekinti az MSZP a
Fidesz-frakció lejáratását, mint a
több ezer embert érintő problémákmegoldását. Készek voltunk
elfogadni az előremutató kezdeményezéseket, aktívan részt vettünk a közgyűléseken, rekordszámú módosító javaslatot készítettünk. Az MSZP reakciója
viszont mindig elutasító és kioktató volt. Sajnos, ez a folyamat
felerősödött, így nem számítunk
arra, hogy a szocialista városvezetés dölyfössége csökkenne.
Frakciónk továbbra is fel fogja
hívni az itt élők figyelmét, hogy
az elmúlt tíz hónapban az MSZP
semmit sem épített, csak rombolt!
Kalmár
Ferenc frakcióvezető-helyettes
(MDFMKDSZ): - A
jelenlegi
városvezetés
elődjeihez hasonlóan - bír
bizonyos kormányzati ígéretekkel. Ezek kézzelfoghatóvá válása
eddig elmaradt, és nem látom,
hogy a sodródó kormány képét
keltő országos vezetés hogyan
tudna a helyzeten változtatni.
Hiszen saját problémáit sem,
vagy alig tudja kezelni. így, legjobb esetben, marad Szeged számára a szinten tartás. Ugyanakkor a helyi ellenzék nem arról híres, hogy a hibákat és mulasztásokat ne venné észre, és ezekre
ne reagálna olykor akár vehemensen. Ezért, úgy gondolom,
hogy kemény vitákra, forró őszre
számíthatunk.
Kozma József
elnök (MSZP):
- Az ellenzék
tájékozott, bizottsági tisztségviselőkkel
rendelkezik, a
döntési folyamatokba részt
vehet, mégis populista, felelőtlen
látszatpolitizálást folytat. A városvezetés párbeszédre építette
föl a várospolitikát. Szembenéz-

tünk az előző kurzus ügyeinek
terhes örökségével. Nehéz döntéseket is vállalva tiszta helyzetet
teremtettünk az önkormányzat
körül. Úgy látom, ebben az új
helyzetben az ellenzék nagyobb
része nehezen találja a helyét.
Pedig közös felismerés is lehetne, amiből mi kiindulunk: mire
van Szegednek szüksége. Ebbe
bizony nem fér bele fölösleges
vagdalkozás, feszültségkeltés. Illúzióim nincsenek, de remélem
a változást.
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Tavasszal
volt
egy-két
olyan
ügy,
amiben
szenntem lehetett
volna
együttműködés, de az országos politika megállította ezt a folyamatot. Az ellenzék,
elsősorban
a
Fidesz-MPSZ politikusai az országos ügyekben mesterségesen generált hangulatot igyekeznek
behozni a helyi, a szegediek és a
város számára fontos ügyekbe.
Ez nem kelti azt az érzést, hogy
a jövőben a Fidesz konfliktusmentes magatartásban gondolkodna. Nem is keresik az
együttműködést, amire jó példa
a múltkori lufiállítás. Ez kifejezetten sértő, egyúttal dühítő
volt. Ilyen és hasonló akcióik
miatt nem látok sok esélyt a
konstruktív politizálásra.
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tévedek, ha azt
mondom: sajnos, az ellenzék
Szegeden sem konszenzusra, hanem az ellentétek szítására törekszik. A Centrum Párt azonban nem vesz részt ebben. Méltatlannak tartjuk, ami ma politika címén az ellenzék részéről folyik. Szövetségeseinkkel folytatjuk a már megkezdett munkánkat, főbb terveink között szerepel
például a minőségi kultúra kialakítása, az egészségügy privatizációjának szigorú ellenőrzése, az
egyetem és a város minél teljesebb együttműködése, s a jó kapcsolat fenntartása az egyházakkal.
OLÁH ZOLTÁN

Az iskolákban előbb összeírnak és ellenőríznek, csak utána osztanak

Igény az ingyentankönyvre
Folytatás az 1. oldalról

Kíváncsiak voltunk, hogy Szeged és környéke
iskoláiban eddig mennyien éltek az ingyenes
tankönyvigényekkel.
Madách Imre Általános Iskola (Szeged): A
tankönyvek osztását a héten kezdik, az iskolában már korábban összegyűjtötték azoknak
a tanulóknak a nevét, akik jogosultak tankönyvtámogatásra. Az eddig beérkezett 263
igény azonban nem mondható véglegesnek,
hiszen az utolsó pillanatokban is már többen
jelezték támogatási kérelmüket.
Pallavicini Sándor Általános Iskola (Sándorfalva): A 750 diák csaknem felét érinti a
tankönyvtámogatás. Az már biztos, hogy a

Eladják
a Szeged
Televíziót

vezőtlen széljárás esetén visszafordulhat a füst, és a lakást megtöltő szén-monoxid meg is ölheti
az ott tartózkodókat.
Az országos probléma több évtizedes halogatása után, a Belügyminisztérium tavasszal pályázatot hirdetett a termofor kürtők fölújítására. Állami támogatásként a költségek 40 százalékát
(lakásonként legföljebb 80 ezer
forintot) kérhetnek a társasházak. Az önkormányzat további
30 százalékot (lakásonként maximum 60 ezer forintot] biztosít;
a fennmaradó 30 százalékot a
társasháznak magának kell vállalnia.
Lapunk augusztus 25-i (hétfői)
számában megjelent a polgármesteri hivatal pályázati fölhívása, amely szerint az 1985-ig
épült társasházak kaphatnak támogatást az egycsatornás kémé-

csönbe. Az iskola az önkormányzattól várja a
támogatás lebonyolításának szabályozását.
Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola (Szeged): Tankönyvtámogatást
eddig 185 tanuló igényelt. A tankönyvosztás
holnap lesz. A lebonyolítás még nem egyértelmű, és nem végleges a rászorultak névsora
sem. A tankönyvosztás napján igazolni kell a
jogosultságot.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Kistelek): Tegnap kezdték a tankönyveket osztani. A szülőket már értesítették, hogy a támogatást utólag tudják biztosítani, tehát a
könyvekért előre kell fizetni, és az összeget
szeptember első heteiben visszakapják.
F. K . - M . E .

Száz tanuló a Napos úton

Távozik a Szeged Tfelevízió Kft.
vezetője, helyét Arató László
foglalja el. Ugyanakkor árulják
a tévét részben birtokló céget is.
A Szeged Televízió Kft. tegnapi
közgyűlése elfogadta a jelenlegi
ügyvezető igazgató, Gajdics Ottó
lemondását. A távozó igazgatótól megtudtuk, szeptember 1-jéig még ellátja feladatát. Munkakörét Arató László veszi át, aki
korábban már betöltötte ezt a pozíciót.
Petykó Zoltán, a Profond Rt.,
azaz a televízió egyik tulajdonosának elnök-vezérigazgatója is
bejelentette lemondását, egyúttal közölte: eladja a céget. Gajdics Ottó a lemondását azzal indokolta, hogy Petykó megbízottjaként került a cég élére, ezért erkölcsi kötelességének érezte a lépést. A leköszönő ügyvezető kijelentette: a Szeged Televízió továbbra is sugároz.
Lapunkban már többször beszámoltunk arról, hogy a televízió szerződését felmondta az
ORTT, mert 14 napot meghaladóan szüneteltette műsorát, a
Hírközlési Főfelügyelet pedig
visszavonta a sugárzási engedélyüket. A Szeged TV fellebbezett,
az ügy jelenleg a bíróságon van.
Arató László elmondta, azzal a
feltétellel vállalta el a tisztséget,
hogy a tulajdonosoktól ígéretet
kapott, biztosítanak minden
szükséges anyagi eszközt a televízió zavartalan működtetéséhez.
Botka László polgármester tegnap értesült a hírről, így nem tudott nyilatkozni, az önkormányzat tesz-e vételi ajánlatot, hogy
ismét irányíthassa a céget.
K.B.

Hetvenhat veszélyes társasház
Indul a szegedi kéménypályázat:
a veszélyes, egycsatornás kéményekkel épített társasházak szeptember 20-áig jelentkezhetnek a
hetvenszázalékos költség-hozzájárulásért.
A termofor kémények fölújításának önkormányzati támogatásáról döntött a pénteki, rendkívüli közgyűlés. Eszerint a korábban bejelentett kormányzati segítség mellett, a város is hozzájárni a rossz technológiával épült, s
szabálytalan rákötésekkel még
veszélyesebbé tett kürtők átalakításához.
Amint arról már többször is írtunk, a hatvanas-hetvenes években sok olyan társasház épült az
országban, amelyekben csupán
egyetlen kéménycsatorna fogadja be a gázüzemű fűtő- és vízmelegítő készülékek égéstermékeit.
A rossz technológia miatt, ked-

könyvek átvételekor a jogosultságot igazoló
gyerekektől nem'szedik be a pénzt.
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged): A támogatást többen igénybe vették, de
még nem végleges a kérelmezők száma. Ezt
csak szeptember l-jén, a tankönyvosztás
napján véglegesítik.
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola (Szeged): Az iskola tanulóinak
több mint egyharmada, mintegy kétszázötvenen igényeltek támogatást. A rászorultak
jogosultságát a fenntartó dönti el. A végleges
.döntést a tankönyvosztás napján, szeptember l-jén hozzák meg. Nem tisztázott a lebonyolítás módja, kérdéses, hogy a tanulók tulajdonba kapják-e a tankönyveket vagy köl-

A Waldorf Újszentivánról a Béketelepre költözött

663 kéményt kellene sürgősen átalakítani

Támogatja az egycsatornás gyűjtőkémények fölújítását az önkormányzat. A kéményseprők veszélyességi listája szerint 76
épületben azonnal át kellene alakítani a kürtőket.
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nyek átalakítására. A pályáztatás
lebonyolítója a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.,
amelynek Dáni utcai ügyfélszolgálati irodáján részletes fölvilágosítást kérhetnek az érdeklődők. Fontos tudnivaló, hogy csak
társasházi közösségek (tehát
egyének nem!) kérhetnek támogatást. A pályázatok benyújtásának határideje 2003. szeptember
20. Az igényeket októberben bírálják el.
A Szegedi Kéményseprőipari
Kft. az egycsatornás kémények
állapota szerint csoportosította
az érintett épületeket. A veszélyességi listát 76 társasház vezeti, amelyekben 663 kéményt kellene sürgősen átalakítani. Közepesen rossz állapotban van 122
társasház 608 kéménye. Nincs
szükség azonnali beavatkozásra
189 épületben, amelyekkel „csupán" az a baj, hogy bennük öszszesen 1070 rosszul megépített
kürtő működik.
NY. P.

A szülők és a gyerekek is segítenek a költözködésben.
A szegedi önkormányzat és az
újszentiváni
Waldorf-iskola
megállapodott, az alapítványi
iskola a Napos útra, a nyáron
bezárt oktatási intézmény helyére költözhet. A béketelepi
szülők ingyen járathatják gyermekeiket az iskolába.
Nyáron megszűnt a Napos Úti
Általános Iskola - mint arról
többször is beszámoltunk. Az
önkormányzat eredetileg csak a
felső tagozatot költöztette volna
a Rókus Il-es számú iskolába.
Csakhogy a változás hírére a szülők többsége kivette az alsó tagozatból gyermekét, és új elsősöket
sem írattak be az intézménybe.
Ezek után a közgyűlés úgy döntött, bezárja az iskolát, amelybe
szeptembertől alig harminc gyermek járt volna.

Ezt követően gyorsultak fel a
tárgyalások az alapítványi fenntartású Waldorf-iskolával, amely
Új szentivánon működött, de az
oda járó gyermekek jelentős része szegedi. Az iskola, amelynek
komplett alsó tagozata, azaz
négy osztálya van, szeptemberben már a Béketelepen tarthatja
tanévnyitó ünnepségét.
A waldorfos szülők jelenleg is
dolgoznak a Napos úti épületegyüttes felújításán. A Waldorf
tizenkét gyermekkel indult, és
most közel száz diák kezdheti
meg a tanévet Szegeden mondta Jávorszky Iván. A waldorfos szülők munkaközösségének tagja szerint hosszú távon
otthonra találtak Béketelepen.
Négy osztálytanító-pedagógus,
két napközis tanár, és két félállásban alkalmazott pedagógus

KÖLTÖZHET A FIÓKKÖNYVTÁR
Lauer István, a településrész önkormányzati képviselője elmondta, szeretnék, ha a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtára is az épületkomplexumba költözhetne. Ugyanitt alakították ki azt az informatikai termet, amelyet a béketelepiek is látogathatnak, és a jövőben a béketelepiek sportcentrumként is használhatják majd az iskola mögötti pályákat, amelyeket korábban jobbára maguk a szülők építettek ki.

Fotó: Miskolczi Róben

költözik a gyermekekkel együtt
a Napos útra. Az általuk alkalmazott rendszer szerint az iskola a jövőben, felmenő rendszerben, azaz minden évben új elsős
osztály indításával 13 évfolyamosra bővül.
Az alapítványi fenntartású
Waldorf-iskolával kötött megállapodás szerint azoknak a béketelepi szülőknek, akik ide íratják
gyermekeiket, nem kell anyagilag hozzájárulniuk az intézmény
működtetéséhez - ismertette
Kozma József, az oktatásért is felelős alpolgármester a szerződés
egyik fontos pontját. Az alapítványi iskolát ugyanis részben a
szülők befizetéseiből tartják
fenn. Természetesen a béketelepi
szülőknek vállalniuk kell a Waldorf oktatási programját. Kozma
szerint az önkormányzat azért is
támogatta az intézmény Szegedre költözését, mert a béketelepi
épületcsoportot mindenképpen
oktatási célra akarták hasznosítani. A Waldorf egyébként a
fenntartó Rókus Il-es iskolának
fizet havi 100 ezer forintos bérleti díjat. A város úgy támogatja az
intézmény működését, hogy
messze a piaci ár alatt maradó
bérleti díjat állapított meg.
KÉRI BARNABÁS
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MAKÓ TÉRSÉGÉBEN A SZOKÁSOS MENNYISÉG HARMADÁT TAKARÍTOTTÁK BE

REUTERS: OPTIMISTÁBB ELŐREJELZÉS AZ MNB-NÉL

Szerény a hagymatermés

Tovább gyorsulhat
az infláció

A Jászságban két hét múlva kezdődik,

A napokban az elemzők sze-

Makó térségében viszont már csaknem

rint folytatódik az áremelke-

véget ért a vöröshagyma betakarítása. A

dés gyorsulása, és ebben a

szélsőséges időjárási viszonyok megtize-

hónapban az éves infláció 5,2

delték az Alföld hagymaiiltetvényeit,

százalékra emelkedik a júliusi

ezért a termelők a szokásosnál gyengébb

4,7 és a májusi 3,6 száza-

termésre számítanak, de remélik, hogy

lékról - áll a Reuters augusz-

nem lesznek értékesítési gondjaik.

tusi elemzői összesítésében.

Két hét múlva kezdődik meg a hagyma
nagyüzemi betakarítása a Jászságban. A
tavaszi tartós belvíz, a szeles időjárás,
valamint az aszály miatt tőhiányosak az
ültetvények, így csak közepes, húsz tonna
körüli átlagtermésre lehet számítani hektáronként. Az elmúlt esztendőkben a túlzott termelés miatt eladatlan maradt a
fűszernövény nagy része, ezért a gazdák
az idén mintegy harminc százalékkal
csökkentették a hagymaföldek nagyságát.
Dankó István, a Hagyma Terméktanács
elnökségi tagja elmondta: a várható termésátlag feleannyi, mint egy szokásos
időjárású esztendőben. így is több millió
forintot emésztett fel az öntözés, amelynek költségeit a piac nemigen ismeri el.
Egy kilogramm hagyma előállítási költsége a Jászságban 60 forint körül van, és
jó, ha ennyiért értékesíteni lehet. Viszont
egy kilogramm vöröshagymáért 160-200
forintot is elkérnek a piacokon és az
üzletekben.
Még rosszabb a helyzet a világhírű makói hagyma termőterületén. Az ország
délkeleti szegletében már a végéhez közeledik a termés begyűjtése a földekről,
mert a kivételes szárazság miatt felgyorsult a növény vegetációja és nincs értelme várni a betakarítással. Errefelé jellemzően nem magról vetett, hanem dughagymás vöröshagymát termesztenek. A
termőterület itt is radikálisan csökkent az
utóbbi időben: három éve még 1500, ma
már kevesebb mint 1000 hektárt művelnek a hagymások, főként nagyüzemi
technológiával - tudtuk meg Füleld Lászlótól, a Hagyma Terméktanács makói titkárától. Országos szinten egyébként körülbelül 4300 hektár a vöröshagyma termőterülete.
A hagymaföldek Makó térségében
még szomorúbb képet mutatnak, mint
a Jászságban, a fejek ugyanis jóval kisebbek a vártnál és természetesen a
termésátlagok is gyengék: a megszokott
25-30 tonna mintegy harmada termett

munkatársunktól

A jelentés szerint a konszenzus 5,5 százalékos átlagos inflációt vár 2004-re, ami több,
mint a kormányzat által prognosztizált 5 százalék, de jelentősen alatta marad a jegybank
6,5 százalékos előrejelzésének.
A költségvetési tervek bejelentését követően 50 bázisponttal 4,8 százalékra ugrott
fel a 2004 decemberére vonatkozó konszenzus, az augusztusi felmérésben pedig
újabb 40 bázisponttal emelkedett, 5,2 százalékra. „Ez még
mindig optimistább előrejelzés az MNB 5,8 százalékra
emelt prognózisánál" - áll a
Reuters jelentésében.
A jelentés szerint a jövő kérdése, hogy megtörnek-e a piaci várakozásokban tapasztalt
kedvezőtlen folyamatok, vagy
a következő hónapokban is
folytatódik az elmúlt időszak
romló trendje. Nyitott kérdés
az is, hogy a magasabb árszintek hosszabb távra is beépülnek-e a várakozásokba, és ha
igen, akkor milyen mértékben.

meg. A délkeleti végeken ráadásul nagyon kevés az öntözhető föld. Bár ezen
a vjdéken is megkapják a termelők az
50-60 forintot a vöröshagyma kilójáért,
az eladni való olyan kevés, hogy még
így is veszteséges a termelés. Ám ennél
is nagyobb problémát jelent Füleki
László szerint az, hogy jelentős menynyiségű olcsó importhagyma kerülhet
rövidesen az országba, ami várhatóan
letöri majd a felvásárlási árakat. A

Ma kezdődik és péntekig tart Kecskeméten a III. országos
pálinkaverseny. - A verseny célja, hogy a hazai minőségi
pálinkagyártás termékei ismertté váljanak a szélesebb nagyközönség, valamint a szakemberek, különösen a gasztronómiában tevékenykedők előtt - mondta Győry László, a szeszipari szövetség és terméktanács igazgatója. Magyarországon
csak 100 százalékban gyümölcsből, főzéssel, cukor hozzáadása
nélkül készülhet pálinka. A gyártók évente 15 millió hektoliter
foknyi minőségi szeszes italt hoznak forgalomba. Ennek 10
százalékát teszi ki a pálinka. Az egy lakosra jutó évi szeszfogyasztás - abszolút alkoholra számítva - 3,1 liter. Ezzel
Magyarország a világranglista 5-6. helyén áll.
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Hagyma Terméktanács éppen ezért a
hagymások érdekében azt kéri a Miniszterelnöki Hivataltól, legalább egy
időre függessze fel a behozatalt, a hazai
feldolgozóipar védelmében pedig azt,
hogy emelje meg a szerződött termelőknek járó minőségi támogatás összegét, másként ugyanis a gyárak az érvényben lévő szerződések ellenére
alapanyag nélkül maradhatnak.

b u d a p e s t (mti)
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„Az inflációs várakozások
emelkedésével
párhuzamosan fogyatkoztak, és augusztus második felére szinte teljesen el is tűntek a remények,
hogy még az idén jelentősen
csökkenhetnek a júniusban
magasba szökött kamatok" áll a jelentésben.
A Reuters felmérése szerint
július közepén még másfél
százalékpontos
kamatcsökkentést vetített előre erre az
évre az elemzői konszenzus, a
múlt hónap végén már csak
felet, az űj felmérés szerint
pedig egész évben 9,5 százalékon marad a jegybanki
alapkamat. A részt vevő 13
elemző közül mindössze öten
vártak kamatcsökkentést az év
hátralévő részére.
A dokumentum emlékeztet:
az inflációs jelentés közzétételekor az MNB közölte, hogy
a megnövekedett inflációs
kockázatok miatt nem várható
kamatcsökkentés, amíg a forint nem közelít a 250-es euróárfolyamhoz. Sőt, ha a forint
jelenlegi 260 körüli gyengébb
szinten marad, az új, 5,5 százalékos 2004 végi inflációs cél
védelmében
kamatemelés
sem zárható ki.
Az alapkamat emelésére
azonban a felmérésben megkérdezett elemzők egyike sem
számít, annak ellenére, hogy a
konszenzus 258 forint körül
látja az ez év végi euróárfolyam-szintet.

A Makó környéki termelők évtizedek óta nem takarítottak be olyan szerény termést,
mint idén.
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN
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Napokon belül el kell készülnie annak a különböző megoldási javaslatokat tartalmazó
dokumentumnak,
amely
alapján megszülethet a politikai döntés a személyi jövedelemadó (szja) jövő évi csökkentéséről - mondta Gaál
Gyula, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)
politikai államtitkára, a megoldási javaslatokat készítő
szakmai csoport tagja az
MTI-nek. A szabad demokrata
politikus közölte, a Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal és gazdasági tárca
szakemberei vesznek részt ebben a munkacsoportban.
Szavai szerint „elképzelhető
egy olyan verzió is, amely
alapján jövőre mégsem csökkentenék a 25 százalékos áfa-

kulcsot 23 százalékra, hiszen
ez a 2 százalékpontos különbség úgysem csökkentené az
árszínvonalat, inkább a kereskedők nyelnék le." Elmondta:
ha kisebb az szja-terhelés, úgy
is növelhetőek a nettó reálbérek, ha alacsonyabb a bruttó bérnövekedés.
Elképzelhető megoldásnak
tartja azt is, ha csökkentik a
közszféra, ezen belül a köztisztviselők létszámát. Mint
mondta, az éves 3 százalékos
természetes fogyás miatt már
az is jelentős lenne, ha nem
töltik be újra a megüresedett
állásokat.
Gaál Gyula szavai szerint ahhoz, hogy megvalósulhasson a
személyi jövedelemadó csökkentése, 130 milliárd forint
forrást kell találni a költségvetésben.
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Regisztráltatni
kell a kecskéket
A kecsketenyésztők elsődleges feladata, hogy az uniós
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HUTOGEPEK NAPJAINKBAN

Nem luxus a jó megoldás

csatlakozás előtt - lehetőleg
egyedileg - regisztráltassák
állatállományukat.

Az olcsóbb
a drágább

A hűtő- és fagyasztógépek ma
már szinte észrevétlen tarto-

DEBRECEN (MTI)

zékai életünknek. Nyáron meg

Azért fontos ismerni a pontos
számokat, mert a gazdák csak
így kaphatnak támogatást az
Európai Uniótól - hangsúlyozta Biacs Péter Debrecenben a
12. Farmer Expón tartott országos kecsketenyésztési találkozón. A Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) élelmiszer-biztonságért
és fogyasztóvédelemért felelős
helyettes államtitkára utalt arra, hogy a hiányos regisztráció
miatt a kecsketenyésztési ágazat nem is kapott önálló kvótát
az uniótól, azt a juhtenyésztőknek meghatározott kvótából tölthetik fel egyelőre.
Biacs Péter hangsúlyozta: a
kecsketenyésztésre ma még a
kisszámú állattartás a jellemző, a körülbelül 100 ezres állatállomány mintegy hatezer
tenyésztőre jut.
A helyettes államtitkár szerint mindenképpen érdemes a
kecsketenyésztőket támogatni, hiszen az állat tejéből készült termékekre szinte korlátlan piacot lehet találni az unió
országaiban. A tárca - mint Biacs Péter elmondta - igyekszik
minden segítséget megadni a
kecsketenyésztőknek, hiszen a
gazdák különböző beruházásokkal a tenyészetek mellett
olyan üzemeket hozhatnak
létre, amelyekben piacképes,
jól csomagolt és jó minőségű
áruféleségeket állíthatnak elő.

is nő e hasznos háztartási gé-

Napjainkban már óriási a
kínálat. Nagy a verseny a
gyártók között, ami azzal is
jár, hogy nagy ütemben fejlesztik a készülékeket. A legjobb és legkorszerűbb hűtőgépek ma már annyi elektromosságot
fogyasztanak
csupán, mint egy kisebb teljesítményű villanykörte. Ezért
érdemes odafigyelni a készülékeken jelzett energiaosztályra.

pek iránti kereslet és érdeklődés. Bár a háztartások döntő többségében már megtalálhatók, cseréjük mégis időnként tanácsos, hiszen mindig
újabb és újabb korszerűbb és
energiatakarékosabb készülékek jelennek meg a piacon.

A hűtőszekrények és fagyasztóládák nem igazán divatcikkek, de ma már egyáltalán
nem mindegy, hogy egy-egy
készüléknek milyen a megjelenése, külalakja. A forma
ugyanis nemcsak külsőség,
hanem olyan szükséges tartozéka a készüléknek, amely kelendőségét és használhatóságát is jelentősen befolyásolhatja.

Keresik a kétkompresszorost
- A vásárlók körében ma az
úgynevezett kombinált hűtők a
legnépszerűbbek. Tíz közül
nyolc már biztosan az A energiaosztályú terméket keresi,
holott az a legdrágább, igaz, az
fogyaszt a legkevesebbet is vélekedik Barabás Tamás, aki
már több mint negyed évszázada foglalkozik műszaki cikkek forgalmazásával. - Folyamatosan nő az igény a hűtők

Magasabb illeték
Ha valóra válnak a pénzügyi tárca elképzelései, akkor jövőre többe kerül majd a drágább lakások öröklése - írja a Napi Gazdaság.
Az újság úgy értesült, hogy a jelenleginél nagyobb illetéket kellene a jövőben fizetni a 35 millió forintot meghaladó lakás megszerzése esetén, de általában is emelkedik az örökség után lerótt
tarifa. A törvény által három kategóriába sorolt rokonsági foktól
függően az örökösödési illeték általános mértéke 21,30 és 40 százalék lenne, míg a lakásszerzés esetén 11,15 és 21 százalék.

rülmények között tárolhatók a
gyorsfagyasztott áruk.

Számoljunk
az igényekkel!
Vásárláskor a nagyság, a forma és a teljesítmény egyaránt fontos lehet.
iránt, amit az is segít, hogy az
árak sokkal kedvezőbbek, mint
korábban voltak. Keresettek a
kétkompresszoros változatok
is, hiszen ez a fajta megoldás
extra takarékosságot biztosít
egy-egy hosszabb távollét esetén. A kombi hűtő egyik része
ugyanis kikapcsolható, míg a
másik tovább működik. Egyre
közkedveltebbek a jegesedésmentes hűtők, amelyek az idén
már elérhető áron vásárolhatók. Ez a „no frost" technológia
valóban forradalmasította a
háztartási hűtők működését. A

családi házakban terjed az
amerikai típusú hűtőválasztás
- két azonos típusú, egyik normál, másik mélyhűtő -, ami
természetesen összefügg az
élelmiszer-vásárlási szokások hipermarketekben való nagybevásárlások-változásával is.

Sokszínű áruskála
A vásárláskor problémát
okoz általában az is, hogy milyen hűtőteljesítményű gépet
válasszanak. A hűtőteljesítményt csillagokkal jelölik (1

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

csillag -6, 2 csillag -12, 3 csillag -18 Celsius-fokot jelent).
Ezek az értékek természetesen
a mélyhűtőrekeszre vonatkoznak és a hőfokbeállító maximális állása esetén érvényesek. A hűtő egyéb részeiben
(csillagszámtól függetlenül) 0
és +7 Celsius-fok közötti hőmérséklet uralkodik.
Általános tapasztalat, hogy
amennyiben a vásárlók nem
rendelkeznek fagyasztókészülékkel, akkor célszerű 3 csillagos gépet vásárolni. Ezek
mélyhűtőjében megfelelő kö-

A megvásárolt hűtő azonban
általában már a vásárláskor kicsi, hát még a használatkor. Érdemes tehát előre gondolkodni. Egy-két ember számára
120-140 literes hűtőtér elegendő. Minden további személy
esetén plusz 60 litert lehet számítani. Fagyasztókészülékeknél kis tartalékolás esetén
50-80 liter, nagyobb tartalékolás esetén 100-130 liternyi tér
elegendő - tanácsolja Barabás
Tamás. - Ha pedig van már a
háztartásban fagyasztó, akkor
legcélszerűbb fagyasztó nélküli
típust választani, így 20 százalék lesz az árammegtakarítás.
heller lászló

KAPCSOLATÉPÍTÉS GRILLEZÉSSEL

A jövő a regionális együttműködésé
Az első szegedi nemzetközi grilHesztivál a
megjelenési, versenyzési lehetőségeken
túl sokaknak kapcsolatteremtésül is szolgált. Közéjük tartozik Florin Torcos is. A
romániai üzletember egy nemzetközi szál-
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lodalánc aradi képviseletének az igazga-
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KAMARAI HÍREK
PALYAZATI FELHÍVÁS!

A Dél-alföldi Régió Kereskedelmi és Iparkamarái közösen pályázatot hirdetnek
a 2003. évi Dél-alföldi R e g i o n á l i s Minőségi Díj elnyerésére.
A pályázat célja:
a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése, felkészülés a
Nemzeti Minőségi Díj követelményeinek teljesítésére
P á l y á z a t o t nyújthat be:
Békés, Bács-Kiskun, és Csongrád megyében bejegyzett, az
ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézművesség, mezőgazdaság
vagy közszolgálat területén tevékenykedő jogi személyiségű
gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
Pályázati útmutató beszerezhető a Dél-alföldi Régió bármely
kereskedelmi és iparkamarájánál.
Bővebb információ kérhető
N é m e t h Zoltántól a 62/486-987/181 -es t e l e f o n s z á m o n .

MESTERVIZSGA TANFOLYAMOK
A Dél-magyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. Mestervizsgaelőkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban:
gázvezeték- é s k é s z ü l é k s z e r e l ö , karosszérialakatos, vízv e z e t é k é s központifűtés-szerelő, pék, kőműves, villanyszerelő, kozmetikus.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségeinél.
Bővebb információ kérhető a 62/486-987/182-es telefonszámon.

tója. A fesztiválra szállodájának csapatával érkezett, s a névjegykártyákon kívül
rengeteg hasznos Információval távozott.

' - A z aradi Central Hotel vezetőjeként
jöttem ide a szegedi grillfesztiválra - indokolta ittlétét Florin Torcos. - Ehhez
hasonló rendezvényen már jártam Magyarországon, de Szegeden most vagyok
először. A szálloda csapatával rendszeresen részt veszünk különböző fesztiválokon, mert azt tartom: túl azon, hogy
megmutathatjuk magunkat és jelen esetben a hagyományosnak mondható ételeinket, rengeteg tapasztalattal, kapcsolattal gazdagodunk.
A szállodaigazgató elmondta, az aradi
hotel a Best Western szállodalánc tagja.
Aradon kívül Bálványoson, Bukarestben,
Constancán, Kolozsvárott és Lasucaván is
vannak Best Western-képviseletek. Az aradi hotelnek 42 szobája van és tartozik hozzá egy 200 fős étterem is. - Tavalyelőtt
Aradtól nem messze vettünk egy nagy tanyát, ahol egyrészt a szálloda szükségleteit
szinte teljes egészében meg tudjuk termelni, másrészt kialakítottunk ott egy panziót,
így falusi turizmussal is foglalkozunk.

TELEFONOS

Florin Torcos (jobbról) szerint a fesztiválokkal sokkal könnyebben lehet jó
kapcsolatot kiépíteni, mint egy-egy tárgyalással.
FOTÓ: KARNOK CSABA
A szegedi fesztiválon nagyon sok helyi
és megyei vállalkozóval, üzletemberrel ismerkedhetett meg. - Nagyon fontosak
ezek a határvidéki kapcsolatok. Azzal,
hogy tudunk egymásról, mindnyájan jól
járunk. Hiszen, ha hozzánk jönnek befektetők, akkor ezután nyugodt szívvel tudom nekik ajánlani, hogy nézzenek szét
Szegeden, és biztos vagyok abban is, hogy
az itteniek meg Aradot ajánlják az ide érkezők figyelmébe - felelte Florin Torcos.
A szállodaigazgató tervei között szerepel egy ehhez hasonló grillfesztivál ara-

HIRDETESFELVETEL:
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62/567-83

di megvalósítása. Mint mondta, ezekkel a
regionális fesztiválokkal sokkal könnyebben és gyorsabban lehet jó kapcsolatot
kiépíteni, mint egy-egy zöld asztalnál
folytatott tárgyalással.
- A regionális kapcsolatok egyre jobban
felértékelődnek. Ez a szegedi kapcsolat
nekünk jövőre még értékesebb lesz, hiszen Magyarország 2004 májusától az
Európai Unió tagja lesz - válaszolta Torcos arra a kérdésre, mit profitálhatnak ők
az itteni kapcsolatokból.
g. s z . l .

íriszkép az útlevélben
Néhány év múlva már biometrikus azonosító is lehet az EU
tagállamaiban kiadott útlevelekben. A különböző megoldások
közül az írisz, másnéven a szem szivárványhártyájának a képe
lehet a „befutó". Az írisz rajzolata sokkal jobban alkalmas két
ember megkülönböztetésére, mint például az ujjlenyomat.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
NAPI M E L L E K L E T E K

GYOGY-IR
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Sokat kell fizetni
a diabetikus készítményekért

WWW.DELMAGYAR.HU
PATTANJUNK DRÓTSZAMÁRRA!

Tíz érv a kerékpározás
mellett
Szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani a kerékpárt: a drótszamárnak ugyanis számos olyan előnye van,
amiért érdemes meglovagolni.

Bár a diétás élelmiszerek választéka egyre bővebb, az
ilyen termékek ára háromszorosa is lehet a cukorral készülteknek. A cukorbetegek-

1. GYORSASÁG

nek komoly anyagi megterhelést jelent a speciális táplálékok beszerzése.

A cukorbetegség olyan anyagcserezavar, amely jól kézben
tartható a szigorú diéta betartásával és a szervezetből hiányzó inzulin pótlásával. Az
egyensúly
megtalálásában
ugyan sok segítséget kap a
beteg orvosaitól, dietetikusától, mégis leginkább rajta múlik, elég szigorú tud-e lenni
önmagával szemben.
Az étrend speciális, ezért
pontosan kell tudni az élelmiszerek szénhidrát- és kalóriatartalmát. A testsúlytól és
a fizikai aktivitástól függően
áll össze minden beteg napi
étrendje, szem előtt tartva a
táplálékok kalóriatartalmát.
- Vásárláskor mindennek
megnézem az összetételét mondja Kiss László, aki már 11
éve cukorbeteg. - Sajnos nagyon sok olyan élelmiszer van
forgalomban, aminek a csomagolásán nincs feltüntetve a
szénhidráttartalom.
Ezeket
nagyon nehezen lehet beleszámolni az étrendbe, ezért
többnyire meg sem veszem
őket. Ami pedig diabetikus,
annyira drága, hogy az ember
inkább nem veszi meg.
Az üzletekben tapasztalható, hogy a betegek a magas
árak miatt okkal zsörtölődnek. Egy üveg diétás befőtt

2. STRESSZ ELLEN

8. FORMÁS LÁB

Mint általában a sportok, a
kerékpározás is jótékonyan elfáraszt és megnyugtat egyszerre. Szép tájakon, nyugodt
környezetben kiváló ellenszere a stressznek.

A rendszeres kerékpározással kidolgozott izmokat, formás lábakat „szerezhet". Veszélyektől nem kell tartania: a
kerékpározás
veszélytelen
sport, ficamra, törésre nem
kell számítania.

4. KÖNNYEN KEZELHETŐ

A kerékpározás elsajátítása
nem nagy „kunszt". Ráadásul
üzembiztos, könnyen szerelhető, javítható, csinosítható
jármű.
például duplájába kerül a
cukorral készültnek, és bár
létezik mézet pótló készítmény, egy üveg akácméz
árának többszörösét, 739 forintot is elkérnek érte.
Dr. Kürti Kálmán főorvos,
az újszegedi gyermekkórház
diabéteszes munkacsoportjának egyik tagja ügy gondolja, a diétás készítmények
drágaságának oka az, hogy
az összetevők miatt az előállítási költségek magasak. Ráadásul az üzletekben sem
fogy belőlük annyi, mint a
hagyományos édességekből.

- Joghurtot venni elég kalandos vállalkozás a közeli
boltban - részletezi Kiss
László -, ugyanis az ott forgalmazott márkák közül csupán egy készít diétásat, azt is
már kora reggel elkapkodják
a hűtőpultokról. A rostos és
szűrt üdítők választéka sokat
bővült az utóbbi években,
így is töredéke a cukorral készülteknek. Ez minden más
termékre is igaz - teszi hozzá. - Sajnos nagyon sok diabetikus készítmény íze jócskán hagy kivetnivalót, némi
tapasztalatszerzés
után

azonban az ember rájön, mit
érdemes megvenni.
Fagyizókban és cukrászdákban manapság már lehet
kapni diabetikus süteményeket és fagylaltot, a választék
azonban nem túl nagy, az
árak viszont annál magasabbak. Míg Szeged egyik patinás cukrászdájában is 80 forint egy gömb nem diétás
fagylalt, addig a betegek
mindössze négy ízből tudnak
választani, melyért gombóconként 120 forintot kell kifizetniük.
MÁTÉ ERZSÉBET

A tartós erőkifejtés növeli az
edzettséget, s előnyösen terhelhetővé teszi a szívet, a tüdőt. De ne vigyük túlzásba a
pedálozást, s főleg ne hajtsunk
szennyezett levegőn.
7. GERINCERŐSÍTÖ

A közös kerékpározásnál
nincs sok jobb dolog egy kellemes hétvégén.

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

6. SZÍVERŐSÍTŐ

A kerékpár csak látszólag
lassú közlekedési eszköz. A városi csúcsforgalomban gyorsan és rövid úton célba juttat,
ellentétben a személyautóval.

3. CSALÁDBARÁT

A cukorbetegek egy része naponta pótolja a hiányzó inzulint.

testrészek
megmozgatása
élénkíti a vérkeringést.

5. FRISSÍTI A VÉRKERINGÉST

Az izmok megdolgozása, a

A kerékpározás közben dolgoznak a hátizmok is, amelyek
segítenek jó tartást adni a gerincnek.

9. LEFOGYHAT

Rendszeres kerékpározással
óránként 250-300 kalóriát
égethet el.
10. OLCSÓBB

A kerékpározás olcsóbb
„mulatság" a többi közlekedési eszközhöz (kivéve „lábbusz") képest. Használatát
nem korlátozza a benzinár
emelése.

A kerékpározás nemcsak egészséges, de előnyösen formálja az
ember alakját is.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A leggyakoribb halálokok A szívbetegségek fájdalom
nélkül alakulnak ki

Magyarországon a leggyakoribb halálok a keringési rendszer betegsége, ezt követik a
daganatos megbetegedések a
Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint. A háziorvosokhoz bejelentett betegek közül
a legtöbben magas vérnyomásban szenvednek.
MTI

A 2002-es mutatók alapján
összeállított
Társadaimi
helyzetkép című KSH-kiadvány szerint „az orvosuknál
megjelent betegek 22 százaléka szenved magas vérnyomástól, az adat azonban feltehetően alábecsüli az érintettek körét, mert nem tartalmazza a lappangó eseteket". Az adatok szerint a 75
évesnél idősebbeknek fele
érintett a magas vérnyomásban.
A halálokok másik jelentős
csoportját a daganatos betegségek alkotják. 1999-es
adatok szerint 55 éves kor fe-

lett a férfiak megbetegedési
aránya jóval meghaladja a
nőkét, mivel körükben elterjedtebb a tüdőrák.
A 65 év feletti lakosság
mintegy 14 százaléka cukorbeteg. A betegség enyhébb
válfaja azonban nem igényel
orvosi kezelést, ezért felteHalálozások

hetően számuk ennél is magasabb.
Az adatok szerint 35 év felett inkább a férfiak, míg a
19-34 évesek körében pedig
a nők betegsége a gyakoribb.
Ennek oka az lehet, hogy a
kór egyik fajtája a terhesség
hatására alakul ki.

a gyakoribb

halálokok

A szívbetegségek általában lassan, fájdalom
nélkül, „csendesen" alakulnak ki, nincsenek
előjelek. Ezért fontos a megelőzés, a kockázatok pontos felmérése. Régóta tudott: a
dohányzás, a magas koleszterinszint, a magas
vérnyomás, a túlsúly és az öröklött családi
tényezők mind-mind veszélyt jelentenek.

szerint Magyarországon, 2002, fő/év

olvasható, az embrióban a szívsejtek alakulnak
ki először, megelőzve még az idegsejteket is.
Már a terhesség harmadik hetében felismerhetők, s a szív teljes kifejlődése hat hetet vesz
igénybe. Ezt a folyamatot legalább húsz gén
irányítja. S ami még rendkívülibb: a teljes
kifejlődés előtt a szív átmegy az állati törzsfejlődés összes formáján. A legelején még csak
egy egyszerű cső (mint a férgeknél), majd
kialakul a két pitvar és egy kamra (mint a
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MTI
Ki ne emlékezne a kameruni focista, Marc-Vivien Foé közelmúltbeli tragédiájára: a játékos
egy franciaországi válogatott mérkőzésen egyszerűen összeesett, s meghalt. A szíve mondta
fel a szolgálatot.
A szív- és érrendszeri betegségek napjaink
első számú közellenségei: többen halnak
meg miattuk, mint rákban. Pedig a szív egy
csodálatos, s nagyon sokat kibíró szervünk.
Gondoljunk csak bele, egy ember élete során
a szíve majdnem 3 milliárdszor húzódik öszsze. Nem áll meg soha - kivéve a legutolsó
alkalmat...
Ez az alig 300 grammos szerv naponta 7200
liter vért mozgat meg, s mindennek ezredmásodperces pontossággal kell működnie.
Mint a L'Express című francia hetilap cikkében

hüllőknél), s csak ezt követően jön létre mind a
két pitvar és két kamra (ez a szívtípus először a

madaraknál figyelhető meg).
A szívbetegségek általában lassan, fájdalom
nélkül, „csendesen" alakulnak ki, nincsenek
előjelek. Ezért fontos a megelőzés, a kockázatok pontos felmérése. Régóta tudott: a
dohányzás, a magas koleszterinszint, a magas
vérnyomás, a túlsúly és az öröklött családi
tényezők mind-mind veszélyt jelentenek. Azonban egy-egy tényezőt nem szabad kiragadni - mondja Alain Ducardonnet, a francia
kardiológusok szövetségének elnöke, majd
hozzáteszi: ha valakinek 160/90-es a vérnyomása, az még önmagában nem nyugtalanító,
ha emellett alacsony a koleszterinszintje, nem
dohányzik, s apja még 90 évesen is egészséges.
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Nyári, különleges ízek
Laktató és mégis könnyen emészthető, még a nyár ízvilágát megidéző a MediFat® Wellness Centrum orvosai

HAZISZEREK AZ ALLERGIA ELLEN

Porszívócsapda és nyugalom

által összeállított étrend, mely mindekinek ajánlható, aki
fontosnak tartja az egészséges táplálkozást.

tásos bogyósokat (málnát, epret, ribizlit, áfonyát). Az allergiás pattanásokat kenje be
aloé-vera kivonattal. Ha rovar
csípi meg, tegyen a csípés helyére hagymás vagy tormás
pakolást, azok jó természetes
fertőtlenítők. S próbáljon meg
lazítani! Kerülje a feszültségeket, igyekezzen megoldani a
problémákat. A meditáció, a
zenehallgatás, az autogén tréning, a jóga, a zenés torna, de
még a kézimunkázás is sokat
segíthet ebben. Különösen
fontos a feszültséggócok megszüntetése az allergiás gyermekek körül, és ez családi feladat. (Mert néha például az
okozza a kicsi allergiáját, hogy
a szülei „rátelepednek".) És
fontos a lakásban mérsékelni,
kiiktatni a veszélyforrásokat.
Például a dohányzást, mert
tudvalévő, hogy a cigarettából
kiszabaduló nitrogén-oxid és
formaldehid növeli az allergia
lehetőségét. A gázos sütés-főzés termékeként a nitrogén-oxid ugyancsak káros,
szereltessünk a konyhába elszívót, és szellőztessünk gyakran. Ha nagyobb mennyiségben kerül formaldehid a légtérbe (pl. felújításkor a tapétából, a parkettaragasztóból),
akkor napokig alaposan szellőztetni kell. A magas páratartalmú lakásokat ugyancsak
folyamatosan szellőztetni ildomos. Meg portalanítani, állandóan. Az allergiásoknál a
porszívó
legyen
naponta
használt pollencsapda.

A szénanáthát komolyan kell
venni - kezelhető, mérsékel-

MARINÁLT ZÖLDSÉG

hető, de elvezethet az asztma

Hozzávalók: 2 nagy sárgarépa, 1 karfiol, 75 g magozott olajbogyó, 2 evőkanál citromlé, 2 evőkanál hidegen sajtolt olívaolaj,
1 teáskanál Worcester-szósz, só, bors, 1 ek. aprított petrezselyem.
Nagyméretű serpenyőben magas hőfokon 2,5 dl vizet felforralunk. Közben megtisztítjuk a répát, ferdén 5 mm vastag
szeletekre vágjuk és a forró vízbe rakjuk. Csökkentjük a hőfokot, lefedjük a serpenyőt, és a répát 2 percig főzzük. Megtisztítjuk, megmossuk és rózsákra szedjük a karfiolt, majd
hozzáadjuk a répához. A zöldséget még 6 percig főzzük. A főzővizet leöntjük. A zöldséget hideg vízzel leöblítjük, tálba
helyezzük, majd hozzáadjuk a lecsepegtetett olajbogyót, citromlét, olajat és a Worcester-szószt. Mindezt sóval és borssal ízesítjük, alaposan elkeverjük. A zöldséget tálcára helyezve, aprított petrezselyemmel díszítve, még melegen tálaljuk.
1 adag: 174 kcal.

kialakulásához is. A gyógysze-

GRILLEZETT PADLIZSÁNSZENDVICSEK

Hozzávalók: 2 darab padlizsán, 5 evőkanál liszt, só, 3 evőkanál
olaj, 250 g mozzarella sajt, 1 nagy érett paradicsom, 8 szardíniafiié, 1 ek. aprított petrezselyem. A padlizsánt keresztben 8
szeletre vágjuk.
Egy tányéron elkeverjük a lisztet és a sót. Ebben megforgatjuk
a padlizsánszeleteket úgy, hogy minden részét befedje. Serpenyőben 2 evőkanál olajat alacsony hőfokon megmelegítünk.
4 padlizsánszeletet mindkét oldalán kb 3 percig sütünk, míg
puhák és barnás színűek nem lesznek. Esetleg kevés olajat még
pótolhatunk a sütéshez. A maradék szeletekkel ugyanígy járunk
el. A kész padlizsánszeleteket kivesszük a serpenyőből és
szalvétán lecsepegtetjük. A mozzarellát 8, a paradicsomot 4
szeletre vágjuk. A 4 padlizsánszeletre egyenként egy sajt- és egy
paradicsomszeletet, valamint két szardíniafiiét helyezünk, a
maradék sajtot a tetejére rakjuk és lefedjük a többi padlizsánszelettel. A serpenyőt ismét felforrósítjuk. A padlizsánszendvicseket gyenge lángon kb. 3 percig sütjük, míg a sajt
olvadni nem kezd. Közben egyszer megfordítjuk. A snacket
tányéron, petrezselyemmel megszórva, azonnal tálaljuk. 1
adag: 347 kcal.
Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási Rendszer része.
Rendelkezésre bocsátotta dr. Bólya László és dr. Gajdács
Ágnes.
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COSMETIC CENTER

¡HIGH - CARE

Dr. Mohos

Bejelentkezés: 62/547-197

bálkozni velük.

A késő nyári szénanáthaszezonban az egyik főbűnös a
gyomnövények közül a parlagfű, az allergiások több mint
felét bántja, a legagresszívebb
allergén. És a hatása sajnos
még föl is erősíthető kedvezőtlen körülmények által. Olyannyira, hogy akár asztmás,
életveszélyes rohammá fajulhat a dolog. Nem elégséges
csak orvosi segítséget kérni.
Az allergiában szenvedők maguk is sokat tehetnek azért,
hogy a szénanáthájuk mérsékeltebb lefolyású legyen - érdemes megismerkedni a háziszerekkel, az egyéni teendőkkel és bevetni őket.
Az allergiával tulajdonképpen jelez a szervezetünk, valami nincs rendjén, nem jól
működik az immunrendszer,
túl sok olyan hatás éri, amit
nem tud kezelni. S a túlterheltségnek, az „ellenségnek"
csak egyik eleme az agresszív
parlagfűpollen vagy a poratka. Más lényeges tényezői
azok az életesemények, amelyek személyes feszültségeket
keltve ránk esnek (pl. az örökös rohanás, a családi békétlenség, a munkahelyi bizo-

Gábor

PLASZTIKAI
SEBÉSZ
ESZTÉTIKAI
MŰTÉTEK
VISSZÉRKEZELÉSEK
Rendelés. Szeged, Kállai A. u.
Hétfő, csütörtök: 17.00-19.00
Bejelentkezés: 06-70/536-3067;
06-20/9774-676

Az allergia azt jelzi, hogy nem működik jól az
nyitási kényszer, az iskolai
stresszhelyzetek, az elköltözés, a válás, a depresszió, a
gyász), s amiket nem oldunk
fel. És fontos veszélyforrások
vannak a közvetlen környezetünkben, a lakásban is (pl.
a porban, a dohányfüstben, a
párás, égéstermékes levegőben). Az allergiafokozó gócok
elkerülése, felszámolása rengeteget javít a beteg állapo-

PRAXIS

J d

MediFaf Wellness
Centrum, Szeged. Pilllch Kálmán u. 18.
Tel.:431-677

TÖBB MINT SZÉPSÉG. EGÉSZSÉG
Alakformálás, cellulitkezelés.
emlőformálás hagyományos
arckezelések mellett - ödéma, visszér, - artériás, keringési zavarok lábszárfekély kezelés orvosi felügyelettel1
Ingyenes állapotfelmérés
Bérleti kedvezmények

sok is léteznek, megéri pró-

HASTANC a nőiesség
MEDIFAT
WELLNESS CENTRUM öröme!
Kellemes hangulat, keleties popzene.
Testsúlytól és kortól függetlenül várjuk
az érdeklődőket!
Kezdő és haladó csoportok
egyaránt indulnak.
A kiscsoportos foglalkozás a személyre
szóló odafigyelés záloga.

Látogasson el
a High-Care Centerbe

rek mellett önsegítő metódu-

GYERMEKGASZTROENTEROLÓGUS!
Dr. Csányi
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Ágnes

Magánrendelésemet megnyitom
keddi napokon 16-18 óra között

Kovács E m m a

62/567-849

Időpont-egyeztetés: Tel.: 62/499-755 |
Cím: Szeged, Kossuth L sgt. 109.
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Fogorvosi

¿ 5 5 5 ? rendelő
2000
• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, műgyökér-beültetés

Szeged, Bárka u. 1.

Rendelési Idő:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00.
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30)945-1975

tán, és ezért maga is sokat tehet.
A szénanáthás például ne
menjen
gyomnövényekkel
fertőzött területre kirándulni,
nyaralni. Ha mégis, akkor okvetlenül szedjen gyógyszert,
és keveset tartózkodjon a szabadban. A kezeléséhez kiegészítésként alkalmazzon természetes módszereket, egyen
például az allergia ellen ha-

Gergely Anikó

Flavin-7

MediFat® Elektrolipolízis Orvosi zsiroldás műtét nélkül!

Győződjön meg jótékony
hatásáról egy orvosi
előadás keretén belül.

Nyári turbó:

Érdeklődés és előzetes időpont-egyeztetés:
Dr. Gajdács Ágnes 30/903-6886
Dr. Bólya László
30/218-5701

EPIL6L6S

300 m2-en

tartós szőrtelenítő módszer

FORRfiS
MfiGÁNKLINIKft

PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 6 2 / 4 3 1 - 8 9 9
www.plasztika.net

HOLISZTIKUS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS,
POZITÍV GONDOLKODÁS
ÉS ÖNGYÓGYÍTÁS TANÍTÁSA
ÉLD AZ ÉLETED
elven, melynek segítségével
A KLIENS TEVÉKENYEN RÉSZT
VESZ SAJÁT GYÓGYULÁSÁBAN.

Fantasztikus iskolakezdés! akció a Fantazy Optikában!
A u g u s z t u s 17-töl s z e p t e m b e r 31-ig m i n d e n Johnson & Johnson k o n t a k t l e n c s é r e
15%, m i n d e n s z e m ü v e g k e r e t r e 20% és m i n d e n n a p s z e m ü v e g r e 30% k e d v e z m é n y .
A z o n kedves v á s á r l ó i n k , a k i egy d o b o z A c u v u e 2 k o n t a k t l e n c s é t vásárol, 60 ml-es,
a k i k é t d o b o z lencsét vásárol, 360 m l - e s á p o l ó f o i y a d é k o t kap a j á n d é k b a .

ACUVUE.•mm**-

Szeged, Bécsi krt. 7. alatt.
Érd.: 30/626-7354.

GYOGYIUOVEIUYÉS REFORMHÁZ

(pókhálóerek) és

•

8 NAPOS INTENZÍV
MÉREGTELENÍTŐ KÚRA
alapterápiás kezelések
talpreflexológia
fülakupunktúra
BEMER 3000 bio-elektromágneses energiaregulációs terápia
kiegészítő terápiák
köldök-, fülgyertyázás
bioenergetikai kezelés
teljes test-, nyirokmasszázs |
szemtréningeljárások
Jelentkezni:

62/442-347, 20/470-7537

POLLENALLERGIA

KEZELÉSRE:

Dr. Theiss tengervízoldat-, kenőcs, Sterimar orrspray,
Pollengrape tea-, caps, Antipoll forte csepp, Salvus permet,
Stimaral, proktektin krém, Bach vita csepp, Nasipur
Orröblítő só,
399 Ft-tól
•

Vision Care

MI-EZ terápia

Budapest után Szegeden is |
a MedíFat-nél! _

A LÉZERES
VISSZÉRKEZELES |

FŐNIX KÖNNYE STÚDIÓ
TERÁPIÁS KEZELÉSEK

j *

SZABÓ MAGDOLNA

Testfogyasztás!
CellulitisMtDtAT
kezelés!
WIUMSS CINTRUM

62/567-84

a MINIKLINIK Gyermekorvosi Központban.

immunrendszer.

KORPÁS, VISZKETŐ FEJBŐR GYÓGYÍTÁSA:

Holt-tengeri iszapsampon, Sellsun blue, T-Gel, Nívea-,
Head ad Shoulders-, Dermipsol-, Vigorance-,
Vita-derm-, Seborin-, Teafa-, Herba-,
Bojtorján-samponok
499 Ft-tól
•

PIKKELYSÖMÖR KÉ$EÍÉSRE:

Dr. Michaels-készítmények, Pso-rooz, Holt-tengeri iszap,
Ruticelit krém, Fumago krém
679 Ft-tól
•

BŐRÁPOLÁS,

SZÉPSÉGÁPOLÁS:

Aqua termékcsalád: Banán-, Svédcseppes-, Zsurló-,
Körömvirág-, Kamilla-, Csalános-, Árnlka-,
Bőrregeneráló-, gyógynövényes krémek
219

Ft

Claire Fisher-készítmények: E-vitaminos-, Algás-, Zöld teás-,
Őszibarackos-, Mézes-tejes, Zöldtea- citromos, Vízililiomos
krémek, tusfürdők
99 Ft-tól
•

FELKÉSZÜLÉS A Z INDIÁN NYÁRRA!!

NAPOLAJOK, NAPTEJEK, TESTÁPOLÓK,
SZOLÁRIUM GÉL SZÉLES SKÁLÁJA
RENDKÍVÜLI Á R E N G E D M É N N Y E L !

(

A

C

369-1699 Ft

G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z
üzleteink Szegeden, a SAS Patika mellett,
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!
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MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT

Volt-e már vadászaton ?

HEGEDIIS ÁGNES
kutyatenyésztő:
- Nem voltam még vadászaton,
de megmondom őszintén, nem
szívesen vennék részt rajta. Szerintem a vadászat sokszor értelmetlen gyilkolás, dühít, hogy az
ember az egyetlen állat, amelyik
kedvtelésből ül. Persze nincs előítéletem, hiszen van, ami a vadászatban is tiszteletre méltó, magam is tenyésztek vadászebeket.

LENARDISTVANNE
nyugdíjas:
- Magam ugyan nem vettem részt
vadászaton, de édesapám főhajtó
volt, így rendszeresen hallhattuk
a vadászkalandokat. Persze vadhús is gyakran került az asztalunkra, emlékszem, sokszor jött
haza övére akasztott fácánokkal,
nyulakkal. Sajnos azóta sem ettem vadat. Tudom, a vadászat egy
nagyon komoly munka.

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) telvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai telvételi 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 felöl). 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). Teleionszáma: 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!

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zölds z á m o t biztosítunk (06/80/821-821), melyen e l m o n d h a t j á k a
Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok
terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket.
Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszám o t bármely ok miatt n e m kapták kézhez. Szombati napokon
délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

H0R0SZK0P
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KOS: Egy hatalmas pihentető alvás után ismét útnak Indulhat. Ma
már a nap is kisüt, ezért a kedve is jobb
Az idegen környezetbe gyorsan beilleszkedik, ezért nem jelent problémát az új otthon.

MERLEG: Kerülje a további vitákat! Mintha kissé túlfeszített állapotba került volna. Úgy érzi. hogy célt tévesztett. amit kapkodással igyekszik helyrehozni, de ezen igyekezete is csak újabb érzelmi kitöréseket szül.

BIKA: Különös odafigyeléssel inl ^ ' l t é z z e a pénzügyeit ebben a hónapban. A bevételei kicsit csökkeni fognak, de a végére képes lesz kijönni a válságból. Ne akadjon tenn jelentéktelen apróságokon.

SKORPIÓ: Rengeteg minden megí változott ön körül, nehezen tudja
követni a dolgok menetét. Zárkózottá vált,
ami nem tesz jót a környezetére gyakorolt
hatásával. Vigyázzon, ma többen megpróbálják átejteni.

í f t a j IKREK: Nem tudja eldönteni, mi a
Ifontosabb a magánélete, vagy a
szakmai előrejutása. A boldogsága kell,
hogy a legfontosabb legyen és a boldogság
biztos hátterét a kiegyensúlyozott párkapcsolat adja.

I

RAK: Utazásra, továbbtanulásra,
1 * 1 1 kkülföldi tranzakciókra Irányuló tervei szerencsések. Az elkövetkező évben látványos előretörés kerekedhet ki valamelyik
most meghozott döntéséből.
A J OROSZLÁN: Ezen a héten sikeres
' * ^ ! l e s z a munkájában Minden, amibe
belekezd, sikerül. A diplomáciai adottságaira azonban szüksége lesz a hét folyamán,
főként egy-egy kemény konfliktus megoldásában.
SZŰZ: Ne tegyen olyan dolgokat,
amelyeket később megbánhat. Pillanatnyi helyzetelőnyét kihasználva ne fölényeskedjen és ne akarjon többnek látszani,
mint amennyi.

NEMETH JANOSNE
munkanélküli:
- Sosem voltam még vadászaton,
és nem is tartom magam nagy rajongónak, nem is próbálnám ki.
Szerintem, aki kedvtelésből vadászik, sokszor egyszerűen csak öl.
Persze egészen más a vadgazdálkodás, hiszen fontos is lehet a hivatásszerű vadászat. Vadász ismerőseimtől tudom azonban:
sok vadász tiszteli a vadat.

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

HAJTASOS PARKOLÁS 2.
A tegnapi Csörögben megjelent
Hajtásos parkolás című észrevétebe a következőket mondta Elekes Zoltán, a rendezvény főszervezője. Természetesen megpróbálják szervezetten megoldani a
parkolást, de ez mindig is gondot
jelent Szegeden. Eddig is kérték az
Eko-park környékén lakók türelmét és most is ezt teszik. A Széchenyi térről, valamint a Szegedi
Ifjúsági Napok helyszínéről ingyenes emeletes busz viszi majd az
érdeklődőket a parkba. A Belvárosi hídtól pedig táblák jelzik az útvonalat, a töltés oldalán pedig
300-350 férőhelyes parkolót alakítanak ki.

PANNON G S M
Az élvonal .

FULEMULES PARLAGFŰ
Az újszegedi Fő fasoriak nevében N. J. üzeni az illetékeseknek, hogy a Fülemüle utcát és
környékét parlagfűtenger díszíti. Az önkormányzat talán arra
vár, hogy ez a veszélyes gyomnövény kifagyjon? A tehetetlen önkormányzati képviselők pedig
lelkiismeret-furdalás nélkül sorakoznak a megemelt tiszteletdíjukért.
HANGOS FAGYIÁRUS
Szentmihályi olvasónk, K. T. arra
panaszkodik, hogy minden vasárnap délután 1 és 2 óra között egy
pbos suzukis fagyiárus hangos dudálással felveri a pihenni vágyókat. A lakók kérése csak annyi lenne, hogy négy óra után jöjjön a kocsi, rnert akkor már nem sziesztáznak az emberek.

P0STAB0NTAS

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

NEMETH JÁNOS
olajipari
szakember:
- Nem voltam még vadászaton, de
tulajdonképpen nem is érdekel.
Nem szeretem az ölés semmilyen
formáját, a vadászatból mindöszsze a természetjárás érdekelne.
Nem viseltetem előítéletekkel
azok iránt, akik szeretik ezt a
kedvtelést. Talán még méltónak
tartanám az íjas vadászatot, de azt
sem próbálnám ki szívesen.
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J k - NYILAS: A Plútó Mars közelítő ígéL r ~ » l I retes pénzügyi kilátásokat hoz, míg a
Hoki Jupiter oppozíció a partnerkapcsolatának kedvez Valószínű, hogy valamilyen kapocs van a szerelem és egy utazás között.
BAK: Feszültségeit legjobban a
l J ^ J Í megjelenő problémák elfogadásával tudja enyhíteni, hiszen semmi nem történik véletlenül. Ha képes abban hinni, hogy
minden önért van, akkor elejét veheti rosszkedvének.

M

A szegedi foci védelmében
Tisztelt főszerkesztő úr! A lap
augusztus 11-i számában megjelent írására szeretnék néhány
gondolattal reagálni.
A szegedi futballtémában jelzem, elfogult vagyok, de törekszem az objektivitáshoz igazítani
szavaimat. Ellenkező irányú elfogultságot azonban lehetetlen
nem érezni az ön ilyen jellegű
írásaiban, amelyeket már régóta
kísérek figyelemmel, s antipátiáját mostanra már nem tudom
szó nélkül fogadni. Nem szeretnék okoskodni sem, de, akit indulatok vezérelnek, azt nem tudom hitelesnek tekinteni. Az pedig, hogy az ön ellenséges hangvételét mi indukálja, számomra
még rejtély.
Értem, az objektív valóság is
csak az ember saját szűrőjén keresztül értelmezhető. Nem beszélve arról, hogy miért is ne lehetne más sportágért lelkesedni,
mint a foci, s még szép, hogy kinyílik a bicska a zsebben, mikor
ők pénzt, meg a Sportban nyolc
oldalt kapnak, míg például a kosár azt a fél flekket az utolsó előtti oldalon, meg a tévé, és még az
a kevés néző is több mint máshol... Csak találgatok, hogy e
sztereotípiák közt található-e az
ön fclindultságának oka. N e m is
kérek én számon semmit, de
tudja, uram, a fiúk, ezek a fiúk
nem biztos, hogy ezt érdemlik.
Ha a fejcsóválók egy pillanatra
hajlandók volnának az együttgondolkodásra, megközelíthetővé
válna a kérdés, érdeke-e a városnak, hogy hetente öt-tízezer néző
álljon a lelátókra. Most talán azt
hiszi, nem voltam még meccsen,
de a szegedi foci potenciálisan tartalmazza ezt a nézőszámot, s
hogy ez aktualizálható legyen, ahhoz út vezet. Ezen lépdelnek most
ezek a lasszóval összekergetett
srácok, akik megélni sem tudnak
abból, amit sokszor heti hét napon normál átlag munkaidőben
végeznek. Elhiheti nekem, biztos
forrásból nyilatkozom.
Van, aki tanul, van, aki dolgozik mellette, a diplomások száma sem csekély köztük, nő létemre és meglepetésemre nem
igazán találom köztük a bunkó
focistát, és talán nem mindegy,
hogy nagy részük szegedi vagy
szegedi kötődésű. Az pedig a legfontosabb, hogy mindnyájan na-

gyon keményen dolgoznak csapatukért. Pontosan azzal az elszántsággal és kitartással, mint
annak a sportágnak a csapata,
akiknek ön szurkol teljes szívvel.
Információim és érzéseim szerint a város támogatását azért
kapta meg a szegedi futballcsapat, mert a stadionépítési program 600 millió forintja a kormányváltás ellenére is jár a városnak, abban az esetben, ha a
csapat első- vagy másodosztályban szerepel.
Ugye, mondanom sem kell,
hogy egy korszerű stadion pedig
nem csupán a focit szolgálná, hanem komoly nyeresége származhat belőle a városnak és szórakozási lehetőségek tömege a lakosságnak. Mielőtt legyintene, ismétlem, minden útnak van eleje, s ezt az utat most éppen ezek
az ön által megvetett fiúk igyekeznek kitaposni.
Maradnék azonban objektív. A
legjobb NB Il-es második helyezés, mint feljutó, az idén is szerepel a versenykiírásban. Ezt a helyezést ennek a csapatnak el kellett érnie. Nem zöld asztalon, hanem a zöld gyepen. Munkával és
szorgalommal, nem éppen kényeztető körülmények közepette.
Tisztelt főszerkesztő úr! Mielőtt megírná harmadik, negyedik
„mínuszos" tárcáját az FC Szeged eredményeiről, a magam nevében, de az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében is, csupán
arra kérem, kicsit alaposabban
tájékozódjon körülményeikről,
valós információkat állítson a
csapat munkájáról! S ha még igazi, békebeli újságírói véna bujkálna önben, éppen előítéletei
végett, akár egyszer azt is megtehetné, hogy megnéz egy edzést,
netán egy mérkőzést vagy csak
egyszerűen elbeszélget ezekkel a
fiúkkal múltról, jelenről, jövőről,
de mindenképp olyan közelségből, ahonnan már nehezebb kővel dobálózni.
Tisztelettel kívánok önnek további élvezetes munkát, valamint kérem, hogy levelem megjelenhessen az olvasói oldalon,
így legalább csekély lehetőséget
szolgáltatna a kétoldalú megnyilvánulásnak!
KOVÁCS ANNA,
EGY FUTBALLSZERELMES,
SZEGED

VIZONTO: Ha elért valamit az életi ben, óvakodjék az irigyektől és a
vetélytársaktól. Ha ellenfele önnél erősebb,
kerülje az összetűzést még akkor is, ha úgy
Megint drasztikus áremelés, amely elsősorban a szegény rétegeket, a kisérzi, hogy önnek van igaza.

»

HALAK: Sok lehetősége nyílik a
i szerencsére, talán találkozik valakivel, aki segíthet hatékonyabban egy fontos cél megvalósításában Önmaga legnagyobb ellensége lehet, ha rossz tanács
alapján rosszul kezel egy ügyet.

Áremelések

keresetűeket és a munkanélkülieket érinti legérzékenyebben. Ha eddig
az 50 ezer forinton aluli nyugdíjasok, főleg azok, akik egyedülállóak, valahogy megéltek, most aztán már ne is világítsanak, vagy ne melegítsenek
a gázzal, mert eddig mondjuk csak 21 Celsius-fokot tartottak a lakásban,
de ezután még azt sem tudnak. Este már ne is gyújtsanak villanyt, vagy
lehetőleg csak egy égőt használjanak és ne nézzenek tv-t sem.
Egy vásárhelyi nyugdíjas

Következő

kérdésünk:

Látta-e
a Forma-1-et?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

•§

tM
™
AzSMSsiámlázásanorméltanlaszerinttörlén
i ( j t N

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu

E-MAIL ÜZENETEK

A távhő áfája
A napokban a lapban megjelent
távhőszolgáltatás díjának emelkedéséről szóló hír kapcsán írok.
Nem vagyok közgazdász, csak
utána szoktam nézni a hírek hátterének, és n e m szeretem, ha hülyének néznek minket. Mielőtt
nagyon elkezdenénk örülni a távhőszolgáltatás áfájának középső
sávban maradásának, szeretném
a fogyasztók figyelmét felhívni,
hogy jövőre a középső sáv áfája
12-ről 15 százalékra emelkedik,
tehát a mostani 12 százalékos

gázáremeléshez csakugyan hozzá fog csapódni mintegy 3 százaléknyi áfaemelés is. Azaz körülbelül 15 százalékkal fog emelkedni a fűtés ára a tavaly januárhoz képest.
A kérdésem a következő lenne
Botka László szegedi polgármester úrhoz: Akkor most mihez képest fog ez a 27 ezer 400 szegedi
távfűtéses otthon 250 milliót
megspórolni? A kormány legvadabb rémálmaihoz képest?
M. L., SZEGED

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

KARACSONY MERCEDESZ

MOLNÁR ZITA DORINA

Augusztus 23., 23 óra 35 perc, 2150 g és

Augusztus 18., 9 óra 25 perc, 3130 g. Sz.:
Süli-Zakar Zita és Molnár Tibor (Algyő).

KARÁCSONY DZSENIFER

Augusztus 24., 19 óra 5 perc, 2820 g és

Augusztus 23., 23 óra 40 perc, 2700 g. Az
ikrek szülei: Horváth Erzsébet és Karácsony
Dezső (Mindszent).

HORVÁTH HUBA BARNA
HORVÁTH HANNA PANNA

VATA MÁRK RÓBERT

Augusztus 24., 19 óra 10 perc, 2400 g. Az
ikrek szülei: Facskó Gabriella Ágnes és Horváth Dezső (Ásotthalom).
KŐSZEGI VIVIEN
Augusztus 24., 20 óra 32 perc, 3170 g. Sz.-.
Szanka Beáta és Kőszegi Attila (Szatymaz).

Augusztus 25., 10 óra 20 perc, 3520 g. Sz.:
Rakonczai Bernadett és Vata Róbert (Hódmezővásárhely).

GYURIS GÁBOR MARCELL

Augusztus 24., 14 óra 15 perc, 3800 g. Sz.:
Murvai Brigitta és Szűcs János (Makó).

Augusztus 25., 2 óra 5 perc, 3520 g Sz.:
Vass Hajnalka és Gyuris Gábor (Forráskút).
VÁSÁRHELY

MAKÓ

SZŰCS MARTIN JÁNOS

KOHÁNYI ATTILA
Augusztus 25., 7 óra 35 perc, 2500 g. Sz.:
Hajdú Krisztina és Kohányi Attila (Kiszombor).

KOVÁCS VIKTÓRIA
Augusztus 21., 15 óra 30 perc, 3780 g. Sz.:
Czifra Hajnalka és Kovács Attila (Mindszent).

CZINE EVELIN
Augusztus 21., 21 óra, 4000 g. Sz.: Herke
Katalin és Czine Attila (Algyő).

FEHÉR BOGLÁRKA
Augusztus 23., 23 óra 45 perc, 2480 g. Sz.:
Fehér Szilvia és Farkas Béla (Mindszent).

SZENTES

PÉTER MÁTÉ
Augusztus 18., 5 óra 55 perc, 3050 g. Sz.:
Magony Gizella és Péter László (Derekegyház). *

KISS DÁVID
Augusztus 19., 14 óra 24 perc, 3900 g. Sz.:
dr. Pap Gabriella és Kiss Csaba (Csongrád).

Gratulálunk:

•
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N A P I SZOLGÁLTATÓ« KULTURÁLIS PROGRAM- I S MŰSORAJÁNLÓ
KOZELET

PONT
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Terminátor 3 - A gépek
lázadása. Színes, m. b. amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, fél 7 és este
háromnegyed 9 óra: Esküvő
monszun idején. Színes indiai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és este fél 9 óra: Enyém vagy.
Színes spanyol film; du. negyed 7
óra: Beszélj hozzá. Színes spanyol
film.
PLAZA CINEMA CITY
Charlie angyalai: 11.45, 13.45,
15.45, 18, 20.15, 22.15 óra.
Malacka a hős: 11.30 óra. Túl
mindenen: 13.15, 15.30, 18, 20.15,
22.30 óra. Oviapu: 11, 12.45, 14.30,
16.30, 18.15, 20, 22 óra.
Csillagkutya: 11.15 óra. Mátrix:
17.15 óra. Azonosság: 13, 15, 19.45,
21.30 óra. Szindbád: 12.30, 14.15,
16.15, 18.15 óra. Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt: 20, 22.15
óra. X-men: 12 óra. Merülés a
félelembe: 17.45, 22 óra.
Sporttolvajok: 14.45, 16, 20 óra.
Terminátor 3: 11.15, 13.30, 15.45,
18, 20.15, 22.30 óra. A fülke: 12.15,
14, 15.45, 17.30, 19.30, 21.45 óra.
Hulk: 11, 13.30, 16 óra.
V5tathatatlan: 18.30, 20.30, 22.30
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Ki nevel a
végén. Színes amerikai film; este 8
ón. A sötétség leple. Színes amerikai
film.
MAKÓ
Este 7 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Tulipános Fanfan.
Színes, m. b. francia film; este 8 óra:
Halálosabb iramban. Színes
amerikai akcióthriller.

SZEGED
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor az Ifjúsági Ház
nagytermében: Művészet a
bűvészet? Vendég: Szűcs László
bűvész. Közreműködnek: Kiss
Zoltán artista (egyensúlyozó) és
Giczi Tamás bűvész (Tiszaföldvár).
Házigazda: Pleskonics András
(Plesi).
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út
42.)
de. 10-töldu. 6 óráig,
a vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-től
17 óráig várja a természetet kedvelő
látogatókat.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
a regionális népi díszítőművészeti
kiállítás. Megtekinthető augusztus
27-éig, 10-től 18 óráig.
A Gulácsy Galériában megnyílt
Burai István festőművész kiállítása.
Megtekinthető augusztus 30-áig de.
10-től 18 óráig.
A Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 7-éig, szombat és
vasárnap kivételével de. 10-től 14
óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B garériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása.
Résztvevő művészek: Elekes Károly,
Erdélyi Gábor, Imre Mariann, Kótai
Tamás, Lovas Ilona, Sinkó János,
Szabics Ágnes, Szász György, Takács
Észter, Wechter Ákos.
Megtekinthető szeptember 7-éig,
hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Rapp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig 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.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó
képet ad a hazai szobrászat, festészet
és grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-áig, az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24
óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
látogatható: keddtől péntekig 15-től
18, szombaton 13-tól 16 óráig,
vasárnap szünnap.
VÁSÁRHELY
7brnyai János Múzeum - 4.
Kerámia Szimpózium; Szkíták régészeti kiállítás. Állandó kiállítás:
az újkor és a rézkor művészete,
Hódmezővásárhely művészete, Kiss
Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-től 17,
kedden 10-től 15 óráig, hétfőn
szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva: 13tól 17 óráig.
SZENTES
A Koszta József Múzeumban „Aki iszik belőle, váljék
egészségére!" - kiállítás a,múzeum
butella gyűjteményéből. Állandó
kiállítások: Szentes népélete;
Oppidum 425 (mezővárostól a
vásárvárosig); Koszta József
festményei; jubileumi régészeti
kiállítás. Nyitva: du. 1-től 5 óráig.
Szeged legnagyobb múltú
lakberendezési áruháza
keres 1 fő

ELADÓT
Amit nyújtunk:

Cím: Szeged Nyitra U. 2. (A Tescóval szemben, a
Tel.: 06-62/541-270

volt Le Scarpe helyén)

- kulturált m u n k a k ö r n y e z e t
- biztos m u n k a h e l y
- j ó kolléktíva

ISKOLAKEZDESI

- teljesítménytől is f ü g g ő
jövedelem, juttatások

Amit kérünk:

iskolatáskák
cipo'k
I • gyermek ing

- k e r e s k e d e l m i gyakorlat (bútor
előnyt jelent)
- vonzódás a
lakberendezéshez, bútorhoz
- sikerorientáltság
- nagy munkabírás

2(fSA'kedvürmény a
szezonális termékeinkre!

J e l e n t k e z n i lehet f é n y k é p e s

szakmai önéletrajzzal
a m e g j e l e n é s t ő l számított

AZ AKCIÓ AUGUSZTUS 16-31-16 TART!

1 h é t e n belül.

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

ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

Délmagvarország

ON-LINE
Információs
technológia

Cím: Domus Lánc Kft.
6723 Szeged,
Dugonics tér 8-9.

jr

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT. ¡1
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
• • • • •
1 • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • a
99 Ft 762/kg
130 g Vagdalt húsok

Internet
s z á m ítástech n i kai
alkalmazások
mobiltechnológia
H í r e k , érdekességek,
t e m a t i k u s összeállítások

810 g

Vecsési káposzta

19S Ft

241/kg

420 g

Babfőzelék k o l b á s s z a l (Szefi)

199 Ft

474/kg

420 g

Lencsefőzelék k o l b á s s z a l (Szefi)

680 g

C s e m e g e uborka (Sámson)

199 Ft
120 Ft

1,51

Ásványvíz

400 g

37/1

G o m b a szeletelt

159 Ft

398/1

700 g

A l m a befőtt

179 Ft

255/kg

1/11

P a r a d i c s o m Juice (EKO)

119 Ft

M á l n a é s N a r a n c s szörp

21

178 Ft
199 Ft

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

•

www.delmagyar.hu

176/kg

55 Ft

1/1 kg Házitészta
•

474/kg

99/1

Törzs.

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

k á H _ a *' I

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

"dUhtóö

Tel.

478-290. Nyílva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13 ig.

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte 9 . 0 0
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A
dzsungel könyve 9.25 Kutya legyek Kanadai ifjúsági filmsorozat,
15. Rablóból lett pandúr (ism.)
9.50 Kutya legyek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 16. A nagy kutya
(ism.) 10.20 Ónök kérték! Kívánságműsor, I H . (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 146. 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.05 Őrangyal Olasz vífcjátéksorozat, 11. A váratlan apaság (ism.)
14.00 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 14.30 Unser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.55 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 15.25 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 90. N e h é z idők (ism.)
16.15 Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Állati jogok
(ism.) 16.30 Kisléghy Ádám freskói 16.50 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus
krónika 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50
Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat.
Gusztáv makacs (ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 1 8 . 3 0
U n i ó s pályázati kalauz 18.35
Don Matteo Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat. Anna (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 éveseké
a világ"
Szenes Iván írta (ism.)
21.05 Miss World Hungary 2003
Döntő, Hajdúszoboszló
22.00 Bestseller A világ nyitott könyv
Lévai Balázs világirodalmi
beszélgetései
22.30 Kedd este Benne: Híradó
23.00 Panoráma [16]
23.35 Pizzakirály
Dán film (ism.) [18]
1.20 Kárpáti krónika
t v z

5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó estét, Magyarország!
(ism.) 7.15 Laza© - a Borsodi
Beachen Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.05 Tripla vagy semmi
Telefonos játék 9.25 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 95. 10.20
Teleshop 11.20 Petrocelli Amerikai bűnügyi sorozat 12.15 Bajnokcsapat kerestetik Amerikai ifjúsági sorozat, 2. 13.05 Varázssziget Ámerikai családi film 14.50
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.20 Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 8. Az állatmenhely 16.15
Pacific Blue Amerikai akciófilmsorozat, 51. [12] 17.05 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat, 153.
17.35 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 134. 18.30
Tények
19.00 Aktív
A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Irigy Hónaljmirigy
- Katonadolog

20.55 Köicsönkinyír visszajár
Amerikai vígjáték
22.40 Jó estét, Magyarország!
23.25 Vissza a jelenbe
Amerikai filmsorozat, 11.
Tűz és jég [12]
0.20 Magyar film:
Akasztottak
Magyar rövidfilm [16]
Szortírozott levelek
Magyar rövidfilm [12]
2.30 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) (12]
3.10 Vers éjfél után
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 138.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40 A hét mesterlövész
Amerikai westernsorozat, 5. Dolgozó lányok 14.35 Receptklub
14.50 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 14.55 Disn e y - r a j z f i l m 15-25 Játékzóna
16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.30 Fedőneve: Puma Német akciófilm-sorozat, 1. Túszejtők, 2/1.
17.30 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 19. Testvérek 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz (12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Barátok közt
Magyar filmsorozat.
20.50 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat,
ítéletnap, 1. [12]
21.45 Szupermozi:

Titkos fegyver
Amerikai katasztrófafilm
23.25 Híradó 8 percben
23.35 Találkozások - este
Sztármagazin |12|
23.45 Sportklub
23.55 így készült:
Esküvő monszun idején
Werkíilm [12]
0.20 Művészbejáró:
Mi van, haver?
Amerikai vígjáték |16|
1.55 Fókusz (ism.) (12]
d u n a
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Mondák a magyar történelemből 8.25 Zénó Magyar animációs film 8.30 Műsorismertetés
8.35 Osztály tűsarkon 9.05 Váltó
9.35 90 éve született Bulla Elma:
Férfihűség 11.10 Mozgókép Filmmagazin 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör
12.30 Élő egyház Vallási híradó
13.00 Magyarország kincsei Templomok 13.05 Ordass Lajos
emlékezete 14.05 Apáról fiúra
14.35 „Nem az idegen félelmével,
hanem a gyermek bizalmával..."
15.00 Magyar gyárak a millenniu m korában: Ganz Vagongyár
15.25 Az élő bolygó Dávid 16.20
Hej, hej, helyes beszéd! 16.25 Diákcsemege 16.55 Klipsz Könnyűzenei műsor 17.25 „Halak, vizek..."
Horgászmagazin 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.15 Magyarországon először! Új epizódok!
19.00 Égtájak
Határon túli magazin
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Játékos végzet
22.10 Gong Kulturális hetilap
22.50 Máskor, máshol
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.05
Válogatás a Balázs Béla Stúdió
filmjeiből: Ex-kódex

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte 9.05
Karino Lengyel film, IP1-2. 11.35
Egy szólam 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 36. 12.45 Fehér
névjegykártya Lengyel tévéfilmsorozat, 6. Állami fennhatóság |16|
13.55 Kárpáti krónika 14.05 Magyar Tudományos Afrika Expedíció Emberek között 14.35 Kisemberek 15.25 Napnyugta 18.00
Telesport Olimpiai magazin
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin
határon innen és túl
22.00 Tfelesport Atlétikai vb,
összefoglaló
23.35 Záróra
0.40 A Birodalom D á n - s v é d - n
émet-francia tévéfilmsorozat, 1.
A fehér sereg (18] 1.45 Ablakpraktikus 2 . 1 0 Panoráma [16|
2.45 Úton Európa-magazin 3.15
Sorstársak Rehabilitációs magazin
3.50 Telesport Olimpiai magazin

•

SZEGED

t e l e v í z i ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport - magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő válogatás (ism.) 8.00 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ: a
víziközlekedés szabályai (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Thai Chi 16.00 Egészségmagazin
(h) 16.30 Kossuth nyomában (h).
17.00 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés 17.30 Kimba
(h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.15 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés (h) 19.00 Híradó 19.30 Business-mix - gazdasági
hírek (h) 20.00 Esteló válogatás
21.00 Trópusi hőség, 63. rész. Kanadai bűnügyi tv-film 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

2 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hangos képújság
7 . 3 0 - 8 . 3 0 A Városi Tv Szeged
műsora 18.55-20.00 Városi Tv
Szeged műsora 20.00 Deszki magazin 2 0 . 3 0 Diagnózis (ism.)
21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged műsora

®

(a Telin tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00
Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Verseny (ism.)
22.00 Szeged hírek (ism.)
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6.00 Hatlábú birodalom 6.30 A
magyarországi vízi közlekedés szabályai 7.00 A hétfői adás ismétlése
8.00 Híradó (ism.) 8.15 Mi csak kérdezünk... Kalendárium 8.30 Kimba
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék (élő közvetítés)
17.30 Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Pénzháló - országismereti játék (élő közvetítés) 18.30
Fókusz: Dél-Kóreában járt a Makói
Videoműhely 19.00 Híradó 19.15
Mi csak kérdezünk... Kalendárium
19.30 Business-mix magazin - a
gazdaság hírei 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 A magyarországi vízi közlekedés szabályai 21.00 Trópusi hőség. M. b. kanadai bűnügyi tvfilmsorozat 63. rész 22.00 Bence-show
22.30 Nyári élményeink: volt egyszer
egy
birkafőzőverseny
Jászárokszálláson 23.00 Képújság

i'luqwí

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30ig 93,ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM 95.4 ^ Rádió 38
6.00 Café 88 (Vass Imre és Tóth
Géza) 10.00 Száraz Ferenc
12.00 R88 Szieszta 14.00
Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonta (Patkós Attila) 20.00 Eusztáda (Ádám
Péter-Szimicsku László) 21.00
Kiss Kata 0.00 Éjszakai Zene-

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Mariann 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes
Péter. Tel.: 06-30-30-30-244 és
44-22-44 20.00 Euro-express
Dénes Tamással 22.00 Sztársáv Várkonyi Attilával

Rádié7M97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazin műsor, téma: Családi napközi. Vendégek: Ráczné Olasz
Edit, a magyarországi Családi
Napközik Egyesület elnöke,
Szollár Zsuzsanna, a megyei
gyermekvédelmi szakreferens
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
16.00 Női magazin 20.15
Kvízválasztó, zenei válogatás

A nap filmje
TV 2

20.55 Kölcsönkinyír
visszajár
Amerikai vígjáték

fi
Fsz.: Rick Moranis, Tom
Arnold, Julianne Phillips,
Carol Kane, Jeffrey Tambor
Dávid Learyt az iskolában
mindenki piszkálta, főleg Rosco Bigger, az iskola réme. Big-.
gert úgy csúfolták: Agyar.
Útötte-verte a kisebb srácokat. Dávid ma már neves író,
aki visszatér régi iskolájába,
hogy egy szemeszteren át írásművészetet tanítson. Találkozik régi szerelmével, Victoriával. Meglepetten fedezi fel,
hogy a helyettes tanár nem
más, mint régi üldözője,
Agyar. A két férfi nem hagyja
elsimulni a régi ellentéteket,
újrakezdik a harcot. Vajon ki
nyeri az újabb menetet, az
örök vesztes vagy az iskola réme?
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AI
Albérletet
kínál
Állást keres
Állást kínál
Autó
Bútor
Egészségügy
Építőanyag
Földterület
Gépjárművezető-képzés
Hagyaték
Hangazer
Háztartási gép
Kisállat
Könyv
Közlemény
Magánház
Növény
Oktatást vállal
Pénz, értékpapír
Réglségak
Ruházat
Szolgáltatás
Tanfolyam
TéglaépItésO lakás
Üzlethelyiség

Ax apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelössóget!

Albérletet keres
• ÁSOTTHALMI háromszobás
bútorozott
házat
keresek
főbérlő
nélkül,
szeptemberi
költözéssel.
06-20-535-6132. (24786502)
A l b é r l e t e t kínál
• SZEGED belvárosában 2
emeleli. háromszobás, új
lakás garázzsal kiadö. 0630-308-7345. (24786542)
Állást keres
• FIATAL lány felsőfokú
titkár-úgyintézö
végzettséggel, angol nyelvi gyakorlattal középfokú nyelvvizsgával állást keres. 0 6 30-470-29-24. (24786635)

Állást kinál
• ADMINISZTRÁCIÓS
munkában jártas, alapfokú
számítógépes
ismerettel
rendelkező délutános diszpécsert
6 órást
keres
főállásban. "Kizárólag nem
dohányzó 024786654" j e l igére a Sajtóházba. (24786654)

• HA elmúltál 24 éves és
nemcsak érettségid, hanem
megvalósításra váró céljaid
is vannak, akkor köztünk a
helyed.
06-30-415-8095
(24786586)
• KIFUTÓRA t e h e t s é g e s
modelljelölteket
keresünk!
Hölgyek, urak ós gyermekek
jelentkezését várjuk 7 - 3 5
éves korig! Kezdőket Is
alkalmazunk! Tel.: 06-20920-83-77, (24766335)
• NÉMETORSZÁGI m u n kára betonelemek gyártásában jártas művezetőt és
ácsokat valamint szerkezetépítéshez gyakorlott m ű vezetőt
és kőműveseket
keresünk azonnali kiküldetéssel. Elérhetőség (09.0016.00 óra): Tel.: 62-547826, 547-825. Mobil: 0 6 30-24-99-623. (24786604)
• RÖSZKÉRE, éjjel-nappal
nyitva tartó üzletbe keresünk fiatal férfi munkaerőt
árufeltöltö
és áruátvevöi
munkakörbe azonnali munkakezdéssel,
jó kereseti
lehetőséggel Gyakorlat nem
szükséges,
62-573-375
(24786145)
• RÁDIÓ TV MŰSZERÉSZ
Szolgáltató
Kft. felvételt
hirdet szállító,
ügyintéző,
szerelő, munkakörben. Elvárások: 30-45 év, pontos,
"független", rugalmas, rendezett családi háttér. B,
PÁV, kisteherautó vizsga
vagy
kisteher
gyakorlat.
Azonnali belépéssel, kiemelt
bérrel alkalmaznánk. NYÁ
RON. májustői szeptemberig
KIHELYEZETT VIDÉKI
MUNKAVÉGZÉS (Balaton,
hétvégék szabadok). 0 6 30-9983-480,
Szeged
(24765832)
• SZEGEDI mezőgazdasági
kft. felvesz 2 ló traktorost
Jogosítvány előnyt jelent.
06-20-45-05-733. (24786692)
• TANDÍJMENTES a l a p fokú
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-7430. (24685539)
• TANULJ, dolgozz L o n donban, vagy bárhol a
világon.
06-1-266-37-38.
(24786409)

• ELADÓT keresek szegedi
élelmiszerüzletbe.
Feltétel:
szakképzettség,
áruismeret. Érd.: 9-17 óráig: 3 0 210-58-65.
Szeged.
(24786511)
• FÉNYKÉPÉSZT külső
munkákra felveszek. Portré,
gyakorlat, gépkocsi, műtermi vaku garnitúra szükséges T : 06-20-9218-091.
(24886725)

TELEFONOS

• TÖRÖK Á r n y é k o l á s technika redöny-reluxa szerelöt.
készítőt
keres B
kategóriás
jogosítvánnyal.
Jelentkezni a megjelenés
napján: 62-457-562. 0 6 30-9-436-411. (24786493)
A

Délmagyarország
Kiadó
4 órás munkakörbe

KORREKTORT
keres.
A jelentkezéseket
szeptember

l-ig

kérjük a 6740 Szegeti,
Pf.; 1S3 driir»)847864ei

R O E T E S »

HIRDETÉSFELVÉTEL:

KEDD, 2003. AUGUSZTUS 26.

62/567-835

Könyv
• AUTÓÁTIRÁS, biztosításkötés. Szeged, Gyöngyvirág
u. 14/B. Gafib Bt. 30-28754-58. (24685096)
• FIAT B r a v a 1.6SX 5
éves, 145000 km-t futott,
kllmás, metálfényű, jó állapotban
eladó.
Irányár:
1.300.000
Ft. Érdeklődni
egész nap: 06-20-35-77722, Szeged. (24786064)
• FIAT Uno 1.3B 1984-es,
szürkéskék, ötajtós, új gumikkal, akkumlátorral, megkímélt állapotban, garázsból
eladó,
06-30-457-3069.
(24766503)
• FORD M o n d e o k o m b i ,
1994-es, gyári extrákkal,
klímával, megkímélt állapotban
eladó.
06-70-2820360. Szeged (24786341)
• KITÜNÖ állapotban lévő
Wartburg, felújított motorral
100.000-ért eladó. Mindszent, Móricz Zs. u. 5.,
16.00-19.00-ig. (24786589)
• LADA 1200-as, friss zöld
kártyával,
egyéves műszakival eladó. Irányár: 120
E
Ft
Érd.: 277-203.
Szeged. (24786629)

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)

Növény

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Kőrút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (24482365)
Magánház
• KISZOMBORON ö s s z komfortos ház, dupla portával eladó. 06-20-9-868797. 62-297-350, 06-7029-19-390. (24786053)

O k t a t á s t vállal
• MATEMATIKA-FIZIKA
ANALÍZIS oktatás középiskolásoknak,
főiskolásoknak,
06-20-364-18-05.
Szeged. (24463103)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAOKTATÁS m a g á n t a n á r r a l
• NAGYKANIZSA melletti kezdőknek is, 06-30-2892zártkerti lakóház, 1 szobás, 380. (Szeged) (24786693)
hálófülkés, konyhás, fürdővel, zárt terasszal, 164 nm- • A KONTRASZT T á n c es telekkel eladó. A tetőtér stúdió felvételt hirdet kreatív
beépíthető. Ár: 3,5 M Ft.gyermektánc, jazz és moTel.:
06-30-570-6633. derntánc
csoportjaiba.
(24786375)
Együttesvezetó:
Szabóné
Dancsik Tünde. Beiratkozás:
• SZEGED PETŐFITELE
PEN, 70 nm-es családi ház 2003." szept. 1-5-ig, 16-19
198 n-öl telken, melléképü- óráig. Helyszín: Tarjáni MaKéttannyelvű
lettel
sürgősen
eladó. gyar-Német
Irányár: 13,8 M Ft. 06-30- Altalános Iskola és Mű-vészeti Alapiskola (régi Tarján
406-80-12. (24786265)
III. sz. Általános Iskola)
• SZEGEDEN vagy 50 km- 6723 Szeged, Építő u. 9.
es körzetében családi házat (24786175)
vagy lakást keresek. Soltiné
30-406-8012. (24684870)
• ÓCSÁN kúria 50 éves.
400
négyszögöles, két
generációs ház 30.000.000ért eladó. Parkosított, csatorna, vfz, gáz bevezetve.
06-20-9422-070. (24786658)

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25. 62-489-603.
(24280285)

Pénz, értékpapír

Radix, Karin u. I, Od-lBllt I-44IŐ

Építőanyag
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)

TERRAKOTTA
Csempecentrum
S z e g e d , Bérkert u. 1 2 9 .

Tel.: 62-439-025

keres
építőipari kereskedelmi cég,
érettségivel, felhasználói
szintű Word és Excel s
Ismeretekkel rendelkező |
dinamikus,
§
kitartó munkatársat.
IDEGEN NYELV ISMERETE
ELŐNY.
Fényképes pályázatokat
szeptember 1-ig
a következő címre kérjük:
Lambda Systeme Kft.
6728 Szeged, Vásár u. 1.

Gratulálunk
BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT
KÍVÁN
A PARTON MÁSZÁS
VILÁGBAJNOKÁNAK

Földterület
• KIRÁLYHEGYES alatt 2
hektár föld eladó. 62-287893. (24786523)

A DÉMÁSZ

R,

értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózatépítési munkák miatt á r a m s z ü n e t l e s z
2003. szeptember 3-án, 8 órától 16 óráig
Hódmezővásárhely, Észak u. 39. számtól 73.
számig, 56. számtól 88. számig; Nyárfa u. 49.
számtól 71. számig, 60. számtól 66. számig; Martinovics u. 41., 48., Késmárk u. 45. 46., Szántó K.
J. 156.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

j\ÁRAMSZÜNET
A

tÁ^^ssBT"""^

D É M Á S Z Rt.

Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége
értesiti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózatépítési munkák miatt á r a m s z ü n e t l e s z
2003. szeptember 4-én, 8 órától 16 óráig

• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a .
Szeged, Bihari 29. 62-492682. (24483100)

Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24482368)

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését!

ÁRAMSZÜNET

A D E M A S Z Rt.

" Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózatépítési munkák miatt

áramszünet lesz
Hódmezővásárhely, Jókai u. 117. számtól 137.
számig, 96 számtól 116. számig;
Hajnal u. 19. számtól 49. számig, 26/a számtól
48. számig;
Jókai u. 117. előtti lángossütő; Jókai u. 96. Szentesi úti ABC.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését!

J U H Á S Z T I B O R N A K és KONCZIK EDITNEK

Háztartási gép

25. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálnak:
Kisállat
• 1 ÉVES sárga, jó tollazatú
tojótyúkok eladók. Makón
kiszállítva 380 Ft/db. Makó,
Platán u. 20. 62-216-727,
06-20-564-22-59. (24786483)

Oktatást vállal

Ismét indulnak a BGF.
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar kihelyezett

POSZTGRADUÁLIS
képzései, szeptembertől.
Kérje részletes

tájékoztatónkat!

o90
Kfr.
(OKÉV ny. sz.: 024)1904)2)

Telefon:

06-22/501-665

• J j T a p p ^

-- HÓDÍTÓ
Férfi-Női
Divatáru Üzlet
10-50%-os

AKCIÓ

TELJES ÁRUKÉSZLET
S z e g e d , T i s z a L. k r t . 4 0 .
Nyitva tartás:
H . P.: 9 - 1 8 ,

|

Szo.: 9 - 1 3 óráig.

I

Szolgáltatás
• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)
• AKCIÓS új tipusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)
• AUGUSZTUSBAN 15%
KEDVEZMÉNY IRHA-,
BÖR-, velúrkabátok, szörmeáruk tisztítása, festése,
javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-P.: 9-12, 13-17ig. Szo.: 9-12-ig. Szeged,
JÓZSef A. sgt. 77/A. (24684719)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel : 06
3 0 9457 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0 6 30-9-550-537.
Szeged.
(24583767)
• INGYEN ü v e g e z é s ?
SZILÁNK! Már az A B Aegonos lakásbiztosítással
rendelkező ügyfeleinknek is!
Szeged, Teréz u. 42. Tel.:
6 2 4 2 5 555 (24786438)
• KERTSZERVIZ! D í s z kertek tervezése, kivitelezése, átalakítása, felújítása,
sziklakert és tóépítés, ö n tözésszerelés.
Kertészmérnök.
06-30-9737-532.
(Szeged) (24786419)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(24482829)

• SZEMÉLY- és vagyonőr
szakképesítést
adó,
360
órás
tanfolyam
indul
TOVÁBBKÉPZŐ KFT
Szegeden a Deák F, utca
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE
22. szám alatt szeptember
I - é n , 8 órakor, fegyverA KIT ŐSZI
ismereti
vizsgával,
vagy
OKJ-S KÉPZÉSI
fegyvergizsga nélkül. RePROGRAMJAI:
gisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást és
Idegenforgalmi
90%-os utazási kedvezmenedzser
ményt igényelhetnek a helyi
Idegenforgalmi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésüket
ügyintéző
elősegítjük. Információ: 420- Idegenvezető
898
(délelőtt),
325-294,
Protokoll-ugyintéző
452-537 (délután) Látencia
Oktatási Stúdió. Akkreditált
Külkereskedelmi
felnőttképzési
Intézmény.
ügyintéző
(24481915)
Külkereskedelmi
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól.
szja-ból 30%.
Munkanélküliek, GYES-esek
a munkaügyi központ t á mogatását igényelhetik! Érdeklődni:
62-424-484.
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129)
(24786035)
• ÖZE & MÓCZÓ TÁNCISKOLA korcsoportonként
kezdő, haladó szinten a
Százszorszép
Gyermekházban. Beiratkozás: szept.
3. 18-19-ig, szept. 6. 10II-ig.
ö z e : 06-20-9937159, Móczó: 06-20-9886043. (24786657)

AKKREDITALT
NYELVI KÉPZÉS
ÉS VIZSGÁK
A TIT-BEN!
Felkészítő tanfolyamokat
(60 órás) indit a TIT
németből szeptember 9-én,
angolból szeptember 22-én.
Vizsgaidőpont:
német: november 15.
angol: december 13.
Beiratkozás
szeptember 1-től.
Kárász u. 11.
Óradíj: 650 Ft

S
'„

• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk szerelése, javítása.
62-449-029,
06-70-31179-15. (24584153)

Tanuljon nálunk

INGYEN!
Amennyiben még nem rendelkezik
OKJ szakképesítéssel,
most tandíjmentesen
szerezheti megtiz alábbi képesítést:

- pénzügyi & számviteli
Ügy intéző
- logisztikai ügyintéző
- marketing- és reklámügyintéző
A képzés állami normatív
támogatással valósul meg.
Továhbi információért hívjon
bennünket!

(62) 421-260

§
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SZOFISZTIKA
oktatásszervezés
Biztos tudás, minőségi oktatás!

j g p p g * SZOFISZTIKA
•^HIMrBfc oktatásszervezés
SzeRed, Szent István tér 6.
Tanuljon a

S

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT
Reg. szám: 07-0134-02

SZAKKÉPZÉSEK,
2003. ÖSZ
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
4 0 0 óra - 1 év
TÉS, nehéz tárgyak szállí• Mérlegképes könyvelő
tása, belső rakodás, lomkiegészítő szakok
talanítás hétvégén is. D o - vállalkozási szak,
bozokat, rekeszeket biztosíállamháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
tok! 62-497-358, 06-30ügyintéző
6304-690.
(Szeged)
• TB-szakelőadó
(24482532)
• Pénzügyi-számviteli
• PROGRAMKÉSZÍTÉST
ügyintéző
vállalok. Telefon:
06-30állami t á m o g a t á s igényelhető
395-8281. (24482121)
• TB-ügyintéző
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
6 2 401 3 1 8 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (24280289)

üzletkötő
Adókedvezmény,
részletfizetés!
Szeged, Deák E u. 22.
Tel.: 62-425-805,
9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
g
lajstromszám: 0010,
O K É V nyilvántartási
szám: 07-0065-02.

J^fH^L

4 0 0 ó r a - 2 év

•KÁVÉFÖZÖGÉPEK,
Saeco, Solls, Jura, darálóval, melegvlzadagalóval eladók. A gépek szervizelése,
garanciá)a biztosított. 0 6 30-436-37-95
Szeged.
(24786634)

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

Balázs Gumiszerviz, Szántó K. J . u. 147.

Hangszer

A LUBICKA CSAPATA

barátaik

39. számtól 93. számig, 56. számtól 88. számig;

2003. s z e p t e m b e r 5-én, 8 órától 16 óráig

• UKRAJNA p i a n l n ó é s
James fuvola eladó, 06-30206-3401. (24786697)

Bordányba,

147. számig, 146. számtól 156. számig; Észak u.

Gépjárművezető-képzés
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24584411)

Ruházat

Közlemény

}(^RAMSZÜNE
RAMSZŰNET
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• ANTIK BÚTOROK, FEST
Napilapjainkban
MÉNYEK,ÓRÁK,PORfeladott hirdetésével
CELÁNOK, ezüst vitrintárÖn a szegedi
gyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
állatmenhely
építéséhez
azonnali
készpénzfizetésis hozzájárul 10 Ft-tal.
•
K
I
S
T
E
L
J
E
S
Í
T
M
É
N
Y
Ű
sel,
díjtalan
kiszállással.
Építsük együtt a falakat!
könnyűés
Szeged, Tisza Lajos krt. 59. kazánfűtő,
Körút Antikvárium és Ré-nehézgépkezelő, hűtőgépPostabank Rt
giségkereskedés
62-315- kezelő, nyomástartó-edény
11998006-06289010-10000001
Ipari
gázés
322,
06-30-9558-979. gépész,
olajtüzelö-berendezést k e (24482372)
zelő tanfolyamot indít 2003.
Alapfokú,
• HAGYATÉKOT, tollat, régi szeptember
hónapban a
TANDÍJHENTES
bútort vásárolnék díjtalan Cél-Okt
Bt. Jelentkezés
kiszállással.
62-249-296, személyesen: Szeged, Dr.
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK
62-247-269, 30-375-5419, Boross
József
u. 4/B.
indulnak Hódmezővásárhelyen
70-505-9040. (24786418)
Bővebb felvilágosítás t e szeptember l-töl.
lefonon: 62-540-128, 129
• RÉGISÉGEK vétele. Sze(Windows, World, Excel).
|
vagy
30-911-79-55-ös
ged, József Attila sgt. 29.
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS:
S
telefonon.
Munkanélküliek
62-310-614, 10-17 óráig.
0 0 - 7 0 - 3 i 7 - 9 1 18.
képzési
támogatást igé(23976952)
nyelhetnek
Eng.sz.: 0 6 0069-02. (24685292)

EREJÉIG.

VALUTAVÁLTÁS
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON,

"Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége

• GOMBAFERTŐZÉSEK
kivizsgálása alternatív k e zelése! Szegeden, 62-431422. (24482190)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: közgazdasági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: 6 2 452-288 és 62-481-928
telefonon. Szeged, Petőfi
sgt. 25. (24786521)

Régiségek

• GYÖKERET vásárolunk
beládázva, napi áron. Makó,
Tulipán 9. 62-216-315, 0630-520-8289. (24786509)

Tanfolyam
• ANGOL/NEMET n y e l v vizsgák helyben. Beszédcentrikus
nyelvtanfolyamok
kezdőktől felsőfokig. Gyermektanfolyamok,
Business
English, Wirtschaftsdeutsch.
Bábel Nyelvstúdió Szeged,
Szilágyi
2. 62-437-522.
(24786590)

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

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 133. számtól

Adminisztrátori
munkakörbe

(üzenetrögzítő is)

Apróbörze

Egészségügy

• AUSZTRIAI munkára
keresek szak- és segéderőt
minden szakterületre. 0 6 20-322-8487,
Győr.
(24584497)
• EGY mellékállás f e h é r neműk értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon alapkollekciónkból. Keresel: 30-50.000 Ft/
hó 06-25-522-885, 2 5 522-886.
Veszprém.
(24786314)

NONSTOP

H I

állami t á m o g a t á s igényelhető

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
Részletfizetési lehetőség
S z j a - k e d v e z m é n y igénybe
vehető.

Szeged, Kossuth I.. sgt. 17.
Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 5 0 0 , 501.

A MKííBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!

Szofisztikánál!

Szeptemberoktóberben induló
OKJ-s tanfolyamaink:
- pénzügyi és számviteli
ügyintéző
- logisztikai ügyintéző
- TB-ügyintéző
- marketingés reklámügyintéző
- mérlegképes könyvelő
MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA
8
IGÉNYELHETŐ!
1
Kedvező ár, részletfizetés! 8
Államilag elismert képzések
30%-os adókedvezmény
igénybe vehető!
Telefonszám: (62) 421-260
Ny. sz.: 07-0028-02

Téglaépítésü lakás
• KÁLVÁRIA térnél ( R e mény
u. 3.) társasházi
lakások 2004-es építéssel
leköthetök.
62-461-954,
06-20-980-54-41. (Szeged) (24482847)

Üzlethelyiség
• SZEGED, S á r k á n y u t cában 60 nm-es hasznos
területű üzlethelyiség kiadó.
06-30-353-98-53. (24685517)

•

KEDD, 2003. AUGUSZTUS 26.

Gyászközlemények

Iskolakezdés Adidasban! 1

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

^

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon, jó szomszéd, ismerős,
SELEP LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vettek, együttérzésükkel és
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

SZEGED
GYÁSZHÍR
Nekem olyan szerencsém volt, hogy el tudott
köszönni tőlem az Édesanyám! Szavakkal,
majd a tekintetével, érintésével, végül megajándékozott egy könnycseppel.
Fájt, hogy gondoskodás és ápolás helyett durvaságban és gorombaságban volt része és
nem segíthettem Neki. Azután az intenzív
osztályon már elhitték, hogy súlyosan beteg
és emberi méltóságát tiszteletben tartva segítették Őt utolsó napjaiban.
Köszönöm a belgyógyászok és az intenzív orvosainak áldozatos szakmai munkájukat és azt, hogy emberek tudtak
lenni, ami sokat jelentett mindkettőnknek.
Végső búcsút veszünk,
TÁMCSU BÉLÁNÉ
Zorka óvónőtől
2003. augusztus 29-én, 10 órakor
a Belvárosi temető urnaligetében lévő sírnál.
024786446
Szerető lánya
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H I R D E T É S «

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
UNGIISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk
HAJDÚ
SZILVESZTERNÉ
LOVÁSZI TERÉZIA
temetésén megjelentek, és sírjára a tisztelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család
MA 784044

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SZALMA JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönetet mondunk az I. kórház
orvosainak, ápolóinak lelkiismeretes munkájukért.
02478899.3
Gyászoló család

Korábbi

, 4
4.1

modellek

20-50%
kedvezménnyel!

• T

® Táskák, cipők

a d i
S z e i eped. K á r á s z u . 2 .
f

j

C j

1

S
^ ^

egyéb modellek
bő választékkal!

Vómci lulajííiHihan ív vő nctn/etkü/.i
vállalatcsoport magyarországi tagja
kiváló ntrttőségű s/eru kíslcehnitai és
vegyi termékei értékesítésére

U BERNER
A teljesítmény összeköt

járműiparos ágazatába T E R Ü L E T I K É P V I S E L Ő T
ksrvs s/.eged területére,

Elvárásaink:

Amit nyújtunk
Főállású munkavis/ony. alapbor
szerzett. sikerorientált és kttartö. képes az
és tetresítarényarSiiyos
más-rekkel való krrpesíáíitáTvmsésív és -tartásra, jövedelem. szolgálati személytaárwntt te! lépésű, valamim «snfelkezik vezetékes
gépkocsi privát Itasználamt is és
árkor épp Önre san szükségünk.
mribiletetefon.
AnxMityil«» í>, ár attatl . '.tkienilclrti ¡.'yakwiatítt

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
ÖZV BÓZSÓ
FERENCNÉT
utolsó útjára elkísérték.
0248,6737
Gyászoló család

Fényképpé! «Hatott önéfeíríifzát "TK Szeged" reifpere az alábbi címen várjak:
Bemer KB. 1476 Budapest, Pf. 156 vagy e-mail: Viktorra, varja® bemer .hu

Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

AKKREDITÁLT ÁLLAMI N Y E L W I Z S G A H E L Y

MEGEMLEKEZES

ÖRDÖGH ANDRÁS

LEGYEN Ö N A Z 5000. HALLGATÓNK!
SZAKMA ÉS NYELVVIZSGA EGY HELYEN!

Egy éve, hogy elvittek tőlem, de szívemben
ittmaradtál. Köszönöm néked a boldog 48
évet, tudom, hogy vársz reám, várjál, én
megyek és ott leszek újra boldog veled.

42 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 28án, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

HEGEDŰS MIKLÓSNÉ
halálának évfordulóján emlékezik
szerető férje

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
TERHES LÁSZLÓ
életének 73. évében elhunyt. Temetése augusztus 28-án, 15.00 órakor az Újszegedi temetőben lesz.
Gyászoló család

„Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat
nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni a könnyeket. Ha elveszítesz egy jó
férjet, egy édesapát, csak akkor tudod meg, a
hiánya mennyire fáj."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
BISCHOF GYÖRGY
halálának 3. évfordulóján.
Családod
„Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább,
akkor is, ha nincsenek már remények és csodák."
Szomorúan emlékezünk férjem,
SZÖGI JÓZSEF
halálának 6. évfordulójára és
SZÖGI ZSOLT
fiam, halálának 5. évfordulójára.
Szerető feleséged, édesanyád és a nagyszülők

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága Édesanyám, nagymama, testvér és rokon,
TÓTH PINTÉR ROZÁLIA
72 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én, 14 órakor lesz a Dorozsmai temetőben.
Gyászoló fia és unokái

Szeptember l-jén induló, iskolarendszerű szakképzések érettségizetteknek:
Egyetemi felvételi mentességet nyújtó AIFSZ
szakok:
- IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER (Budapesti Gazdasági Főiskola)
- L O G I S Z T I K A I MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS
(Budapesti Műszaki Egyetem)
- J O G I ASSZISZTENS (PécsiTudományegyetem)
- PÉNZÜGYI S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő (Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)
23 év alatt, nappali

tagozaton teljesen ingyenes képzések az
szakokon:
- IDEGENVEZETŐ
- IDEGENFORGALMI T E C H N I K U S
- IRODAVEZETŐ
-VÁMÜGYINTÉZŐ
- GAZDASÁGI I N F O R M A T I K U S
- N E M Z E T K Ö Z I LOGISZTIKAI M E N E D Z S E R
- KÜLKERESKEDELMI Ü G Y I N T É Z Ő
- M A R K E T I N G - ÉS R E K L Á M Ü G Y I N T É Z Ő
- ÚJSÁGÍRÓ

Valamennyi szakunk levelező tagozaton is indul, szombati tanítást napokkal.
Nappali tagozaton családi pótlék, sorkatonai szolgálat halasztás, ingyenes
kollégiumi elhelyezés.
Felvételi időpont: 2003. augusztus 2., 9., 16., 23., 30.
Ingyenes tájékoztató füzet kérhető: 22/348-103
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.

SZE6EDI NEMZETI SZÍNHÁZ

SZÍN

S Z EH H 4ZI INFQNM4CI63
Kedves
Kérjük a tavalyi

Közönségünk!
bérlettulajdonosainkat,

ha még nem adták le bérleteiket, fáradjanak be a Kelemen

„Köszönjük, hogy a miénk volt, köszönjük, hogy szerethettük..."
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
FARAGÓ S Á N p O R N É
KIRÁLY EVA
méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után életének 54. évében
elhunyt. Végső búcsúztatása augusztus 29-én, 15 órakor lesz a Belvárosi
temetőben.
Gyászoló család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök
álmod, soha nem felejtünk el."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Férj, Édesapa, Nagyapa,
Dédnagyapa,
ILLÉS SÁNDOR
nyugalmazott
MAV-főellenőr,
türelemmel és méltósággal viselt
hosszú betegség után 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése az Alsóvárosi temető ravatalozójából a családi sírboltba, augusztus 29-én, 11 órakor.
A gyászoló család, Szeged
„Nem hal meg, akit eltemetnek,
csak az, kit elfelednek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BACSA BÉLÁNÉ
SZÁNTÓ MARGIT
életének- 81. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 28-án, 11.00 órakor
lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, anyós, nagymama, dédmanra
ÖZV RAJDA PÁLNÉ
FAZEKAS SÁRA
76 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én, 14 órakor
lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama
ÖZV BOGNÁR PÁLNÉ
PAPP ILONA
75 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én, 13 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójában.
Gyászoló család
rvraaaxTnc

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZEPESI FERENC
rövid szenvedés után meghalt.
Temetése 2003. augusztus 27én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VARGA ALAJOS
volt kiskundorozsmai lakos, 70
éves korában váraüanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 29-én, 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
024785933
Gyászoló család

utcai

jegyirodába.

VÁLTSON BÉRLETET A SZEGEDI NEMZETI S Z Í N H Á Z
2003/2004-ES ÉVADÁNAK ELŐADÁSAIRA!
A bérletek árusítását megkezdtük!

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

F

„Reménykedtünk, hogy csak egy
rossz álom, de nem az volt, már
látjuk. Elmentél tőlünk messzire, de szívünkben itt leszel, míg
élünk e világon."
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy
RÓNYAI LÁSZLÓ
szentesi lakos, tragikus körülmények között 64 éves korában itthagyott bennünket. Temetése későbbi időpontban lesz.
Gyászoló család

'

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
SZABÓ FERENCNÉ
KÁTAI FRANCISKA
életének 77. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 28-án, 11.00 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

(V14UU67 1 7

MAKÓ

alábbi

M
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÁRGYELÁN JULIANNA
Szentes, Cseuz Béla u. 1. sz. alatti lakos 94 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 28-án, 11
órakor lesz a Kálvária temető központi ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama,
PAKU SÁNDORNÉ
PAP JULIANNA
78. életévében hirtelen elhunyt.
Temetése augusztus 27-én, 9 órakor lesz a református Ótemetőben.
024886752
Gyászoló család, Makó
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, testvér és rokon,
ENDRÉSZ JENŐNÉ
KISS A N N A
makói (volt Türr utcai) lakes 76
éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése augusztus 27-én, 15 órakor lesz a
Makói görögkatolikus temetőben.
024886864
Gyászoló fia és családja

MEGEMLEKEZES

F

„Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szívedben nem
volt más, csak jóság, szeretet,
szorgalom, munka volt az életed." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama,
testvér, rokon,
GRÁNICZ JÁNOSNÉ
BERKECZ ILONA
83 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 27-én, 9 órakor a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló család Szegvár,
Dunakeszi, Szentes.

M

„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk,
nem feledünk téged!"
Fájó szívvel emlékezünk,
VERÉB MIHÁLY
halálának évfordulóján.
Szerető felesége, családja,
nászék és testvérek.
Mise augusztus 31-én, 10 órakor
az Újvárosi katolikus templomban.

Műsorterv:
2003. október 3.:
L. Pirandello: H A T S Z E R E P S Z E R Z Ő T K E R E S - színműbemutató
R e n d e z ő : Almási Tóth András
Október 17.: G.Verdi: D O N C A R L O S - operabemutató
R e n d e z ő : Gregor József
November 7.: Lehár Ferenc: A VÍG Ö Z V E G Y — operettbemutató
R e n d e z ő : Angyal Mária

November 27.:
C. Collodi-Litvat N.: P I N O K K I Ó — zenés mesejáték bemutató
R e n d e z ő : Galkó Bence
December 12.: G. Puccini: T O S C A - operafelújítás
Rendező: Angyal Mária
2004. január 13.:
Rákos Péter-Bornai Tibor: A M U M U S - zenés mesejáték, bemutató
R e n d e z ő : Horváth Péter
Február 6.: P. I. Csajkovszkij: A N Y E G I N — operabemutató
R e n d e z ő : Angyal Mária
Február 20.: Zsolt Béla: N E M Z E T I D R O G É R I A - színműbemutató
Rendező: Almási T ó t h András
Március 6.: Erkel Ferenc: B Á N K B Á N — operafelújítás
R e n d e z ő : Angyal Mária
Április 16.:
. Ö d ö n von Horváth: M E S É L A B É C S I E R D Ő - színmű, bemutató
Rendező: Bal József
Április 30.: G . A . Rossmi: SEVILLA, SE B O R B É L Y — vígopera, felújítás
R e n d e z ő : Kovalik Balázs
Információ:
Jegyiroda (6720 S z e g e d , K e l e m e n u. 7.)
62/554-713, 554-714,554-715,554-716,554-717,
Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedd-péntek 10-17, szombat 10-12.

Délmagyarország

ON-LINE

Művészek * kutatók
vezetők • sportolók
Mindenki, aki Szegeden számít
F o l y a m a t o s jelentkezés
és adatfrissítés

www.delmagyar.hu
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A dicsőség mellett 100 ezer dollárral is gazdagodtak Molnár Tamásék

Diadal a Világligában is

Visszavágott a Ferroép
MUNKATÁRSUNKTÓL

VÍZILABDA

Páros mérkőzést játszott a Ferroép-Szeged szuperligás férfi tekecsapata az Európa-kupa győztes
Konikom Osijek ellen. Az első
összecsapásra a szerb-montenegrói Magyarkanizsán került sor. A
találkozót az eszékiek nyerték
3643:3540-re. A Osijek mindössze hat fával maradt el az abszolút magyarkanizsai pályacsúcstól. A Ferroépből Fekete
László volt a legjobb 601 fával, őt
Kiss Norbert
600,
Zapletán

A világbajnok magyar férfi vízilabda-válogatott sikerével ért
véget a New York-ban rendezett
Világliga-döntő. Fodor Rajmundok, akárcsak a vb-fináléban,
ezúttal is Olaszországnál bizonyultak jobbnak.
NEW YORK (MTI)

Egy hónapon belül másodszor is
legyőzte tétmeccsen Olaszország
legjobbjait a magyar férfi vízilabda-válogatott: a július végi, barcelonai, hosszabbításos világbajnoki döntő után a New York-i Világliga-döntóben is a Kemény
Dénes igazgatta gárda diadalmaskodott.
A Világliga-elsőségért:

Zsombor 597, Karsai László 597,
Korcsmarek István 576, míg Földesi Zsolt 569 fával követte.
A visszavágásra n e m vártak sokáig a szegediek, hiszen már
másnap, hazai pályán legyőzték
az Osijeket. A végeredmény nem
volt olyan sima, mint a Konikomé,
hiszen
a
Ferroép
3486:3470-re verte meg horvát
ellenfelét. A szegedi csapatból
Kiss 611, Zapletán 603, Korcsmarek 599, Karsai 583, Fekete
550, míg Földesi 530 fát teljesített. A Kaszás Zoltán edzette gárda kedden 16.30-tól a szintén
szuperligás rajtra készülő szegedi
női csapattal, az Amazonokkal
játszik a Postás-pályán.

Adobojitorna
résztvevője a Pick

MAGYARORSZÁG-OLASZORSZÁG
13-8 ( 2 - 2 , 5 - 2 , 4 - 2 , 2 - 2 )
A magyar góldobók: Varga T„ Biros, Kásás 3 - 3 , Kiss G., M a d a r a s , Vári. Molnár.

A vb-aranyérem kiharcolói az
Eisenhower Park uszodájában
rendezett VL-fináléban úgy kezdtek, hogy minél előbb rádöbbentsék az ellenfelet: az eredmény
most sem lehet más, mint a katalán fővárosban volt. Vagyis nagy a r góllal indult a csata, V irga
Tamás ejtésével lett 1-0, Angelini egyenlített, de az amúgy alapvetően védő feladatokat ellátó
Vasas-pólós, másodjára is csatárerényeket csillogtatva, 2-1-re
alakította az állást. A sajátos vízilabdás szimmetria jegyében
azonban Angelini is 'duplázott,
így az első 9 perc - a Világligában
nem hét, hanem 9 percig tartott
e
Ky-ó?y negyed - 2-2-vel zárult.
A mérkőzés forgatókönyve a
második játékrész elején sem
változott: a szilaj erejű Varga
T. m e s t e r h á r m a s - t u l a j d o n o s s á

KEDD, 2003. AUGUSZTUS 26.

S P O R T «

KÉZILABDA
A diadalokat nem lehet megunni, balról: Steinmetz Barna, Kiss Gergely, Kásás Tamás, Varga Zsolt, Ma délelőtt tizenöt játékossal
Fodor Rajmund, M o l n á r Tamás és Szécsi Zoltán.
MTI-fotó: Pablo Garcia Corradielutazik a boszniai Dobojba a
Pick Szeged férfi kézilabdacsaakik
voltak
vagy sen azt követően, hogy Kásás úgy pata. A Tisza-partiak nem islépett elő, az olaszok viszont selői,
döntött, felzárkózik a triplázók meretlenek a nemzetközi tor1300-an.
ú j f e n t egalizáltak, 3 - 3 . Kásás
A fordulás utáni folytatásban is közé, mert az ő találata nyitotta az nán, hiszen 2001-ben a trófeTamás labdaszerzése n y o m á n
a változatosság kedvéért már gyorsan potyogtak a gólok, s ami a utolsó 9 perc érdemi történései- ával járó pénzdíj tulajdonosai
Kiss Gergely révén, de megint lényeg: a hálózörgető vetélkedés- nek sorát. A 12-6 demoralizálta lettek.
a magyar csapat vezetett. Az ben sem maradtak alul Kásásék, az olaszokat, a szegedi nevelésű
ellenfél sem maradt rest, a Ro- olyannyira nem, hogy 10-6-ra el- Molnár Tamás 13-6-ot jelentő MUNKATÁRSUNKTÓL
mániából honosított balkezes húztak a két ízben is eredményes centergólja pedig egyenesen sokbombázó, Rath bevette Szécsi Biros Péter, valamint a két Bi- kolhatta őket, hiszen ezen a szin- Ma Kovács Péter edző vezetésék a p u j á t , ám szerencsére az ros-találat közben „beköszönő" ten ekkora különbség csak nagyon vel tizenöt Pick Szeged játékos
alaphelyzet mit sem módo- Vári Attila jóvoltából. Az utolsó ritkán fordul elő. Két olasz gól kelt útra, hogy résztvevője legyen
sult, merthogy ú j f e n t magyar szünet előtt aztán mintha egy új- ugyan még érkezett a finisben, ez a szerdán kezdődő doboji nyolcgól volt a válasz: ezúttal Kásás sütetű, a „Biros, Biros, Biros, há- azonban csak a végeredmény csapatos nemzetközi tornának.
volt eredményes, ráadásul két- romszor is Biros" kezdetű alkalmi megalázó jellegének eltüntetésére Dobozi Iván, a klub technikai veszer is egymás u t á n , Madaras műdalhoz kívánt volna ötletet ad- volt elegendő, a kiütéses vereség zetője elmondta, hogy a szerveNorbert
villanását követően ni a magyarok 13-asa: belőtte a elkerülésére nem, 13-8. A magyar zők a résztvevőket két csoportra
válogatott Világliga-elsősége a di- osztották. A Pick Szeged a Bosna
pedig már 7 - 4 - e s állást ünne- harmadik gólját is, 11-6.
pelhettek az amerikai magyarValóságos örömjátékká lénye- csőségen túl még 100 ezer ameri- Sarajevo, az Izvidjac Ljubuski a
Celje Pivovarna Lasko társaságáság meccsre kilátogató képvi- gült át a befejező negyed, különö- kai dollárt is eredményezett.

ban küzd a csoportelsőségért.
Míg a másik négyest a Partizan
Beograd, a Sloga Doboj, a Steaua
Bukarest és a Vardar Skopje alkotja. Az első helyezettek szombaton játszanak a kupáért, a másodikok a harmadik helyért és
így tovább.
A Pick Szeged szerdán a Szarajevóval mérkőzik, majd másnap,
a szintén BL-résztvevő Celje lesz
az ellenfél. A csoportösszecsapások sorát az Izvidjac elleni találkozó zárja.
Kovács Péter edző továbbra is
nélkülözni kényszerül a junior-világbajnokságon résztvevő
Józsa Mátét és Vadkerti Attilát.
A fiatal tehetségek közül pedig
Balázs Gábor marad itthon. A
szakember bízik abban, hogy a
görög Verias ellen tapasztalt hibák száma tovább csökken, s a
jó erőt képviselő csapatokkal
szemben egyre jobban összerázódik a Pick.

Eltévedt a sportcsarnokban

Doros Ákos (jobbról) nem kímélte egykori csapattársát, Ilyés Ferencet.
Doros Ákos visszatért. Egy
meccs erejéig ismét az újszegedi
sportcsarnokban szerepelt. A
görög Verias játékosaként a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata
ellen játszott edzőmeccset.

U L Á S Í

mindenki
www.axejero.hu

-H axefero

Bujtor István és Doros Ákos. Mi
az összefüggés a színész és a kézilabdázó között? Az biztos, hogy
mindketten szeretik a sportot és
Csöpiként váltak híressé. Bujtor
a Pogány madonna című film
Csöpijeként vált ismertté, míg
Dorost így ismerte meg a szegedi
kézilabdás közönség. A „mi Csöpink" a nyáron elhagyta a Pick
Szeged gárdáját. Külföldre szerződött. A görög Filippos Verias csapatát erősíti. A válogatott beállós
- igaz, az elmúlt időszakban már
nem számított rá Skaliczki László kapitány - egy rövid időre viszszatért a Tisza-parti városba. Ellenfélként. Milyen érzésekkel lépett pályára az egykori csapattársak ellen? - többek között erre a
kérdésre is válaszolt Doros Ákos

a 35-27-es szegedi győzelemmel
zárult összecsapás után.
- Furcsa volt visszatérni a
sportcsarnokba. Először azt sem
tudtam, hogy merre kell mennem öltözni. Ezért gyorsan úgy
döntöttem, bemegyek inkább az
egykori játszótársakhoz, üdvözlöm őket. Ez segített valamit, a
szorongás kicsit elmúlt. Négy hete kezdtük meg a felkészülést új
csapatommal, rengeteget dolgoztunk. Az első hetekben főként a
futás és az erősítő feladatok szerepeltek a programban. A magyarországi túra előtt Németországban szerepeltünk egy nemzetközi tornán. Nagyon készülünk a BL-selejtezőre. Litván ellenfelünk feladta a pályaválasztói
jogát, így mindkét meccsünket
otthon vívjuk. Bízom benne,
hogy sikerrel. Ez pedig azt jelentené, hogy ismét Szegedre utazunk. Hogy érzem magam Görögországban? Nagyon hangulatos, szép városban élünk. Szerencsém van, hiszen csapattársam

Fotó: Gyenes Kálmán

Éles József, így a szabadidőnkben
legtöbbször együtt vagyunk. A
tengerpart is a közelben van, így a
hűs habokban többször is megmártóztunk. Egyelőre nem túl
acélos a csapatunk. Az edzőnknek nem az idegenlégiósokkal
van a legtöbb gondja, hanem a
görög kézilabdázókkal veszekszik
a legtöbbet. Bízom benne, hogy
összerázódik hamarosan a Verias. A vezetőség nem elégszik meg
azzal,
hogy
Görögországban
nincs igazi ellenfelünk. Ezért költöttek a csapat megerősítésére is.
Rajtunk, magyarokon kívül két
orosz is igyekszik a célok megvalósításában. Nekünk ugyanis a
Bajnokok Ligája a legfontosabb,
tovább kell jutnunk a Kaunas ellen, és akkor újból jöhetünk Szegedre. Igaz, az egészen más
meccs lesz, mint a mostani. ígérhetem, hogy ugyanebben az öszszeállításban, de nem ugyanezzel
a játékkal lépünk akkor az újszegedi sportcsarnok parkettájára.
SÜLI RÓBERT
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Vigaszágon
a magyarok
EVEZÉS

•

S P O R T »

A magyar aranyra még mindig várni kell a világbajnokságon

REFLEKTOR

Annus dobása ezüstöt ért

GÁL NEGYEDIK
Gál Róbert az előkelő negyedik
helyen végzett ugrásban az
anahcimi
tornász-világbajnokságon.
Győzött a címvédő kínai Li
Hsziao-peng (Li Xiao-Peng). A
szer döntőjében mindenki két
különböző gyakorlatot mutatott
be, s az átlag adta a pontszámot.
Szerenkénti döntők, férfiak,
ugrás. 1. Li Hsziao-peng (Li
Xiao-Peng, Kína) 9,818, 2.
Marian Dragulcscu (Románia)
9,687, 3. Kyle Shewfelt (Kanada)
9,612 4. Gál Róbert és Abel
Driggs Santos (Kuba)
9,537-9,537, 6. Ioan Suciu
(Románia) 9,443 ponttal.

ATLÉTIKA
Minden magyar egység a vigaszágra került a milánói, olimpiai
kvalifikációs
világbajnokság
hétfői előfutamaiból.
MILÁNÓ (MTI)
A második versenynapon a nem
titkoltan kvótáért küzdő Varga
Tamás, Hirling Zsolt, valamint a
Remsei Mónika, Stift Edit könynyűsúlyú kétpár szerepelt a legjobban, mindkét duó a második
helyen végzett futamában. Amíg
a nők esetében ez dicséretes teljesítménynek számít, addig a férfi kettős - amely idén a második
lett az összetett Világkupában egyértelműen csalódást okozott.
A Vajas Balázs, Kokas Gergely,
Kónya
Gábor
(utóbbi
Démász-Szegedi VE) és Bencsik Gábor alkotta négypár, illetve a Kitka Gergely
(Démász-Szegedi
VE), Szabari Péter könnyűsúlyú
kormányos nélküli kettes egyformán ötödik, azaz utolsó lett futamában, így - hasonlóan a magyar egységek többségéhez - a reményfutamban folytathatja szereplését.
- Rendkívül erős és népes a
mezőny. A vb most kezdődik igazán, a reményfutamok után már
tisztább lesz a kép. Továbbra is
bízom benne, hogy három-négy
számban kiharcoljuk az olimpiai
részvétel jogát - mondta Melis
Zoltán szövetségi kapitány.
A reményfutamokra kedden és
szerdán kerül sor, a magyarok
közül a kétszeres vb-aranyérmes
Haller Ákos
(Démász-Szegedi
VE), Pető Tibor, illetve a Verőci
Lídia, Székely Viktória kétpár, valamint Barz Gitta (egypár), a Démász-Szegedi VE-ből Kónya Aliz
(könnyűsúlyú egypár), Vajas Balázs, Kokas Gergely, Kónya Gábor, Bencsik Gábor (négypár),
Hirling Zsolt, Varga Tamás
(könnyűsúlyú kétpár|, Stift Edit,
Remsei Mónika (könnyűsúlyú
kétpár), Kitka Gergely és Szabari
Péter (könnyűsúlyú kormányos
nélküli kettes) száll vízre.

A párizsi atlétikai világbajnokság harmadik napja meghozta
az első magyar érmet. A férfi
kalapácsvetésben a szegedi születésű szombathelyi versenyző,
Annus Adrián 80,36 m-rel a belorusz Ivan Tyihon (85,05 m)
mögött a második helyen végzett.
A magyar atlétacsapat azzal a
céllal utazott el a párizsi világbajnokságra, hogy m i n i m u m két érmet szerez majd. Az sem volt titok, a szakvezetés ezt az eredményt a kalapácsvető Annus Adriántói és a diszkoszvető Fazekas
Róberttől (utóbbinak ma rendezik a döntőjét) várta.
Kettejük közül először a szegedi születésű szombathelyi színekben versenyző Annusra várt
a nagy feladat. A szám egyik esélyeseként tartották számon, egyrészt mert tavaly megnyerte a
müncheni Európa-bajnokságot,
másrészt pedig, mert a vb előtt
egy szombathelyi viadalon 84,19
m-rel új országos csúcsot ért el.
Az előzmények ellenére nem indult túlságosan jól számára a
verseny, az első sorozatot 77,26
m-es dobással csak az ötödik helyen zárta. A másodikban ugyan
javított, de a 78,48 m is még
csak a negyedik helyhez volt
elég. Előzetesen a japán Murofusi
tűnt a legnagyobb ellenfelének,
de aztán gyorsan kiderült, hogy
Ivan Tyihon van a riválisok közül
a legjobb formában. A belorusz
atléta 80,69 m-re hajította el a
szert a második, 81,77 m-re a
harmadik sorozatban. Adrián is
tudott javítani, de nem annyit,
hogy azzal dobogós helyre lépett
volna előre. Mind a 78,48 m-es,
mind pedig a 79,22 m-es dobás
csak arra volt elég, hogy felzárkózzon a negyedik helyre.
A láthatóan fáradt 110 kg-os
óriás
a
negyedik
körben
79,01-et, az ötödikben pedig
78,49-et produkált. De nemcsak

A Mátrában a Szeviép
KOSARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnap délelőtt közel egyhetes
edzőtáborba utazott a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női
kosárlabdacsapata. A bajnokságra és a nemzetközi kupára készülő együttes Mátraházán, a Szeviép Rt. vendégházában lakik
majd. Újhelyi Gábor vezetőedző
már napokkal ezelőtt feltérképezte a terepet, s alakította ki a
felkészülési programot. A hegyi
futások mellett teremben is gyakorolnak majd a Tisza-partiak,
így a tréningeken a labda is rendszeresen előkerül majd.
Újhelyi mester nyolc kosarassal, Donkó Orsolyával, Mészáros
Kornéliával, Andra
Mandachéval, Russai Petrával, Szopkó Eszterrel, fex Annával,
Pungor
Kirsztinával és az ifi csapatból
felkerült Kovács Nórával - édes-

apja dr. Kovács Gábor, az egykori
NB l-es labdarúgó, az FC Szeged
csapatának jelenlegi ügyvezetője
- utazott el.
A felnőtt válogatott Kajdacsi
Judit egy négycsapatos nemzetközi tornán szerepel az Eb-helyszínén,

Görögországban,

Pat-

raszban a magyar csapattal, illetve Fűrész Diána és Roczkov Viktória Dél-Koreában az Universiadén játszik: így ők hárman ezért
nem tartottak a csapattal. A Szeviép augusztus 3i-éig edzőtáborozik a hegyek között, majd a következő héttől ismét az újszegedi
Gellért
Szabadidőközpontban
tréningezik a gárda.
•

A szeptember 19-én kezdődő
Európa-bajnokságra készülő női
kosárlabda-válogatott győzelemmel rajtolt a patraszi négyes tornán: Magyarország-Görögország
65-63. A legjobb magyar dobók:
Károlyi 20, Csákány 14, Eördögli
12. A másik mérkőzésen: Ausztrália-Szerbia-Montenegró 73-65.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 34. fogadási heti totó
és góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
A tótóban 13 plusz egy találatos szelvény 1 db, nyereménye 6 millió 9 3 3 ezer 974 forint. 13 találatos szelvény 3
darab, nyereményük egyenként 755 ezer 662 forint. 12 ta-

lálatos szelvény 129 darab,
nyereményük egyenként 17
ezer 574 forint. 11 találatos
szelvény 1295 darab, nyereményük egyenként 1751 forint.
10 találatos szelvény 10 ezer
133
darab,
nyereményük
egyenként 3 7 3 forint.
A góltotón hat találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényt sem találtak. 4 találatos
szelvény 11 darab, nyereményük
egyenként 6658 forint.

A dél-afrikai Jacques Freitag nyerte a férfi magasugrást.

ANNUS ADRIÁN ÉS SZEGED
Annus Adrián Szegeden született. A magyar atlétika jelen csillaga
a Tisza-parti városban látta meg a napvilágot. Igaz, a Csongrád
megyei székhelyen csak hat napot töltött. A kalapácsvető klasszis
nagybátyja, dr. Annus János szülész- és nőgyógyász. A sportoló
édesapja, Annus Andor - egykor távolugró volt - gyorsan eldöntötte, hogy első gyermekének a születését testvére vezesse le.
A néhány napos szegedi tartózkodás után Gyulára költözött a
család. Az általános iskola elvégzése után a helyi gimnáziumban
folytatta az iskolai tanulmányait tizenhat éves koráig. Ekkor
Szombathelyre költözött és már tudatosan az atlétikának szentelte minden idejét. Keményen tréningezett, hogy híres kalapácsvető
válhasson belőle. Pályája fokozatosan ível felfelé, közel két hete új
országos csúcsot dobott Szombathelyen egy nemzetközi versenyen.

emiatt volt oka bosszankodásra,
hanem amiatt is, hogy a szlovén
Kozmus is elé került egy 79,68
m-es dobással.
Elérkezett a verseny utolsó,
mindent eldöntő sorozata. Az
éremre esélytelenek ekkor sem

remekeltek, nem úgy Annus! Beleadva apait, anyait 80,36 m-re
szállt kezéből a kalapács. Ezzel
ugyan eldőlt, hogy már nem lehet világbajnok - magyar atléta
nyakába még sohasem akaszthattak világbajnokságon arany-

MTl-fotn: Thomas Kienzle

érmet - , viszont megnyílt előtte
az út az ezüstérem felé. Ehhez
csak az kellett, hogy a japán és az
ukrán vetélytársa ennél kisebbet
dobjon. Mind Murofusi, mind
pedig Skvaruk jócskán elmaradt
a 30 éves magyar atléta teljesítményétől. Tyihon már aranyérmesként utolsóra egy 83,05-os
dobással feltette ragyogó versenyzésére a koronát.
A többi döntőről röviden: a női
rúdugrást az orosz Szvetlana Feofanova 4,75 m-rel nyerte, a férfi
magasugrást pedig a dél-afrikai
Jacques Freitag győzelmével (2,35
m) ért véget. A férfi hármasugrás
svéd sikerrel zárult, Christian
Olsson 17,72 m-t ugrott. A nap
utolsó fináléjában dőlt el, hogy ki
a világ leggyorsabb sprintere
2003-ban. A világ szenzációt láthatott, a korábban esélytelennek
tartott Kim Collins (St. Kitts és
Nevis-i)
10.07
másodperccel
mindenkit maga mögé utasított.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A hét végén több rendezvényen is kaphatók lesznek a belépők

Ingyen parkolhatnak
Gőzerővel folynak a szeptember
6-án az újszegedi sportcsarnokban tartandó ökölvívógála előkészületei.
A rendőrség, a városőrség, a Közútkezelő Kht., a Közterületfenntartási Kht. és a Szepark Kft.
szakembereinek hathatós segítségével elkészült az a parkolási
terv, amely szerint a nagyközönség számára kijelölt parkoló Újszegeden a Torontál téren, valamint a Székely sor teljes hosszában lesz. A kiemelt szolgáltatású
(VIP-) jegyek tulajdonosai a Kisstadionban helyezhetik el járműveiket. A szervezők szerint elegendő számú parkoló áll majd a
több száz helyszínre érkező autó
részére, melyek ingyenesen állhatnak meg a forgalomirányítók
segítségével az ideiglenesen . kialakított helyeken. Természetesen ez azt jelenti, hogy az adott

útszakasz, azaz a Székely sor
szeptember 6-án 15 órától éjjel 1
óráig. A buszok terelő úton, a
Csanádi utcán, illetve a Népkert
soron közlekednek majd.
A jegyek árusítása továbbra is jól
halad. Ahogy közeledik a gála időpontja, napról-napra több jegy
fogy. A szervezők természetesen
gondoltak
mindenkire,
így
3500-től 10 ezer forintig kaphatóak a belépők. Érdemes minél hamarabb megvásárolni a belépőket,
mivel azok helyre szólnak, így előre kiválaszthatja magának a vásárló, honnan szeremé végignézni a
műsort.
A szervezők bővítették a jegyeladás helyszíneit, így a jelenlegi
árusító helyeken (a " szegedi
Tourinform Dugonics téri irodája, a szentesi IBUSZ Iroda és a újszegedi sportcsarnok) kívül a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus
28. és 30. között, a Hajtás Bizton-

LABDARUGAS
Ma és holnap játsszák a selejtező
harmadik fordulójának visszavágóit
a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az
MTK Hungária gyakorlatilag esélytelen a budapesti 4-0-ás vereség
után.
Kedd: Sparta Praha (cseh)-Vardar
Skopje (macedón) 3-2,17 óra, Chel-

KIÜTÉSES GYŐZELMEK
Az NB I/B-s ifjúsági
labdarúgó-bajnokságok második
fordulójában az FC Szeged
csapatai kiütéses győzelmeket
arattak Nagykőrösön.
U17: Nagykőrös-FC Szeged
0 - 1 1 (0-5). Szeged: M o l n á r Kovács (Ben Redovane),
Tweneboah, Kreizler, Rácz Tóth (Fejsze), Papdi, Frank, Végh
(Nagy L.) - Szélpál T. (Terhes),
Vajner (Stetakovics). Edző:
Protity Sándor. Gólszerzők:
Fejsze (4), Vajner (2),
Stetakovics, Szélpál T., Végh,
Frank, Papdi.
U19: Nagykőrös-FC Szeged
0 - 1 2 (0-3). Szeged: ReguliMészáros, Szalai A., Túri, Kószó
(Rácz G.) - Simon, Fülöp,
Huszárik (Harmos), Czakó
(Völgyi R.) - Péter S. (Dlusztus
A.), Duba (Szélpál A.). Edző:
Paksi Péter. Gólszerzők: Péter S.
(4), Dlusztus A. (3), Harmos (2),
Fülöp, Völgyi R., Huszárik.

ságosan X. Járműipari Szakkiállításon augusztus 29-én és 30-án, a

HORGÁSZHÍR
A deszki Maros Ponty HE
augusztus 30-án 8 és 12 óra
között környezetvédelmi napot
tart. Ezért az egyesület vizein
ezen a napon 4 és 12 óra között
horgászati tilalom van

ralcparton megrendezésre kerülő

érvényben.

Közép-Európa legerősebb embere
páros csapatbajnokságon augusztus 30-án, valamint a Etelka sori
stadionban megrendezésre kerülő
kick-box gálán.
Eldőlt a hivatalos mérlegelés
helyszíne. Aki kíváncsi erre a látványos eseményre, és személyesen is találkozni szeretne a mérkőzések előtt is a versenyzőkkel,
Madárral és ellenfelével, annak
csak annyi kell tennie, hogy kilátogat 2003. szeptember 5-én 16
és 17 óra között a Cora hipermarketben. Érdemes leszéngedni a kíváncsiságnak, mert a szeri
vezők különböző meglepetésekkel várják az érdeklődőket. Az
már korábban eldőlt, hogy a sajtóedzés a Média Markt áruházban lesz szeptember 4-én.
M . J.

Bajnokok Ligája visszavágók
sea (angol)-Zilina (szlovák) 2-0
20.45, Wisla Kraków (lengyel)-Anderlecht (belga) 1-3,21, Deportivo La
Coruna (spanyol)-Rosenborg (norvég) 0-0, 21.30. Szerda: Celtic
(skót)-MTK, 4-0,20.45, Lokomotív
Moszkva (orosz)-Sahtyor Donyeck
(ukrán) 0-1,18, CSZKA Szófia (bolgár)-Galatasaray (török) 0-3, 19.30,
FC Köbenhavn (dán)-Glasgow Rangers(skót) l-l,20.05,BorussiaDortmund (német)-FC Bmges (belga)

UNIVERSIADE-ARANY
A cselgáncsozó Kosztolánczy
György aranyérmet szerzett a
dél-koreai Teguban zajló 22.
Univcrsiadén. A 100 kg-os
kategóriában szereplő magyar
versenyző a francia Bruziauy, a
brazil Correa és a mongol
Bajtargal legyőzésével jutott el az
elődöntőig, ahol a litván
Paskeviciusnál is jobbnak
bizonyult. Ekkor már biztos volt
az éremszerzés, Kosztolánczy
azonban nem elégedett meg
ennyivel, az olasz Giaccagliával
szemben egy waza-arival
megszerezte a végső győzelmet.

1-2, 20.30, AEK Athén (gprög)Grasshoppers (svájci) 0-1, 20.30,
Ajax (holland)-Grazer AK (osztrák)
l - l , 20.30, Slavia Prague (cseh)-Vigo
(spanyol), 0-3, 20.45, Dinamó Zagreb (horvát)-Dinamo Kijev (ukrán)
1-3, 20.45, Newcastle United (angol)-Partizan B. (szerb- montenegrói),
1-0, 20.45, Olympique Marseille
(francia)-Austria Wien (osztrák), 1-0,
20.50, Benfica (portugál)-Lazio
(olasz), 1-3,22.

FIATALOKAT VÁRNAK
A Tiszasziget megyei I. osztályú
labdarúgócsapata serdülő és
ifjúsági korú játékosokat
toboroz. Jelentkezni kedden és
pénteken 18 órától a pályán
Puskás Tibor és Hegyeshalmi
Tibor edzőnél lehet.
EDZŐMECCS
Augusztus 28-án 18.30-koraz
átalakult Első Beton NB l-es
futsalcsapata edzőmeccset
játszik az újszegedi
sportcsarnokban az NB II-be
feljutott Lubickával.
START DÖNTETLENNEL
Döntetlennel kezdtek a magyarok
a brazíliai férfi junior
kézilabda-világbajnokságon. Tóth
László együttese az argentinokkal
találkozott a nyitónapon, és bár a
félidőben még 9 - 8 volt az állás,
végül 20-20 lett a végeredmény. A
válogatott hétfőn szabadnapos,
kedden pedig a lengyelekkel
játszik.
ÍJÁSZOK TRÉNINGJE
Mindszenten szeptember 6-án
indul újra az íjászok edzése.
Várják azokat a sport iránt
érdeklődő, 9 év feletti fiatalokat,
akik kedvet éreznek a sportág
iránt. Jelentkezni Deli József
szakosztályvezetőnél a
226-351 -es telefonszámon lehet.
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A nyár enyhe lejtése

A csalók
1060 éve

FARKASCSABA

BANGKOK (MTI)

A nyár telt tovább. Túljutott az idő augusztus huszadikán is. Thakácsnak ismerősnek tetszett a
dátum. „Augusztus húsz...", mondta
magában,
„mi van augusztus huszadikán ? Legalábbis: minek kellett volna lennie?"- Világosan érezte: valami nem következett be az említett napon, valami elmaradt. De mi?Aztán eszébe jutott: persze,
a vihar! A Balatonon ugyanis mindig augusztus
huszadikán, legalábbis huszadika táján következik be a nyárvéget jelző, nagy vihar, amelytől fogva aztán lassan-lassan, végestelen
hosszadalmas,
enyhe lejtéssel - amelyben buckaszerú. újra meg
újra föl- és fölemelkedések is lelhetők - kezdetét
veszi a lehűlés. - Th. persze
legmesszebbmenőkig
nem a Balatonnál tartózkodik, hanem lenn, mélyen, délen, a reszkető napsütésben, de mindig
számon tartja a balatoni, nagy vihart, tévéképernyő segítségével. - Régebbről azonban
ismerős,
nagyon is ismerős számára e szezonzáró vihar,
amely vihartól kezdve semmi nem olyan, mint
azelőtt, a nap süt, de nem úgy süt, mint azelőtt
sütött, valamiképp eltompul minden, a szél fúj,
érzéketlenül, észak-északkelet
felől, a kapásjelzők ritmikusan himbálóznak a szélben,
aztán,
mikor egyszer csak fölugrik hirtelen
valamelyik,
és a fárasztás végén a szákban piheg a ponty, Thakács tanácstalanul vakarja fejét: hát ezzel mit csináljak ? Miért kellett kifogni egyáltalán ? - Igen,
ilyenkorra rendesen érdektelenné vált a vakáció,
érdektelenné vált a nyár, érdektelenné a halak,
nemcsak érdektelenné, hanem érvénytelenné: a
magnószalag végén az a rövid, fehér, „süket" sza-

kasz, nem vesz föl semmit, hiába beszélsz reá.
Thakács a vakító, fehér fényözönben, a még opálos. tejesfehér színű víz, és a
kifejezéstelen-világoskék ég között, a fáradt-fehérespirossá
fakult
kövezés előtt kuporogva - közben hintáztak a kapásjelzők - kimondottan vágyat érzett az iskola
iránt (ez, természetesen,
a tényleges iskolaidő
kezdódtével, azonnal és gyökeresen tovaszállt, és
meglepően rövid időn belül hihetetlen
ellenszenvbe fordult át). Most azonban sem szezonzáró vihar nem mutatkozott, sem a nyár enyhe lejtése nem megfigyelhető - tovább zúg a nyárgépezet. hajó. mikor messze még a két mólókar, nem
kell csökkentett üzemmódba helyezni a motort,
majd teljesen kikapcsolni, hogy az utolsó, pár
száz métert némán tegye meg a hajó, csak az
utolsó métereknél kell újra kikapcsolni a hajtóművet, hátrafelé menet immár, s feldübörögnek,
habosra kavarva a vizet, a motorok. Aznap este.
Thakács; hazaérkezve, nagy készülődésben találta Á.-t. - Reggel be kell mennem az iskolába, tanévkezdés előtti értekezlet lesz - mondta Á., iratrendezgetés közben. „Tudom, ez van huszadika
után", kapott észbe Th., a pedagógusok számára
már ekkor kezdetét veszi az iskola. Föléledt benne a rémület, amit, az iskola iránti vágy csillapultával, közvetlenül tanévkezdés előtt érzett gyerekkorában, évről évre mindig, mint kisdiák. Feldülxirögtek - hirtelen hátramenetbe kapcsolva a hajómotorok. Mégis, igen, mégiscsak lejt a nyár.
...Esős, csöpörgős reggelre ébredt másnap a város. A nap: sehol. Szürke, tűnődő volt az ég.

Napos
Készítette

Fejenként 1060 évi börtönbüntetésre ítélte egy bangkoki bíróság
a tbaiföldi főváros vízműveinek
két díjbeszedőjét. Egy bűntársuk
„megúszta" 835 évi börtönnel. A
két nő 212 esetben a saját zsebébe „folyatta" az ügyfelek által kifizetett vízdíjat és ezzel csaknem
21,5 millió magyar forintnak
megfelelő összeggel károsította
meg a vízműveket. A bíróság indoklása szerint a szokatlanul
hosszú büntetések kiszabása abból adódik, hogy az elkövetett
csalások mindegyikéért kiszabható büntetéseket összeadták.
Arra lehet számítani, hogy az elítéltek legfeljebb 50 évet töltenek
majd rács mögött. Mellékbüntetésként az eltulajdonított pénzt
vissza kell fizetniük a vízműveknek.

A sok napsütés mellett csupán néha növekszik meg kissé a gomotytelhőzet. Csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél mérsékelt marad.

Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

A NAP VICCE

Veszélyes dolog a nagyothallás egy fülproblémával küzdő brazíliai férfi, mivel tévesen úgy hallotta, hogy őt szólítják, ondóvezeték-elkötési műtéten esett át.
Valdemar Lopes de Moraes a műtőbe sétált, mikor az orvosok egy
Aldemar Aparecido Rodríguez
nevű beteget szólítottak. A 39
éves férfi akkor sem szólt semmit, mikor a nővérek azt a testrészét kezdték a beavatkozásra

ISTEN ELTESSE!
IZSÓ
Az Izsó lehet az Ézsau alakváltozata, vagy a József régi Izsóf változatának rövidülése, esetleg az
Izsák becézése. Ma már csak vezetéknévként ismert. A romantikus szobrászat kiváló művelője
volt Izsó Miklós, akinek szobrai
közül több is a Nemzeti Galéria
tulajdona. Legismertebb művei:
a Búsuló juhász, az Arany Jánosról, II. Rákóczi Ferencről, Egressy Gáborról és Zrínyi Ilonáról
készült mellszobra, a Magyar Tudományos Akadémiát díszítő
szobrok közül is több az ő munkája. Egyéb névnap: Adolár, Margit, Natália, Natasa, Rita, Tália,
Zamfira. Az Adolár germán név,
jelentése: nemes nemzetségből
való férfiú. Natália latin eredetű,
azt a leánygyermeket jelölte, aki
karácsonykor, Krisztus születésnapján jött világra. A Natasa a
név orosz változata.

Viagraakció, féláron
VARALL0 (MTI)
Erckcióakcióba
kezdett
egy
észak-itáliai település polgármestere:
gondoskodott
róla,
hogy két héten át féláron lehessen kapni a férfiúi nemi potenciált erősítő pirulát, a Viagrát. A
7500 lelket számláló Varallo képviselő testülete a saját zsebébe
nyúlva, önkéntes hozzájárulással teszi lehetővé az árkedvezményt. Gianluca Buonanno polgármester megindokolta az akci-

ót: „a lakosok jó közérzetének
biztosításához hozzátartozik a
boldog szexuális élet". A két heti
kedvezmény után a polgármester
tervei szerint megvonják a mérleget, és ha kiderül, hogy jelentősen megugrott a Viagra iránti kereslet, újabb akció követhezhet.
Buonanno szerint ugyanis már
van szponzor a szerre nyújtott
árengedmény további finanszírozására. Eddig ezer eurót költöttek az idősebbek szerelmi életé-
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Békéscsaba

A következő napokban ismét erősödik a nappali felmelegedés, visszatér a kánikula.
A hét végéig csupán szórványos zápor, zivatar valószínű, maid szombaton tartósabban megnövekszik a felhőzet és többfelé várható csapadék.

Szerda

Csütörtök

Max3r
Min: 16 e
Napos

előkészíteni, amelynek nem sok
köze van a fülhöz. De Moraes később elmondta: azt gondolta,
hogy fülgyulladása már olyan
előrehaladott, hogy a heréjére
húzódott... A kéretlen műtétre a
délkelet-brazíliai Montes Claros
település Doctor Jósé Carlos de
Espirito Santo nevű kórházában
került sor. Érdekesség, hogy a
kétgyermekes földműves nem jelentett be panaszt a kórházban ehelyett a következő héten bejelentkezett... hallásvizsgálatra.

Péntek

Szombat

Max:32°
Min:20

Max:35
Min:22c

Változó

Zápor

Max:29°
Mtn:17°
Zivatar

O
Vízállás:
ATisza Szegednél 94 eni (hőfoka 24.9 C°), Csongrádnál-153 cm,
Mindszentnél - 2 2 eni. A Maros Makónál - 9 3 cm.
A Nap kel: 5.53, nyugszik: 19.38, Hold kel: 5.53, nyugszik: 18.19

TOSHIBA klíma

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
értékesítése
egyedi részletfizetéssel .
A TOSHIBA Magyar- FÖSZER-ELEKTROPROFIL KFT.
országi képviselete:

|
|

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

Megfojtotta fivérét
ÚJDELHI (MTI)
A saját fivére fojtott meg Indiában egy 26 éves AIDS-beteg férfit, nehogy megfertőzze őt vagy a
család más tagjait. A beteg fivérre álmában támadt rá testvére -

közölte a rendőrség. Hivatalos
egészségügyi adatok szerint Indiában több mint négy és fél millióan fertőződtek meg eddig
HIV-vírussal, illetve betegedtek
meg AIDS-ben - jelentette a dpa
hírügynökség.

Gond a fehér műláb
LONDON (MTI)
Fehér műlábát utaltak ki egy fekete asszonynak lábaniputációja
után Angliában. Ingrid Nichols
megdöbbenéssel fogadta, amikor
az őt ellátó kórházban közölték
vele, hogy külön még 3000 fontot (csaknem 1 millió 200 ezer
forintot) kell fizetnie, ha fekete
műlábát akar. A brit állami
egészségügyi intézet csak az asz-

szony által benyújtott panasz hatására hátrált meg a lábügyben.
„Ez kifejezetten szégyen!" - hangoztatta a mozgáskorlátozottak
jogaira ügyelő brit bizottság szóvivője, hozzátéve, hogy intézményesített rasszizmus van az
egészségügyi
intézetben.
„A
mozgáskorlátozottakat nem lehet egy kaptafára venni, azzal elintézni,
hogy
mindenkinek
ugyanaz a kötelező" - mondta.

Mérvadó a műszaki szempont
5

4

i

REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 16. számú soraiban
egy bizonytalan ifjú panasza olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. (Zárt betűk: É, K, T) 11.
Kozmoszban utazó. 12. Én Berlinben. 13. Égéstermék. 14.
Partnere. 16. Ama. 17. ...ad; előidéz. 19. Német nagyváros. 20.
Nagycsalád. 22. Homokos tengerpart. 24. Üres tál! 25. Na- 16
gyobb edény. 26. Hosszmérték röviden. 27. Iratfűző kapocs. 28. 20
21
Bosszúságot kifejező szó. 29. En. ön párja. 30. Folyadék. 31.
Becézett férfinév. 33. Pusztító időjárási jelenség. 35. Mozart 26
egyik keresztneve. 37. Kelvin. 38. Csapadék. 39. Terem oroszul.
•
40. Tangens. 41. Haszon- és hobbiállatok. 43. Kendertörő esz- 29
köz. 45 Darabonként szedi. 47. A hét vezér egyike.
»34
FÜGGŐLEGES; 1. Ragaszkodó. 2. Gavallér régi szóval. 3. Félig
valaha! 4. Műszálféleség. 5. Ez a tibeti szarvasmarha (két 36
36
szó). 6. Megpuszil. 7. Eme. 8. Építészeti stílus. 9. Nagy csend
jelzője. 10. Festőeszközök. 15. Csúnya, olvashatatlan írás. 16. 39
40
A megfejtés második sora. (Zárt betűk: R, E, í) 18. Ragadozó
állat. 21. Költőien juttat. 23. Műszó (DE0K). 26. Térbeli nagy- 43
ság. 30. Házi szárnyas. 32. Izomrost. 33. Német város. 34. To1»
vábbítod a labdát. 36. Air... (l^gipostebifL Születésünk helye.
41. Frankéi.. 42. Magot hinto44: MegkŐpfk46. Duplán; kedveltédességvolt.
( § ^ L - ¿ ö n W t f i r
HÉTFŐI
locsogás és ezer oldal maga a tömörség.
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TOLVAJOK
Szegeden egy élelmiszerboltba
ment be vásárolni egy helyi nő,
aki ez idő alatt kerékpárjának
csomagtartójában hagyta táskáját. Mire visszaért, a táska - benne mobiltelefonnal és fényképezőgéppel - nyomtalanul eltűnt.
A kár 112 ezer forint. Az egyik
strandról a sértettek pillanatnyi
figyelmetlenségét
kihasználva
két táskát loptak el ismeretlenek.
HAJLÉKTALANTÓL LOPTAK
A közelmúltban egymás után
kétszer loptak meg egy szegedi
hajléktalant. A férfi mindkét
esetben feljelentést tett a rendőrségen. Először a Dugonics téren
kapták ki kezéből mobiltelefonját, majd a Mars téren - alvás
közben - szabadították meg értékeitől: újabb mobiltelefonjától,
akkumulátor-töltőjétől, cigarettájától és öngyújtójától.
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A NAPOS OLDALRÓL. A szegedi Szabóné Nagy Bernadett egy éve
erőemelő Európa-bajnoki címet szerzett Balatonlellén. Fél évig az
Egyesült Államokban élt, most tért haza Floridából. A tengerentúlon abszolút bajnoki címet szerzett sportágában. Szeptembertől
két újszegedi edzőteremben is dolgozik majd, testépítő edzőként.
Emellett a Harmónia Művészeti Iskolában barokk zenét tanít.
Szabadidejében szívcsen kerékpározik, ha teheti, mindenhová két
keréken megy.
Fotó: Karnok Csaba
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További k i l á t á s o k

- Asszonyom, ugrásszerűen javult a férje állapota! - mondja a
pszichológus.
- M i b ő l gondolja?
- Két hete azt hajtogatta:
„Mindenki engem macerál!"
- És most?
- „Velem a kutya sem törődik!"

Fogamzásgátlott lett
MONTES CLAROS (MTI)
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BESURRANT
Megyeszerte folytatódnak a besurranásos tolvajlások. Forráskúton egy családi házba besurranva, az egyik emeleti szobában
lévő táskából kilencvenezer forintot vitt magával egy - azóta
keresett-tolvaj.

UJ HELYEN-*
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olasz gyermekruházat, cipő

S z e g e d , Kárász u. 9.

(Átrium Üzletház)

