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

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Holnaptól ismét ifjúsági napok Szegeden

TÉMÁINKBÓL
KÉTSZÁZ FORINT LEHET
EGY KILÓ KENYÉR
Idén nagyon gyenge
eredménnyel zárult az aratás,
tavaszra elfogyhat a magyar
búza, így félő, hogy a drága
importból őrölt lisztből kell majd
kenyeret sütni. Ha külföldről
kell behozni a búzát, egy kiló
kenyér ára akár a kétszáz
forintot is meghaladhatja.
A molnárok és a pékek
gabonahiánytól tartanak.
3. oldal

Vizes mozi és rengeteg koncert
A könnyűzenei koncerteken kívül sportolási és egyéb szórakozási lehetőséget kínál a holnaptól vasárnapig tartó Szegedi
Ifjúsági Napok.

FÜRTÖKBEN LÓGNAK
A KLÍMÁK
A klímák lassan ugyanúgy a
lakás nélkülözhetetlen
berendezései közé tartoznak,
mint a radiátorok és a
konvektorok. Egyelőre csak a
műemlék épületeket védi
rendelet a légkondicionálók
kültéri egységeitől, amúgy bárki
bárhová felszereltetheti a
berendezéseket. így azután
nagyon elronthatják a házak
homlokzatát a szerelők.
5. oldal

BORSODI színpad

Cinetrip

WESTEL színpad

Extrém övezet

Civilszervezetek
® Sátorhelyek

M Bejárat
H Bejárat, pénztár

A Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényeinek nagyobb részét a Partfürdőn tartják.
X. H A J T Á S BIZTONSÁGOSAN
j Á M M Ú i n u » S z a k k i á l l í t á s ÉS VÁSÁR

EKO PARK
(Szeged, Fürj u. 92/B)

2003.
augusztus 2 9 - 3 1 .
NEM FALAZZÁK BE
HERPAIÉKAT
Ideiglenesen leállították a
szegedi fürdő felújítási
munkálatait ott, ahol egy
nyugdíjas házaspár lakásának
ablakaitól néhány centiméterrel
emeltek volna falat, azaz
befalazták volna őket. A
házaspár ennek ellenére már a
lakáscserén gondolkozik.
5. oldal

Papírdobozok,

konyhatextilek

>• Szeged, Kölcsey u. 5.
(Royal Szálló mellett)

>• AJÁNDÉKSZIGET
Szeged Plaza
(könyvesbolt előtt) v**

www.delmagyar.hu

Fazekas Róbert ezüstje
Annus Adrián ezüstérme után
kedden megint olyan magyar versenyző következett, aki szintén
esélyes volt a dobogóra. Diszkoszvetőnk, az Európa-bajnok Fazekas Róbert a vb előtt vezette a világranglistát, így okkal reménykedtünk a medálgyűjtésben. A várakozásoknak megfelelően kiválóan dobott Fazekas, ám az idén

először vesztett az olimpiai első
litván Alekna ellen, ez pedig azt
jelentette, hogy a magyar atlétikának még mindig várnia kell a világbajnoki aranyéremre. A versenyen Alekna már az első dobására
elérte a végül győzelmet jelentő
69,69 métert.

Nagymennyiségű

A rendszerváltás előtt két évtizedig az ország minden részéből
és külföldről is sok érdeklődőt
vonzó, s a kilencvenes években
elsorvadt rendezvényt a szegedi
önkormányzat eleveníti fel. A
Partfürdőn felállított két színpadon négy nap alatt egymást váltják a népszerű, főleg hazai profi
zenekarok. Itt lesz például a Pál
Utcai Fiúk, a Zanzibár, a United, a Republic, a Back II Black,
a Nyers, Ganxsta Zolee és a
Kartel.
Az extrém övezetben bárki ingyen kipróbálhatja a felfújható
boxringet, a gladiátorpályát, a
mászófalat, az ülőfürdőben kialakított moziban pedig jól ismert magyar filmeket vetítenek.
A kitartó fiataloknak a koncertek után hajnalig tartó diszkót
szerveznek.
Részletek a Randevúban

hamis euró után kutattak a Chryslerben

Rendőrségi akció több
száz szegedi néző előtt

Bővebben a 15. oldalon

Két baleset, nyolc sérült, egy halott

Kisfiúkat gázoltak el
Két kisfiút gázolt el egy Fiat tegnap délután Szegeden. Nem sokkal később egy kilenc főt szállító
mikrobusz és egy személygépkocsi ütközött a Sándorfalvi úton.
Este kerékpárost gázoltak halálra Gátér közelében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy Fiat a József Attila sugárút felől tartott a József Attila sugárút
felé a Rózsa utcán, amikor a Csuka utcánál egy 12 éves kerékpáros
kisfiú kihajtott elé. A jármű vezetője ekkor már hiába fékezett,
nem tudta elkerülni az ütközést
és elgázolta a gyereket. A Fiat egy
másik autónak is nekihajtott,
majd a Rózsa utcában tovább sodródva, elütött egy szintén kerékpározó 13 éves bút is. A gyermekeket a mentők kórházba szállították. Lapzártánkkor kaptuk a

tájékoztatást, szerencsére mindkét kisfiú könüyebb sérüléssel
úszta meg a balestet.
A történtek után nem sokkal a
Sándorfalvi úton ütközött össze
két jármű. Egy Opel a dóci elágazásnál balra akart fordulni, amikor a mögötte lévő Fiat Puntót
előzni kezdte egy kilenc főt szállító Ford kisbusz. A busz az Opel
oldalának csapódott. A kisbusz
utasai közül hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Este kilenc órakor egy, valószínűleg kivilágítatlan kerékpáros
tartott Csongrádról Gátér felé,
amikor a településtől három kilométerre egy kamion elgázolta.
A lapzártánkkor még ismeretlen
személyazonosságú és korú férfi
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal életét vesztette. A helyszínelés idejére az utat
teljes Szélességében lezárták.

A Dugonics téren nagy feltűnést keltett a filmszerű akció.
Feltartóztattak, majd átkutattak egy tűzpiros
Chryslert tegnap délután a rendőrök Szegeden, a
Dugonics téri körforgalomnál. Az autóban feltételezhetően hamis 500 eurós bankjegyeket találtak.
Látványos, filmszerű rendőrségi akció színhelye volt
tegnap délután a Dugonics tér. A rendőrök egy piros
színű amerikai típusú autó, egy Chrysler Visionra és
utasaira csaptak le. A civil ruhás kommandósok

Fotó: Miskolczi Róbert

megbilincselték az autó utasait. Közülük kettőt egy
rendőrségi kocsiba ültettek, nu'g harmadik társuk jelenlétében átkutatták a Chryslert és a férfi tárcáját.
Infomációink szerint lakossági bejelentés érkezett
a rendőrségre. A telefonáló azt állította, hogy egy piros, külföldi rendszámú autóban és annak utasainál
feltételezhetően nagy mennyiségű hamis euró van.
Folytatás a 4. oldalon

f /
A Szegedi Ifjúsági Napok megnyitója,
^ O O S . augusztus 28-án 18— órakor, a Dugonics téren.
f A rendezvényt megnyitja: Szeged Város polgármestere
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Szegedi

Ifjúsági

Napok

A színpadi programok 1520 órától kezdődnek
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Mádl és a jogtudósok
BUDAPEST (MTI)

A kettős állampolgársággal kapcsolatos lehetőségek megvizsgálására konzultációt kezdett Mádl
Ferenc köztársasági elnök neves
jogtudósokkal - tájékoztatta az
államfő hivatala kedden közleményben az MTI-t. A közlés szerint „a nemzetközi és az európai
jogot, valamint az alkotmányjogot kiválóan ismerő jogtudósok"
között van Herczegh Géza, a hágai Nemzetközi Bíróság volt bí-

rája, Zlinszky János volt alkotmánybíró, Király Miklós, az ELTE Nemzetközi Magánjogi és
Cazdasági logi Tanszékének vezetője, valamint Martonyi János
volt külügyminiszter. Az államfői hivatal közlése szerint a jogászok felvázolták azokat a kérdéseket, „amelyek alapos feltárása
szükséges a megalapozott döntéshez". A tájékoztatás szerint a
vizsgálódás eredményeiről az államfő tájékoztatni fogja a közvéleményt.

Inter-Európa Bank, K and H Bank

Ki számolta a pénzt?

-
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A kormány adókedvezményt nyújtana az egészségcélú megtakarításokra

Befogadott EU-támogatások
A gyógyszergyártók fele jelezte, hogy megköti az
egészségbiztosítóval a visszafizetési szerződést.
O k a támogatás teljes összegét előre megkapják a keret túllépése esetén vállalják a rájuk eső rész
visszafizetését.
BUDAPEST (MTI)

A kormány keddi ülésén jóváhagyta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) alapvető feladatait meghatározó törvénymódosító javaslatokat
- közölte Gál /. Zoltán kormányszóvivő a kabinet
keddi ülését követő kormányszóvivői tájékoztatón.
Az intézmény július l-jén alakult meg, és a SAPARD Hivatal, valamint az Agrárintervenciós Központ jogutódjaként jött létre, továbbá kulcsszerepet
tölt be az uniós támogatások befogadása és felhasználása terén. A részletekről szólva Németh
Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
hangsúlyozta, hogy jó ütemben halad az EU-s agrárintézmény-rendszer kiépítése.
Elvi döntést hozott a kormány az egészségbiztosítási rendszer továbbfejlesztéséről, ezen belül célul

tűzte ki az önkéntes megtakarítások ösztönzését közölte Kökény Mihály (felvételünkön). A kormány azt kívánja elérni, hogy az állampolgárok önkéntes alapon, de szervezett keretek között takarékoskodjanak azokra a kiadásokra, amelyeket az
egészségbiztosító jelenleg nem, vagy csak részben
finanszíroz - mondta a politikai államtitkár Kökény Mihály közlése szerint az egészségcélú megtakarításokra adókedvezmény is járna. A gyógyszergyártók közel fele már jelezte, hogy megköti az
egészségbiztosítóval a visszafizetési szerződést, így
rájuk már nem vonatkozik az átmeneti gyógyszerár-támogatási rendszer A két héttel elhalasztott támogatási rendszerrel kapcsolatos rendeletet a kormány úgy módosította, hogy a gyógyszerész kamara valamennyi ügyviteli és számviteli kérdésére is
választ adjon. A kormány nyár közepén emelte 239
miibárdra a medicinák támogatására fordítható
összeget. Azok a gyártók és forgalmazók, amelyek
úgynevezett visszafizetési szerződést kötnek az
egészségbiztosítóval, a támogatás teljes összegét
előre megkapják, a keret túllépése esetén azonban
vállalják a rájuk eső összeg visszafizetését.

Hátrányos robbantó
BUDAPEST (MTI)

Feltáró beismerő vallomást tett
keddi, kórházi kihallgatásán T.
Tamás, az a húszéves nagykátai
fiatalember, akinek a táskájában
hétfőn felrobbant egy házilag
összeállított anyag a budapesti
6-os villamoson, a Nyugati téren. A BRFK nyomozó osztályának vezetője a fiatalembert jellemezve elmondta:
hátrányos
helyzetű családból származik, és
számára a világháló jelentette a

Répássy Róbert (balról) és Szijjártó Péter Fidesz-képviselő tudja,
mennyi a 6,2 milliárd forint.

A kormányfőt az újságírók mind
sűrűbben faggatják az Inter-Európa Banknál eltöltött időszakról. Legutóbb azt válaszolta,
hogy nem számolt pénzt...
BUDAPEST (MTI)

A 2004-es év felkészülés lesz arra, hogy a következő esztendőkben a magyar gazdaság képes legyen „rákapaszkodni egy világgazdasági fellendülésre" - közölte Medgyessy Péter miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő a PSZÁF elnökével kapcsolatban leszögezte: az
érdekli, hogy jól működik-e a felügyelet. Az interjút készítő újságíró kérdésére válaszolva jelezte: feltételezése szerint a K and H
brókercégénél történt szabálytalanságok és törvénytelenségek
kapcsán a bankfelügyelet nem
látta el megfelelően feladatát.
Azzal összefüggésben, hogy az
Inter-Európa Bankból, amelynek
korábban a vezetője volt, „6,2

MTI lilefotó: Htuzák Noémi

milliárd forint készpénzt vittek
ki", Medgyessy Péter közölte:
nem volt ott, hogy megszámolja
az összeget. Hozzátette, hogy a
bankoknak a rendőrség és a
bankfelügyelet felé jelezniük
kell, ha valaki túl nagy gyakorisággal, túl nagy összeget vesz fel.
TUdomása szerint ezt az Inter-Európa Bank megtette, és
ezekben az esetekben a rendőrség vagy nem reagált, vagy azt jelezte, hogy minden rendben van.
•
A PSZÁF méltánytalannak
tartja a Pénzügyminisztérium
napokban megkezdett vizsgálatát és kifogásolja a tényfeltárásban résztvevők személyét is,
hozzátéve, hogy a vizsgálat lefolytatására az Állami Számvevőszéket tartja megfelelően pártatlannak és alkalmasnak. Méltánytalannak tartja, hogy annak
a szervezetnek a felelősségét firtatják, amely feltárta a K and H
Equities Rt.-nél folytatott szabálytalanságokat.
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valódi világot, ahol előbb számítástechnikai, később vegyészeti
honlapokkal ismerkedett. „A fiatalember tipikus áldozat, korábban több inzultus érte a vonaton,
többször belekötöttek, a mobiltelefonját is el akarták venni tőle.
Ezért úgy gondolta, sajátos védekezési formát választ és 2003
elején vett egy Flóbert pisztolyt
és előbb kis, majd nagyobb
mennyiségben előállította a robbanókeveréket" - mondta Bodnár Zsolt alezredes.

Az INA megtámadta a Beopetrol privatizálását

Jogos vagyonvédelem
ZAGRAB (MTI)

Az INA horvát kőolaj - és földgázipari vállalat kedden délután
közleményben tájékoztatta a
nyilvánosságot, hogy jogilag törvénytelennek tartja a Beopetrol
szerbiai olajipari vállalat egész
privatizálását és minden törvényes jogi eszközzel folytatni fogja szerbiai vagyonának visszakövetelést mind Szerbia Köztársa-

Halottaikra NATO-katonák rajtaütésszerű akciója
gondolnak Karadzsics nyomában
PALE, SZARAJEVÓ (MTI)
KABUL (MTI)

Az afgán legfelsőbb bíróság indítványozta, hogy indítsanak büntetőeljárást a volt kommunista
rendszer tisztségviselői ellen. A
bíróság hétfői teljes tanácsülésén
született ilyen indítvány - jelentette kedden az afgán sajtó. A
kommunisták puccsal jutottak
hatalomra 1979-ben, majd a
Szovjetunó fegyveres támogatásával 1992-ig hatalmon is maradtak. A megdöntésükre indított polgárháborúban több mint
egymillió ember halt meg, több
millió ember vált hajléktalanná.
A legfelsőbb bíróság azért látta
éppen most időszerűnek a fellépést a kommunista rendszer
funkcionáriusai ellen, mert a fanatikus szunnita muzulmán tálib rendszer összeomlása (2001)
után sokan hazatértek külföldi
emigrációjukból, és most Nemzeti Egységpárt néven pártot alapítottak.

Amerikai, francia és olasz NATO-katonák körülvették kedden
a népirtással és háborús bűncselekményekkel vádolt, szökésben
lévő Radovan Karadzsics (felvételünkön) boszniai szerb pohtikus lányának házát a Szarajevó
melletti Pale városában, ahol Karadzsics „kormányának" székhelye volt a boszniai háború
(1992-95) idején.
Rövid időre készenlétben álltak a katonák Karadzsics feleségének, a magánorvosi praxist
folytató Ljiljana
Zelen-Karadzsicsnak a rendelője előtt is. A
békefenntartó erők egy szóvivője,
Dale MacEachern százados csak
annyit erősített meg az AP amerikai hírügynökség érdeklődésére, hogy „folyamatban van egy
művelet, amelynek célja, hogy
meghiúsítsák egyes személyek
Dayton-ellenes tevékenységét".
(Az amerikai közvetítéssel létrejött 1995-ös daytoni megállapo-

dás vetett véget a három évig tartó, 250 ezer halálos áldozattal járó boszniai háborúnak.)

Harci helikopterek és a sikertelen likvidálási kísérlet
DZSABALÍJA (MTI)

Izraeli harci helikopterek sikertelen kísérletet tettek a palesztin
Haniász katonai szárnyához tartozó személyek likvidálására. A
célba vett Hamász-tagok túlélték
a támadást, ám a helikopterektől
kilőtt rakéták robbanása következtében életét vesztette egy kívülálló, huszonhat járókelő pedig megsebesült. A helikopterek
célpontja egy gépkocsi volt,
amelyben 3 Hamász-aktivista
utazott Dzsabalíja településen.
Eszlelték a közeledő helikoptereket, a rájuk leselkedő veszélyt, s
hanyatt-homlok kimenekültek a
járműből, -időben biztonságos
helyre húzódva. Az egyik rakéta
telibe találta az üres gépkocsit.

Egy palesztin gyerek kővel dob meg egy járőröző izraeli harckocsit Dzseninben.

ság illetékes szerveinél, mind valamennyi nemzetközi szervezetnél, amelyekre az egyének és jogi
személyek jogos vagyonvédelme
tartozik. Mint emlékezetes, a
szerb privatizációs ügynökség
hétfőn jelentette be: a Lukoil
orosz olajipari óriás nyerte meg a magyar Mol ellenében - a Beopetrol
olajtermék-forgalmazó
szerb vállalat privatizációs tenderét.

RÖVIDEN
MEDGYESSY KORMÁNYFŐ
KÍNÁBA UTAZOTT
Kínába utazott kedden
Medgyessy Péter miniszterelnök
háromnapos hivatalos
látogatásra, nagy létszámú
politikai és üzleti küldöttség
élén, hogy a legmagasabb szintű
politikai kapcsolatok ápolása
révén is egyengesse az utat a
magyar-kínai
gazdasági-kereskedelmi
együttműködés előtt.
Kíséretében van Kovács László
külügyminiszter, Lamperth
Mónika belügyminiszter, Csillag
István gazdasági és közlekedési
miniszter, nyolc szaktárca magas
rangú képviselője, számos
üzletember és kamarai vezető.
ÁRAMKIMARADÁS
Egy munkagép okozta az
áramkimaradást a budapesti
tömegközlekedésben,- ezért 35
percre leállt több villamosjárat,
trolibusz és a kisföldalatti a kedd
reggeli csúcsforgalomban. A
Nagymező utcában dolgozott az
a munkagép, amely hozzáért a
trolibusz felső vezetékéhez, és
ezzel zárlatot okozott.
JÁSZLADÁNYI ISKOLA
Immár biztos, hogy - pénz
hiányában - nem tudnak még
egy első osztályt indítani a
jászladányi alapítványi
iskolában a 2003/2004-es
tanévben, így az oda később
jelentkezett tanulók egy
részének felvételére sincs
lehetőség - közölte az intézmény
igazgatója.

AZ MDF ÉS A MAGOSZ
A Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) szerint minden
gazdának joga van tudni: mi a
kormányzat szándéka az
agráriummal, egy évvel az uniós
csatlakozás előtt - közölte Jakab
István, a szövetség elnöke,
miután megbeszélést folytatott
Dávid Ibolyával, az MDF
MTI Telefotó/AP/Mohammed Rallas elnökével.
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Aranyáron mérik a gabonát, drágái a liszt és a kenyér

Az indulat
vezérel itt

Kétszáz forint lehet a vekni
Ha külföldről kell behozni a
búzát, egy kiló kenyér ára akár a
kétszáz forintot is meghaladhatja. A molnárok és a pékek
ugyanis már most gabonahiánytól tartanak.
Tavaszra elfogyhat a magyar búza, így félő, hogy a drága importbúzából őrölt lisztből kell majd
kenyeret sütni - fogalmazta meg
nemrégiben a sütőipar félelmét
Marton István, a Magyar Pékek
Ipartestületének közelmúltban
leköszönt elnöke. A szakember
szerint ugyanis a környező országokban lassan aranyáron mérik a kenyérgabonát, annyira
rossz volt a termés. A magas
árak pedig arra ösztönözhetik a
magyar termelőket és kereskedőket, hogy inkább a külpiacon adják el a búzát, s így előbb-utóbb
behozatalra kényszerül az ország.
Ha a pékek félelmei végül megalapozottnak bizonyulnak, az
nagyon rossz hír lesz a fogyasztók számára. A külföldről behozott búza ugyanis 20 százalékkal
is többe kerülhet, mint az itthoni, amelynek már most csillagászati az ára: tonnánként 33-35
ezer forintba kerül a magyar gabona.
Tipikus láncreakció az, aminek most a tanúi lehetünk mondta a vásárhelyi malom, a
Véka Kft. ügyvezető igazgatója,
Nyilasi Endre. Húsz éve nem volt
példa ilyen mértékű és ilyen
gyors áremelkedésre. Az eltelt
két hónapban a búza tonnánkén-

SZAVAY ISTVÁN

A kombájnok gyenge termést takarítottak be az idén.
ti ára rohamosan nőtt, így lett a
tavalyi 23 ezer forintos kenyérgabonából 33 ezer forintos, ami 40
százalékos áremelést jelent. Ehhez képest a malomipar csak 25
százalékkal adta többért a lisztet,
s ez azt jelenti: még egy 10 százalékos áremelési hullám várható
október táján, amikor majd hiány keletkezik a piacon.
A malom- és vele összefüggésben a sütőipar aggodalmai azért
megalapozottak, mert a teljes
hazai búzatermés mindössze 2,9
millió tonna, amihez 200-300
ezer tonna tavalyi, átmenő készlet is hozzájön. A becsült

Fotó: Schmidt Andrea

szik meg. A pékek azonban, noha már most a drágább lisztből
sütnek, még nem emeltek árat.
De szeptembertől elkerülhetetlen egy 15-20 százalékos drágulás, ami azt jelenti: az egyszerűbb kilós fehér kenyér ára
160-170 lesz, ám ha import
lisztből sütik, meghaladhatja a
200 forintot. A sütőipar szakembereit is próbáltuk megszólaltatni, véleményükhöz
azonban
nem adták nevüket. Mint mondták: a versenyhivatal már az áremelési szándék bejelentésekor
kartellt kiált.
F.K.

100-200 ezer tonnás exportárualap ugyanakkor hamar elfogyhat, hiszen például Romániában
már 37-39 ezer forintot is megadnak egy tonna búzáért. A
szükséges mennyiséget azonban
nehéz beszerezni, hiszen az Európai Unióban is rossz volt a termés. Nyilasi Endre szerint a kormány korlátozni fogja az exportot, ami ebben a helyzetben logikus intézkedés.
Ma a malomipar a pékeknek
52-54 forintos áron adja tovább a
lisztet, a kereskedőnek kilós kiszerelésben 72-ért, a háziaszszonyok pedig 78-80 forintért ve-

Nem zárják be a Ringát Kapuváron
Nem zárják be a Ringa Rt. kapuvári gyárát,
erről állapodott meg keddre virradóra Szanyi
Tibor, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM| politikai államtitkára
az érintettekkel, többek között a tulajdonosok, a dolgozók és a város képviselőivel.
A Pick-csoporthoz tartozó Ringa Rt. kapuvári gyárában nem húzza le a redőnyt

zárja be az Arago Holding Rt., az üzemet
még a héten megvételre, illetve bérletre
hirdetik meg. Az az ajánlattevő nyeri el a
vételi, vagy a bérleti jogot, amelyik a kapuvári üzemért a legtöbbet kínálja, illetve a
gyár legtöbb dolgozójának foglalkoztatását
vállalja.
Jelenleg a Ringa győri és kapuvári gyárában

1100-an dolgoznak, közülük 600-at a kisvárosban, 200-at a megyeszékhelyen bocsátottak volna el. A cég tulajdonosai azt követően
helyeztek kilátásba kényszerintézkedéseket,
hogy az első félévben a társaság 2 milliárd forinttal kevesebb árbevételt ért el, mint a tavalyi év hasonló időszakában és 840 millió forintos veszteséget halmozott fel.

Békefenntartásra készül a hadosztály
Békefenntartó feladatokat - köztük terrortámadás-elhárítást gyakorol a romániai Dud-Tautban novemberben a Magyar-Román
Közös Békefenntartó Zászlóalj. A gyakorlat fő tervezői konferenciája tegnap kezdődött, a vásárhelyi 62. Bercsényi Miklós
Gépesített Lövészhadosztály laktanyájában.
A háromnapos rendezvényt magyar részről Nagy Sándor alezredes, a dandár törzsfőnöke, román részről Grígore Fati ezredes
vezeti. Fábián László századostól, a 2. gépesített lövészzászlóalj

hadműveleti tisztjétől megtudtuk: az é v e n t e megvalósuló kö-

zös gyakorlatok mindig alkalmazkodnak az aktuális nemzetközi helyzethez. A novemberi
gyakorlaton, ennek megfelelően,

A novemberi gyakorlatra készülnek a vásárhelyi és a román katonák.

békefönntartó feladatokat hajtanak végre. A béketámogató műveletek gyűjtőfogalmának egyébként a békefenntartás csak egy
része;
a
békekikényszerítésben a magyar-román zászlóaljnak nincs szerepvállalási kötelezettsége.

A

gyakorlaton

és román századtörzs, amely
törzsvezetési gyakorlatot bonyolít le. A közös zászlóalj egy része,
„vegyes" állománnyal, szintén
térképgyakorlatot hajt végre.
Hódmezővásárhelyről mintegy
nyolcvan katona utazik Romániába ősszel.
- Egy-egy gyakorlatot három
konferencia előz meg, ezek során
rendezvényről
rendezvényre
pontosítjuk az eltervezetteket mondja Fábián százados. Hozzáteszi: a legfontosabb kérdésekről
a jelenlegi konferencián határoznak a résztvevők. A közös gyakorlat haszna nemcsak a konfliktushelyzetekben való eredményes helytállás módjainak kidolgozása, begyakorlása, hanem
egymás tapasztalatainak hasznosítása is. A román és magyar
katonák különböző iskolákat végeztek, többféle misszióban vettek már részt szerte a világon.
Szakmai tapasztalataikat, ismereteiket a missziókat látogatnak,
különböző ismereteket szereztek, ezeket a gyakorlaton átadják
egymásnak, ezzel is segítve az
eredményes feladat-végrehajtást.

részt

vesz majd egy teljes magyar és
egy teljes román lövészszakasz,
mely manővergyakorlatot hajt
végre, valamint egy teljes magyar

Fotó: Tésik Attila

f.cs.

A végletek országa lettünk. Legalábbis a végletes indulatoké. Mert
bár a szocialisták és Medgyessy bő esztendeje azzal az indíttatással vették át a hatalmat, hogy betemetik a mesterségesen ásott, a
társadalmat kettészakító jelképes árkot, az ország megosztottsága ma tán végletesebb, mint valaha.
Ha ennyire kicsorbul egy szándék, az ember óhatatlanul a kudarc okait kezdi keresni. Es hamar be is látja, hogy minden lábára
sántít az a fideszes szimpbfikáció, miszerint a szocialisták nem
temetni kívánják, hanem lelkesen tovább ássák azt a bizonyos
szakadékot. Igaz, nem paríroznak a Fidesznek, ám még mindig
messze nem vették föl a fiatal demokrata polgárok pengeéles, a
másik felet ellenfél helyett országrontó ellenségként
megjelenítő
stílusát.
Még mindig nem élnek ilyen eszközökkel, csak az a kérdés,
meddig. Mert jól látható, hogy a lassan kétpártivá szűkülő parlamentarizmusnak
egyre erőteljesebben működik az a sajátossága,
amely egymást kizáró társadalmi érdek- és
értékrendszerként
tünteti föl a két nagy párt képviseleti mechanizmusát.
Egyenként
igényt tartva a társadalom egészének vagy legalábbis nagy részének képviseletére és azonosulására. Holott a magyar valóság
messze bonyolultabb annál, mint amit a nagyon is leegyszerűsített parlamenti pártlogikák leképeznek. így aztán a pártok szükségképpen csak kisebbségi érdek- és értékrendszereket
mutathatnak föl, azaz a magyar társadalom többségének nincs valódi parlamenti képviselete. A kétpárti logika viszont azt kívánja, hogy
mindegyik párt a társadalmi többség érdekeinek
hordozójaként
lépjen föl, ekként fogadtassa el magát, a sajátjától eltérő nézetek
és módszerek teljes elvetésével.
Nagyon nagy baj, hogy majdnem kétpártivá silányodott parlamentünk. Azzal, hogy a Fidesz lényegében kisajátította a jobboldal
egészének a képviseletét, nagyon rosszat tett. Hiszen a szélsőjobb
parlamenti kiszorításával a párton belül jelentek meg szélsőséges
pohtikai elemek, az MDF pedig, miután nagyrészt lenyúlták bázisát, önállóan képtelen parlamenti pártként fönnmaradni.
Ezért
pedig folyamatos megalkuvásokra és rossz alkukra
kényszerül,
kormányon pedig képtelen kontrollt gyakorolni a Fidesz fölött.
Az, hogy az SZDSZ a legutóbbi közvélemény-kutatások
szerint
elérte a parlamenti küszöböt, nagy szerencse. De ez legföljebb árnyalja és nem deríti föl e nem túl vidám képet. Mert végtelenül
hasznos kontrollt gyakorolhatnak ugyan kormányon a szociahsták politikája fölött, ám - kis párt lévén - nem változtathatnak a
lényégében kétpárti parlament keserves logikáján. Amely azt vetíti előre, hogy könnyen a temetetlen szakadékok, az elemi
együttműködésre
is képtelen, indulat- és önérdekvezérelt
politikai ehtek országa lehetünk.

Ki nyerne, ha most
lenne a választás?
A Medián közvélemény-kutatása szerint, ha most lennének a
választások, a Fidesz nyerne, az
országgyűlésbe három párt jutna be. A Szonda Ipsosnál még
mindig az M S Z P vezet.
A biztos szavazók 48 százaléka a
Fideszre,
41
százaléka
az
MSZP-re szavazna, ha most lennének a választások. A Medián
közvélemény-kutató cég felmérései szerint az SZDSZ még bekerülne a parlamentbe, a liberális párt 6 százalékos eredményt
érne el. A MIÉP-re a választók 2
százaléka, a Centrum Pártra, az
MDF-re és a Munkáspártra l - l
százaléka voksolna.
A
másik
nagy
közvélemény-kutató adatai szerint nem
rajzolódott át a politikai térkép.
A támogatottság csökkenése ellenére a biztos szavazók körében
még mindig 4 százalékkal vezet
az MSZP - derül ki a Szonda Ipsos tegnap nyilvánosságra hozott
felméréséből. A Fidesznek nem
sikerült új szavazókat magához
csábítania.
A Szonda a Mediánnal szemben kétpárti parlamentet jósol. A
két bejutó, a Fidesz és az MSZP
támogatottsága a teljes lakosság
körében 28-28 százalékos. A biztos szavazók körében az MSZP
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48 százalékot, a Fidesz 44 százalékot érne el. Az SZDSZ támogatottsága négy százalék. Az MDF
két százalékot kapna, akárcsak a
MIÉp a C e n t r u m Párt viszont
nulla százalékon áll.
Az MSZP-től elpártolt mintegy
félmillió szavazó n e m a Fideszt
erősíti, hanem elfordult a politikától. A teljes lakosság körében
37 százalék nem választott pártot.
- A miniszterelnök által is elismert kommunikációs hibák miatt csökkent az MSZP támogatottsága - vélekedett Botka László. A szocialisták megyei elnöke
hangsúlyozta: közvélemény-kutatók nem mérték a Fidesz-MPSZ
szavazóbázisának erősödését. A
megoldást a kormányprogram fegyelmezett és pontos végrehajtásában látja a megyei elnök.
Nógrádi Zoltán, a Fidesz-MPSZ
Csongrád megyei elnöke szerint
elsősorban László Csaba pénzügyminiszter júniusi nyilatkozata okozta az MSZP gyengülését;
„A választási programban megfogalmazott ígéretek, és a kormányprogram némiképp különböznek" - jelentette ki a pénzügyminiszter. Nógrádi szerint emellett a
választók közvetlenül érzik a gazdaság mélyrepülésének hatásait.
K.B.

•

KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Ma és holnap
osztják a tankönyveket az
ásotthalmi iskolában reggel 8-tól
délután 4 óráig. A tanévnyitó
pénteken délután 4 órakor
kezdődik, a napközis díjakat
szeptember 10-eés 15-e között
kell befizetni az eddig szokásos
módon.
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Letartóztatták
a heroincsempészeket

Nagymennyiségű hamis euró után kutattak a Chryslerben

Rendőrségi akció több
száz szegedi néző előtt

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a két külföldi
állampolgárt, aki 31 kilogramm, mintegy 300 millió forint értékű heroint akart Magyarországra csempészni Nagylaknál.

KÜBEKHÁZA. Ma délelőtt 9-tól
12 óráig és holnap délután 3-tól
5 óráig osztják a tankönyveket a
kübekházi általános iskolában.
Ezen a héten még jelentkezni
lehet az iskolai napközibe reggel
8-tól délután 3-ig. A jelentkezési
lapokat a helyszínen kell kérni.
A tanévnyitó ünnepség
szeptember 1 -jén, hétfőn reggel
8 órakor kezdődik.

Mint azt tegnap megírtuk, a
nagylaki határátkelőhelyen 31
kilogramm heroint és száz
gramm marihuánát találtak a vámosok. A Vám- és Pénzügyőrség
Országos
Parancsnoksága
(VPOP) szűkszavú közleményben számolt be a történtekről,
egyúttal hírzárlatot rendelt el az
ügyben.
Bunyevác Miloje alezredestől,
a VPOP Dél-alföldi Regionális
Parancsnokságának sajtófelelősétől annyit sikerült megtudnunk, az eset még múlt héten
történt, péntekről szombatra virradóra. A magyar-román határon két külföldi állampolgár, egy
férfi és egy nő gépkocsiját kutatták át a vámosok. A lökhárítókban, a lámpák mellett 31 kilogramm heroint, az egyik első
ülés háttámlájában pedig 96 csomag, összesen száz gramm marihuánát találtak.
A vámhivatal lefoglalta a mintegy 300 millió forint értékű kábítószert, a két külföldi állampolgár ellen pedig kábítószerrel való

MÓRAHALOM. Csütörtökön
délután 2 órakor
képviselő-testületi ülést tartanak
a közösségi házban. A
tanácskozás napirendjén
szerepel az önkormányzat idei
költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló beszámoló,
valamint az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálata és az
aktuális kérdések.
ÖTTÖMÖS. Tegnap testületi
ülést tartottak az öttömösi
önkormányzat képviselői.
Meghallgatták Bata Ferenc
polgármester beszámolóját az
utóbbi egy hónap eseményeiről.
A tanácskozás napirendjén
szerepelt az idei költségvetés első
félévi teljesítéséről szóló
jelentés. A polgármester
terjesztette be a népjóléti
támogatásokról szóló
javaslatokat. Az általános és a
művészeti iskola igazgatója az
intézmények munkájáról és a
tanévkezdésről beszélt.
RÚZSA. A Weöres Sándor
Általános Iskolában a tanévnyitó
szeptember l-jén nyolc órakor
kezdődik. Ezen a napon
szerezhetik be a tanulók a
tankönyveiket is. A
tankönyvosztás reggel nyolc
órától kezdve, egész nap
folyamatosan zajlik. Az ingyenes
tankönyvre jogosultakat
levélben előre értesítik.
SZATYMAZ. A szatymazi
általános és alapfokú iskolában a
tankönyveket csütörtökön és
pénteken, délelőtt 8 órától
délután 5-ig osztják. Az
ünnepélyes tanévnyitó pénteken
délután 5 órakor lesz.
SZEGED. Csütörtök délután 1
órától fogyatékosügyi fórumot
tartanak a szegedi városháza
alagsori sajtószobájában. A
munkaügyi központ munkatársa
tájékoztatja a résztvevőket a
városban található
munkalehetőségekről és
kérdéseket lehet feltenni a
fogyatékkal élők járandóságairól.
A Szegedi Mozgássérültek
Alternatív Egyesülete
beszámolót készít elő az ülésre a
szegedi épületek
akadálymentesítéséről.
ÜLLÉS. A Fontos Sándor
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában a
tankönyveket még a szerdai és
csütörtöki napon lehet átvenni.
A tankönyvosztás egész nap
folyamatosan zajlik, szerdán az
alsó tagozatosok, csütörtökön a
felsősök kapják meg könyveiket.
A tankönyvtámogatásra
vonatkozó igények benyújtására
még van lehetősége a
jogosultaknak. Az ünnepélye's
tanévnyitót augusztus 31 -én,
vasárnap délután 5 órakor
tartják.
ZSOMBÓ. A Kós Károly
Általános Iskolában a
tankönyvek megvásárlására a
héten egészen az iskolakezdésig
folyamatosan van lehetőség. A
tankönyvosztás mindennap fél
nyolctól délután öt óráig zajlik.
A tanévnyitó szeptember 1 -jén
háromnegyed nyolckor
kezdődik.

visszaélés miatt eljárást indítottak. A csempészeket a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.
Információink szerint a heroinszállítmányra
már
vártak
VPOP munkatársai. Értesüléseinket Bunyevác Miloje megerősítette. Mint fogalmazott, voltak
adataik arra nézve, hogy a napokban nagyobb mennyiségű kábítószer érkezik a határra. A sajtófelelős a nyomozás érdekeire
való hivatkozással nem kívánt
további részéletek elárulni, még
azt sem, hogy milyen nemzetiségűek a csempészek, és honnan
hová tartottak.
A vám- és pénzügyőrség regionális parancsnokságának illetékességi területén egyébként idén
n e m ez az első nagy értékű kábítószerfogás. Február közepén
egy szerb férfi Opel Vectrájának
átalakított üzemanyagtartályában öt kilogramm nagy tisztaságú heroint találtak 28 millió forint értékben. M á j u s közepén
Gyulán egy gépkocsiban mintegy 55 kilogramm heroinra bukkantak a vámosok. A szer értéke
329 millió forint volt. Legutóbb
július 2-án egy bolgár rendszám ú mikrobusz gáztartályában
találtak 20 kilogramm, 130 millió forint értékű heroint a vámosok.
A . T. J.

Személyesen senki sem kérheti az áram vagy gáz árát
Ritkán lehet látni ilyen utcai akciót.
Folytatás az 1. oldalról

A rendőrség két tárcában és a gépkocsi különböző
részeiben összesen nyolc darab 500-as címletű eurót talált. Az, hogy a bankjegyek valóban hamisak-e, szekértő dönti el.
A rendőrségi akciót több százan nézték végig, sokan hangosan kommentálták a látottakat.
- Az ilyeneket be se kéne engedni az országba.
Remélem, kitiltják őket. Nem is értem, felségjelzés
nélkül hogyan engedték át a határon ezt a kocsit háborgott egy kerékpáros férfi, aki szerint azért vonultak ki a rendőrök ilyen nagy erővel, mert az autó utasai ellenszegültek az egyenruhásoknak.
A téren és a környéken terjedő hírek szerint ukránokra csaptak le a rendőrök, mások araboknak,
míg egyesek romáknak vélték a megbilincselt, testes, sötét bőrű férfit. Az autóról sem volt egyértel-

Fotó: Miskolczi Róbert
mű, melyik országból érkezett, hiszen nem volt rajta a szokásos felségjelzés.
Végül kiderült, a férfi dán állampolgár, állandó
lakhelyeként a skandináv ország volt megjelölve. A
férfi egyébként törve, de beszélt magyarul, ám a
jegyzőkönyvet mégsem írta alá. Arra hivatkozott,
hogy nem tud magyarul olvasni, nem érti a szöveget, ezért csak ügyvédje jelenlétében látja el kézjegyével a jegyzőkönyvet.
A férfiakat előállították, őrizetbe vételükről lapzártánk után döntöttek. A Dugonics téren mintegy
fél óráig a rendőrök irányították a forgalmat.
Az akcióról M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese nem árult el részleteket, csak annyit
mondott, ma várhatóan közleményt adnak ki a történtekről.
A . T. J.

A Fekete sas Szemközt Géczivel
forgalma
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végén kezdődik a szegedi
Fekete sas utca gázvezetékének
fölújítása. A Dégáz Rt. a feladattal a Szegedi Mély- és Magasépítő Ipari Rt.-t bízta meg. A munka
augusztus 30-án (szombaton)
kezdődik, s várhatóan szeptember végéig tart.
A fölújítás első részében a Kölcsey utca és Kígyó utca közötti
szakaszon cserélik a vezetékeket.
A munkaterületen nem változik
a forgalmi rend (az egyirányú
közlekedés), parkolni viszont
csak a páros oldalon, az útszegéllyel párhuzamosan szabad. Az
utca páratlan oldalán tilos a
megállás. A változásokról táblák
tájékoztatják a járművezetőket.

Géczi József Alajos
szegedi
honatya lesz a vendége ma este 19.10-kor a Városi Televízió és a Délmagyarország közös m ű s o r á n a k , a Szemköztnek.
Az MSZP országgyűlési kép-

viselője volt a levezető elnöke
a n n a k a debreceni f ó r u m n a k ,
melyet a párt megújításáról
rendeztek. Erről beszélget vele
Márok Tamás, a VTV és Oláh
Zoltán,
a Délmagyarország
munkatársa.

Szélhámos díjbeszedő
Magát áramdíjbeszedőnek kiadó fiatalember csapott be egy nyugdíjast Szegeden. A díjbeszedő rendszer megszűnt, a közüzemi
számlák csekken, átutalással, vagy az ügyfélszolgálatokon fizethetők be.
A Démász Rt. díjbeszedőjének adta ki magát egy fiatalember szegedi
Bem utcában, és 8 ezer 700 forintot csalt ki egy nyugdíjastól. A határozott föllépésű, 25 év körüli férfi azzal csapta be az idős embert, hogy
jobban jár, ha egyben fizeti ki háromhavi áramfogyasztását, mert így
kedvezményt is kap. A nyugdíjas fizetett, „nyugtaként" pedig mindössze egy rózsaszínű postai pénzföladási csekkszelvényt kapott.
A kárvallott csak a hamis díjbeszedő távozása u t á n kezdett gyanakodni, s fölhívta a Démász Rt.-t, ahol fölvilágosították: a fiatalember
nem lehetett az ő megbízottjuk, mert személyesen már évek óta nem
szednek áramdíjat. Az idős ember ezután följelentést tett a rendőrségen.
- A díjbeszedő rendszer évekkel ezelőtt megszűnt - mondta Pipicz
András, a Dél-Alföldi Leolvasó Szolgáltató (DL) Kft. ügyvezető igazgatója. A Démász Rt. és Dégáz Rt. mérőóráinak leolvasásával, valamint
a szolgáltatási díjak beszedésével megbízott társaság munkatársai
személyesen nem keresik föl az ügyfeleket, viszont a csekken fizetők
címére eljuttatják az átutalási utalványt is tartalmazó számlalevelet.
A postai befizetés mellett átutalási számlán, vagy személyesen, a
Démász Rt. és Dégáz Rt. ügyfélszolgálati irodáján is befizethetjük a
szolgáltatás ellenértékét. Bárki jelentkezik a két társaság díjbeszedőjeként, akár mutat igazolványt, akár nem, az csaló.
A szélhámos fiatalember felbukkanása másutt is várható, ezért
ajánlott az óvatosság. Információink szerint a rendőrségen más még
nem tett hasonló bejelentést.
N Y . P.

Forgalmi dugó útkátyúzás miatt

Mátó-ügy
A tegnapi tárgyalás után eldőlt:
az eredeti tervekkel ellentétben
mégsem hirdet ítéletet holnap a
magyarcsanádi emberölés ügyében a Csongrád Megyei Bíróság
Katonai Tanácsa. A Szegedi Katonai Ügyészség emberöléssel
vádolja a bűncselekmény elkövetésekor 19 éves magyarcsanádi
sorkatonát, Mátó Árpádot. Tegnap véget ért a bizonyítási eljárás, elhangzottak a perbeszédek.
Az ügyész fenntartotta korábbi
álláspontját. A bíró jövő hét szerdán hirdet ítéletet.

Óriási forgalmi dugó alakult ki tegnap dél körül Szegeden, a József Attila sugárúton és az Algyői úton, valamint a környező utcákban.
Személygépkocsik, autóbuszok, kamionok több száz méter hosszan kígyóztak, senki nem tudta, hogy mi t ö r t é n t . A járművezetők egy
része visszafordult, s Tápén keresztül próbált eljutni Algyő felé. Kiderült, útjavítás m i a t t torlódtak fel a járművek, a Csongrád Megyei
Állami Közútkezelő Kht. 200 méteren kátyúzta az utat. A m u n k á l a t o k idejére csak fél pályán haladhattak a járművek, ez okozta a fennakadást. A forgalmat jelzőőrök irányították.
Fotó: Miskolczi Róbert
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Leállhat az építkezés a fürdő udvarában

Elmarad a falazás
Herpaiék ablakánál

O

S

T

A

B

O

N

T

Á

S

-

5

Fürtökben lógnak a légkondicionálók a falakon

A műemlékek védettek

Leállították az építkezést annak az idős házaspárnak az ablakai
előtt, akiket a szegedi fürdő felújítása miatt a tervek szerint
„befalaztak" volna.
Ideiglenesen leállították a szegedi fürdő felújítási munkálatait ott,
ahol egy nyugdíjas házaspár lakásának ablakaitól néhány centiméterrel emeltek volna falat, azaz befalazták volna őket. Mint korábban
megírtuk: a gyógyfürdő udvarára egy ötemeletes épületet terveztek.
Az idős házaspár hiába kért segítséget, nem kapott. Herpai László és
felesége önkormányzati tulajdonú lakásukból nézték, hogyan emelkedik a fal.
Cikkünk megjelenése után n e m sokkal az ügyben eljáró mórahalmi önkormányzat elrendelte az építkezés leállítását az érintett részen. A hivatal egyúttal egyeztető tárgyalást kezdeményezett a Fürdővizek Kft.-vei, Szeged város építési hatóságával, a kivitelezővel, az Ingatlankezelő Vállalattal és a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal. Az érintett hatóságok megbíztak egy tervezőt a probléma
megoldásával, ami a jövő hét elejére készül el. A tervek készítésénél
figyelembe veszik Herpaiék kérését is. A terv elfogadásáról a műemlékvédelmi hivatal gyorsított eljárásban tárgyal, és miután döntést
hoztak, csak utána folytatódhat az építkezés.
Tátrai Miklós építésvezető elmondta, néhány nap múlva kénytelenek lesznek teljesen leállni, hiszen a Herpaiék ablaka előtti rész nélkül, ahol egyébként a lépcsőház lesz, nem tudják folytatni a munkát.
Mint mondta, fél attól, hogy ez nagy kiesést jelent majd, hiszen egy
terv engedélyezése akár fél évet is igénybe vehet. Az építésvezető
egyébként tudott a két ablakról, de amikor jelezte a problémát az illetékesnek, azt a választ kapta, hogy ezzel nem kell foglalkoznia.
Hogy ez a kijelentés pontosan mit jelentett, azt nem lehet tudni, de
tény, az eredeti elképzelés szerint az építkezés megkezdésekor a Széchenyi tér 8. számú háznak már egyetlen lakója sem lett volna, az
épületet ugyanis gyógyszállóvá akarták alakítani. Ezt Rónai Gábor, a
Fürdővizek Kft. igazgatója is megerősítette, ám elmondta, erre nem
sikerült egyelőre pénzt szerezni, még keresik hozzá a befektetőket,
így a lakók maradtak, közülük azonban csak Herpaiéknak okozott
gondot az új épület, hiszen két ablakuk - egyébként teljesen szabálytalanul - a tűzfalon van, amelyet beépítenek.
Az Ingatlankezelő Vállalat valószínűleg méltányolja majd a nyugdíjas házaspár igényét, és csökkenti a lakbér összegét. Ők azonban már
a lakáscserén gondolkoznak. A Szent István téren már ki is nézték új
otthonukat, és remélik, hogy a pályázók közül előnyben részesítik
majd őket.
TÍMÁR KRISZTA

Egyszerűen elcsúfítja a klímás berendezés az elegáns Tisza Szálló
épületét.

Egyre többen szereltetik fel a légkondicionálót, amely megkönynyíti a kánikula elviselését.
Fotók: Karnok Csaba

Egyelőre csak a műemlék épületeket védi rendelet a légkondicionálók kültéri egységeitől,
amúgy jelenleg bárki bárhová
felszereltetheti a berendezéseket.

engedélyezik a berendezések felszerelését. Az általunk észrevett
szegedi példákkal kapcsolatban
azonban n e m tudott nyilatkozni,
azok a jelenleg szabadságon tartózkodó Mátyus Zoltánná hatáskörébe tartoznak.
A városháza építési irodájának
vezetője, Puppné Tombácz Ildikó
a hatályos rendeletből idézve
magyarázta el, miért nem szükséges építési engedélyhez kötni a
klímák kültéri egységeinek felszerelését. Ugyanis csak azon berendezésekhez kell kérni az iroda
áldását, amelyek kinti levegőt is
felhasználnak. Mivel a klímák a
belső levegőt forgatják, jelenleg
mindenki oda szereltet légkondicionálót, ahová akar.
Az egyik szegedi klímanagyhatalom, a Főszer-Elektroprofil
Kft. kereskedelmi és marketing-

A klímák lassacskán ugyanúgy
a lakás nélkülözhetetlen gépészeti berendezései közé tartoznak, m i n t a radiátorok és a
konvektorok. A hőmérsékletek
emelkedésével egyenes arányban n ő az eladott légkondik
száma, s évről évre több a
homlokzatokra szerelt, a falakat elcsúfító és a gyalogosok
nyakába ingyenfürdőt eregető
kültéri egység.
És akkor mi van? - kérdezheti
bárki, s előkotor emlékeiből egy
athéni városképet, ahol a berregő
dobozoktól szinte már nem is

látni a házak eredeti falait.
Ugyanakkor azt is érezzük, azért
valamiféle rendet tartani kellene.
Bertalan Sándor, a szegedi polgármesteri hivatal főépítészi referense szerint jelenleg egyedül a
védett épületek homlokzatát kell
óvni", azoknak is a közterületről
látható részeit. De nemcsak a
klímáktól, hanem parabolaantennáktól, árnyékolóktól, virágés zászlótartótól (ez utóbbiak felszerelésére is engedélyt kell kérni). Ha a műemlékeken mégiscsak felbukkannak kültéri egységek, azok leszereltetése a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal feladata.
A hivatalnál, közismertebb nevén a műemlékvédelemnél Petvai Ferenc munkatárs, Békés
megyei felügyelő megerősítette,
hogy a védett épületeken nem

igazgatója, Kispéter Gábor szerint a nagyobb megrendelők általában megterveztetik és engedélyeztetik az épületek légkondicionálását, s kerülik a külső
homlokzatok elcsúfítását. Például az általuk forgalmazott készülékek rendszere olyan, hogy
nagyobb távolságot is lehet tartani a beltéri és a kültéri egység
között. Egy magát megnevezni
n e m kívánó szerelő hozzátette:
mindig megnézi, hol a szomszéd berendezése és a meglévőhöz igazítja az újat, tehát igyekszik rendet tartani. Megsúgta:
ha építési engedélyhez kötik a
klímákat, azzal n e m a szerelőkkel, hanem a lakossággal szúrnak ki. Az engedély beszerzése
legalább két hónapot vesz igénybe.
FEKETE KLÁRA

Előkerült
Mikor lesz négysávos a 47-es? az eltűnt
apátfalvi nő

Folyamatosan tárgyalnak az AKA-val az M5-ös jövőjéről

Herpaiék ablaka előtt egyelőre nem emelnek falat, a liftaknát viszont már felállították.
Fotó: Schmidt Andrea

Két év múlva mindenképp megkezdik a 47-es út Vásárhely és
Szeged közti, még kétsávos szakaszának szélesítését, tárgyalások folynak azonban arról, hogy
már jövőre hozzáfogjanak a
munkához - mondta el tegnapi
vásárhelyi látogatásán a gazdasági minisztérium politikai államtitkára Gaál Gyula. Elmondta: a
terület mintegy 85 százaléka

már rendelkezésre áll, a többit
folyamatosan sajátítják ki. A régészeti feltárás most zajlik, és a
jelenlegi tervek szerint 2005-ben
kezdődik el a m u n k a a 4,7 kilométeres szakaszon.
Az M5-ös autópálya építésével
kapcsolatban Gaál Gyula kifejtette: folyamatosan tárgyalnak
az AKA Rt.-vel. Az állam célja az,

hető díjú autópálya épüljön, melyet ugyanolyan feltételekkel
használhassanak az autósok,
mint a többi magyar sztrádát. A
szocialisták tavalyi kampányukban azt ígérték: az M5-ös
2006-ra Szegedre ér. Ezt a dátumot minden bizonnyal be is tudják tartani - tette hozzá az államtitkár.

hogy egy jó m i n ő s é g ű , megfizet-

Szeged az idén 30 millióval többet fordított az oktatási intézmények karbantartására

A tavasz óta körözött B. Erzsébetet az évek óta eredményes határ
menti együttműködésnek köSZ. A. K.
szönhetően sikerült Romániában megtalálni - tudatta M. Toronykőy Márta, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrség szűkszavú közleménye szerint az adatgyűjtés
alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az asszony Romániában tartózkodik. A román rendőri szervek ezen a szálon elindulva megállapították a nő tartózkodási helyét, valamint azt, hogy a
tizennyolc esztendős magyar állampolgár egy barátjánál él Dolj
megyében, az ország keleti részén. Sorsáról a hatóságok később intézkednek.
Információink szerint az akkor
még tizenhét esztendős, de a napokban nagykorúvá vált nő még
április 9-én tűnt el, amit édesanyja májusban jelentett a rendőrkapitányságon. Hírt, életjelet
B. Erzsébet az eltűnés óta nem
adott magáról. Az, hogy Romániába távozott, azért tűnt valószínűnek, mert már előzőleg volt
egy romániai élettársa, akitől
gyermeke is született. Mindketten egyszerre távoztak külföldre,
a kisfiút pedig a nő meglehetősen szerény körülmények között
élő édesanyjára hagyták. A falubeliektől azt hallottuk, a pár
nagyjából mostanra valószínűleg
a kitartó nyomozástól függetlenül is előkerült volna.
Fotó: Schmidt Andrea
SZ. I. M.

Felújították az iskolákat a nyári szünet idején

Idén százharminc millió forintot költött a szegedi önkormányzat a
tanintézetek felújítására. Halaszthatatlan m u n k á k miatt az idén a
tervezettnél harmincmillió forinttal többet fordítottak iskolarekonstrukcióra, m i n t tavaly.
A szegedi ö n k o r m á n y z a t minden évben a nyári szünetekben végzi az iskolák, óvodák
k a r b a n t a r t á s á t , felújítását. A
városüzemeltetési iroda vezetője, Molnár László e l m o n d t a ,
hogy h u s z o n h a t általános iskola, huszonegy óvoda, tíz középiskola, két kollégium állagán javítottak a bő kéthónapos vakáció alatt.
Az intézmények többségében
felújítási m u n k á k a t végeztek
el, vízvezetéket és kazánokat
cseréltek, festettek, volt ahol
vakolni kellett, és akadt iskola, amelynél tetőjavítást végeztek.
Az ö n k o r m á n y z a t évente általában százmillió forintot fordít az oktatási intézmények
karbantartására. Idén azonban
ezt az összeget harmincmillióval megtoldották, mert volt

néhány halaszthatatlan m u n ka. Ezek közé tartozott például
a Széchenyi G i m n á z i u m és
Szakközépiskola
tornaterménél a tetőjavítás, a Gábor Dénes G i m n á z i u m és Szakközépiskola tetőablak cseréje és a
Tápai Antal Szakközépiskola
villamossági rendszerének felújítása. Megcsinálták még a
Rókus I. s z á m ú általános iskola födémjavításra, parkettázását és az ablakok cseréjét. A
Béke utcai iskolába pedig ú j
kazán és födém került. Legtöbbet egyébként a Rókus I. Szám ú Általános Iskolára költötte
az önkormányzat, nyolc és fél
millió forintot.
- A munkálatok már minden
intézményben befejeződtek, a
tanévkezdésnek nincs akadálya jegyezte meg Molnár László.
T.Á.

A Rókusi I. számú iskolában költöttek a legtöbbet ezen a nyáron felújításra.

Romániában találták meg azt a
fiatal apátfalvi nőt, akit a Makói Rendőrkapitányság hónapokon át keresett.

H
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Wir sind eine italienische Firma
der Lebensmittelbranche, die Halbfertigerzeugnisse
für Speiseeis und Kondiorei herstellt und verkauft,
führend in der Qualität, ISO 9002 zertifiziert.
Zur Unterstützung unseres Firmenwachstums suchen
w i r zur s o f o r t i g e n E i n s t e l l u n g

A SOLE H u n g á r i a Rt. a s z e g e d i ü z e m é b e
az e n e r g i a e l l á t á s t e r ü l e t é r e f e l v é t e l r e keres

VERKAUFSBERATER

kazánfűtőt

für unsere ungarische Filiale denen wir, nach angemessener
Schulung In unserem Firmensitz in Italien, die Betreuung von
unseren Kunden Im Gebiet Südungarn anvertrauen.
Wir wenden uns an junge Bewerber, die vorzugsweise schon
Verkaufserfahrung in der Lebensmittelbranche haben oder
sich entschlossen haben eine Verkaufstätigkeit auszuüben,
um sowohl in beruflicher als auch finanzieller
Hinsicht Fortschritte zu machen.
Wir bieten: Einführung in eine dynamische Firma in
ständigem Wachstum, eine Fachschulung und ein
interessantes Gehalt bestehend aus monatlichem Fixum,
Provision und Prämien.

E l v á r á s o k : K3-as k a z á n f ű t ő v i z s g a
Karbantartási területen

géplakatost
Elvárások:

szakirányú végzettség
önálló, gyors, p o n t o s m u n k a v é g z é s
ív- és l á n g h e g e s z t ő i v i z s g a e l ő n y t j e l e n t .
Jelentkezni: személyesen,

Haben Sie Interesse?
Melden Sie sich bitte schriftlich bei:
Fax Nr. 06-1/253-0411
E-mail: teofa@inext.hu

Czollner Sándor műszaki vezetőnél.
S z e g e d , B u d a p e s t i ú t 6. sz. a l a t t .
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Főtengely köszörülés
t e b e r g é p j á r m ű ,
m e z ő g a z d a s á g i
é s
m u n k a g é p

a u t ó b u s z ,
erty-

Rövid határidővel,
kedvező áron!
Tisza Volán Rt. • Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay N. u. 48. • Tel./fax: (62) 560-198

Az Ön márkakereskedője: c i t r o e n

TÓTH-KASA a u t ó k f t .
21 23
t*e2/«óeoo
~ '

OTP-GARANCIA
BIZTOSÍTÓ RT.

6725 Szeged, Szentháromság u. 13.
Telefon: 62-540-436, fax: 62-540-437

SZÉKEK, GYERMEK ÍRÓ- ÉS
SZÁMÍTÓGÉPASZTALOK
egyedi szín- és f o r m a v á l a s z t é k k a l !
ISO: 4 7 9 0 Ft • Visít B. karszék: 7 2 0 0 Ft

OTP-GARANCIA Biztosító Rt.
Csongrád megyei Igazgatósága

A SOLE H u n g á r i a Rt. a s z e g e d i ü z e m é b e

PÁLYÁZATOT HIRDET

a t e r m é k v á l a s z t é k növelésére m u n k a t á r s a k a t keres

fiókvezetői és értékesítési
vezetői

A z akciós árak csak a készlet erejéig érvényesek!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig

munkakör betöltésére.
Ön sikerrel pályázhat, ha:
* hálózatszervezési, üzleti gyakorlattal
* dinamikus, sikerorientált személyiséggel,
* vezetői tapasztalattal rendelkezik

A Délmagyarország Kiadó

TERMÉKMENEDZSERI FELADATRA

Szakmai önéletrajzát dr. Kasza Levente megyei igazgató nevére
címezve, 6701 Szeged, Pf.: 762-re küldheti el
2003. szeptember 1-ig.
Szeged és Csongrád megye területéről üzletkötő munkatársak
jelentkezését várjuk alkalmazotti vagy vállalkozói formában.
Jelentkezni a 62/424-341-es telefonon lehet.

munkatársat keres

Elvárások:
- felsőfokú végzettség
- jó k o m m u n i k á c i ó s k é s z s é g

a termékgártás területére,
az a l á b b i m u n k a k ö r ö k b e :

tejipari gépkezelő
tejfölgyártó
pasztőrös
Elvárások:
szakirányú k ö z é p f o k ú végzettség,
ö n á l l ó , gyors, p o n t o s munkavégzés.
Jelentkezni:
személyesen, n a p o n t a 13.00-14.00 óráig
Vörösmarti Katalin termelésvezetőnél,
zeged, Budapesti ú t í

- vezetői gyakorlat
- nagy m u n k a b í r á s
- nagyfokú önállóság

< GRAFOLÓGUS- ÉS

- számlaképesség

* ÍRÁSSZAKÉRTŐ-KÉPZÉS

Legyen Ön
ongrád
megye
legjobb

INDUL SZEGEDEN

- m é d i a területén szerzett gyakorlat előnyt jelent

( a KATONA ÁGNES igazságügyi és

F i z e t é s : fix alap + jutalék

szakképzési grafológus szakértő

Önéletrajzokat s z e p t e m b e r 4-ig
„Termékmenedzser"
jeligére a s a j t ó h á z b a k é r j ü k .

f által vezetett Országos írásszakértő
V Intézet Kft. szervezésében.
( T á j é k o z t a t á s és jelentkezés:
Tel.: 36/413-765 és 36/516-570
, Honlapunkról jelentkezési lap Is

A D r e h e r a l k o h o l m e n t e s és a

\ letölthető!
° ,www. irasszak.hu

^

\ÄiMf

024866994

QM^ÜKSZáfi

Dél-magyarországi Whirlpool
Márkabolt és Bemutatóterem

közös játéka

Szeged, S z e n t h á r o m s á g u. 34. • T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig

ffA"

KATEGORIAS MOSOGEPAKCIO!
• súlyautomatika • 15 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 800 cent.
124 900 Ft helyett

• 6. érzék • digitális • súlyautomatika
• 12 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 1200 cent.
149 900 Ft helyett

• 6. érzék • digitális
• súlyautomatika • 12 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 1000 cent.
139 900 Ft helyett

Keresse a Oélmagyarország és Délvilág 08. 29-i, 09.05-i, 09,12-i és 09.19-í számában
a KRE5Z-totó szelvényeket, töltse ki, majd a 4 szelvényt a 4 db Otehet alkoholmentes kupakkal
együtt küldje be a szelvényeken található címre!
A helyes beküldök közül 20 főt sorsolunk ki, akik részt vehetnek az október 4-én 14 órakor,
a Szeged Plaza-ban megrendezésre kerülő döntőn. Itt elméleti és gyakorlati feladatokból
álló versenyen dől majd el, hogy ki lesz
„Csongrád m e g y e legjobb gépkocsivezetője''.

12 alapprogram • 5 kg
• A/A energiaosztály • 800 cent.
• súlyautomatika
119 900 Ft helyett

99 900 Ft

m a g y a r cetelem

Bizonyítsa be!

79 900 Ft

119 900 Ft

i MM « .. • hím 17 i7t

Úgy gondolja, h o g y Ön a legjobb
gépkocsivezető Csongrád m e g y é b e n ?

74 900 Ft

TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!
i m t c i

I. díj:

c l / - VÁSÁRODON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

111 I LLLlX

d é l v i l á g

2 főre s z ó l ó h é t v é g e K ő s z e g e n teljes e l l á t á s s a l ,
egy teletankolt Seat Cordobával.

I I . díj: 30 0 0 0 Ft é r t é k ű v a c s o r a m e g h í v á s

S z e g e d t e r ü l e t é n d í j m e n t e s h á z h o z s z á l l í t á s . A z a k c i ó s árak a készlet erejéig é r v é n y e s e k .

III.-őíj: 15 0 0 0 Ft é r t é k ű v a c s o r a m e g h í v á s

DÉLMAGYARORSZÁG
mai,

D t t ' h c r . A fclsyab.ulu11 p i l l a n a t o k é rt.

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

info: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

•

i ' Q K s a i i :
SZl.Ci!)
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Miért végezzünk

házszentelést.

Egyre több alkalommal kérnek
arra, hogy szenteljem meg az új,
vagy felújított lakást, fő lenne,
ha minél többen tudnák, mi a
célja a házszentelésnek. Azután
megfelelőképpen fogadnák, ha
középületben házszenteléssel találkoznak. A cél megértéséhez
hozzásegít, ha leírom a házszentelés menetét.
Keresztvetéssel kezdjük: Az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ének: Indulj az
úton, előre nézz! N e m tántoríthat ezernyi vész! Életed útját végig kell járnod és az út végén Jézus fog várni!
Mindannyiunk életében biztos
tény, hogy néhány évtized múlva
megérkezünk a másvilágra. Megérkezünk oda, ahol aztán örökké
élnünk kell. Ez nem hit kérdés,
ez nem akarom, vagy nem akarom lehetősége, biztos tény, hogy
egyszer életünk végéhez érünk,
amikor átlépünk egy másik világba. Isten megüzente, hogy ott
a bennünket jutalmazni akaró
Jézus vár. Aki ezt az utat úgy
akarja végigjárni, hogy valóban a
jutalmazó Jézussal találkozzon,
annak időnként meg kell állni és
elgondolkodni: jó irányba haladok-e az úton? N e m kell-e valamin változtatni, hogy jutalmazómmal találkozhassam? Ilyen
megállás, elgondolkodás életünkbe a házszentelés is. Most
mielőtt egy felújított épületet
használatba vennénk, mi is megállunk és elgondolkodunk azon,
mire figyeljünk amikor használjuk ezt az épületet, amikor Jézus
felé közeledünk az úton. A Biblia
ad utasítást erre nekünk. Szent
Pál apostol pedig ezt mondja a
szeretetről: l.Kor 13,1-13. Szóljak bár angyalok vagy emberek
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy
pengő cimbalom.

kot és minden tudományt, legyen akkora a hitem, hogy hegyeket mozgassak. Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek. Vessem oda
testemet, hogy elégessenek, ha
szeretet nincs bennem, mit sem
használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny.
Nem kérkedik, nem gőgösködik.
Nem tapintatlan, nem keresi a
magáét.
Haragra nem gerjed, a rosszat föl
nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent eltúr, mindent elhisz.
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik!
E tanítás lényege, hogy a jó
úton járáshoz nélkülözhetetlen a
szeretet. Ezt a szeretetet semmivel sem lehet pótolni. Hiába van
nagy tudásom, hiába van sok
pénzem, vagy mérhetetlen hatalmam, ha a szeretet hiányzik életemből, rossz úton járok. A szeretet nemcsak mindennél fontosabb, de mindent pótol. Nincs
olyan körülmény, amely megakadályozhatná az embert a boldog megérkezésben a másvilágra,
ha a szeretet ott van a szívében.
Azért imádkozzunk a megszentelendő házért, az itt munkát végzőkért, az ide betérőkért,
hogy e szeretet meglegyen szívükben és értékes élet után Jézussal mint jutalmazójukkal találkozhassanak. Azután odaátról
segítsék a még úton levőket,
hogy ők is jó úton járjanak.
Miatyánk... (Közben szenteltvízzel meghinti a pap a házat.)
Ének: Testvér, ha egyszer eljutsz oda! Nézz vissza hozzám
bátorítva!
Mutasd az utat, amin kell járni
és az út végén lézus fog várni!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Amen.

Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes tit-

K A T O N A PÁL
PLÉBÁNOS

Óvodások kérdései
Az újszegedi színpad kerítésének közelében lévő padon ültem - többször - nézegettem a fákat, az ott játszó óvodásokat. Hozzám jöttek
néhányan, egy fiúcska megjegyezte: „Te a múltkor nem itt ültél!"
Tényleg nem. Ha kérdezte volna, miért, elmondom, hogy a felnőttek
rosszul viselkedtek, cipőjük talpáról a sarat annak a padnak a szélén
hagyták! Nem ültem rá. Kezemben a Tiszatáj egyik száma. Egy másik
fiú kérdezi, „Te tudsz olvasni?" Igen - válaszoltam. „Mióta?" Hetvenkét éve. A válasz megnyugtatta őket. Még pár szót váltottunk, majd
szaladtak társaik közé játszani. Számomra viszont ennyi is elég volt a
magány feloldására. Az okos, mozgékony gyerköcökkel öröm volt a
találkozás, és számomra mindig szép emlék marad...
KÁTA1 FERENC, SZEGED

P O S T A B O N T Á S -

Sintérek és állatmenhely
A felháborodás, a kétségbeesés,
de leginkább a tehetetlen düh
adott tollat a kezembe „Az elkóborolt
állatokat
megölik,
ugye!" cikk kapcsán. Én igazán
n e m vagyok gyűlölködő, de ha
meghallom a sintér szót, ökölbe
szorul a kezem és remegni kezd
a gyomrom. Az újságban leírt
eset Makón történt, de sajnos
én Szegeden is voltam már
szemtanúja „ h u m á n u s " gyepmesteri ténykedésnek, illetve
szerencsétlen cicákat kergető
sintérek látványának. Míg élek,
n e m felejtem el. Szerencsére,
ahol én lakom, azon a környéken jobbára állatszerető emberek laknak, etetik és vigyázzák
a kóbor állatokat, de sajnos még
mindig n e m vagyunk elegen ahhoz, hogy a sintértelep megszűnjön és végre felépüljön a régen várt állatmenhely. Nincs
szükség sintértelepre és sintérekre! Pénzbe kerül és n e m
igaz, hogy 10 napig őrzik az állatokat és utána elaltatják őket,
ha senkinek n e m kellenek.
Durván bánnak velük és n e m
elaltatják, hanem lemészárolják őket. A sintértelepre fordított pénzt költsék a menhelyre,
ahol h u m á n u s a n bánnak az állatokkal még akkor is, ha tényleg el kell őket altatni. Ha nézzük a külföldi tévéadók állatokról szóló műsorait, ott az állatrendőrség sokszor börtönnel
bünteti akár az állatok éheztetését is, n e m beszélve a kínzásról, vagy megölésről. Ott nincsenek sintérek már nagyon

Kiegészítés
a történethez
A július 7-i számukban hosszú
olvasói levél jelent meg „Klebelsberg egyik legkedvesebb Idinikája" címmel. A cikk írója dr.
Hencz Péter. Ehhez van kiegészítésem: ezen a klinikán műtött
engem 1941-ben dr. Tróján Emil.
A klinika legfelső emeletén a vízművek felőb legnagyobb sarokszobában feküdtem tizedmagammal. A második világháborúban, a vasúti híd bombázása
során ez az egyetlen klinika kapott találatot - ez volt legközelebb a hídhoz - a többi szerencsésen megúszta a támadást.
És itt jön az észrevételem: a khnikának csak az az egyetlen kórterme szenvedett sérülést, szakadt be a mennyezete, melyben
néhány évvel azelőtt én is feküdtem. Az épület többi részének
nem lett baja. A levélnek az az állítása, hogy porig rombolták a klinikát, nem felel meg a valóságnak.
KOVÁCSANTAL

Ez a Szeged nem az a Szeged
Dunántúh ismerősöm levelében
lehangolóan ír a jelenlegi szegedi
valóságról, íme:
- Tegnap „Szögedében" jártam.
Emlékeztem és ismerkedtem.
Sok dolog nem, sok más nagyon megváltozott. Korábban
kissé idegenkedtem a Kárász
utcától, most azonban nagyon
tetszett. N e m annyira, m i n t 50
éve, de tetszett. Felháborodni
már régen n e m szoktam, de
megdöbbentett, hogy a Tiszavirág szobrocskán ott van a kezük nyoma a spray-vel festegetőknek. S n e m mostani rajzok
voltak, a m i azt mutatja, hogy a
város illetékesei „kissé figyelmetlenek". (Nálunk is vannak
ilyenek, de csak egy hétig legföljebb.)
Aztán igen érdekes volt, hogy
azt állapítottam meg (remélem
tévedek), hogy számos utcán
életveszélyes kilépni a ház kapuján, életveszélyes keresni olyan
zebrát, ahol a gyalogos átevezhet
a túlsó oldalra. Az nálunk is szokás, hogy a zebrára lépőktől 15
méterre az autós gyorsítani kezd,
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Kutyabaj. A jóérzésű emberek n e m pusztítják el megunt kedvenceieket.
régóta, sőt lehet, hogy soha
n e m is voltak. Mi is Európába,
illetve az unióba tartunk, hát
úgy is kellene viselkednünk,
mert ott alapvető követelmény
a leghűségesebb barátaink, az
állatok védelme, tisztelete. Aki
nézett már egy kóbor kutya
vagy cica rettegéstől, félelemtől
tartó szemébe, soha n e m felejti
el (már ha emberből van).
Én sajnos n e m vagyok gazdag,
ha az lennék, Szegeden már volna állatmenhely. Minimálbérből

élek, de többször adtam már élelmet is kóbor állatoknak, illetve
az én cicám is talált, de nagyon
örülök neki, hogy megtaláltam
őt, mert sokkal „szegényebb"
lennék nélküle. Sok olyan ember
van Szegeden és bizonyára Makón is, aki egy összegben ki tudná fizetni az állatmenhelyet. De
azt hiszem, ebben mi, állatszerető szegény emberek hiába reménykedünk. így marad a gyűjtés és a várakozás. És persze a remény, hogy ilyen cikket nem kell

Fotó: Káinok Csaba

olvasnunk, mint a fent említett
volt.
Minden tiszteletem és megbecsülésem azoké az embereké,
akik az állatmenhely ügyét felkarolták és végre talán lesz is valami belőle. Az önkormányzatoknak pedig csak annyit: sintértelep helyett a pénzt az állatmenhelyre költsék. Sokkal emberségesebb „állatbarátaink" hűségét
meghálálni, mint lemészárolni
őket.
HEVESI GABRIELLA, SZEGED

Magyar Nobel-díjasok világszerte szétszórtan !i
írásommal nem kívánok senkit sem megbántani,
de jogom sincs hozzá... Mi, magyarok büszkék lehetünk, mint kis nemzet, hogy 13 Nobel-díjasunk
van. Nemrég történt, hogy Svédországban, Stockholmban a svéd király átnyújtotta Kertész Imrének
az irodalmi Nobel-díjat a „Sorstalanság"című alkotásáért, mint magyar származású írónak, aki Budapesten született. Az egész ország nagy örömmel
vette tudomásul, hogy ilyen nagy elismerés érte a
magyar irodalmat. Az ünnepségen a világ több tudósa is Nobel-díj kitüntetésben részesült. Az ünnepségen részt vett a világ elismert, sok jeles embere, Magyarország részéről Medgyessy Péter miniszterelnök, több magyar kiválósággal.
Úgy hiszem, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a
Nobel-díj a világon a legrangosabb kitüntetés...
Hogy miért írom ezeket a sorokat, megvan az oka!
Nemrég olvastam Kertész Imre Sorstalanság című
könyvét, melyet egy szomszéd középiskolástól kaptam kölcsön elolvasásra. Az jutott eszembe, hogy
Hódmezővásárhelyen 3500 példány térítés nélkül
kaptak az iskolások, s nem csak a diákok szerezhetnek tudomást a holokauszt bűneiről, hanem a
szülők is. Felháborító, hogy idővel egy kisebb csoport részéről szégyenteljes és ostoba kifogások merültek fel. Feljelentés, röplapok kerültek Hódmezővásárhelyen a békés és becsületes lakosok postaládájába ismeretlen tettes(ek) részéről.
Kérdezem, miért? Röpiratok kritizálták Kertész
Imre művét és Nobel-díját. Továbbá a röplap felelősségre vonta Hódmezővásárhely polgármesterét
és a képviselő testületet, amiért a fiatalságnak segítséget adott történelmi ismereteik szélesítéséhez.
Talán ezt a gesztust nem inkább elismerés és dicséret illetné? Tudomásom van arról, hogy Stockholmban nagyon sok középiskolás diák ingyen
kapta meg a „Sorstalanság" című könyvet (biztosan svéd nyelven).
Azon gondolkodtam, 15 éves volt Kertész Imre az
auschwitzi és a buchenwaldi koncentrációs táborban szerzett „élményei" idején. Én a könyvben
semmilyen „gyűlöletről-bosszúról" n e m olvastam.
Elgondolkodtam, hogy a könyv elolvasásánál milyen érzések vannak. Aki részese, netán „lakója"
volt a táboroknak, mit érez? Az az ember, aki emberségből elítéli, ami valóban történt, vagy az az illető, aki részese volt netán a „nácizmus" árnyéká-

ban... Találkoztam olyan emberekkel, akik úgy vélik, hogy ez a koncentrációs tábor talán nem is volt
igaz!
Úgy hiszem, a korom, életsorsom, tapasztalatom
megadja erkölcsi alapom ahhoz, hogy őszintén beszéljek. A sors úgy hozta, hogy Hódmezővásárhelyen egy jól menő tsz-ben dolgoztam, amelynek
még az akkori NDK-ban egy hasonló tsz-szel szoros kapcsolata volt. Később a Hódmezővásárhelyi
Szakszervezeti Vadásztársaság egy német vadásztársasággal barátságot kötött cscrclátogatás céljából. De nem ez a lényeges, hanem az, hogy német
barátaink a magyar termelőszövetkezet és vadásztársaság tagjait három esetben elvitték a buchenwaldi koncentrációs táborba.
Kérem, nem mese, hanem a valóság, amit mi ott
láttunk... A nagy bejáratnál, nagy fém betűkkel ki
volt írva „Arbeit macht frei." (A munka szabaddá
tesz.) Egy barakk eredetiben állt, sok másiknak csak a
helye volt meg. Volt ott krematórium, gázkamra,
pincék, ahol a falból akasztásra alkalmas rövid gerendák álltak ki, meg számtalan dorong, alkalmas valakit fejbe vágni vele... Volt egy nagy helyiség, amely tele volt szemüveggel, a másikban rengeteg protézis és
fogak, volt olyan helyiség, ahol sok - főleg női - haj
volt elhelyezve. A koncentrációs táboron kívül volt
egy nagy félkörben kialakított szoborcsoport, talán
Európa minden nemzetéből külön-külön, egymás
mellett. Mert a buchenwaldi koncentrációs táborban
nem csak zsidók voltak, hanem oroszok, franciák,
lengyelek stb. is szenvedtek. A nagy emlékmű előtt
mi, magyarok is tiszteletünket tettük. Még sokáig
ennek a látványnak a hatása alatt volt mindenki.
El szeretném még mondani, hogy egyesek a Nobel-díjról való döntést is kritizálják. Ez a komoly és
tekintélyes Nobel-díj bizottság feladata. Én szeretném, hogy sok tehetséges magyar fiatal, mint például az a fiatal 18 éves kislány, aki már 16 évesen a
bőrrák eredményes gyógyítása érdekében nemzetközileg elismert kutatást végez, aki Stockholmban
Kertész Imre mellett mosolygott, hasonló elismerésben részesüljön.
Legyünk azon, hogy a jobb- és a baloldal egyaránt
segítse elő, hogy sok magyar fiatal tehetség a Nobel-díj tulajdonosa legyen.
VISKY LAJOS NYUGDÍJAS,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Bűnöző ügyvédek és a kártérítés

A spray-vel festegetők még a belvárosi szobrokat sem kímélik.

sőt még dudál is, de hogy egy udvarias vezetőt meg akarjon verni
az utána haladó, az nagyon izgalmas volt. Szóval nosztalgiáztunk
a feleségemmel, és már nem költöznénk vissza a Kígyó utcába.
Szeged legjobb hírű, legelegán-

Fotó: Miskolcri Róbert

sabb cukrászdája is már csak a
nevét őrzi, az ízeket nem... Sok
minden volt még, de erről enynyit."
Hát! - erről ennyit.
Név és cím
a szerkesztőségben

A lapban közölt Ügyvéderkölcsök című olvasói hozzászólással
teljes mértékben egyetértek. A
rendszerváltást követően az addig eléggé zárt közösséget alkotó
ügyvédek létszámát, az egyéni
ügyvédi státus lehetősége felhígította és egyben lerontotta a munka színvonalát. Az ügyészek, bírók, ügyvédek alkotta igazságszolgáltatás presztízsét az ügyvédek bűnözési hajlandósága nagymértékben lerontotta. Az emberek valamikor úgy fordultak a fis-

kálisokhoz, mint az igazságszolgáltatás felkent papjaihoz, maradéktalanul megbíztak munkájukban,
becsületességükben,
eszükbe nem jutott, hogy esetleg
becsapják, csalárd módon elveszik vagy nem adják vissza a kölcsönkért pénzüket.
A presztízs visszaállítása érdekében Dobozy Levente ügyvéd
úr, ügy is mint a kamara tisztségviselője kezdeményezze a „Bűnöző ügyvédek kártérítési alapja"
létrehozását abból a célból, hogy

kártalanítani tudjanak minden
olyan ügyfelet, akit a kamarai tagú ügyvéd megkárosított ilyen
vagy olyan módon. Tudom, hogy
van felelősségbiztosításuk, de az
is egy kibúvó, és csak arra jó,
hogy ne kelljen a károsultnak fizetni. Valamennyi ügyvéd okozta
- bíróság által megítélt - kárt elegánsan a kamara rendezze, s aztán „házon belül" úgy számolnak el egymással, ahogy akarnak. „
K. V. M„ SZEGED

S Z T Á R O K , Z E N E , S U L I , B U L I MINDEN SZERDÁN
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HOLNAPTÓL ISMÉT IFJÚSÁGI NAPOK SZEGEDEN

Vizes mozi és rengeteg koncert
SZIN-es árak

A lassan feledésbe merülő Szegedi Hjúsági Napokat élesztik

A Szegedi Ifjúsági Napok
mind a négy napjára érvényes
bérlet 4 ezer forintba kerül,
amit a helyszínen lehet megvásárolni (kizárólag a Partfürdő kempinges bejáratánál).
A bérlettel minden program
megnézhető. A napijegy ára
pedig 1800 forint. A szervezők
a Partfürdőn működő három
állandó büfének, illetve a kitelepülő hat vendéglátóegység tulajdonosainak azt ajánlották, hogy egy korsó sör 230
forint, fél liter szénsavas üdítő
200, egytálétel 600-800, palacsinta pedig 60-80 forint
legyen.

újjá augusztus 28-a és 3 l - e között a Tisza pariján. A négy nap
alatt számos koncert, sportolási és szórakozási lehetőség várja a fiatalokat, illetve a családokat. A Partfürdö eseményein kívül a Gombában úgynevezett
Cinetrip-partit, a Dugonics téren pedig amatör zenekaroknak tehetségkutató versenyt
rendeznek.

A hajdani szegedi, illetve azt is
lehet mondani, hogy a hajdani
magyar fiatalok életében fontos
dátum volt 1967 nyara. Ugyanis
ekkor indult útjára a több mint
két évtizedig hódító Szegedi Ifjúsági Napok. A SZIN-es rendezvényre nemhogy a környékről, de még az ország legtávolabbi sarkaiból, illetve külföldről is érkeztek érdeklődők. A
rendszerváltás után azonban
megszakadt ez a szép hagyomány. Kisebb-nagyobb fellángolások voltak ugyan, de az igazi fesztiválhangulat hiányzott a
rendezvényről.

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői igyekeznek a Hajógyári Sziget (képünkön) hangulatát a Tisza partján is megteremteni.
Természetesen sokkal kevesebb esővel.
FOTÓ: MTI/NÁNDORFI MÁTÉ

kaptak, ennyien szerettek volna fellépni a Dugón.
A Kispál és a Borz már máProfik és amatőrök
sodszor vesz részt a SZIN-en. - A szegedi önkormányzat A hajdani fesztivál szinte egyeúgy határozott, hogy felele- dülálló volt az egész országban.
venítjük az egykori SZIN-t. Hiszen hozzá hasonló - de foEzért csütörtöktől vasárnapig lyamatosan vándorló - nagy
három helyszínen is zajlanak nyári rendezvény csak az
majd az események a város- EFOTT volt - mesélte Lovasi
ban - mondta Boros Gyula, a András, az együttes frontembeszegedi kabinet protokoll ta- re. Reméli, a mostani alkalom
nácsadója, a rendezvény fő- is bizonyítja, hogy jó döntés
szervezője. A Partfürdőn fel- volt újraindítani a rendezvényt.
állított két színpadon egymást Igaz, most már jóval több a
váltják a profi zenekarok, a konkurens fesztivál, de a régióDugonics téren pedig amatőr ban egy sincs, így biztos, hogy
együttesek mutatkoznak be. A Szeged ideális helyszín lesz.
szervezők meg is döbbentek,
Hajós Andráséknak, vagyis
mert több mint 250 demót az Emil.Rulez! zenekarnak

még újdonság lesz a SZIN. Sokat nem tudok a szegedi
rendezvényről, de üdvözlök
minden kulturális megmozdulást - tette hozzá a zenész és
tévés műsorvezető. Úgy véli,
hogy egy-egy hajnalig tartó
szabadtéri partin mindig jobb
alkalom nyílik a közönséggel
találkozni, mint egy gyors
klubfellépésen.

Filmek a fürdőben
Az említett két bandán kívül
a rajongók még találkozhatnak
csütörtökön a Nyerssel, a Heaven Street Sevennel, a Pál Utcai
Fiúkkal, a Vólvoxszal, a Fool
Moonnal, a Blues B. R. Others

Show-val, az EzGázzal és a JAH
Kontwóllal. Pénteken fellép a
United, a Zanzibár, a KFT, a Ladánybene 27, a Republic, a Sun
City, a Belga, a Másfél, valamint
a Bandi a hegyről. Szombaton
koncertezik Varga Zsuzsa, a
Back II Black, Ganxsta Zolee és
a Kartel, az Anima Sound
System, a Tóth Bagi Band, a
Kim Nowak, a Colorstar és a
Gőzerő. Az est sztárvendége az
angol Incognito lesz.
A Gombában szombaton este 10 órától rendezik meg a Cinetrip-partit. Az Európában is
egyedülálló látványosság nem
más, mint hogy óriási kivetítők, lámpák segítségével képeket vetítenek a falra, amit ze-

ne, hanghatások és füst kísér.
Az extrém övezetben bárki ingyen kipróbálhatja a felfújható
boxringet, a gladiátorpályát, a
mászófalat, a paintballt, illetve
a vízi sportok közül a jetskit és
a wakeboardot, vagyis az egydeszkás vízisít. A NightMovie
keretében pedig az ülőfürdőt
alakítják át mozivá és a vízből
lehet megnézni A tanút, a
Roncsfilmet, a Könnyű testi
sértést, a Szerelem első vériget, az Indul a bakterházat
vagy az Egészséges erotikát.
A Tiszagyöngye alatt a koncertek után hajnalig tartó
diszkót szerveznek. Aki úgy
dönt, hogy nem megy haza, az
a Partfürdőn is maradhat. Saj-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több mint húsz éve, a hetvenes évek
végén Jean Paul „Bluey" Maunick és
Paul Jubbs" Williams létrehozta a Light
of The World zenekart. Az Earth Wind
and Fire, Herbie Hancock és a Weather
Report által Inspirálva a hetvenes évek
funkzenéjét fejlesztették tovább, több sikeres nagy- és kislemezük jelent meg.
1980-ban új formációt hoztak létre,
melynek az Incognito nevet adták. Az első lemez (Jazz Funk, 1981) megjelenésével már kialakult a csak rájuk jellemző
könnyed, ámde igényes funky hangzás.
Kultikus rajongótáboruk ezután mindenhová követte őket, a nagyközönség azonban még nem volt érett erre a zenére,
ezért hosszú csend következett az együttes életében. Bluey és Tubbs figyelme

Őrzik a csomagokat
Táskával, szatyorral nem jó
bulizni, ezért aki ilyet hoz magával, nyugodtan megválhat
tőle. Ugyanis a Júlia üdülő alatt
ingyenes
csomagmegőrzőt
működtemek. A strandon kívül
ötven város- és polgárőr vigyázza a rendet. Belül pedig ugyancsak ötvenen felügyelnek, az
esti koncertek alatt pedig növelik a személyzet számát.
(A SZIN-t a Dugonics téren
csütörtökön 18 órakor nyitják
meg, az aktuális programokat
lapunk minden nap közli.)
KORMOS TAMÁS

A z Iron Maidén
Debrecenben

Az Incognito lesz a sztárvendég
Az acid jazz műfajban jeleskedő brit Incognito együttes lesz a Szegedi Ifjúsági
Napok sztárvendége. A világ körüli turnén fellépő zenekar Ázsiából érkezett
Európába, hogy csütörtökön este
11-kor a Partfürdőn adjon koncertet.

nos az összes kiadó kőépületet
már lefoglalták, de a hatalmas
fák alatt kialakítottak egy ezer
négyzetméteres sátorhelyet a
szervezők. Ezt kordon veszi
körül, és a két kapuján biztonsági őrök ellenőrzik a belépőket. A strand mellékhelyiségeit kifestették, de ezeken
kívül még harminc mobilvécét, illetve két tusolókonténert
is kihelyeztek.

másfelé fordult, de közben nem felejtették zenei álmukat.
A kilencvenes évek elején az Incognito
feltámadt: Gilles Peterson, a híres londoni
dj közbenjárásával a kultikus Talkin Loud
Labelhez kerültek. 1991-ben jelent meg
az újjászületett Incognito első anyaga
(Inside Life), amelyről a feldolgozott Al-

A nagy múltú, a műfajban az
egyik legnagyobbnak számító
zenekar ez év tavaszára búcsúturnét hirdetett meg. Most
a turnét folytatják, sőt új lemezt is kiadnak. A Dance of
Death című album megjelenését szeptember 8-ára idő-

ways There hatalmas siker lett.

zítették és az azt követő h ó -

Még ebben az évben csatlakozott a zenekarhoz Maysa Leak, Stevie Wonder
egykori énekesnője, aki ma is meghatározó szerepet tölt be a csapat arculatában.
1992-ben már vele készült el a Tribes
Vibes and Scribes című album (rajta természetesen egy Wonder-feldolgozással),
amely tizenhat hétig előkelő helyen állt a
Billboard slágerlistáján. Az 1994-ben
megjelent Positivity lemez megismételte
ezt a sikert, sőt tizenegy országban lett
aranylemez. Közben Maysa csinált egy sikeres szólóalbumot, a zenekar pedig egyre bővült, fúvósokkal, vonósokkal színesedett a hangzás. A 100 and Rlsing
(1995) megjelenése után a legjobb dj-k
és remixkészítők álltak össze egy közös

napban már indulnak is az
újabb világturnéra. Ennek nyitókoncertje
Debrecenben
lesz, a Főnix csarnokban október 19-én.

Incognito Remix album erejéig, amiből
később abszolút dancefloor hit lett.
1996-9 7-ben az együttes világ körüli turnéra indult, Dél-Amerikából Európába,
onnan pedig Japánba utaztak, s ott az
utolsó koncertjirket rögzítették is, ebből
lett a Last Night in Tokyo című live album.

Hosszú szünet után az acid jazz-rajongók
újra ünnepelhetnek: a zenekar idén kiadott
egy új CD-t, és világ körüli koncertkörútra
indult. Ázsia nagyvárosai után most Európába ér, így Szegeden is meghallgathatják
rajongóik a kilencedik stúdióalbumot, amelyeta Who Needs Love fémjelez.

Szerda, 2003. augusztus 27.
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HARMADSZOR ÉRKEZETT VILÁGUNKBA A TERMINATOR

SZTÁRHÍREK

Brad Pitt a teste nélkül
El tudjátok képzelni az isteni Bradet test nélkül? Hát, sajnos
nekünk valószínűleg még hang nélkül Is el kell képzelnünk, mivel
arról van szó, hogy Mr. Pitt szinkronizálásra adta a fejét - amit meg
ugye mi, magyarok továbbszlnkronlzálunk. Mindenesetre a Szlndbád hangját kölcsönző színész azt nyilatkozta, azért vállalt
rajzfilmhangot, mert van néhány unokaöccse és unokahúga.
Ugyanakkor sosem gondolt arra gyerekként, hogy milyen lehet az a
néni, aki Rintstone-ként beszél. Pedig már Brad gyerekkorában is
olyanok szinkronizáltak rajzfilmeket, mint Catherine Zeta-Jones. (A
Szindbádban Is igen szexi „alakot öltött".) Amúgy Brad a mai napig
nem fejezte be a főiskoláját, de ez nem zavarja, mert szerinte őt az
Istenek „jól összerakták". Hát, helyes is ez a Brad, kár, hogy nem
a szindbádos Wonder Womanra bukik, inkább Jonny Quest-fanatlkus - már ami a rajzfilmeket illeti.

Arnie újra hozta a formáját
Beváltotta ígéretét a Terminátor, és visszatért még egyszer
- de talán nem utoljára megmenteni az emberiséget.
Új ellenfelet is kapott a filmtörténelem első Terminátomőjenek, pontosabban Tenminátrixának a személyében.

A sikeres amerikai start, a rekordot döntögető ázsiai filmpremier után a Terminátor 3 A gépek lázadása már Európában is látható, nálunk múlt héten kezdték vetíteni a mozik.
Tizenkilenc évvel az első, és tizenkét évvel a második rész
után a kultsorozat semmit sem
vesztett népszerűségéből. A siker kulcsa természetesen most
is maga a címszereplő, azaz a
Terminátor, és a robotot megszemélyesítő Arnold Schwarzenegger. A jelenleg 55 éves oszt- Arnold Schwarzenegger újra megmutatta.
rák származású egykori testépítő kemény edzéssel centire
helyrehozta régi formáját, hogy
újból meztélenül érkezhessen
világunkba, ahol megint sikeA producerek nem tekintik lezártnak a Terminátor-sorozatot, de
rül a régihez hasonló, bár a mai
elképzelhetőnek
tartják, hogy a negyedik részben Arnold Schwardivathoz igazodó bőrszerkóra
zenegger
már
nem
fog játszani. Arnie persze - ha a rajongók úgy
szert tennie. A Terminátor figuakarják - nem zárkózik el az újabb résztől. A színésznek, akinek neve
rája sokat változott az idők soösszeforrt a géppel, ugyanakkor komoly esélye van arra, hogy
rán, és nem ragaszkodik saját
október 7-én Kalifornia kormányzójává válasszák. Ha ez megimázsához sem. Bátran kiprótörténik,
egyhamar nem bújhat a gyilkolásra kifejlesztett robot
bálja az űj divatirányzatokat,
bőrébe. A film készítői szerint azonban az alapötlet, ember és gép
de azért az ízlése egyéni. Egy
harca továbbra Is érdekes lehet, és születhet belőle olyan forneki nem tetsző napszemüveggatókönyv,
amelyet Schwarzenegger nélkül is érdemes filmre vinni.
gel ugyanúgy elbánik, mint
John Connor ellenségeivel.

Ki lesz az új Terminátor?

Ócska bizsu!
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lassan tényleg akkor leszel
menő, ha minden szemetet
magadra aggatsz. A lényeg,
hogy ha arany is, ne nézzen
ki annak. A legmenőbb sztárok ugyanis most olyan cuccokat vásárolnak, amik nem
fényesek. Matt arany, matt
ezüst, matt platina. A gyémántot se csiszoltatják, csak
úgy nyersen rálógatják egy
foglalatra. Nicole Kidman és
Júlia Roberts is ezt teszi.
Ugyanakkor a második világháborús ereklyék is nagyon
kelendők.

Hölgyek a felsőbb tízezerből
is tízezreket adnak egy-egy
drágakő-berakásos puskagolyóért vagy hamutartóért.
Utóbbiakból egyébként kiállítás is nyüt most Londonban.
Mark Dennis, a tárlat kurátora
szerint ezek a lövészárokból
előkerült ócskaságok nemcsak
az ékszerészeknek adnak lehetőséget az önkifejezésre,
hanem arra is képesek, hogy
„értelmet találjon bennük az
ember". Na igen, szerintem is
jobb helye van a patronnak a
nyakamon, mint a nyakamban.

Sok minden más is megváltozott. Például John Connor
felnőtt férfivá érett időközben, szerepét Nick Stahlra
bízták.
Uj
szövetségesét
Hollywood egyik fiatal sztárja,
Claire Danes alakítja. A
T-800-as ándroid félelmetes
és még nála is fejlettebb ellenfelet kapott, a trendnek megfelelően nőnemű TX modellt.
Megszemélyesítőjét, Kristan-

na Lokent tízezer jelentkező
közül választották ki. A norvég
származású színésznő tökéletes testét a filmben folyékony
fémből alkották meg.
A szereplők mellett a Terminátor 3 sikerének titkát a történet és az előző részekből már
megszokott látványvilág adja.
John Mostow rendező kiváló
érzékkel találta meg az egyensúlyt a látvány és a történet kö-

zött. A lélegzetelállító akciójelenetek - mint például az autós
üldözés, melyben a két Terminátor egy száztonnás daruval
száguldozva rendezi át kissé a
belvárost - között érthetően
bontakozik ki a sztori. Az akciókat pedig Arnie frappáns,
könnyen idézhető megnyilvánulásaival tűzdelték meg.
A Terminátor robotarca egy
hollywoodi
trükkstúdióban

FOTÓ: MT1/AP/MICHEL EUTER

született meg. Használtak
klasszikus ragasztott sminket,
építettek elektronikusan mozgatott bábukat és a T-800-as
végső alakját számítógépes
grafikával rajzolták meg. A
stáblistán magyar trükkmesterek is feltűnnek. A rájuk bízott
hatvan jelenet közül az egyik
az, amelyben a női Terminátor
kijön az állatklinikáról, és a jó
Terminátor megpróbálja lelőni. Sérülései a magyarok munkájának köszönhetők.
És, hogy az új történet és
látványvilág mennyire győzte
meg a közönséget, arról elég
annyi, hogy a T3 közel két
hónapja ott szerepel a tíz legtöbb bevételt hozó film listáján. És, hogy folytatódik-e a
terminátorok harca? Andy Vájná producer szerint ezt a közönség dönti el. A híres mondat mindenesetre most is elhangzik: még visszatérek.
H.SZ.

RANDI-rovat
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket, ugyanúgy hirdethettek, mint eddig: a
mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasszátok az
üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott
borítékra. Neveteket, címeteket nem közöljük, az üzenetek tartalmáért felelősséget nem
vállalunk. A borítékra írjátok rá: Randi-rovat!
HIÁNYZOL

\KONTINENS'
UTAZÁSI IRODA

LAST MINUTE AJÁNLATOK REPÜLŐVEL
biztos f o r r á s b ó l , g a r a n t á l t s z á l l á s o k k a l !

KORFU
KRÉTA
RODOSZ

apartmanban
••»szállodában,

42 900 Ft-tól |

félpanzióval

79 900 Ft-tól =

apartmanban

69 900 Ft-tól |

•••szállodában,

28 éves, 175 cm magas, átlagos testalkatú, barna hajú és szemű, dolgozó
srác vagyok. Szeretek moziba, ritkán
diszkóba járni, kerékpározni, kirándulni. Vásárhelyi, nálam alacsonyabb,
23-28 év közötti, nem molett lányt
keresek, aki káros szenvedélyektől
mentes. Ha szeretnél egy őszinte, tartós, romantikus kapcsolatot és gyengédségre vágysz, akkor írj bátran „Hiányzol" jeligére, hol és mikor találkozzunk, vagy küldj SMS-t a
30/517-3727-es számra. (Csak olyan
lány írjon, aki el is jön a találkozóra.)

FIÚ KERES LÁNYT

69 900 Ft-tól | rető, dús formákkal rendelkező, sze84 900 Ft-tól I

A TÖRÖK RIVIÉRÁRA!
VALUTAVÁLTÁS KIEMELKEDŐEN
Az 5 Kontinens Utazási Iroda partnere:

M O R T O N ' S LÉGI UTAZÁSI IRODA
S z e g e d , Petőfi S. sgt. 7. 6 2 / 4 2 0 - 0 8 8
és a T e s c o Á r u h á z b a n : 6 2 / 4 5 9 - 5 0 2

gedi, szőke lány megismerkedne humoros, bulizós, kedves, ápolt férfival.
Aki magára ismer, kérem, írjon SMS-t a
30/563-1636-os telefonszámra.
REDHEART

KEDVEZŐ ÁRFOLYAMOKKAL!

MORTON'S

26 éves, helyes, sportos szegedi srác vagyok.
Szeretnék megismerkedni egy kedves, csinos
lánnyal. 70/526-3219

27 éves, életvidám, sétálni, bulizni sze-

apartmanban
félpanzióval

ISMERKEDJÜNK MEG

LÁNY KERES FIÚT

84 900 Ft-tól 1

TOVÁBBI KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK

Szeretnék olyan sráccal megismerkedni, aki
egyedül él, főzni tud, szeretetre méltó. Korod,
foglalkozásod írd meg. 20 éves lány vagyok. írj:
20/805-2833.

Az Üzenő rovatban augusztus 13-án
megjelent 33 éves fiúnak üzeni egy 30
éves, 153 cm magas, sovány testalkatú
szegedi lány, hogy szeretné megismerni tartós kapcsolat reményében. Rokkantnyugdíjas, dolgozó lány vagyok.
Ha szeretnél velem megismerkedni, írj
a Randi-rovatba „Ismerkedjünk meg"
jeligére találkozási helyet és időpontot,
ha lehet, hétvégére, vagy délutánra.

félpanzióval

•••szállodában,

lánnyal megismerkedni, aki 25-30 év
közötti, vidám természetű, őszinte, és
tartós kapcsolatra vágyik. Vásárhelyiek
és környékbeliek előnyben. Jelige: „Red
heart", telefon: 30/588-6333.

30 éves, barna hajú és szemű, vásárhelyi srác vagyok. Már régóta keresem az
igazit. Szeretek sétálni, kirándulni, biciklizni, sportolni, beszélgetni, zenét
hallgatni, olvasni. Szeretnék olyan

Én egy 37 éves, makói fiú vagyok, aki
szeretne megismerkedni egy udvarias,
kedves, szorgalmas, barátságos lánynyal. Aki szeretné megosztani a magányát egy szorgalmas, ügyes, mindenre odafigyelő fiúval. Aki végre szeretne megismerkedni a nagy O-vel.
Akit te is szívesen elfogadnál partnerednek. Ha felkeltettem a figyelmedet, akkor hívd fel a következő telefonszámot: 30/906-6916.

26 éves, magas, csinos, kedves lány vagyok.
Szeretnék megismerkedni egy helyes, kedves,
legalább érettségizett fiúval Makóról és környékéről. SMS: 30/499-8720.
Szeretnék megismerkedni egy megértő szegedi társsal. Légy 175 cm-nél magasabb,
28-nál idősebb. Én 26 éves szegedi nő vagyok,
írd le foglalkozásod, korod: 20/542-6381.
37/187 jól szituált, kedves, barátságos férfi
szeretne tartós kapcsolatot olyan független,
érzéki és okos hölggyel, aki nem anyagias,
választ a 30/398-4182-re kérek.

'

Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

1 06-20/9432-663

• K A P C S O L A T O K «
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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Látta-e a Forma-1 -et ?

SZERDA, 2003. AUGUSZTUS 27.

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

FEDETTFURDO?
R. T. a lapban olvasta, hogy az újszegedi Ligetfürdőt befedik. Körülbelül 20 éve jelent meg egy cikk
a Sziksósfürdőről, hogy ide álmodják a Dél-Alföld Mekkáját.
Azóta se lett belőle semmi. A környéken szinte már minden strandon van élményfürdő, de mi lesz a
Szikivel és a Ligetfürdóvcl?

ZSOLDOSNE BERENYI MARIA
bolti eladó:
- Én nem láttam, de a fiaim igen.
Mindig követik a világbajnokságot, nekik ez egy közös program
a tévé előtt. Azt is mondták nekem, hogy volt most egy magyar
versenyző az indulók közt, később láttam vele egy interjút.
Szerintem hatalmas dolog, hogy
ebben a versenyben rajthoz állhatott egy hazánkfia is.

PINCZER ZSOLT
festó:
- Nem láttam a mostani futamot
és egyébként sem követem a Form a - 1 -et. Nem köt le az autóverseny, így aztán sosem nézem. Az
az igazság, hogy a magyar pilótáról is esak hallottam, de tulajdonképpen nem tudom, ki ó. Az
országnak viszont biztosan sokat
jelent, hogy elindulhatott a versenyen.

BA|KO ISTVÁN
Augusztus 26., 0 óra 1 perc. 2780 g Sz.:
Siklódi Piroska és Bajkó Ferenc (Szeged).
DETKI EVELIN
Augusztus 26., 5 óra 31 perc, 3570 g Sz.:
Kovács Melinda és Detki Gábor (Szeged).
VÁSÁRHELY
KOCSIS ZALÁN
Augusztus 26., 2 óra. 3550 g Sz.: Neparáczki Márta és Kocsis János (Földeák).
MAKÓ
VALACH MARTIN
Augusztus 25.. 18 óra 20 perc, 3800 g Sz.:
Kukk Éva és Valach János (Magyarcsanád).
SZENTES
SZABADOS SÁNDOR LÁSZLÓ
Augusztus 23..13 óra 15 perc. 2840 g Sz:
Periési Judit és Szabados Sándor (Kunszentmártoni.
NYÍRI BOGLÁRKA ÉVA
Augusztus 23., 16 óra 35 perc, 3520 g Sz.:
Csicsy Anna Mária és Nyíri Dániel Zoltán
(Szentes)
GÉMES DÉNES
Augusztus 23., 20 éra 55 perc, 2870 g Sz.:
Wittich Szilvia és Gémes János (Mindszent).
SARUSI KRISZTIÁN
ZOLTÁN
Augusztus 24., 16 óra 50 perc, 4130 g Sz.:
iaksa Eszter és Sarusi Zoltán János (Tömörkény)
Gratulálunk!

H0R0SZK0P

I

KOS: Hiába próbálkozott egy. kedá B J v e s személy meghódításával mind
ez idáig nem járt sikerrel. Még ne fújjon
visszavonulót, tartson ki, és tegyen tanúbizonyságot szándékai tisztaságáról A siker
nem marad el.

MERLEG: Úgy érzi. hogy sokaknak
kell megfelelnie és ez kimeríti energiatartalékait. Fel kell állítania a fontossági
sorrendet életében, hogy megfelelően oszthassa be energiáit. Ha így tesz szabadabbnak érzi majd magát.

BIKA: Érzelmi téren nagyon céltu!•
lldatos, ha valakit kiszemelt, azt nehezen engedi el. Fél egyedül maradni, mindig szüksége van arra. hogy valaki legyen
ön mellett. Próbálja tekintetbe venni az illető személy igényeit is.

I SKORPIÓ: Ha nyugodt légkört
i akar magának teremteni, akkor a
hirtelen változásokból fakadó stresszhelyzeteket meg kell oldania Ingatlanügyekben
előnyös fordulatot jeleznek a csillagok.

^

IKREK: Megbonthatatlan az egyI ség acélkemény a bizonyosság és
újra meg újra feltörd lávafolyamként buzog
a szerelem. Gondosan ápolja küllemét és
néhány új ruhával gazdagítsa ruhatárát.
^ ^ RÁK: Mivel még mindig nem tudja,
I ^ W I milyen rizikót vállal azzal, hogy feladja eddigi terveit, inkább ne mozduljon
még semerre. Egy közeli munkatársának
szüksége van önre, tegye meg, hogy vele
marad.
OROSZLÁN: Minden csontjában
I érzi, hogy fáradt, ugyanakkor lelkileg leírhatatlan frissességet érez. Sajnos ez
nem elegendő ahhoz, hogy teljes emberként
végezze munkáját, de a rutin majd segít.
y ^ l SZÚZ: Miért temeti az érzelmeit
mélyre? Talán retteg hogy nevetségessé válik? Feltehetően nincs megelégedve
jelenlegi pozíciójával. Talán pályát kellene
módosítani.

SIKLÓSI GÁBOR
tanár:
- Ezt a futamot nem láttam, de
hallottam a magyar versenyzőről.
A feleségemmel az egyik vasárnap
esti műsorban megnéztük a vele
készített interjút, ez számunkra
érdekesebb volt, mint maga a verseny. Ha egy honfitársunk szerepel egy ilyen ritka sportágban, hatalmas teljesítmény, még akkor
is, ha most nem ért célba.

P0STAB0NTAS

MEGJÖTTÜNK
CSENDES MÁTÉ BÁLINT
Augusztus 25., 7 óra 10 perc. 3120 g. Sz.:
Ábrahám Tandari Renáta és Csendes Károly
(Röszke).
NAGYNEMES
DÁVID JÁNOS
Augusztus 24., 20 óra 5 perc, 3440 g. Sz.:
Lázár Annamária és Nagynemes József
(Balástya).
LÁBDI LIZA
Augusztus 24., 17 óra, 2350 g Sz.: Korom
Szilvia és Lábdi Lajos (Szeged).
NAGY VERONIKA LÍVIA
Augusztus 22 ,16 óra 47 perc. 3020 g Sz.:
Zelei Ildikó és Nagy Mihály (Lakitelek)
ELEKES MÁRK
Augusztus 23., 16 óra 33 perc, 3380 g Sz.:
Táry Erika és Elekes Zoltán (Szeged).
BALÁZS ÁDÁM
Augusztus 2 4 . 1 3 óra 30 perc. 3220 g Sz
Deli Anikó és Balázs László (Szeged).
FÁRIZALÁN
Augusztus 25., 15 óra 45 perc, 2480 g és
FARI CSABA
Augusztus 25., 15 óra 48 perc, 2620 g Az
ikrek szülei: Nagy Éva és Fárí Sándor (Hódmezővásárhely).
RÓZSA DOMINIK
Augusztus 25., 17 óra 15 perc, 3020 g Sz.:
Tóth Erika és Rózsa Ferenc (Szeged)
DÉR BARNABÁS
Augusztus 25., 13 óra 53 perc, 3300 g Sz.:
Albert Tünde és Dér Róbert (Szeged).
GERA FANNI LOREDÁNA
Augusztus 25.. 22 óra. 2560 g Sz. Ádám
Loredána és Gera István (Szatymaz).

SZABÓ PETER
nyugdíjas:
- Igen, mindegyik futamot megnézem, talán csak egyet hagytam
ki idén. Őszintén örülök neki,
hogy végre egy magyar fiú is rajthoz állhatott a Hungaroringen,
még ha nem is tudta befejezni a
versenyt. Az a lényeg, hogy Baumgartner Zsolt ezután se adja
fel és próbáljon meg minél jobb
csapathoz kerülni.

I

NYILAS: A Mars kurtán-turcsán
bánik híveivel: egyszerűen belefojtja a szót. Párja nem tud kibontakozni. Üljön
le vele, s hagyja locsogni. Rúgjon ki a hámból. Csináljon egy görbe napot.

I

BAK: Jó tulajdonsága, hogy mindig
naprakész a legfrissebb üzleti és
kulturális eseményekkel vagy áramlatokkal
kapcsolatban. Mindenféle merész tervvel
hozakodik elő. hogy kihasználja az alkalmakat.
VÍZÖNTŐ: Ritka jó pillanatai leszI nek háztartási dolgok vásárlására.
Nézzenek ki párjával egy jó piacra. A hét
közepén legyen picit elnéző ebben segít a
Hold az Uránusszal.

«

HALAK: Nagyon sok dologra kell
I majd odafigyelnie otthon és a munkahelyén. Nem mindig alakulnak úgy az
események, ahogyan azt ön szeretné. Aggodalomra azonban nincs oka. Tervezze meg
befektetéseit.

KEDVESAUTÓS
Olvasónk, D.-né nap mint nap a
szegedi Somogyi-könyvtár parkolójában hagyja kocsiját. Kollégái épp a céges autót mosták le,
miközben szemtanúi voltak,
hogy egy bordó transporter tolatásnál meghúzta a hölgy Polo
Classicját. Azonnal szóltak a sofőrnek, hogy várja meg a tulajt,
mert mindjárt jön. Mire olva-

PANNON GSM
Az élvonal.

sónk leért az irodából, a vétkes
elhajtott. Szerencse, hogy kollégái felírták az autó rendszámát.
A telefonáló reméli, hogy a transporteres magára ismer és elgondolkodik.
SZÉP TÉR, HIÁNYZÓ PAD
A szegedi Csillag térnél szépen
rendbe hozták a járdát. Ennek
P.-né nagyon örül, csak arra lenne
kíváncsi, a kitett padokat miért
vitték el? Ráadásul a buszmegállóban lévőt is. Olvasónk reméli,
hogy mihamarabb pótolják a hiányt.
ÁLLATKÍNZÓK ELLEN
Olvasónk a jóérzésű emberek nevében telefonált. A kegyetlen állatkínzók ellen minél hamarabb
meg kell születnie a törvénynek.
Szegeden a Pósz Jenő utcában lévő egyik ház pincéjébe ugyanis
macskákat falaztak be.

Vélemény a demonstrációról
Az újság 2003. a u g u s z t u s 14-i
s z á m á n a k 3. oldalán Követelések cím alatt a szerző a parasztok d e m o n s t r á c i ó j á t „barátnője" véleménye alapján
minősítette, hogy milyen elítélendő dolog, hogy a legkevesebb adót fizető parasztok állják el az u t a t és az adóforintokat kérik egyéni káruk rendezésére, és ráadásul milyen
traktorjaik v a n n a k . N e m részletezem, aki akarta, elolvashatta a cikket, én a véleményem közlöm róla:
- Ezek a parasztok azért demonstrálnak, hogy vegyék meg
tőlük a hízósertést, a tejet, a baromfit, a tojást, de ne bagóért.
- Az állam segítségét az aszálykár mérséklésére kérik, hogy a
jövő évi termelést újra tudják
kezdeni.

- Ezek a parasztok a traktorokat a megspórolt pénzükből
plusz hitelből vásárolták, hogy
jobban tudjanak termelni.
Ezek az emberek n e m Párizs
környékét akarják bejárni. Ezek
nem nyaralnak Krétán vagy a Riviérán. Ezek egy része még a tiszai strandra sem jut, jutott el.
Az pedig, hogy a tüntetésen
díszmagyarba öltözött termelő is
akadt, remélem nem bűn. És ezt
már én teszem hozzá: még jobban is áll, mintha pufajkában jelent volna meg. Tisztelt szerző!
Szeretném hinni, hogy annál
jobban becsüli ezt az elnyomorított parasztságot, mint hogy egy
alaptalanul követelődző társaságnak tartsa.
PAPP ZOLTÁN
NYUGDÍJAS,
FÖLDEÁK

Gyulay Endre megyés püspök
levele a visszaigénylésről
Mivel az újszegcdi iskolával
kapcsolatos cikkükben engem
is többszörösen emlegettek,
ezért szeretném a tényeket világosan összefoglalni, s kérem
szíveskedjenek lapjukban az
alábbi soraimat közölni:
Az 1991. évi 32. törvény rendelkezik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. Hitéleti, szociális, oktatási, ifjúság nevelési célra bizonyos megkötött keretek között
visszaigényelhetők voltak a volt
egyházi tulajdonban lévő ingatlanok.
Ezek egy részéről lemondott
a római katolikus egyház. Ennek fejében a magyar állam
évente bizonyos összeget nyújt
hitéleti célra. Az igénylés folytán további ingatlanokra elidegenítési és terhelési tilalmat ír
elő a törvény. Először 2001-ig,
majd
a
Horn-kormány
1997-ben módosította az ingatlanok visszaadását, és az
említett tilalmat 201 l-ig meghosszabbította. 1998-ban zárult le a visszaigénylési lehetőség, és a kormány elfogadta a
katolikus egyház 808 visszaigényelt ingatlanának visszaadási jogát.
A jelenleg használó önkormányzati stb. szervek, és a volt
ingatlanátadási időről, és a kiváltási értékről. Ennek a megállapodási tervezetnek nyomán
kerül egy bizottság elé, amely
az illetékes minisztériumok kiküldötteiből és az egyház kiküldötteiből áll. Ennek a bizottságnak a jegyzökönyvét
terjesztik a kormány elé. A bizottság elnöke a Miniszterel-

nöki Hivatal egyházügyi államtitkára, társelnöke az egyház
részéről én vagyok, Gyulay
Endre.
Ebben a határozatban, és a kormány döntésével lesz befejezetté
az ingatlan sorsa. Vagy természetben kapja vissza, vagy pénzbeli megváltást kap az egyház a
tulajdonáért.
Tehát a le nem tárgyalt és a
kormány döntésével még nem
rendelkező ingatlanok legkésőbb
201 l-ig terhelési és elidegenítési
tilalommal rendelkeznek a módosított
1991/32-es
törvény
alapján.
A visszaadás pedig olyan ütemben történik, amekkora összeget
évente a költségvetésben a parlament megszavaz.
Az egyház tehát csak annyit
tud egy-egy évben visszakérni,
ahány ingatlan kárpótlási összegét a költségvetésben megszavazott összeg biztosít.
Az újszegedi iskola ügyében
az iskolatestvérek és az önkormányzat
illetékes. A szeged-csanádi
püspökségnek
s e m m i köze az ügyhöz.
A törvény azonban erre az ingatlanra is érvényes annál is
inkább, mert a letárgyalás napjáig a megállapodástervezet
összegében (infláció), mind
természetbeni, mind pénzbeli
igénylésében megváltoztatható.
Talán a fenti sorok alapján világosabban látnak az ügyben érdekeltek is.
Tisztelettel:
GYULAY ENDRE
SZEGED-CSANÁDI
MEGYÉS PÜSPÖK

Mára

kérdeztük:
uhmhmé

Látta-e
a Porma-l-et?
Következő kérdésünk:
Drágái ja-e
a kenyeret?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tajaszowi lőrtá*

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delrnagyar.hu

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
S.O.S.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 éráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!

HETI POLLENJELENTES
Az augusztus 20-át is magába
foglaló héten a parlagfű is „tűzijátékot rendezett": a hét szinte minden napján 100 d b / m 3
fölötti, igen magas pollenszámot produkált. Várhatóan ezen
a héten sem adja alább, így
folytatódnak a szénanáthások
számára kellemetlen napok. A
többi allergén pollenű növény,
így az üröm, a paréjfélék, a vadkender virágporszáma ugyan
közepes nagyságrendű, de jelentősen hozzájárul a levegő
gyompollennel való telítettségéhez.
Egyébként a parlagfű virágpora
nemcsak légúti betegséget okoz!
A kukorica- és burgonyaföldeken

dolgozók közül több ember arcán, bőrén piros foltok jelentek
meg. Megállapították, hogy ez
esetben a bőrkiütést (kontakt
dermatitiszt) a bőrre kerülő parlagfűpollcn falából kioldódó kisebb vegyületek okozhatták.
Még tart a dinnyeszezon, így
megemlítem, hogy orvosok kimutatták, hogy a parlagfűpollenrc allergiásoknál, még a pollen
megjelenése előtt, a dinnye fogyasztása gyakran váltott ki allergiás tüneteket.
További információ: www.aeropollen.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
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KQZELET

PONT
MQZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du.fél4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Terminátoi 3 - A gépek
lázadása. Színes, m. b. amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5,fél7 és este
háromnegyed 9 óra: Esküvő
monszun idején. Színes indiai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és estefél9 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 hós: 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.
Vitathatatlan: 18.30, 20.30, 22.30
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Ki nevel a
végén. Színes amerikai film; este 8
óra. A sötétség leple. Színes amerikai
film.
MAKÓ
Este 7 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du.fél6 óra: Tulipános Fanfan.
Színes, m. b. francia film; este 8 óra:
Halálosabb iramban. Színes
amerikai akcióthriller.

SZEGED
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-tól 18 óráig; a Szegedi
Vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-tól
19 óráig várja látogatóit.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a nagyállomáson:
vasúti makettek - kamarabemutató.
Karacs János makettológussal Nagy
József, a Vasúttörténeti Alapítvány
kurátora beszélget. Házigazda:
Darvas Tibor állomásfőnök.

KONCERT

SZEGED
A Belvárosi Kikötőben (volt Bounty)
este 7 órától
a Rambling Blues Trio koncertezik.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A juhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
megnyílt a regionábs népi
díszítőművészek kiállítása.
Megtekinthető de. 10-től du. 6 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi íelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Ripp György grafikai és tűzzománckiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig naponta 10-től 18
óráig, hétfon szünnap.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXH. 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 Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári krt. 42.) du.
6 órakor megnyílt

a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiálh'tása. A tárlat szombat és
vasárnap kivételével, szeptember 7éig, 10-től 14 óráig tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B garériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása.
Résztvevő művészek: Elekes Károly,
Erdélyi Gáboi; Imre Mariann, Kótai
Tamás, Lovas Ilona, Sinkó János,
Szabics Ágnes, Szász György, Takács
Észtet; Wechter Ákos.
Megtekinthető szeptember 7-éig,
hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiálk'tásával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Gulácsy Galériában (Kárász u.
15.)
megnyílt Burai István festőművész
kiállítása. Megtekinthető: augusztus
30-áig, de. 10-től 18 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
paprikamúzeum (Felső Tisza part
10.)

keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
A Somogyi-könyvtár földszinti
kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások - régi
útleírások a Somogyi-könyvtár
gyűjteményében címmel kiállítás.
Megtekinthető hétfőtől péntekig 10től 17, szombaton 10-től 16 óráig.
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat.
Utazás a Föld középpontjába 9.25
Kutya legyek Kanadai ifjúsági
filmsorozat, 17-18. Gigi visszatér
(ism.) 10.15 Szuperbuli Nosztalgiakoktél (ism.) 11.10 Családban
m a r a d l 2 . 0 0 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Őrangyal (ism.)
14.00 Hrvatska krónika Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin
14.25 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin
14.55 Kormányváró 15.25 Váratlan utazás (ism.) 16.15 Kérem a
következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Krimi (ism.) 16.30 Krisnások
a józan életért 16.50 Metodista ifjúsági műsor 16.55 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek
műsora 17.25 Kívül-belül 17.30
Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor [16] 17.50 Gusztáv
Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv
és a légy (ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés,
körzeti híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Don Matteo
Ólasz bűnügyi tévéfilmsorozat.
Szerelem korhatár nélkül (ism.)
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Szakácspárbaj
Francia filmvígjáték |16)
21.40 Dilizsaruk
Angol komédiasorozat.
Éjszakai szolgálat (ism.)
[16]
22.15 Szórakoztató percek
22.30 Szerda este Benne: Híradó
23.05 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat,
13. |16|
23.55 Kárpáti krónika

tv2

5.50 Faluvilág 6.05 Aeromagazin
(ism.) 6.30 Jó estét, Magyarország! (ism.) 7.15 Laza© - a Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám
reggeli csevej 9.05 Tripla vagy
semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.35 Villa Acapulco
Mexikói filmsorozat, 96. 10.30
Teleshop 11.30 Bajnokcsapat kerestetik Amerikai ifjúsági sorozat,
3. 12.35 Suliláz Amerikai vígjáték
[12| 14.50 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 15.20 Charlie - Majom
a családban Búcsú Johannestől
16.15 Pacific Blue (12| Amerikai
akciófilm-sorozat, 52. ¡12] 17.05
Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 154. 17.35 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 135.
18.30 Tények Hírműsor, skandináviottó-sorsolás
19.00 Aktív A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Fedőneve: Sötét Angyal
Amerikai akciófilm [12]
Közben: kenósorsolás
22.15 Légi zsaruk
Kapzsiság [12]
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Cinematrix
A mozimagazin |12|
0.25 Falcone
Amerikai akciósor., 5. (16)

1.20 Best of Totál Car
1.50 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) (12)
2.20 Vers éjfél után
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.l 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 139.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Autómánia Autósmagazin (ism.)
13.40 A hét mesterlövész Amerikai westernsorozat, 6. A szemtanú 14.35 Receptklub 14.50 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm
15.25 Játékzóna 16.20 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.30 Fedőneve:
Puma Túszejtők, VI. 17.30 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat,
VIII. sorozat, 20. A levél 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Barátok közt
Magyar filmsorozat.
20.50 Agyamra mész
Amerikai vígjáték [12]
22.55 Híradó 8 percben
23.05 Akták
Milliárdok nyomában
23.40 Pergőtűz
Amerikai akciófilm |16]
1.30 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
1.35 Sportklub
1.50 Antenna
Euroatlanti magazin
2.20 Fókusz (ism.) |12|
Közszolgálati magazin

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 A nagy-ho-ho-horgász 8.30
Osztály tűsarkon 8.55 Égtájak Határon túli magazin 9.30 Ház a
sziklák alatt 11.00 Gong Kulturális
hetilap 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör
12.30 Cimbora - barangoló 13.00
„Halak, vizek..." 13.30 Nyelvőrző
13.50 Anziksz: Szentendre 14.05
VI. Nyári Egyetem Jászon Magyar
riportfilm 14.30 Az utolsó paradicsomok 15.15 Az élő bolygó 16.15
Hej, hej, helyes beszéd! Balázs Géza műsora 16.20 Mindentudás
Egyeteme 17.20 Heuréka! Megtaláltam! 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Új epizódok! Szívtipró gimi
19.00 Közép-európai magazin
19.30 Az én Európám
19.35 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Téli találat a szívbe
22.10 Ki vagyok én?
- Ónodi Eszter
Magyar portréfilm
22.40 klub.dunatv.hu
23.10 Dzsessz
0.10 Közelgő kékség 0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.10
Hattyúdal Magyar játékfilm 2.45
Tálentum

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belü' 9.05 Úton Európa-magazin 9.35 Médiamix Kopper Judit műscra. Velencei Biennále
10.05 Tudósklub 11.00 Vivaldi:
F-dúr szonáta 11.15 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!"
Debrecen és térsége 12.00 Déli
harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 3,7.
12.50 Mestersége színész Hacser
Józsa 13.45 Sugár Miklós: Csend
és hang 13.55 Kárpáti krónika
14.05 Éurópa-galéria A Circom
Régiónál műsoraiból 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 6. 15.25 Napnyugta 18.00
Telesport-magazin
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus
Bánki Ilonával.
Benne: Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.05 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő
sorozat. Izrael
22.00 Tfelesport
Atlétikai vb, összefoglaló
22.50 Párhuzamos életrajzok
Haris György-Farkas Imre
23.20 Záróra
0.25 A Birodalom Dán-svéd-német- francia tévéfilmsorozat, 2.
Hív a Szövetség |18j 1.35 Ablaktematikus Bánki Ilonával Benne:
Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora
2.05 Századunk Bokor Péter és
Hanák Gábor filmje, 187. 2.30
Európa-galéria A Circom Régiónál
műsoraiból 3.00 PoliToor Világjáró-mozaik 3.25 Huzella Péter dalai 3.50 Telesport-magazin

SZEGED

I

«
*
« ú
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete 6.30 Magyarország vízi közlekedési napjainkban 7.00 A keddi 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 Triál
OB - teherautó ügyességi és terepverseny 18.30 TREND - a Telin
Tv filmje 19.00 Híradó 19.15 Mi
csak kérdezünk... Kalendárium
19.30 Egészségmagazin 20.00 A
füredi Anna-bálok régen és ma
20.30 Magyarország vízi közlekedési napjainkban 21.00 Örömkoncert
a budapesti Hősök teréről (az augusztus 20-i műsor ismétlése) 22.45
Égészséghírek 23.00 Képújság

• TV
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16.00 „Gazdasági Trianon kapujában vagyunk" - Gazdagyűlés Vásárhelyen II. rész 17.30 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.15
Nap kérdése 20.20 CsodAlföld
22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése
23.00 Expedíció - természetfilm
0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM9Z4£.Rádi688
6.00 Café 88 (Vass Imre és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Kiss Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

JawiiHwm
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes
Péter Tel.: 06-30-30-30-244
és 44-22-44 20.00 Euro-expressz Dénes Tamással 22.00
120 perc Marosi Antallal

Rádió 7 „97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor - téma: a
közutak állapota megyénkben. Vendég: Kárász József, a
Csongrád megyei Közútkezelő Kht. üzemeltetési és útfenntartási osztályvezetője
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Sportturmix 20.15 Dínomdánom, zenei válogatás

t e l e v í z i ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Vízi közlekedés
napjainkban (h) 15.30 Vásárlási
műsorablak (h) 15.45 Thai Chi
(h) 16.00 Trendline - divatmagazin 16.30 A füredi Anna-bálok
régen és ma (h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15
Pénzháló 19.00 Híradó 19.30
Egészségmagazin (h) 20.00 Estelő
válogatás 21.00 Örömkoncert a
budapesti Hősök teréről (h) 23.00
Híradó (ism.) 23.30 Képújság

A nao filmi e
RTL Klub
20.50 Agyamra mész

Amerikai vígjáték

IP
22.00-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged
műsora 18.55-20.00-ig a Városi
Tv Szeged műsora 20.00 SZÓTÉR 20.20 Miénk a város 21.10
Szerszámosláda 21.35 Szegedi kultúra 22.05 A Városi Tv Szeged
műsora

JL
IBS

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Verseny (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.10 Mese 19.15 Szemközt 19.30
Képmutatók 22.00 Szegedi hírek

Fsz.: Ed O'Neill, Ethan
Embry, JoBeth Williams,
Christopher McDonald
Dutch önként vállalkozik arra, hogy barátnője fiát távoli
iskolájából hazaszállítja Chicagóba. Dutch azonban nem
tudja, mit vállalt el, az utazás ugyanis számtalan hajmeresztő kalandot tartogat
számára. De nincs is min
csodálkozni, hiszen vajmi kevés tapasztalata van abban,
hogyan kell egy elkényeztetett, sznob kölyökkel bánni.
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" H I R D E T É S "
Albérletet kínál
Állást kínál

Autó
Bútor

Egyéb
Elveszett
Építőanyag
__ Garázs
__ QépfármüvMetö-kApzé«
_

Hagyaték

Járműalkatrész
Kertészkedés
Könyv
Közlemény
Magánház
Növény
Oktatást vállal

Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Számítástechnika

Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társközvetítés
Tégíaépttésú lakás
Termény, taksrmény
Üdülés
Üzlethelyiség

1

Albérletet kínál

• HÜVELYK utcai főbérlő
nélküli, egyedi gázfűtéses,
kétszobás lakás egyetemistáknak kiadó 35.000 Ft +
rezsi + kaucióért 06-30244-4407. Szeged (24886896)
• SZEGEDEN, a Batthyány
utcában 2 és félszobás,
erkélyes, berendezett, háztartási gépekkel felszerelt
lakás csendes társasházban
2 egyetemistának, hosszú
távra kiadó Érd.: 06-309788-360. (24887126)

• A KÁLVÁRIA téri Szuper
Hamburger keres főmunkatársnak fiatat lányt Etadói
munkakörbe, délelőtt, délután
váltott
műszakban
Szombat, vasárnap szabad,
vendéglátó
végzettség
előnyt jelenthet Jelentkezni
lehet a megjelenés és az
azt követő napon a helyszínen délelőtt 9-11-ig. Tel.:
06-30-2190-490. (24786689)

• ELADÓ PÉNZTÁROSI
munka, diákoknak, fiataloknak!
Békésen,
Békéscsabán,
Gyomaendrödön,
Orosházán, Gyulán azonnali
kezdéssel! Érdeklődni lehet:
06-1-301-00-54.
06-1301-00-55
telefonszámokon. (24786411)
• ELADÓT keresek szegedi
élelmiszerüzletbe
Feltétel:
szakképzettség,
áruismeret. Érd.: 9-17 óráig: 3 0 210-58-65.
Szeged.
(24786511)
• FELSŐFOKÚ v é g z e t t séggel épületgépészt keresünk! Munkakör: vállalkozási
vezető, ajánlat- és szerződéskészltés. műszaki ellenőrzés. Faltételek: németvagy
angolnyelv-tudás,
szakmai gyakorlat. AutoCad.
Word, Excel ismerete. Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal 'Mérnök 024786385'
jeligére
a
Sajtóházba.
(24786385)

• FELSŐFOKÚ végzettséggel. műanyagipari, vagy vegyipari gépészt keresünk!
Munkakör
termelésiés
műszaki vezetés Feltételek:
szakmai gyakorlat, számítógépes ismeret, angol- vagy
németnyelv-tudás.
Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal
"PET 024786388' jeligére a
Sajtóházba. (24786388)
• FÉNYMÁSOLÓ ü z l e t b e
kereskedelmi végzettséggel
rendelkező
érettségizett,
fiatal lányt keresünk. 06-309-835-167, Szeged (24886962)

• HATÁRSPEDÍCIÓS I r o dánkba gyakorlattal rendelkező vámügyintézőt keresünk,
szerbnyelv-tudás
előny. Önéletrajzot: "Szorgalom 24886776" jeligére
kérjük
a
Sajtózázba
(24886776)

• HIVATÁSOS jogosít-vány
nyal rendelkező
munkavállalók jelentkezését váguk
Írásos önéletrajzzal. Clm:
Szeged, Vitéz u. 13-15.,
62-452-592. (24886918)
• KECSKEMÉTI v á l l a l kozás csőszerelőket budapesti Ounkára lelvesz. Szállás megoldható Jelentkezni:
06-30-9538-812. (24886808)
• KFT. á l l a n d ó m u n k á r a
CO-val
jól
hegesztőket
keres. Érd.: 8 - 1 0 óráig 62494-624. (24886874)
• KONYHABÚTOR stúdió
németül beszélő térti értékesítési előadót keres, bűtorvezetői.
lakberendezői
végzettséggel.
számitógépes ismerettel. Fényképes, kézzel írott önéletraizot
"Precíz 024483606' jeligére
a
Sajtóházba
kérjük

• AUTÓFÉNYEZŐT, önállóan dolgozni tudót azonnal
felveszek. 06-20-9549-659.
Szeged. (24886811)

(24583606)

g e d ) (24785963)

• BÚTOR- és é p ü l e t a s z talos-! pari munkára gyakorlattal rendelkező szakképzett asztalosokat felveszünk. Érdeklődni a 06-3027-99-189-es
telefonszámon. (Szeged) (24785991)
• BÚTORGYÁRTÓ Cég
asztalosokat és betanított
munkásokat keres. 06-2039-29-205
(Szeged)
(24785751)

• DIÁKOK f i g y e l e m l 18
életévüket betöltött nappali
tagozatos, diákok jelentkezését várjuk csomagolási,
adminisztrátori, tilkárnöl feladatok ellátására 62-452592. S z e g e d (24886882)
• DUNÁNTÚLI elektronikai
gyárba betanított munkásokat és elektroműszerészeket keresünk
06-30247-3242.
06-30-2556907. Békéscsaba. (24887107)

TELEFONOS

M SZEGED BELVÁROSI lát
szerészeti üzlet szakképzett
látszerészt keres, 06-309673-114. (24886741)
• SZABADIDŐBEN végezhető mellékfoglalkozás. Teljesítményorientált jövedelem.
Ingyenesen
tájékoztatom.
Ár 65 000 Ft/hó Válaszborítékért tájékoztatom. Érd.:
Papp Csabáné, Abony, Irányi Dániel út 9. (24886924)
• SZEGEDI és hódmezővásárhelyi munkahelyre keresünk pénztárosokat, árufeltöltöket, pék szakmunkásokat. Jelentkezni: H.-P.-ig,
9-17 óráig: Work Centrum
Magyarország Kft., 6721
Szeged, Szilágyi u. 2. III/
317. Tel : 06-20-529-2998.
(24886973)

Bt S Z O B A F E S T Ő és f é nyező szakmunkásokat állandó munkára felveszünk.
Makó, Gőzmalom utca 4/A
(24786526)

M SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ
szakmunkást keresek 0670-251-2738.
Szeged.
• SÁNDORFALVI t e l e p helyre
keresünk
lakatos
munkatársakat és 1 fő kárpitost felvételre. Érdeklődni:
8-14 óráig, 62-572-036.
(24785664)

• SÁNDORFALVÁN heti 4
órában takarítónőt foglalkoztatnánk. 'Bizalmi állás
24886746' jeligére a Sajtóházba. (24886746)
• TAKARÍTÓNŐKET napi 8
órában, irodák takarítására
felveszünk azonnali kezdéssel "Leinformálható legyen
024886744' jeligére a Sajtóházba. (24886744)
• VÍZ -, gáz-, fűtésszerelöt
felveszek. 06-30-967-1544,
Szeged (24886907)
• ÜZLETKÖTŐT keresünk
szeszes- és üdítőitalok forgalmazásához Jelentkezési
feltétel B kai jogosítvány
(min 2 éves gyakorlat). A
pályázatokat
fényképes
önéletrajzzal kérjük a hélen
az
alábbi címre:
6701
Szeged. Pf.: 1049.

4 órás m u n k a k ö r b e

• NORVÉGIAI olajfűráshoz
éves munkára megbízható
munkaerő jelentkezését várjuk Tel.: 06-30-430-8127.
Budapest. (24886778)

A jelentkezéseket
szeptember
tjéig
kérjük a 6740 Szeged,
Pf.: 15.1 címre, mm

Gratulálunk

VILLAMOSIPARI CÉG

erősáramú
villamos1mérnököt

1

KERES TERVEZÉSI
TERÜLETRE.
Előnyt jelent 1-2 év hasonló
munkakörben megszerzett
tapasztalat, nyelvtudás.
A szakmai önéletrajzokat
„Tervező 24887040" jeligére
kérjük a Sajtóházba.

(»0. H'/iilfléMtiupja a l k a l m á b ó l
sok ö r ö m e t , boldogságot k í v á n
a / egész család
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetöirodáinkat!

m LADA 1200-as, friss zöld
kártyával,
egyéves
műszakival eladó. Irányár: 120
E
Ft.
Érd.:
277-203.
Szeged. (24786629)
• RENAULT Kangoo 1,4-es
szgk, 5 évesen, kifogástalan
állapotban, szervizkönyvvel
eladó. Irányár: 1.950.000 Ft.
Hitelre is. Érdeklődni: 0620-3655-424. (24886732)
m SUZUKI Swift 1,3 GLX
extrákkal, megkímélt állapotban,
50.000
km-rel
eladó.
06-70-234-3053,
Szatymaz (24886779)

Szegedi vilUimosipari
cég keres

Kötelező biztosítás nyolc biztosítótól,
súlyadó ügyintézése sorban állás nélkül.

villanyszerelő

S i c s c d . Madách u . 1 5 .
61/411-119

szakmunkásokat
elosztók szerelésére,
kivitelezésre.
Előnyt jelent
1-2 év gyakorlat.
A szakmai önéletrajzokat:
„Erősáram 24887037"
jeligére kérjük
s
a Sajtóházba.
8

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden szeptember 1-én.
Arany J.u.7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30
Villamosipari

cég keres

Szeged,
Postaautó Kollégiumi út 6.
Zöldkártya-tanúsítás azonnal.
Olajcsere - szerviz
- fényszóró-beállítás.
Felkészítés miiszaki vizsgára.
Telefon: 62/464-014. 464-020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

4

min. 1 - 2 éves szakmai
gyakorlattal.
Jelentkezéseket „Lakatos
24887048" jeligére kérjük
a Sajtóházba.

kertészetünkbe

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

keresünk főfoglalkozású

munkavállalókat

(24280285)

paradicsom- és gerberakultúrába, továbbá keresünk

is)

Konyhabútor
m Stúdió

|

Vásároljon
nálunk a

1

Autó

vasárnapi munkavállalással,

délelőtt, délután váltott műszakban
Jelentkezni lehet a megjelenés
és az azt követi napon a helyszínen
délelőtt 9-11-ig.

ARAIMY O R O S Z L Á N

ÉTTEREM
koros folvótolro

felszolgálót,
számítógépes
adatrögzítőt
(mHHoiIúIIiísi'i is lohot) s
ós

konyhai

segédmunkást.
Érit.: 20-9268-880.

2

(24685559)

• AUTÓÁTIRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.

M i e l e

teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

5

• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT. I n t e r m o b i l S z e g e d ,
Rákóczi tér 62-541-410.
(24482591)

• F I A T B r a v a 1 6SX 5
éves, 145000 km-t futott,
klímás, metálfényű, jó állapotban
eladó.
Irányár:
1.300.000
Ft.
Érdeklődni
egész nap: 06-20-35-77722, Szeged. (24786064)

Állást kínál

MŰSZAKI VEZETŐ

munkatársai.

Az állás betöltésének Feltételei:
Műszaki-gépészeti, - minimum technikusi - végzettséggel
és tudással felvértezett, vezetés területén tapasztalattal
rendelkező, angolul és németül kommunikáló munkatárs
jelentkezését várjuk.
§
Feladat:
A termelés műszaki feltételeinek biztosítása, karbantartás,
kontroll.
Fényképes önéletrajzai a fizetési igén\ megjelölésével
„Szaki 024X86921" jeligére küldje a Sajtóházba 09. 01-ig.

M C S O N G R Á D I s g t . 84
alatti
17 m'-es
garázs
bérleti joga eladó. Vasrácsos ajtó, villanyóra, fűtés
van. 06-30-955-7785, Szeg e d . (24786510)

Gépjárművezető-képzés

M A 10 éves CARSCHOOL
AUTÓSISKOLA 10.000 Ft
kedvezményt ad az augusztus hónapban jelentkezőknek. Következő tanfolyam:
augusztus
28-án.
Igény szerint délelőtti órákban is. Szeged, Tisza L. krt.
62. 62-424-025. (24886903)
M ATI Császárné Bt. M o ped, Motor, Személy, Teher,
Nehézpót tanfolyamokat indll tandíj 30% a. max. 60 e
Ft a vonatkozó jogszabályok
értelmében
adóke4tvez
ményként igénybe vehető.
OKÉV Tsz.: 06-0056-02.
Szeged, Ber-lini krt. 16.
Tel.: 62-422-240, 06-209431-444. (24583414)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24482551)

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körűt Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979 Szeg e d . (24482368)

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

Járműalkatrész

• JAPAN autóbontó M a darason. 79-458-197, 0620-322-41-45. (24886884)
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Kertészkedés

6

Elveszett

legolcsóbban

• KÉTSZOBÁS összkomfortos ház eladó. 4,5 M
Ft 06-30-9853-424. Makó
(24886786)

• NAGYKANIZSA melletti
zártkerti lakóház, 1 szobás,
hálófülkés, konyhás, fürdővel. zárt terasszal, 164 nmes telekkel eladó. A tetőtér
beépíthető. Ár: 3,5 M Ft.
Tel.:
06-30-570-6633.
(24786375)

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315-

(24886745)

• SZEGED PETÖFITELEPI
négyszobás, 2 fürdőszobás,
étkezős, 2 éve teljesen
felújított, hőszigetelt magánház, parkosított,
azonnal
beköltözhetően,
sürgősen
24.000.000-ért eladó 0670-53-73-515. (24685009)
• SZEGEDEN, k ö r n y é k é n
családi házat, lakást keresek.
06-30-406-8012.
Ádok. (24786038)
• SZEGEDEN, 75 m ' - e s
családi ház, 203 négyszögöl
telken, gázfűtéssel, melléképülettel sürgősen eladó
12,9 millió Ft-ért. Pecze 0630-406-80-12. (24886771)

14

Növény

Oktatást vállal

M MATEMATIKATANÁRNÖ
általános, középiskolásokat
korrepetál, felzárkóztat, felkészít: 62-498-127, 0 6 - 2 0 373-9946.
(Szeged)
(24685616)

Pénz, értékpapír

• • M Valutaváltás WOSB
A LISKEBVEZéUB AAF0LYAH0H,
HaUÉx, Kansi a. S. 0A-10f31l-4489

Építőanyag

• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, piros cserép, faanyag, ajtók, ablakok. 3 0 473-5419. (24786206)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap slb.
kapható. Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)
ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!

TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-61-71

M ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24786418)
M RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)
M RÉGISÉGKERESKEDÉS.
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (24482874)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24482987)

Szakképzés

rt

IPARI ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
• ABC-eladó

(+ pénztárgép-kezelő)
• Dajka

• Cyógymasszőr
• Lakberendező
• Reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• Számítógép-kezelő
(-használó)
• Virágkötő

|
;

Képzési támogatás igényelhető.
Szja-kedvezmény igénybe vehető.
6722 Szeged,
riszál, krt. S.V III. em.
Tel.: 62-555-545, 30-2-697-692.
e-mait: iknkéávnet.hu
tanúsítvány száma: 06-0017-02

21

Számítástechnika

M SZÁMÍTÓGÉP , MONI
T O R - , NYOMTATÓ JA VI
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24483132)

Szolgáltatás

M DUGULÁSELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.

Közlemény

A DÉMÁSZ Rt.
Hódmezővásárhelyi
Üzemvezetősége
'értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózatépítési m u n k á k miatt

á r a m s z ü n e t

Postabank Rt
11998000-00289010-10000001

22

ÁRAMSZÜNET

"T

Ón a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

20

• FŰSZERPAPRIKA f e l vásárlását a Hamar Gabriella
Paprikafeldolgozó
megkezdte Átvétel Mihálytelken, fizetés helyszínen,
azonnal. Érdeklődni: 6 2 420-808 (24786544)

18

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

(24482372)

• SZEGED FODORKERTI
kétszobás téglaház alápincézett melléképülettel, összközmüvel, villamoshoz közel
eladó,
06-30-407-6470,
62-484-615,
13.00-tól

17
-

3 2 2 . (24482365)

• ATTILA u t c á b a n e l v e szett egy kék tokban lévő
hangkártya.
Becsületes
megtaláló
kérem
jelentkezzen:
06-30-45630-17. (24886851)

M CSALÁDI tiáz 90 nm-es,
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért eladó, 6 2 289-601. (Öltömös) (24886902)

• ŐSZI hajtatásra, áttelelő
termesztéshez petrezselyem
vetőmag Hanácka, Orbis,
Alika. Olmützi Hosszú, megrendelhető Tel.: 56-422096, 30-456-7980. Kesjár
Flóra Kft. Szolnok. (24786032)

különböző méretben és
lyukbőségben, horganyozott
és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos
szöveteket, tüskésdrótot,
rabichálót, csirkehálót,
szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

• J j T a p p ^

Építsük együtt a falakat!

Magánház

• LUCERNAMAG f o l y a matosan kapható, 600 Ft +
áfa/kg,
62-271-440.
(Deszk) (24685421)

DRÓTHÁLÓT

13

ÚTORHÁZ

15

16
11

Ároyékolufllc
M ^ h Ű l T Ü N k

• ÉRTESÍTJÜK a Tisztelt
lakosságot, hogy Szegeden,
a Mérey u. 10 számnál,
valamint Hódmezővásárhelyen
a
Strandnál
és
Uszodánál lefektetett erősáramú
földkábelekel
és
telepített
elosztószekrényekel. berendezéseket a
DÉMÁSZ Rt feszültség alá
helyezi. Érintésük tilos és
életveszélyes! (24886868)

(24482996)

a készítőtől vásároljon.
Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

Egyéb

(24684826)

• DACIÁT, dízel Arót vennék. Tel.: 06-30-319-6963.
Szeged. (24786386)

Garázs

9

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK könyveket, magánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.
(24786467)

mmmm

K

Érd.: 06-30-9-680-977.

3

8

10

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

• KORREKT áron vásárolunk
régi
bútort,
tollat,
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (24684631)

Újszegeden,
ill. az Algyői úton lévő

vízvezetékszerelöt
és lakatost.

Bútor

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

5 fő LAKATOST

Szegedi székhelyű rt. nagy értékű termelő berendezéseinek
műszaki üzemeltetésére és karbantartására keres profi

Boldog
Születésnapot

(üzenetrögzítő

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS

• A LEGKEDVEZŐBB leltételekkel
légkondicionált,
A KALVARIA TERI SZUPER
kombi, egyterű, km-megHAMBURGER KERES
kötés
nélkül
bérautók
fiatal lányokat ELADÓI
Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap
munkakörbe, részmunkaidős kedvezmény, tel.: 06-30foglalkoztatással, szombati,
205-55-22,
62-452-266

M PÉNZÜGYI s z o l g á l t a t ó
cég
átképzéssel.
5-10
eurós órabérrel munkatársakat
keres.
Előzetes
egyeztetés:
06-30-9-436968 (24786398)
•RÉSZMUNKAIDŐS
munkatársai keresünk, levelezési és számviteli ismerettel Nyelvismeret előnyt
jelent Önéletrajzot "Precíz
24886774' jeligére kérjük a
Sajtóházba. (24886774)

ORSZÁGOS

de. 8-10 óra között.

M K Ő M Ű V E S E K E T és
köművesbrigádokat
(elveszünk 580 Ft/órától. 06-209-817-970, Szeged (24886873)

• MUNKAÜGYI konfliktus,
probléma megoldására tanácsadás
62-422-431.
Szeged, Mérey 6/b (23875264)

62/567-835

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• KŐMŰVES, burkoló szakmunkást felveszek. 06-309853-424 Makó. (24886780)

• MAGAS fizetéssel kőművest, segédmunkást alkalmazok!
06-70-3188-569.
(24786227)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

(24886867)

• GÁZFÜTÉSSZERELÖT
alkalmaznék,
gyakorlattal
rendelkezőt. Érd : 0 6 - 2 0 - 9 116-525. (Szeged) (24684582)

• A WORKLINE MAGYARORSZÁG b e d o l g o z ó k a t
keres otthoni, kézi illetve
papírmunkák
elvégzésére
Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk az alábbi elmen:
1032 Budapest. Kiscelli u.
76 06-1-368-89-62, 0630-591-08-47. (24786349)

• BELVÁROSI s ö r ö z ő b e
szakképzett pultos lányokat
keresünk felvételre, kiváló
koreseti lehetőséggel Érd :
06-30-9-676-228.
(Sze-

NONSTOP

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 28.

l e s z

• AKCIÓS Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)
• DOHÁNYZÁSRÓL leszokni? Nekem sikerült. 0630-528-5607,
Szeged

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

Szántó K. J. u 121. számtól 147. számig, 132. számtól 156. számig; Észak u. 39. számtól 93. számig, 56.
számtól 88. számig; Nyárfa u. 35. számtól 71. számig, 44. számtól 66. számig; Jókai u. 79. számtól 137.
számig, 58. számtól 116. számig; Hajnal u. 19.
számtól 49. számig, 26/a számtól 48. számig; Martinovics u. 41., 48.; Késmárk u. 45.46., Szántó K. J.
u. 134. Arany Opel; Szántó K. J. u. 123. HÓD Szakszerviz; Szántó K. J. u. 147. Balázs Gumiszerviz; Jókai u. 117. előtti lángossütő; Jókai u. 117. Húsbolt;
Jókai u. 96. Szentesi úti ABC
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését!

(24482564)

K4IM!Í ,

(24886821)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0G
30 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, 0630-9-550-537.
Szeged
(24583767)

• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Sziliért
sgt. 24. Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)

SZERDA, 2003. AUGUSZTUS 27.
• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 0 6 - 2 0 99-75-271,
Szeged.
(24886795)
• NAGY adóssággal terhelt
cégét átvesszük. Telefon:
06-30-315-5929.
Székesfehérvár. (24886910)
• PROGRAMKÉSZÍTÉST
vállalok.
Telefon:
06-30395-8281. (24482121)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL C s o n g r á d m e g y é b e n
62-401-318. 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24280289)
• SZOBAFESTŐ, mázoló,
tapétázó munkát vállalok,
vidékre is. Előrendelést f e l veszek. Kocsis Gáspár, 6 2 289-642,
06-30-9-63-2958. (24786433)
• SZOBAFESTŐ és mázolót
felvennék állandó munkára.
06-70-279-9676,
délelőtt
8 - 1 2 - i g , délután 1 6 - 2 1 - i g
(24886842)
• SZOFTVERSZERVIZ
Szeged - Otthoni számítógépek szoftveres
problémáinak helyszíni elhárítása.
www.netion.hu - Tel.: 6 2 420-583. (24886768)

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS
y - I-

k

Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555

WOMA KFT.
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130
2 3 Tanfolyam
• GYÓGYPEDAGÓGIAI aS2
sziszlens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől, szombatonként Szegeden, a Széchenyi G i m náziumban (Felső Tisza-pari
25), 62-475-574, 0 6 - 3 0 626-7171. (24583931)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: k ö z g a z d a sági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNíCORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: 6 2 452-288
és
62-481-928
telefonon.
Szeged,
Petőfi
sgt. 25. (24786521)

• A KISOSZ szeptember
hó folyamán az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető, v e n d é g l á t ó - ü z letvezető,
ABC
eladó.
Gyorsétkeztetési
eladó.
Munkanélküliek,
gyesen
lévők támogatást igényelhetnek. Jelentkezni: Szeged,
Debreceni u. 2 4 / b „
62485-610. OKÉV: 0 6 - 0 0 1 3 02. (24482092)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
ango
nyelv, gépírás szeptembei
30-tól.
szja-ból
30%
Munkanélküliek, GYES-ese)
a munkaügyi központ támogatását igényelhetik! Érdeklődni:
62-424-484
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129]
(24786035)

KÜLKERESKEDELMI
ÉS T O V Á B B K É P Z Ő

- Marketingreklámmenedzser
reklámügyintéző

-

OKTATÁSI
KÖZPONT

akkreditált leinettképzési

|

- Drogériái

g

Nyilvántartási szám: 07-002-02

indítja O K J - s tanfolyamait

részletfizetés!

• Idegenvezető
• Idegenforgalmi menedzser
• Marketing- és reklámmenedzser
• Marketing- és reklámügyintéző
• Irodavezető
Angol- és németnyelv-tanfolyamok
Saját vizsgáztatási jogosultsággal

tanfolyam indul
SZEPTEMBER 1-JF.N.
Felvilágosítás, jelentkezés:
Tel.: 62/555-595. 30/269-76-92.
OKF.V: 06-0017-02
Munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok számára
képzési támogatás igényelhető.
Szja-kedvezmény igénybe vehető,
e-mail: ikokCa'vnel.hu

Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 6 2 - 4 2 5 - 8 0 5 ,
\
=

„Nem haltál meg, csak eltemettünk. Akkor
halsz meg, ha elfeledünk."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
NEMCSÓK ANTAL
életének 82. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése augusztus 28-án,
15 órakor lesz a Dugonics temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy
POCZIK GÁBOR
2003. augusztus 13. napján, életének 39. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2003. augusztus 30. napján, 14 órakor lesz a
felsővárosi templomban (Szeged,
Munkácsy u.). Kérésének eleget
téve hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomba. Kérjük a búcsúztatóra érkezőket, hogy kegyeletüket egy-egy
szál virággal róják le.
A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
POCZIK GÁBOR,
a PERDIX Kft. ügyvezetője 39
éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. augusztus 30. napján, 14
órakor lesz a felsővárosi templomban (Szeged, Munkácsy u.).
Hamvait kérésének megfelelően
szűk családi körben helyezik örök
nyugalomba.
Kérjük a búcsúztatóra érkezőket,
hogy kegyeletüket egy-egy szál
virággal róják le.
PERDIX Kft. vezetése

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÁBRAHÁM VILMOS N É
KIRI RÓZSI
életének 83. évében elhunyt. Temetése 2003. augusztus 28-án,
13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben. '
Gyászoló család,
024*70*
Szeged-Mihálytelek

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama,
dédnagymama,
ÖZV RÓZSA FERENCNÉ
PRÁGAI MÁRIA
92 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 28-án, 15 órakor
lesz az /Alsóvárosi temető ravatalozójából. Előtte gyászmise 7 órakor a móravárosi templomban.
Gyászoló család
'

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem,
VIDÁCS JÁNOS
81 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Búcsúztatása augusztus 28-án, 15 órakor lesz a
Kübekházi temetőben.
Gyászoló felesége

Téglaépítésű lakás
• ATTILA utcai, 56 nm-es,
kétszobás lakás eladó, 2 0 464-16-15.
(Szeged)
(24886721)
• CSORBA u t c á b a n , II.
emeleti 1,5 szobás g á z f ű téses lakás eladó. Palánk:
0 6 - 2 0 - 9 - 2 8 5 - 5 4 3 . (24685228)

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné,
06-30-406-8012.
(24583366)
• SZEGEDEN cs 50 k m - e s
körzetében családi
házat
vagy lakást keresek. Pecze
0 6 - 3 0 - 4 0 6 - 8 0 - 1 2 . (24886765)
• S Á N D O R u. 5 5 . s z á m
alatt
induló
társasházban
lakások
eladók.
06-209460-Ű83. Szeged. (24785675)
• ŐSZ u. 43. sz.. C s o n g rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén, Rákóczi utcában
épülő 12 lakásos sorházban
lakások eladók
Érdeklődni
telefonon történő időpontegyeztetés alapján 0 6 - 3 0 9 - 5 3 7 - 2 8 7 . Első Ház Kft.
Szeged, Arany J. u. 7. I/
116. (24482087)

SÜRGŐSEN ELADÓ.

16,8 M Ft.
Tel.: 30-265-6840 l

m

m

m KUKORICA, árpa szállítva
eladó.
06-30-436-0693.
(24280427)
• KÖRBÁLÁS l u c e r n a
szállítva eladó 0 6 - 3 0 - 4 0 3 6326. ÖttömöS. (24886806)

• HORVÁT tengerpart.
Porecs. Hotel Albatros. Busz
+ szállás + tp. + biztosítás,
szeptember 6 - 1 3 . , 57.400
Ft. Car Tour Utazási Iroda,
4 2 4 - 7 0 9 (24786120)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
János
téren,
a
Mizsu
könyvesbolt
melletti
üzlet
kiadó. Érdeklődni: 6 2 - 2 3 0 228. (24886762)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
SZŰCS ANTALNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
M8T8L1TI

„Míg éltél, nagyon szerettünk. Érted mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszonyú. Csak egy dolog szolgál vigaszul. Talán
csillagként ragyogsz felettünk, és onnan vigyázol ránk. ígérjük, míg élünk, reád mindig
emlékezünk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
BURKUS JENŐNÉ
Pannika
életének 72. évében értünk dobogó szíve örökre megállt. Temetése 2003. augusztus 29-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. S z e ged, 6 2 - 4 3 0 - 8 1 4 , 0 6 - 2 0 4 3 3 - 9 8 - 4 2 (24482550)

• SZEGED, Erős J á n o s
utcai 53 nm-es, kétszobás,
erkélyes téglalakás a II.
emeleten 8 M Ft-ért eladó.
Érd.:
06-30-554-5751.
(24886828)

Újszeged,
Babits M. utcai
3 szobás ház,
azonnali átadással

A z a p r ó h i r d e t é s e k t a r t a l m á é r t a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

szám: 0 7 - 0 0 6 5 - 0 2 .

Részletes tájékoztatás: 62-442-694

GYÁSZHÍR

Társközvetítés

• S T E F A N I A R A n é z ő , II.
emeleti, 164 m ' - e s , 4 s z o ba, 2 fürdőszoba, nappali,
konyha,
előszobás
lakás
bérleti joga eladó, 100.000
Ft/m',
hasonló
értékű
tulajdonra cserélhető, 0 6 20-388-39-89.
(Szeged)
(24886792)

lajstromszám: 0 0 1 0 ,

levonható az adóból.

SZEGED

9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
O K É V nyilvántartási

A képzés dijának 3 0 % - a

Gyászközlemények

kereskedő

Adókedvezmény,

2 0 0 3 s z e p t e m b e r é t ő l S z e g e d e n is

• NYARALÓTANYA kerttel.
Ásotthalom Rívó erdőben
2.000.000-ért eladó. 0 6 - 3 0 329-86-42,
16-18
óráig.
(24381550)

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
Részletfizetési lehetőség
Szja-kedvezmény igénybe
vehető.
Szeged, Kossuth I,. sgt 17.
Tel : 62/ 542-500.501.
A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!

- Ékszerbecsüs

intézmény
Lajstromszáma: 0001

PR-munkatárs
- Irodavezető

Csongrád megyei képviselete

REKLÁMGRAFIKAI
SZÁMÍTÓGÉPES
ASSZISZTENS
jj

„74887(744

• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak
400 óra - 2 év
400 óra - 1 év
• Mérlegképes könyvelő
kiegészítő szakok
vállalkozási szak,
államháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
• TB-szakelőadó
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
állami támogatás igényelhető
• TB-ügyintéző
állami támogatás igényelhető

A KIT ŐSZI
OKJ-S KÉPZÉSI
PROGRAMJAI:

és

• INTENZÍV számítástechnika
tanfolyamok
a
Merlln
Stúdiónál:
alapismeretek, Internet, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés. Érd.: 6 2 - 4 2 4 - 3 1 4 , 3 0 907-3654,
06-0220-02.
(24887063)

SZAKKÉPZÉSEK,
2003. ŐSZ

- marketing-

f
IPARI ÉS
, Z k! KI SKI HU Ml
Z k S J oktatási központ
A K K R I DITÁI.T INTÉZMÉNY
SZKGHD. TISZA L. KRT. 83.

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett feleségem,
OLTVÁNYI GÉZÁNÉ,
NAGY GIZELLA,
röszkei lakos 64 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése augusztus 28-án, 17 órakor lesz a
Röszkei temetőben. Előtte 16 órakor gyászmise.
024*7023
Gyászoló férje

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
K A M A R A OKTATÁSI
KÖZPONT
Reg. szám: 07-0134-02

TOVÁtBKÉPZÓ KFT
CSONGBÁD MEGYEI KÉPVISELETE

es
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VÉGH JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak.
„24788408
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MILITÁR GYÖRGY
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
074887018
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SIFLIS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
„„,„„„„
A gyászoló
család
0/

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KOSKÓCI LAJOS
búcsúztatásán megjelentek. Hálánkat fejezzük ki a II. kórház
pszichiátria és a IV em. belgyógyászat valamennyi dolgozójának áldozatos, odaadó munkájáért.
02.788000
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki szerettünk,
JAKUS PÁLNÉ
temetésén megjelentek, Tőle végső búcsút vettek.
02.7884,2
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GONDA JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek.
A gyászoló család, Algyő

024887022

MEGEMLEKEZES

•

*

\

kf

\

jj, -

Jr

I

fi

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy
szerettünk,
ID. VIGCHERT FERENC,
Hódmezővásárhely, Holló u. 40. szám alatti lakos életének 85. évében
elhunyt. Temetése szűk családi körben történik.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és mindazoknak, akik
szeretett édesanyám,
ZANA BÉLÁNÉ
BALOGH ILONA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a kórház
gyermekosztály dolgozóinak a
részvétükért.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
TÓTH ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek.
A gyászoló család
rr>a8h7ni i

SZENTES

„Bármerre nézünk, mindig rád emlékezünk,
nélküled oly üres a ház, lelkünk megnyugvást nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket."
Fájó szívvel emlékezünk
ID. BERES PAL
halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló családja, Balástya

F

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
FÁSI LAJOS,
volt szentesi lakos 74 éves korában elhunyt Temetése augusztus
29-én, pénteken, 11 óra 30 perckor lesz a Dunaújvárosi temetőben.
„ „„„„
Gyászoló család
„24888428

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
KRISZTIN GÉZÁNÉ
SZILASI
ERZSÉBETRE
halálának 4. évfordulóján.
Családja

Bt

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánkat,
ÖZV. M Ó N U S PÁLNÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
„,4»m,,
Gyászaié család

j 9

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
CZENE JÓZSEFNÉ
KISS MARGIT
súlyos betegségben, 73 éves korában elhunyt. Temetése 28-án,
csütörtökön, 15 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
A gyászoló család

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BUGYA ERZSÉBET,
Szentes, Dózsa Gy. u. 91. szám
alatti lakos 51 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 29-én, pénteken, 15 órakor lesz a Bánomháti temetőben.
0248884,7
Gyászoló család
„A múltra visszanézve, valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Nélküled szomorii, üres a
házunk. Még most sem hisszük
el, hogy hiába várunk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk,
dédna^ymamánk,
RACZ FRANCISKA,
Szegvár, Petőfi u. 8. szám alatti lakos életének 96. évében csendesen elhunyt. Temetése augusztus 28-án, 10 órakor lesz a szegvári Újfalusi temetőben.
Gyászoló család, Szegvár

t

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. SZÉLL
MIHÁLY,
Ráckeresztúr, fókái u. 3. sz. (volt
szentesi) lakos 94 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 29-én, pénteken, 14 órakor lesz a szentesi
Hékédi temetőben.
A gyászoló család,
0248889,5
Ráckeresztúr, Szentes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GYARMATI
LAJOS,
Szentes, Váradi Lipót u. 16. szám
alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én
(pénteken), 10 órakor lesz a szentesi Kálvária temető kápolnájából.
A gyászoló család, Szentes

T

ntJBBAOIi

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

T
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Nyertek
Ausztriában

Még egy balkezes átlövő elkelne a csapatnál

Szépen formálódik a Liss-HNKC

A Tisza Volán Focisuli három
utánpótlás
korosztálya
is
Ausztriában szerepelt: két elsőséget és egy negyedik helyet
értek el.
A Tisza Volán Focisuli három
korosztálya, az 1988-ban születettek, az 1989-esek és az
1992-esek Ausztriában, az Alpok-kupán vettek részt. A nemzetközi tornán 13 ország közel
száz csapata csatázott.
Kezdjük a legkisebbekkel, a Hűvös Gábor edzette '92-es csapattal
[Nacsa Péter, Sarnyai Róbert, Kormányos Kolos, Major László, Vágó
Panny, Mucsi Máté, Lajkó Ádám,
Pröhlich Tamás, Bánoczki Dániel, Vágó Levente, Militúr Iván,
Domonkos Ferenc, Almási Péter,
Sándor Róbert). A csoportból simán jutottak tovább, először a
cseh Jiskrát 2-O-ra, a szlovák
Nyitrát l-()-ra, az osztrák Neulengbachot 6-0-ra, Winerwaldot
6-3-ra verték. A fináléban Vágó,
Militár és Lajkó találataival
3-1-re nyertek Hüvös-tanítványok.
Jöjjenek a '89-esek. Dr. Buchholcz Gábor csapata (Baji Renátó, Czirják Tamás, Baji Szabolcs,
Búrány Zoltán, Kónya Dániel,
Beretka Péter, Annus Ádám, Huszárik Zsolt, Nagy Zsolt, Balogh
Norbert, Molnár Dániel, Ga iwagi Nebil, Lázár Gábor. Fülöp Attila, Garamvölgyi Bence, Varga
Sándor) az első összecsapáson
2-O-ás vereséget szenvedett a
szlovák Tatran Presovtól. Ez a pofon jókor jött, hiszen ezután nem
hibáztak a Tisza-partiak. A lengyel Stomil ellen 2-l-re, az amerikai FC Chicago ellen 6-O-ra, a
dán C.rindsted ellen 4-0-ra, az
osztrák C.untramsdorf ellen szintén 4-0-ra, majd a dán Kolding
ellen 2-1-re nyertek. A fináléban
a lengyel Agrycola volt az ellenfél,
gól azonban a rendes játékidőben
nem született. A büntetőket a volánosok rúgták jobban, így megnyerték a saját korosztályukat.
Hiába kezdett jól a '88-as korosztály, az utolsó csoportmecscsen 2 - l - r e kikaptak az osztrák
Wolfsbergtől, így csak a harmadik hejyért mérkőzhettek. A kisdöntőben l - l lett a végeredmény, büntetőkkel azonban az
osztrák Braunau 4-2-re nyert.
S. R.

KÉZILABDA
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata július 7-én kezdte meg a felkészülést a
2003/2004-es bajnokságra. A
gárda jelentősen átalakult, játékosok jöttek-mentek, s a kispadon is történt változás. A rajtig alig két hét van hátra.
A Liss-HNKC kézilabdásai július
7-én kezdték meg a közös munkát, már az új trénerduó, Tamás
Sándor és Giricz Sándor irányításával. Először is a távozók pótlásáról kellett gondoskodni, hiszen
ősztől Kocsik Viktória (HerzFTC), Prok Beatrix (Bécsújhely)
és Vörás Henrietta (Kiskuhalas)
is másutt folytatja pályafutását.
Mostanra ezek a kérdések megoldódtak, Kocsikot Daniela Inonete (Vilcea), Prokot Jenöfi Katalin (PEAC-Pikker Pécs), míg Vöröst az ukrán Okszana Bahorovka (Kometal Skopje) igyekszik
majd helyettesíteni a szeptember
6-án rajtoló pontvadászatban.
Még egy jobbátlövővel szeretnék
feltölteni a keretet, s az sem
„baj", ha balkezes. De most térjünk vissza a munka kezdetéhez:
- Az első három hétben a fizikai állóképesség javítása, a megfelelő alapok lerakása volt a feladatunk - mondta Tamás Sándor
vezetóedzó. - Ezt a július 19-26.
közötti békéscsabai edzőtábor

Tamás Sándor edzőnek sokszor meg kell állítani a felkészülést.
szolgálta a legjobban, ott napi
három tréningen vett részt a keret. Ezután taktikai és technikai
gyakorlatok következtek, majd
egyéni képességfejlesztés, végül
pedig a támadás és a védekezés
taktikai kialakítása, egységesítése. Az elmúlt egy hétben, valamint ezen a héten pedig zsinór-

ban játszottuk az edzőmeccseket. Szerdán a Tisza Volán fiú ificsapatát, szombaton pedig az NB
I/B-s Kiskundorozsma női együttesét látjuk vendégül a Hódtói
Sportcsarnokban. A rajt hetében
pedig már az első, a Vác elleni
hazai derbire koncentrálunk, a
Pest megyeiek elleni játékot gya-

Fotó: Schmidt Andrea

koroljuk.
A Liss-HNKC kerete már
m a j d n e m végleges (a már említett jobbátlövőre várnak még),
mely a következő, kapusok: Szabó Krisztina, Okszana Bahorovka ; balszélsők: Baunok Bernadett, Bacsa Edina; balátlövók: Jenőfi Katalin, Asztalos Judit; irá-

Közép-Európa erőművészei Szegeden
Augusztus 30-án 15 órától nem
mindennapi verseny lesz Szegeden, a Huszár Mátyás rakparton.
Polonkai Sándor és Darázs Ádám
Közép-Európa legerősebb kétfős
csapatát keresi, az egyre népszerűbb erősember-vetélkedés szabályai szerint. A kitüntető címért
hét ország (Ausztria, Szlovénia,
Szerbia-Montenegró, Szlovákia,
Csehország, Lengyelország és

Nyári akciók
még szeptember 15-ig

Magyarország) nyolc duója küzd
majd, a házigazdákat két páros
(Darázs, Borzi és Dávid, Király)
képviseli. A szegediek, mint az az
előző felsorolásból kiderült, találkozhatnak és szurkolhatnak a
sportág helyi kiválóságának, a
többszörös magyar bajnok Dávid
Jánosnak. Azt azonban be kell
Vallani őszintén, hogy a Darázs,
Borzi kettős az esélyesebb a magyarok közül a jó szereplésre.
- Nagyon kemény verseny lesz

X,

H a j i t a s

- mondta Darázs Ádám - , a legnagyobb riválisaink a csehek és a
lengyelek lesznek. Lengyelországban rendezik pillanatnyilag a világ legszínvonalasabb bajnokságát, egy-egy rangosabb viadalt olykor tíz-tizenötezren szurkolnak
végig. Fantasztikus a hangulat, remekül menedzseltek a sportolók,
akik meg is hálálják ezt a gondoskodást, hiszen az utóbbi két-három évben berobbantak az élmezőnybe és mindent megnyertek,

amit csak lehet. Jelenleg is minden sorozatban az élen állnak, a
korábbi nagymenők, a finnek és a
svédek nem bírták felvenni a lengyelek által diktált fordulatszámot. Szegedre tőlük az iszonyúan
erős második vonal jön el.
Őket igyekeznek majd megverni, vagy megszorítani a mieink.
N e m lesz egyszerű dolguk, de a
biztatás - mint a Mediterrán udvarban rendezett versenyen pluszeröt jelenthet Dávidéknak.

Akár 0 forintért is
elvihető!

EKO PARK

Opel. Jó ötletek - jobb autók.

2 0 0 3 . AUGUSZTUS
MIT

í . 9 - 7 » t¿J00 km

Óriási csereakció.
—Ha nálunk dobja ki régi autóját, mi cserébe^
adunk most egy új Fatxát:
h i s z e n m i n d e n típusú "roncsautóját" most
a k á i C 5 0 0 J D 0 0 F t ^ ^ > b e s z á m ( t j u k bármelyik

29-31

VOCVO M ETC AR 2 0 0 0 KPT- <H
IMÁLY AUTÓM A * K P T .
(?<«.•. K BORSODI SÖRGYÁR R T .

A2 osztrák koiffeiien csoport tulajdonában lévő és
oz egyik legsikeresebb bankként ismert Raiffeisen Bank Rt.
szegedi régióközpontjába
keres

kockázatelemző
munkatársat.
Feladatok:
• a bankcsoport portfóliájába tartozó ügyfelek hitelképességének vizsgálata,
• hitel előterjesztések készítése és véleményezése.

új Skoda modellbe I
Fabia akár 69.000 Ft befizetéssel:
—Ha most veszi használt autója hasznát, akárl
69.000 Ft befizetéssel elvihet egy Skoda Fabiátll

•

A g i l a V i v a 1.999.000 forinttól,
Corsa V i v a 1.999.900 forinttóll

Elvárásaink:
• felsőfokú közgazdasági végzettség,
• számviteli ismeretek, legalább 3 éves szakmai gyakorlat banki
kockázatelemzésí/vállaloti pénzügyi/számviteliAőnywizsgálói területen,
• felhasználói szintű számítástechnikai Ismeretek,
• középfokú angolnyelv-tudás.

öreg, akár piaci érték nélküli használt autóját is

250 000 forintért
beszámítjuk!
Az Opel Corsa Viva és az Opel Agila Viva,
használtautó-beszámítás és megfelelő hitel-

Olyan, ambiciózus, sikerorientált pályázók jelentkezését várjuk, akik szeretik o
felelősséggel járó kihívósokat, önállóan és felelősségteljesen képesek dolgozni
egy szakmailag magas elvárásokat támasztó, ezzel együtt biztos hátteret,
versenyképes jövedelmet és széles körű juttatási csomagot kínáló szervezetben.

konstrukció esetén, akár 0 forint önerővel Is
az Öné leheti Az akció csak a készlet erejéig
tart!

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük pályázatát (kísérőlevél, önéletrajz,
igazolványkép) a munkakör megjelölésével juttassa el a kővetkező címre:

Óriási akciókkal várjuk szeptember 15-ig!
Látogasson el szalonunkba az Izabella híd lábához!

IKESZ A u t ó c e n t r u m ^ ^ ^ l
Tel

Az autózás nagymestere

62/471-242

www ikeszauto.hu

A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Corsa 1.0: fogyasztás 7.2/4.7/5.61/100 km, CO* 135 g/km
Agilo 1.0: fogyasztás 7.5/5.6/6.31/100 km, COí 151 g/km

Raiffeisen Bank Rt., humánpolitikai főosztály
1054 Budapest, Akadémia utca 6.
email: hr@raiffe»sen.hu

6724

Kossuth L. sgt. 112.

Akár százezer sportoló részesülhet vásárlási kedvezményben annak a megállapodásnak az eredményeként, amelyet a 65 sportági
szakszövetséget tömörítő Nemzeti Sportszövetség és a Westel
kötött. A kedden aláírt dokumentum szerint a szervezet és tagszövetségei kedvezményesen vehetik
igénybe a legnagyobb hazai mobilcég szolgáltatásait, a rendkívül
előnyös sportszövetségi mobilhasználat mellett a versenyengedély-kártyával rendelkező sportolóknak új Westel-előfizetés vásárlása esetén kedvezmény jár.

B i z t o n s á g o s a n

az IKESZ Autócentrumban!

Ajándék klíma:
-Skoda Fabia Classic ajándék klímával Sedan
és Combi kivitelben is már 2.485.000 Ft-tól!

IMRE PÉTER

Megállapodás

Szombaton 15 órától a rakparton

MUNKATÁRSUNKTÓL

nyítók: Daniela Ionete, Kocsis
Ágnes,• beállósok: Mónika Nikolics-Kalanovics, Gaál Adrienn,jobbátlövók:
Tamás Kornélia,
Szabó Valéria; jobbszélsők: Virág
Erika, Szabó Mónika. Szóhoz
juthat még Mucsi Zsuzsanna és
Sztvorecz Erika is.
- Szabó Valival kapcsolatban
kell elmondanom, hogy egy kicsit
elkeseredett, mert nincs állandó
posztja. Eredetileg szélső, de én
jobbátlövőként számítok most
rá. Tény, hogy ő egy jolly joker típusú kézilabdás, szinte minden
poszton bevethető - úgy tudom,
kapus is volt korábban. Kivételes
képességű játékos, akire feltétlenül számítok a bajnokság során.
A hozzáállással, az elvégzett
m u n k a minőségével és mennyiségével Tamás Sándor elégedett;
s külön szerencse, hogy ezt sérülések és betegségek sem hátráltatták. De mtre lesz ez elég?
- Erre a kérdésre most képtelenség válaszolni. A lelkiismeretünk tiszta, a munkát, a feladatokat elvégeztük - a feleletet
mindenre a bajnokság adja meg.
A szurkolóktól türelmet kérek:
a csapat ugyanis még nem állt
össze, nincs teljesen kész, elég,
ha csak azt említem, hogy Szabó
Vali és Jenőfi Kati a juniorválogatottbeli elfoglaltságuk miatt
csak a közelmúltban csatalakozott hozzánk. De az biztos, hogy
n e m szeretnénk csalódást okozni.

Raiffeisen
^^J BANK
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Még várni kell az első magyar világbajnoki aranyéremre

Haller Akosék
kozepdontosok
t
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EVEZES
A milánói evezős vb-n a Démász-Szegedi VE versenyzői közül Haller Ákos (kétpárban) a
középdöntőbe került, a fiatal
Kónya Aliz (könnyűsúlyú egypár) és Kónya Gábor (négypárban) búcsúzott.
Hét magyar egységnek szurkolhattunk a milánói evezős világbajnokság harmadik napján. A
legkorábban a Démász-Szegedi
VE kitűnősége, a könnyűsúlyú
egypárban versenyző Kónya Aliz
szállt vízre. A junior világbajnoki
negyedik helyezett ezer méternél
még a továbbjutást jelentő második helyen állt, ám a mezőny végűi lehajrázta. Hozzá kell tenni,
Kónya remekül helytállt, de a riválisok még jobbak voltak nála.
Egypárban Barz Gitta hasonlóan
járt, mint a szegedi: ő egy kicsit
tovább, kb. 1400 méterig evezett
a második pozícióban, dc angol
ellenfele megelőzte, így ő is kiesett.
Következett két futamgyőzelem. Előbb női kétpárban Veróci
Lídia és Székely Viktória esélyt
sem hagyott a riváüsoknak. Már
ötszáznál vezettek, egyedül az
ukrán hajó tartotta velük a lépést, ám ők sem tudták megakadályozni, hogy a duó - feledtetve
a vasárnapi, kudarcnak számító
versenyzést - elsőként csapjon a
célba. Ők voltak a vb 110. futamában, rögtön utánuk pedig jött
a kétszeres világbajnok kétpár,
Hallét Ákos (Démász-Szegedi
VE) és Pető Tibor. Álomrajttal
nyitott az elmúlt hónapokban
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Fazekas Róbert is második

i

sok gonddal megküzdött egység,
hiszen ötszáznál hét század másodperccel vezettek a svédek
előtt. Jött a fordulat: fél távnál a
skandinávok átvették az elsőséget! Am nem azért kétszeres világelsők a magyarok - sérülések
ide, vagy oda - , hogy ezt hagyják.
Már másfél kilométernél visszahódították az első helyet, sőt a
végén a célban majdnem három
másodperccel múlták felül a két
Mikaelt, Nielssont és Wernert.
- Az időjárás kísértetiesen hasonlított a vasárnapihoz, és Akosék az akkor elsőként továbbjutókhoz hasonló eredményt produkáltak. A középdöntőbe kerülés nem forgott veszélyben, hiszen a második is kvalifikálta
magát a tizennyolc közé. Innen
borzasztó nehéz lesz a fináléba
jutás, hiszen a három futamból
csak két-két egység vehet részt a
végső csatában. Hajtottak, küzdöttek Petóék, de még mindig
messze vannak a csúcsformájuktól - értékelte tanítványait a
helyszínen lévő tréner, Dani
Zsolt.
A nap magyar érdekeltségű zárószáma a négypárok küzdelme
volt. Itt a Vajas Balázs, Kokas Gergely, Kónya Gábor (Démász-Szegedi VE), Bencsik Gábor összeállítása egység harmadikként kezdett, aztán feljött a továbbjutást
jelentő második helyre. A hajrában - hiába lapátolták életük legjobb idejét - aztán az angolok
megelőzték őket, így kiestek. A
könnyűsúlyú kétpárak viszont remekeltek: a nőknél a Remsei, Stift
duó másodikként, míg a férfiaknál a Varga, Hirling kettős elsőként ért a célba.

ATLÉTIKA
Újabb ezüstéremmel gazdagodott a párizsi atlétikai vb-n a
magyar küldöttség. Fazekas Róbert második lett diszkoszvetésben.

MÁDI JÓZSEF

A patraszi felkészülési tornán

Újabb magyar siker
K0SARLABDA
PATRASZ (MTI)

A szeptember 19-én kezdődő Európa-bajnokságra készülő női
kosárlabda-válogatott második
mérkőzésén is győzelmet aratott
a patraszi négyes tornán. A magyarok előbb a torna házigazdáját, a görögöket verték két pont-

tal, majd kedden az olimpiai
ezüstérmes Ausztráliát győzték
le viszonylag könnyedén. A csapat legjobbja a 16 pontos Eördögh Edit és a 14-ig jutó Károlyi
Andrea volt.
Végredmény: MagyarországAusztrália 69-53. A legjobb magyarok: Eördögh 16, Károlyi 14,
Csákány 11 ponttal.
A koreai Universiadén, a
9-16. helyért: Japán-Magyarország 68-67.

Annus Adrián ezüstérme után
kedden megint olyan magyar
versenyző
következett,
aki
szintén esélyes volt a dobogó
valamelyik fokára. Diszkoszvetőnk, az Európa-bajnok Fazekas Róbert a vb előtt vezette a
világranglistát, így okkal reménykedtünk a medálgyűjtésben. A várakozásoknak megfelelően kiválóan dobott Fazekas,
ám az idén először vesztett az
olimpiai első litván Alekna ellen, ez pedig azt jelentette,
hogy a magyar atlétikának még
mindig várnia kell a világbajnoki aranyéremre. A verseny végig izgalmas volt, annak ellenére, hogy Alekna már az első dobására elérte a végül győzelmet
jelentő 69,69 métert. Fazekas a
kezdősorozatban jócskán elmaradt a vetélytársaitól (66,86
m), de aztán a következő kísérlet jelentősen javított. Az ötszörös világbajnok és címvédő
német Lars Riedel csak a negyedik helyen végzett.
- Még most nem tudok örülni
az ezüstnek - mondta könnyeivel küszködve Fazekas. - Nem
lett volna szabad pont itt kikapni, úgy jöttem ki a stadionba,
hogy jó formában vagyok, képesnek tartottam magam a hetven
méter feletti dobásra is. A harmadik sorozatnál merült fel bennem, hogy Alekna nyerhet, de
még azt gondoltam, van esélyem
javítani. Azt már a második do-

A diszkoszvető Fazekas Róbert is a magyar ezüstérmeket szaporította Párizsban.

Détári-búcsú

Hamarosan kiderül a vb-időpont és a helyszín

SZOMBATHELY (MTI)

Lemondott posztjáról Détári Lajos,
a Haladás NB l-es labdarúgócsapatának vezetőedzője. Információnk
szerint az egykori világválogatott
futballista telefonon közölte Illés
Zoltán ügyvezető igazgatóval, hogy
az őt ért sérelmek miatt nem kívánja folytatni a munkát. Helyettese Gujdár Sándor lesz.

Sampras visszavonult
PC
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básnál tudtam, hogy az ezüst
megvan.
A férfi tízpróbázóknál Zsivoczky
Attila az öt szám után a mezőny
második felében található.
Nem jutott döntőbe Divós Katalin. A kalapácsvető 62,58 méterrel búcsúzott a selejtezőben. A
doppingolás miatti eltiltása és
szülés után visszatért,
az
1999-es sevillai vb-n negyedik
Divós idén már 67,40 métert is
dobott, ezúttal azonban elmaradt ettől. (A fináléba kerüléshez
a szint 68,50 m volt.) A szombathelyi versenyző egy érvénytelen kísérlet után 59,60-nal folytatta, majd 62,58-cal javított, de

M1

futamot, így csaknem ötven percet csúszott a program. A nap
versenyét a 3000 akadály jelentette, amelyen megszületett Katar első vb-aranyérme.
A győztesek és a magyarok
eredményei. Férfiak, diszkoszvetés: 1. Virgilijus Alekna (litván)
69,69 m, 2. Fazekas Róbert
69,01 m. 3000 m akadályfutás:
1. Saaeed Shaheen (katari)
8:04.39 perc. 400 m: 1. Jerome
Young (amerikai)) 44.50 mp.
Nök, hármasugrás: 1. Lebegyeva
(orosz) 15,18 méter. 800 m: 1.
Maria
Mutola
(mozambiki)
1:59.90 perc.
M Á D I JÓZSEF

A három híres Lékó
Dortmund, majd Mainz. Ebben
a két városban versenyzett az
elmúlt hetekben a szegedi sakkzseni, Lékó Péter. A két viadal,
őszintén bevallva, nem sikerült
neki a legjobban. Igaz, egy ujjtörés is akadályozta a játékban.
Ami viszont jó hír, felgyorsultak
az események a Kramnyik elleni vb-döntővel kapcsolatosan:
hamarosan meglesz az időpont
és a helyszín.
- Mivel mobiltelefonon sikerült
csak elérni, kézenfekvő a kérdés: itthon van?
- Igen, Szegeden tartózkodom
és jelenleg pihenek. Nagyon várom már, hogy megtudjam: mikor lesz a Vlagyimir Kramnyik elleni világbajnoki döntőm, és melyik városban ülhetek asztalhoz.
Augusztus elején a szervezők
megkezdték a tárgyalásokat.
Nem akarok semmit sem elkiabálni, de két héten belül már többet tudhatunk. Azért vagyok
ennyire óvatos, mert már tavaszszal úgy tűnt, hogy jól alakulnak
a dolgok.
- Dortmundban nem reme-

kelt. Igaz, ott volt a nagy rivális
Kramnyik is. Nem játszott ki
mindent?
- Természetesen nem minden
variációt alkalmaztam, de ez elmondható ellenfelemről is. Kicsit bosszús vagyok, mert két
olyan partit is elvesztettem, Bologan és Anand ellen, amelyen
nyerésre álltam. A játékommal
és játszmáimmal nem volt gond,
azonban kétszer is időzavarba
kerültem. Az is igaz, hogy egy
ujjtöréssel sakkoztam, ami a partik alatt azért zavaró volt. Elutazásom előtt fűnyírás közben törtem el, sőt még össze is kellett
varrni. A napokban vették le a
kötést.
- Lelkileg megviselte a szereplés?
- Megmondom őszintén: nem
szoktam hozzá az ilyen eredményhez. Szerencsére - amint
azt említettem - a játékommal
nem volt gond, így gyorsan túltettem magam a dortmundi
eredményen.
- Mainzban Szvidler ellen egy
páros mérkőzést vívott. Igaz,
tét nélkül.

- Ez egy show volt, egy igazi
buli. A sakk népszerűsítésén volt
a főhangsúly. Pedig minden jól
indult. Vezettem, azonban gyorsan döntésre akartam vinni a
dolgot, hiszen csak egy győzelemre volt szükségem. Kockáztattam, nem jött be, Szvidler
egyenlített. Ez feldobta őt, s a
döntő partit jó játékkal megnyerte.
-Edzésben van?
- Nem, nem! Pihenek és várom a híreket a vb-döntővel kapcsolatosan. Ha az meglesz, akkor
gőzerővel kezdünk el gyakorolni,
felkészülni minél jobban.
- A horvát labdarúgó-válogatottban játszik egy Lékó nevű
futballista. Esetleg rokoni szálakfűzik hozzá?
- Nem tudok róla, de figyelemmel kísérem a Dinamó Kijev középpályását. Jó focistának tartom. Ami még érdekes, hogy Németországban is van egy híres
sportoló: Stefan Lékó világbajnok kick-boxos, nagyon jó versenyző. így a Lékó nevet nem
csak én teszem híressé.
SÜLI RÓBERT

Selejteznek az UEFA-kupában
.

BUDAPEST, (MTI)

tîSÈÊÊÊÊ

Szerdán és csütörtökön játsszák
a selejtező visszavágóit a labdarúgó UEFA Kupában. Mindkét
magyar együttes bizakodva várja
Pete Samprast (balról), az amerikaiak teniszező kiválóságát egykori sztárok, többek között John a folytatást. A Ferencváros ideMcEnroe (középen) és Boris Becker is elbúcsúztatta a US Open nyitónapján. A tengerentúli tenisz- genben 5-0-ra nyert a Birkirkara
csillag hat éven keresztül volt világelső, egyesben összesen 64 tornagyőzelmet aratott, ebből 14 volt FC ellen, így lefutott a második
Grand Slam-diadal (Australian Open: 1994, 1997, Wimbledon: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, találkozó. A Debreceni VSC-Me1999, 2000, US Open: 1990, 1993, 1995, 1996, 2002). Összes pénzdíja: 43 millió 280 ezer 489 dol- gaForce Litvániában 1-1-et játlár. Mérlege a profi tornákon: 762 győzelem, 222 vereség. A kiválóság búcsúztatása mellett megkez- szott az FK Ekranasszal, vagyis jó
dődött a küzdelem a US Openen. A női egyes nyitófordulóját jól vette a két magyar teniszező, Man- esélye van a főtáblára kerülésre.
dula Black ellen nyert, míg Czink az argentin Fernandezt győzte le.
MTl-fotó/AP/Kathy Willens. Csütörtök: Debreceni VSC-Me-
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ez kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.
Úgymond önkéntes száműzetésbe vonult fon Drummond, aki
vasárnap okozott botrányt a férfi
100 m középdöntőjében, miután
kizárták nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az amerikai
sprinter kedden tájékoztatta hazája szövetségét és az LAAF-et,
hogy visszalép a világbajnokságtól és idén már több versenyen
nem indul. Drummond és a jamaicai Powell együtt kapott piros lapot, mert mindketten kiugrottak. Az amerikai sztár nem értett egyet a döntéssel, lefeküdt a
pályára, nem engedte elrajtolni a

MTI/EPA/Kay Nietfeld

1 j^HHIvs

gaForce-Ekranas (litván), l - l ,
19, Ferencváros-Birkirkara FC
(máltai), 5-0, 20.15.
Az első fordulót szeptember
24-én, a visszavágót október
15-én rendezik. A sorsolás pénteken, Monte-Carlóban lesz 13
órakor. Az UEFA Kupa főtáblájára a selejtező 41 párharcának továbbjutója kerül. Hozzájuk érkezik az első fordulóra (96 együttes)
a BL-kvalifikáció harmadik körének 16 vesztese, valamint Anglia, Olaszország, Spanyolország,

Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Törökország összesen 26 klubja, illetve a
portugál, orosz, cseh, skót, ukrán, belga, osztrák, svájci, norvég
és izraeli kupasorozat l - l , vagyis
10 képviselője, továbbá 3 csapat
az UEFA-Intertotó Kupából.
A Bajnokok Ligája csoportkörének nyolc harmadik helyezettje a harmadik fordulóban kapcsolódik be a küzdelmekbe. Az
UEFA Kupa döntőjét 2004. május 19-én, Göteborgban játsszák.
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Körömrágók

Miféle romlás!

MAJNA-FRANKFURT (MTI)

SZÍV ERNŐ
Mindenki tudja, hogy a vidéki piacoknál szebb ós
pokolibb képződmény
alig akad a világon, a
Grand Canyon szépsége például eltörpül a mi vidéki piacunk esztétikai minőségével szemben, és
már mondom is miért. Reggel nyolc van, a kofák
még tejszagúak, mögöttünk pedig a Sport büfé bejárata tátong, és nem hiába teszi. Balra tolószékes
fiú sörözik, lábai tóból hiányoznak, viszont nem
aprózza, a korsót jól meghúzza, majd a tolószék
mellé, a hús betonra helyezi. Jobbra tőlünk a pattogatott kukoricát áruló bácsi ül, Fábry Sándor dizánj-filozófus valószínűleg sokkos állapotba kerülne, ha megmutatnák neki. A bácsi ugyanazzal
a tekintettel nézhet ötvenöt éve. Komát motorkerékpárja egyidős a zakójával, a
motorkerékpár
kormányáról csatos bukósisak lóg alá, ama ősi
félföldgömb alakú, ezüstszínű sisak, gerezdes endékákék plüssbetéttel. Maga a pattogatott kukoricakészítö készülék két fő elemből áll. A szovjet
gyártmányú, vállról indítható föld-föld rakétára
egy hagyományos, szomorúezüst színű tejeskanna van varázsolva. Mi magunk bosszú hónapok
óta nem láttuk, hogy valaki vásárolt volna a bácsinál, nyilván nem is ezért ül ki a piacra, inkább,
mert szeret itt lenni, akár csak mi. Hanem azonban egyszer csak a zöldséghegyek és dinnyedombok közt feltűnik valami egészen szokatlan, valami nem otlaiUő teremtmény. Természetesen egy
nó az. Azonnal ráismerünk, <5 volt egykor a helybéli középiskola legtalányosabb,
legizgalmasabb
nője, szépsége visszafogott ás melankolikus
volt,

voltaképpen műalkotás volt, vidéki
Aphrodité,
aki azért néha felelt vegytanból vagy tornából.
Például szerettem nézni a fenekét. Nem, nem, az
nem úgy van, hogy mindig ugyanazt nézi az ember. Némelyik nőnek csak a száját nézem, másiknak az ujjait, vagy a bokáját, tarkóját. Nem, nem
vagyunk mindig jóban az idővel. Sajnos a vidéki
magyar nők sokkalta kiszolgáltatottabbak az öregedés sunyiságával szemben, mint a nagyvárosiak. Fiatal, derűs, karcsú szerkezetekből
rohamos gyorsasággal lesznek kicsi, csapzott dromedárok a vidék sivatagában. Mint aki a lejtőn is
gázt ad, gyorsan csúnyulj meg, öregedj meg, turbóban szülök, főzök, zsíros a hajam, rossz a fogam, na és, he:! TUdjuk ezt, láttunk ilyesmit', magam gyászoltam is eleget a dolog miatt. Szóval haladt ez a nó a rettenetes piackosárral, és én felálltam, és követtem kicsit. Néztem szenvtelen arcát, a csípőjének fáradt mozdulatait,
jellegtelen
derekát, vállát, láttam füstszínű lelkét, és tudtam
hogy, kész, vége. Elromlott, megfáradt negyvenéves nó, éppen karfiolt vesz. Meg répát. Nem lékelteti a dinnyét, mert minek. Mégis megnyugodva tértem vissza a Sport büféhez. Jó, láttam egy
elfáradt, romos szerkezetet, szétbombázták,
elhasználták, elromlott magától, mit lehet tudni.
De biztos voltam, hogy ez az ember, ez a középkorú nő még mindig tudta magáról, hogy egykor,
valaha, szép volt. Hogy varázslatosan szép volt.
Mert nyilván az sem mindegy, hogy tudnak-e emlékezni a romok, melyek között élsz, amíg élsz.

A németek T0-T5 százaléka
rendszeresen rágja a körmét - és
mindegyikük már átlagosan öt
alkalommal megpróbált leszokni
erről - ismertette felmérése eredmenyét Manfréd Amelang, a hcidclbergi egyetem pszichológiai
intézetének
munkatársa
az
Apotheken Umschau című szakfolyóirat legfrissebb számában.
Betegségnek azonban nem minősíti a professzor a körömrágást, és ezért házi módszereket
ajánl az érintetteknek ahhoz,
hogy leszokjanak róla. Ilyen például, hogy a körmeit rendszeresen rágó egyén stresszhatástól
mentesen ismételje meg azokat a
helyzeteket, amelyekben a körmét szokta rágni. Vagy kössön
szerződést másokkal, hogy leszokik róla és ha megfelelt a próbatételnek, akkor részesüljön jutalomban - idézi javaslatait az AP.

ISTEN E L T E S S E !
GASPAR
A Gáspár eredete bizonytalan,
talán perzsa. Akkor a jelentése:
kincset megőrző. A Biblia szerint
Menyhért és Boldizsár mellett a
három királyok egyike volt, aki a
Megváltót üdvözölte Betlehemben. Noszlopy Gáspár Kossuth
által kinevezett kormánybiztos,
aki a szabadságharc bukása után
Ferenc Józsefet akarta csapatával
elfogni. A terv nem sikerült,
1853-ban elfogták és kivégezték.
Kicsinyítő képzős alakjából önállósult a Gazsó. Egyéb névnap:
Gazsó, Gibárt, [ózsef, Káldor.

Németh György karikatúrája

Kincsesbánya a strand
NÁPOLY (MTI)
A turisták évről évre valóságos
vagyont hagynak hátra az olaszországi strandokon. Csak augusztus hónapban már eddig 14
millió eurónak (több mint 3 és
fél milliárd forint) megfelelő értékben veszítettek el a strandokon ékszert, pénzt, napszemüveget és más tárgyakat - közölte az
Eta Mcta közvélemény-kutatási
intézet.
A kétszáz olasz strandon szúrópróba szerűen végrehajtott

vizsgálat azt mutatta, hogy a turisták n e m annyira fürdőzés,
mint inkább költözködés vagy
szállítás közben veszítik el értéktárgyaikat - átlagosan 1520 euró
értékben, legalábbis a rendőrségnek tett bejelentések szerint. A
drága értéktárgyak elvesztésének
oka elsősorban a fényképezőgépek és maroktelefonok egyre kisebb méretében keresendő. Ezek
ugyanis éppen olyan gyorsan kicsúsznak a figyelmetlen strandolok zsebeiből, mint például a
pénzérmék.

Ismét egyre melegebb levegő áramlik tö'leuk. érért ma erősödik a nappali felmelegedés Sok les? a napsütés, akissé megnövekvő telhőjetből eső nem várható
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További kilátások
Eleinte marad a meleg, sőt egyre melegebb idő, penteken tetőzik a hőség. S z o m b a ton markáns Indegtiont érkezik, hatására többfelé alakul ki heves zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Egyúttal visszaesik a hőmérséklet.

JELENTKEZZEN
A KERÉKPÁROS
Augusztus 22-én egy fiatal nő kerékpározott Szegeden a Belvárosi
hídon. A híd közepén eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti
sávba, ahol összeütközött egy segédmotor-kerékpárossal,
majd
mindketten elestek. A kismotoros férfi könnyű sérüléseket
szenvedett. A kerékpáros nő, miután váltott pár szót a motorossal, elkerekezett a helyszínről. A
rendőrség kéri, hogy a kerékpáros nő és a szemtanúk jelentkezzenek a 107-es, vagy a 112-es telefonszámon.
ARANYAT CSEMPÉSZETT
Egy török származású osztrák állampolgár gépkocsijában, a csomagok közé rejtve 77 arany- és
három darab ezüstékszert találtak a vámosok. A csempészáru
értéke több mint egymillió forint. A férfi ellen csempészet miatt indítottak eljárást. A vámhivatal az ékszereket lefoglalta.

- Érdekes, lent nincs átjárhatóság...

Melegszik az idö

ABLAKOTTÖRTEK
Az egyik szegedi temetőnél leállított Suzuki ablakát betörve, kézitáskát vitt magával ismeretlen
tettes, benne iratokkal, szemüveggel. A lopással 37 ezer 500
forint, míg a feltöréssel 40 ezer
forint kárt okoztak. Hajnalban
egy olasz rendszámú Volvo tulajdonosa úgy állította le autóját,
hogy az egyik ablakot nyitva
hagyta. Ezt kihasználva a kesztyűtartóból mobiltelefont vitt
magával egy tolvaj.

A NAP VICCE
- Mondja, Hippolyt, maga szereti a legyeket?
- Utálom őket, uram!
- Akkor miért énekelte az
előbb tele szájjal, hogy „Légy a
kedvesem"?
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Változó
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 92 cm (hőfoka 25.4 C°), Csongrádnál - 1 5 2 cm,
Mindszentnél-17 cm. A Maros Makónál - 9 6 cm.
A Nap kel: 5.55, nyugszik: 19.36, Hold kel: 6.46, nyugszik: 19.10

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szervizi
már több mint 10 éve az Izabella híd
lábánál.

IKESZ Autócentrum
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Cera Á n k á i

A hajlongás leltára
AMMAN (MTI)
Olyan elektronikus imaszőnyeggel rukkolt ki egy jordán feltaláló, amely megakadályozza a hívő
muzulmánokat abban, hogy tévedjenek az ima közben. Favaz
Abu Ragheb azért dolgozta ki az
elmés elektronikájú szőnyeget,
mert ő maga is már többször eltévesztette az ima közbeni lebomlások számolását a hívő muzulmánok számára kötelező napi
öt ima során. Ezért az imaszőnyegben elektronikus csipet helyezett el azon a helyen, ahol azt

a homloknak meg kell érintenie,
és a szerkezet pontosan kijelzi,
hányszor borult már le a hívő az
egyes imák során. Ugyanis
imánként eltérő a megkövetelt
szám. A feltaláló 100 ezer dollárt
költött találmányára, ám azt elérhető áron kívánja forgalmazni.
Ezt megteheti, mivel a szunnita
muzulmánok Kairóban működő
Al-Azhar-i kutatóközpontja, legmagasabb egyházi fóruma már
kiadott egy fatvát, azaz egyházi
rendeletet, amely leszögezi, hogy
találmánya nem sérti a muzulmán vallás elveit.

Nehéz kezdet a munkaerőpiacon Egyetemi
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 1. számú soraiban egy
munkakerülő ifjú panasza olvasható.
VÍZSZINTES; 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: A, G, Ű, S). 10.
Darabokra vág. 11. Névelő. 12. Távolabbi irányba. 13. Díszes
kezdőbetű. 16. Agytartalom. 17. Mélybe. 18. Kérdőszócska. 19.
Korábban kedvelt bútor márkaneve. 21. Földforgató. 23. Vagyonvédő. 24. Bór. 25. Szűm fele! 26. Férfi és női becenév. 28. Dal az
operában. 31. Q. 32. Európai nép. 33. Főváros Afrikában. 35.
Kedvelt kis állat. 36. Francia város lakója. 38. Egyen! 39. Hintőpor. 40. Régi étel. 41. Török rang volt. 43. Kódexmásoló apáca
(Ráskai). 44. Piaci termék. 45. Menny. 46. Rendfőnök. 48. Átfordulás. 51. Továbbá latinul. 53. Vonatkozó névmás.
FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora (zárt betűk: A, B, T).
2. Színház része. 3. Etel becézve. 4 Kacsa népies szóval. 5. Kioltja az életét. 6. Fejetlenül nyaló! 7. Helyeslés Drezdában. 8. Katonai szállítóoszlop. 9. Súlyos szervi betegségek. 14. Vázlatos
rajzok. 15. Magam. 20. Király volt (Sámuel). 22. Csahos. 23.
Személyes névmás. 27. Eszme. 29. Sarzsi. 30. Naplóz. 34. Alig
egynemű betűi. 35. Kiegészítő étel. 37. Veréb t á j S z é ^ K Ö ® ^
ragja. 41. Vadászkutya. 42. E g v f B s r 6 x f » f 3 9 V v í T 3 e s z f e ^ W í .
Romániában a Duna alacsony vízállása miatt leállították a cerna- Ludolt-féle szám. 49. D u n A t l s " l 1 5 ű # j Ö k p ^ Á w ^ ? S z e m é vodai atomerőművet. Felvételünkön: egy csordás az apadó Duná- lyünk.
ban gázuló teheneire vár a parton.
MTI TeJefutú/AJ'Aaáim Ghirda KEDDI rejtvényünk helyes megfejtési
IHiillhatók is, akkor az televízió.

jó falatok

POLLENZO (MTI)

Itáliában megalakul az első
gasztronómiai egyetem: Pollenzo
észak-olaszországi kisvárosnak
valamikor a Savoyaiak tulajdonában volt palotájában nyitja
meg kapuit a világ minden részéből várt hallgatók előtt a Gasztronómiai Tudományok Egyeteme. A magánkézben lévő intézmény 3 év alatt képez ki vendéglősöket. Kétéves. tanfolyamokat
terveznek olyan szaktárgyakban,
mint a marketing, turizmus és
gasztronómiai újságírás. Szemináriumokat is szerveznek a hivatalos oktatás mellett az ízesmesterség elismert nemzetközi tekintélyeinek részvételével.

