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TÉMÁINKBÓL
PETŐFI-SZOBOR PEKINGBEN
Petőfi Sándor első, Kínában álló
szobrát avatta fel szerdán
Pekingben Medgyessy Péter
miniszterelnök és Szun
Csia-cseng kínai kulturális
miniszter a Lu Hszün irodalmi
múzeumban. A szobor Vígh
Tibor alkotása.
2. odal
ÚJ MUNKAHELYEKET
TEREMTETTEK MAKÓN
Mintegy 600 millió forintos
befektetéssel ú j logisztikai
központot létesített makói
üzemegységében a Phoenix
AG. A n é m e t multinacionális
óriáscég elnökségének elnöke
is részt vett a c s a k n e m
négyezer négyzetméternyi
alapterületű létesítmény
tegnapi átadásán. A gyárban
elsősorban gumialkatrészeket
gyártanak.
3. oldal
MEGYÉNKBE IS ELJÖN
AZ UNIÓ
Kis- és középvállalkozások
számára hirdetnek Csongrád
megyében is országos
EU-felkészítő programokat. Az
egyhetes, kistérségi
rendezvénysorozat hétfőn
Csongrádon kezdődik. Az
előadásokon főleg
mezőgazdaságról, textil-, bőr- és
cipőipart érintő kérdésekről lesz
szó.
3. oldal
CSONGRÁDI CSALÁDOK
OTTHONA
Olykor négy évet is kell
v á r n i u k azoknak a
csongrádiaknak, akik
önkormányzati lakásba
szeretnének költözni. Jelenleg
94 család van várólistán.
Csökkenthetné a várakozási
időt, ha az egykori laktanya
területén kialakítható 57
lakásra a város elnyerné a
pályázati pénzt. A lakóparkban
garzonokat h o z n á n a k létre.
3. oldal
MA INDUL A SZIN
Ma este 6 órakor nyitják meg a
négy napon át tartó Szegedi
Ifjúsági Napokat. A Dugonics
téren amatőr zenekarok
mutatkoznak be, a Partfürdőn
pedig az ismert csapatok.
4. oldal
BICIKLIS FIÚK
Jobban van az a 12 és 13 éves
kisfiú, akiket kerékpározás
közben kedden délután gázolt el
egy autós Szegeden. A nagyobb
gyermeket már hazaengedték.
4. oldal

www.delmagyar.hu
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Megyei természetfotósok is tiltakoznak a National Geographicnál

Hamisítás a címoldalon?

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Ellenőriz
az IKV-s
kommandó
Száz belvárosi üzlethelyiség
bérlője közül 33 szabályt sért.
Az engedély nélkül albérleteztetőket egyelőre visszamenőleges bérleti díj megfizetésére kötelezik. Ha ezt nem teljesítik,
akár a bérleti jog elvesztésére is
számíthatnak.

Még több szabálytalan helyiségbérlőt talált az IKV Rt. „kommandója" a belvárosi üzlethelyiségek ellenőrzése során, mint
korábban. A Tisza Lajos körúton
belül található 624 városi tulajdonú üzlethelyiséget módszeresen vizsgálják végig. Az első
százzal június elején végeztek, és
a közelmúltban befejeződött a
második száz helyiség ellenőrzése is. Míg az első etapban 23, addig most 3 3 szabálytalankodót
lepleztek le. Közülük hárman bejelentés nélkül adták ki az önkormányzattól bérelt üzlethelyiséget. Heten ugyan kaptak engekr«!''tt fvrt'V/nt, tu+^y
délyt az IKV-tól az albérletezteh'rbb {>Hil(Vgiis/ {rfjyfrt - tjtyfb
tésre, ám a bejelentettnél namíllrtr,
¡ttiiij
4
nép-.
Lesállásban a rovarvadász
gyobb terület után szedtek albérktmíhtmüYtíáfo
1 ár ióftfm **ffnrí *í>!i
Möfcfeyi-Vidít?
élö.ífeett a fiélvi tifii, ii: djtíefik*
leti díjat.
- Azon magunk is meglepődtünk, hogy a száz ellenőrzött üzSzakemberek állítják, Szentpéteri L.. József (jobb oldali képünkön) jégmadaras fotója nem készülhetett természetes körülmények között.
lethelyiség közül tizenháromAlapos a gyanú, hogy preparált nyelvű kiadvány címlapjára is ki- tógépes trükkök sorozatával ké- graphie olvasóit tájékoztató, két- ban engedély, és tervdokumenállatok szerepelnek a National került. Szentpéteri L. József föl- szült. Erre mutatnak többek kö- nyelvű internetes honlap címét táció nélkül építettek galériát,
így növelve az önkormányzati
Geographie magyar kiadása má- vételén egy tiszavirágra lecsapni zött a madár a prepralásának is.
készülő jégmadár látható, ám nyomai.
jusi számának címlapján.
A hamisítással megvádolt fo- ingatlan területét - ismertette a
gyanús jelek egész sora árulkodik
A Magyar Természetfotósok tós nem válaszolt a támadésok- vizsgálat egyik megállapítását
Természetfotósok és biológusok arról, hogy a kép kitömött mada- Szövetsége többször is ered- ra. A folyóirat washingtoni szer- Németh István. Az IKV Rt. elhatározott véleménye szerint ha- rat, és ugyancsak élettelen rovart ménytelenül tiltakozott a fotó kesztősége elhárította a szakmai nök-vezérigazgatójától megtudtuk, a szabálytalankodók egyalapozott
kritikát,
misítvány a világon tízmilliós ábrázol, természetellenes test- közlése miatt, s elmaradt a kért érvekre
példányszámban megjelenő Na- helyzetben. A fotó részleteinek helyreigazítás is. Ma Budapesten mondván: a fotó megfelel a lap előre megnövelt bérleti díjra
számíthatnak.
tional Geographie című termé- nagyítása utáni elemzés végén tartanak sajtótájékoztatót az támasztotta követelményeknek.
szettudományi folyóiratban kö- arra a következtetésre jutottak, ügyben, s közzé teszik a szakFolytatás az 5. oldalon
zölt fotók egyike, amely a magyar hogy a fölvétel bizonyára számí- mát, valamint a National Geo- Részletek az 5. oldalon

A Formula-1
pilótanői
Eddig öten próbálhattak szerencsét pilótaként a gyengébb nem
képviselői közül az autóversenyzés csúcsának tekintett
Formula-l-ben.
Az első hölgypilóta, az olasz Maria Teresa de Filippis 1958-ban
tűnt fel a száguldó cirkuszban,
amelyben akkor még korántsem
forgott annyi pénz, mint napjainkban. Összesen öt futamon
próbálkozott, ebből háromra
kvalifikálta magát. Legnagyobb
sikere az 1958-as versenyen elért
tizedik helye volt. Egy honfitársa, majd egy brit és egy dél-afrikai hölgy igyekezett a nyomába
lépni. A legismertebb pedig a
szintén olasz Giovanna
Amati
volt. A '92-es évadban három futamon kapott lehetőséget, ám
nem sikerült értékelhető időeredményt elérnie.
Bővebben a Bizalmasadban

Minden «útörtókőti ette 20-22 óra kólóit éló színházi műsor a Jnventut Rádióban
A Szegedi Szabadtéri Játékukról. Interjúk, bejelentkezetek, játékok!
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Útjavítás a Belvárosi híd újszegedi oldalán

Aszfaltszőnyeggel foltoztak a hídon
A Belvárosi híd újszegedi oldalán újraaszfaltozták a hídfőből a Népkert sor és Székely sor
felé vezető sávok kikopott és
fölgyűrődött szakaszait.
Csak a legszükségesebb időre
tartották föl a járműveket a Belvárosi híd újszegedi végéről kétfelé vezető sávok úthibáit javító
gépek. Serege János, a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kht.
munkatársa elmondta: az újszegedi hídfőből a Népkert sor és
Székely sor felé kanyarodó sávok
burkolathibáit tüntette el a kivitelező Strabag Rt.
A közel húszéves útfelületek
sok helyütt kikoptak, fölgyűrőd-.
tek. Most lemarták a régi fedőréteget, s 4-5 centiméteres aszfaltszőnyeget terítettek a foltokra.
Hasonló munkákat végeznek
még a város több pontján. A 140
millió forintos útfölújítási program részeként többek között a
Budapesti körút Víztorony téri,
Építő és Hajlat utcai szakaszán,
valamint az Etelka soron is.
Ugyancsak a Belvárosit érinti:
augusztus 30-án, szombaton reggel 7 órától szeptember 1. (hétfő)
reggel 5 óráig a híd tágulását és
összehúzódását szabályozó dilatáció javítása miatt egy sávra szűkül a közlekedés. A kivitelező
Hídépítő Rt. azt kéri, hogy lehetőleg a Bertalan hidat használják.
NY. P.

A két irányba kanyarodó sávok javítása n e m akadályozta jelentősen a forgalmat.

Fotó: Karnok Csaba
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PM: egyeztetés az
adóelképzelésekről
BUDAPEST (MTI)

Megkezdődött az egyeztetés a jövő évi adókról a koalíciós pártok
és a kormány között szerda délelőtt a Pénzügyminisztériumban
- értesült az MTI. A háromoldalú munkacsoport felállításáról
hétfőn állapodott meg Medgyessy Péter miniszterelnök, Kovács László szocialista és Kuncze

Gábor szabad demokrata elnök.
A jövő évi adócsökkentés fedezetét kereső testületben Veres János, a PM politikai államtitkára
képviseli a kormányt, az MSZP
Szabó Lajost, az SZDSZ Wekler
Ferencet delegálta a munkacsoportba. Az egyeztetést a július
közepe óta tartó, az adóügyekkel
kapcsolatos koalíciós nézetkülönbség tette szükségessé.

Mádl Macedóniában
SZKOPJE (MTI)

A Civilizációk párbeszéde című
nemzetközi konferencián való
részvétel lesz az egyik legfontosabb programja Mádl Ferenc köztársasági elnök háromnapos hivatalos macedóniai látogatásának. Az államfőt Borisz Trajkovszki macedón köztársasági
elnök hivta meg 2001. novemberi budapesti látogatása során.
Mádl Ferencet útjára elkísérte felesége, Mádl Dúlnia. A magyar
államfőt szkopjei érkezése után
ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással fogadták a
parlament épülete előtt.

Mádl Ferenc ezután szúk körű
megbeszélést kezdett Trajkovszki elnökkel, majd részt vett a parlament alkotmányügyi bizottságának plenáris ülésén, és találkozott Nikola Popovszki parlamenti elnökkel, majd Nikola Gruevszkivel, a Belső-macedón Forradalmi
Szervezet-Macedón
Nemzeti Egység Demokratikus
Pártja (VMRO-DPMNE) ellenzéki párt elnökével, volt pénzügyminiszterrel. Ezután fogadta
a macedón ortodox pátriárka
személyes képviselőjét.
Este
TVajkovszki elnök és felesége
díszvacsorát adott Mádl Ferenc
és felesége tiszteletére.

A tülekedés áldozatai

-
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Medgyessy látogatásának kezdete nemzeti poétánk kultusza jegyében

Petőfi, a „kínai költő"szobra
Petőfi Sándor első, Kínában álló
szobrát avatta fel szerdán a hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Medgyessy Péter miniszterelnök,
valamint
Szun
Csia-cseng kínai kulturális miniszter a Lu Hszün irodalmi
múzeumban.
PEKING (MTI)

A múzeum kertjében álló mellszobor - Vígh Tamás szobrászművész alkotása - leleplezése
után a magyar kormányfő találkozott neves kulturális és Magyarországgal szoros kapcsolatokat ápoló kínai személyiségekkel, köztük Hszing Van-senggel,
Petőfi kínai fordítójával. A kormányfő találkozott Hszü Jen-ji
kínai költőnővel, aki Kertész Imre Sorstalanság című, Nobel-díjas művét ülteti át kínaira. A miniszterelnök találkozott végzős
magyar szakos diákok egy csoportjával is. Medgyessy Péter miniszterelnök és kísérete délután
Peking két jelentős műemlékét,
idegenforgalmi
nevezetességét
tekintette meg: a kínai főváros
szimbólumának
számító
Ég
Templomát és a kínai hatóságok
által a vallásszabadság, a nemzeti egység jelképeként kezelt Lámakolostort.
•
Petőfi Sándor - akinek első, Kí-

RÖVIDEN
GYILKOSSÁG AZ
ÉJSZAKÁBAN
Halálos kimenetelű lövöldözés
tört ki szerda hajnalban
Budapest III. kerületében. A
Vihar utca egyik szórakozóhelye
előtt kezdődött lövöldözésben
egy személy életét vesztette, egy
másikat több lövedék eltalált.
Egy álarcos férfi több lövést adott
le két személyre. Az egyik
áldozat a III. kerületi éjszakai
élet ismert figurája.
SÚLYOS KOCKÁZAT
Nincs újabb fejlemény az iraki
rendőrök esetleges taszári
kiképzésével kapcsolatban,
hivatalos felkérés még nem
érkezett - közölte Tóth Tamás
külügyi szóvivő. Simicskó István
fideszes képviselő
sajtótájékoztatóján azt mondta:
súlyos biztonsági kockázatot
jelentene, ha iraki rendőröket
képeznének ki Magyarországon.

Mintegy 40 embert halálra tapostak egy hindu vallási ünnepen az
indiai Mahárástra állambeli Naszikban. A hindu zarándokok tömege egy keskeny úton indult meg a Godávari folyó felé a megme- ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK
rítkezési szertartáshoz. Az emberáradat egy helyen áttörte a védő- A pervesztesek számára drágább,
korlátokat, az elöl haladók elestek, az utánuk következők pedig a pernyertesek számára viszont
rájuk zuhantak. Felvételünkön: az áldozatok egy kórházi folyo- olcsóbb lesz a pereskedés.
són.
MTI Telefotó/AP/Aidzsaz Rahi Összességében az ügyszám
csökkenését, az ítélkezés
gyorsulását eredményezheti az
lánosi György Gyurcsányról és a brókerügyről
ügyvédi költségekről szóló
igazságügy-miniszteri új
rendelet - mondta Kovács
Kázmér, a Budapesti Ügyvédi
Kamara elnökhelyettese. A
Alighogy kitette a lábát az or- mondta:
Gyurcsány
Ferenc polgári eljárásokban
szágból az MSZP elnöke, Ko- sportminiszter korábbi ingatlan- alkalmazható rendelet alapja a
vács László külügyminiszter, a ügyeire, a K and H brókercéggel polgári perrendtartásnak az a
párt választmányának elnöke kapcsolatos fejleményekre és „az paragrafusa, amely kimondja: a
kényelmetlen kérdésekre kell összes felmerülő ügyre".
pernyertes fél költségeinek
•
hogy válaszoljon.
megfizetésére a pervesztest kell
Ha igaznak bizonyulnak egy kötelezni.
MSZP-tag ellen felhozott korBUDAPEST (MTI)
rupciós vádak, akkor az illetőnek
A kormány és a párt közös fele- magánemberként vállalnia kell a
lőssége, hogy határozott, világos, következményeket - közölte Jáegyértelmű, hiteles és a társada- nosi György annak kapcsán,
lom számára elfogadható vála- hogy a Magyar Nemzet szerint SAN FRANCISCO, LONDON (MTI)
szokat adjanak azokra az ügyek- korrupciógyanús ügybe keverere, amelyek az elmúlt időszak- dett egy szocialista párttag. A lap Negyven év vakság után őssejtban felvetődtek - közölte fánosi szerint „ötmillió forint kenő- átültetésnek köszönhetően viszGyörgy, az MSZP országos vá- pénzt vett át Csonfta Gábor, a szanyerte látását egy férfi, akit
lasztmányának elnöke. Szerinte szocialista párt tagja ifjabb és csak MM álnéven említenek az
ezek az ügyek árnyékot vetettek idősebb Jónás Csabától, hogy orvosok. A férfi hároméves koráa kormányra és az MSZP-re is. közbenjárása révén a VI. kerületi ban baleset következtében vakult
Arra a kérdésre, hogy mely ese- vagyonkezelő kifizessen ötven- meg, és látásának visszanyerése
tekre gondol, a politikus azt millió forint számlatartozást".
után most csak fokozatosan ké-

Medgyessy Péter magyar kormányfő és Szun Csia-cseng kínai kulturális miniszter Pekingben felavatta a P e t ő f i - s z o b r o t .

nában álló szobrát szerdán avatta fel Medgyessy Péter Pekingben
- nem csupán magyar, hanem bizonyos értelemben kínai költő is:
minden verssora olvasható kínai
nyelven. A világon elsőként Kínában jelentették meg 1998-ban
a magyar szabadságharc költőjének összes művét, az 1950-es

MTI Telefotó: Kovács Attila

években Magyarországon tanult
Hsziang Van-seng professzor
műfordításában, hat keménykötésű kötetben, összesen 2628 oldalon. Ezzel Kína lett az egyetlen
olyan ország, amelynek a nyelvén - a magyaron kívül - olvasható Petőfi minden leírt sora.
Műveit kínaiul összesen 42 ki-

adásban, mintegy 250 ezer példányban adták ki. Petőfi költészete Kínában középiskolai tananyag. A poétát Kínában a világirodalom nagyjai között, Heine,
Puskin, Shelley és a többi költőóriás mellett tartják számon. A
„Szabadság, szerelem" szinte
népdal ismertségú.

Keresztkérdések, válaszok és hagyományos adok-kapok

Kartondobozok a bank előtt

Tovább folyik a kormányerők és
az ellenzék között az adok-kapok bankügyben. Újabban egy
MSZP-képviselő
vállalkozott
dobozos bemutatóra.
BUDAPEST (MTI)

Az Orbán-kormány több miniszterének felelősségét firtatta /uhász Gábor (bal oldali felvételünkön) MSZP-s képviselő a Magyar
Fejlesztési Bank tavalyi vesztesége kapcsán szerdán Budapesten,

a pénzintézet székháza előtt tartott sajtótájékoztatóján. „Szeretném megtudni, hogy Varga Mihály, az Orbán-kormány pénzügyminisztere utasította-e a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot a hitelintézeti törvény
megszegésével különleges feladat elvégzésére" - mondta a
szocialista frakcióvezető-helyettes.
Juhász Gábor azt is szeretné
megtudni, hogy az Orbán-kormány
kancelláriaminisztere,
Stumpf István, aki az alapítói jogokat gyakorolta, valóban kérte-e
a bank igazgatóságát, hogy a banki szabályzattól eltérően hozzon
meg döntést. A kormánypárti
politikus az Magyar Fejlesztési
Bank székháza előtt negyven
kartondobozzal szemléltette a
bank százharminchétmilliárd forintos veszteségét.

tere közölte: mérlegelik, hogy
milyen jogi lépéseket tehetnek az
ügyben. Stumpf István arra reagált, hogy a kormányszóvivő
kedden a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentésére
alapozva azt mondta: az Informatikai Kormánybiztosság ellenőrzése során kiderült, hogy az
előző kormány a gyakorlatban
„miként alkalmazta a klientúraépítést, a közpénzek milliárdos
nagyságrendben történő kivonását az állami felügyelet alól".

•

Méltánytalan politikai támadás érte az Orbán-kormányt és
az Informatikai Kormánybiztosság (IKB) tevékenységét - jelentette ki Stumpf István (jobb oldali felvételünkön) szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
Stumpf István szerint politikai
megrendelésre készült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
vizsgálata; mint rámutatott, az
IKB tevékenységét a megelőző
másfél évben hat szervezet vizsgálta és „nem állapítottak meg
sehol bűncselekményt". Az Orbán-kormány kancelláriaminisz-

Válaszokat kell adni

Negyven év vakság után visszanyerte látását
pes megbarátkozni azzal, hogy
újra lát - számolt be a Nature
Neuroscience című szakfolyóirat
szeptemberi számában a kaliforniai egyetem Ione Fine vezette
kutatócsoportja.
A kutatók számára nagyon tanulságos, hogy M M visszanyerte
a látását, mert felismerhetik általa, hogy milyen nagy a jelentő-

sége a tanulásnak a látás kialakulásánál. MM ugyan már két
éve újra lát, de csak egyszerű geometriai formák és mozdulatok
felismerésében áll azonos szinten a többi emberrel. Ezzel szemben csak fokozatosan képes egymástól megkülönböztetni a mindennapi életben használatos tárgyakat. Még az általa ismert em-

berek esetében is csak 70 százalékában volt képes megmondani,
hogy férfi vagy nő-e az, akit éppen lát. Vakon például kitűnően
megtanult síelni, ma ellenben amióta újra lát - behunyt szemmel indul neki a lejtőnek, nehogy a vizuális benyomások páni
félelmet keltsenek benne - áll az
AFP jelentésében.
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Logisztikai központot adtak át a Phoenixnél

Innen szép
nyerni

Új munkahelyek Makón

FEKETE KLÁRA

Fotó: Balázs Edit

A Phoenix AG hosszú távon számol Makóval.
Ú j logisztikai központot avattak tegnap a
Phoenix makói gumiművénél. A csaknem
4000 négyzetméteres alapterületű beruházást Konrád Ellegast, a Phoenix AG elnöke
személyesen adta át. Az üzemegység eddig
húsz új munkahelyet teremtett a városban.
Mintegy 600 millió forint befektetésével új
logisztikai központot létesített makói üzemegységében a német Pohenix AG. A csaknem
4000 négyzetméteres létesítményt közel három hónap alatt felépítették, hivatalos átadását tegnap tartották. Az avató ünnepségen
megjelent Konrád Ellegast, a multinacionális
óriáscég elnökségének elnöke is.
- Bár Magyarország nem tartozik a befektetési szempontból kedvező költségű országok
közé, mégis: stratégiailag kiemelt területnek
tartjuk Makót és térségét, és itt létesítettük
Kelet-Európa egyetlen logisztikai központját,
amely hamarosan a Romániában gyártott gumielemek tárolását és újraosztását is szolgál-

ja - fogalmazott a német cégelnök. - Terveink között nem szerepel további, hasonló
nagyságú befektetés létesítése a környező országokban, ám a makói egység további fejlesztésre is számíthat, elképz.elhető, hogy
újabb gyáregységgel is bővülhet ez, a világcég
termelésében egyébként jelentős, csaknem
ötvenszázalékos részesedést adó gumimű.
Majoros Lászlótól, a Gumiművek Phoenix
Hungária Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk: a logisztikai központ új dimenziót
teremt az áruk továbbításának rendszerében.
A létesítmény üzembe állásáig ugyanis a Makón legyártott gumialkatrészeket először a
német raktárközpontba szállították, majd innen osztották tovább a megrendelőkhöz, Európa legpatinásabb autógyáraihoz. így előfordulhatott, hogy a makói gumicső Németországból került a győri Audihoz.
- A központ beiktatásával közvetlenül a
megrendelőkhöz juttathatjuk az itt gyártott
gumielemeket, így a Phoenix jelentős szállí-

Szeptember 1-5-ig tartanak a felkészítő rendezvények

Csongrád megyébe is
eljön az unió
Hétfőn Csongrádon kezdődik el
az az egyhetes, kis- és középvállalkozások számára meghirdetett országos EU-felkészítő
program megyei rendezvénysorozat, amelyet a Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
(GKM| idén februárban indított

útjára.
Szeptember 1-5. között Csongrád megye hét kistérségi központjában folytatódik a GKM
idén februárban meghirdetett,
Az EU házhoz jön című, kis- és
középvállalkozásokat felkészítő
országos programja. Ennek keretében az eltelt fél esztendő során 8 megyében, 68 kistérségben, 7 ezer 500 vállalkozás részvételével tartottak konzultációval egybekötött előadás-sorozatot.
Csongrád megye a program kilencedik állomása, s mint ahogy
azt Szeri István, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a
tegnap megrendezett sajtótájékoztatón elmondta, soha nem látott érdeklődés tapasztalható.
Eddig több mint ezren jelezték
részvételüket az előadásokon és
a szemináriumokon. A kamara,
valamint az önkormányzatok
vállalták a főszerepet - mint
ahogy az országban másutt is - a
programsorozat
lebonyolításában. Marosvári Attila, a Csongrád megyei önkormányzat alelnöke hozzátette: Szegednek minden esélye megvan arra, hogy a
megkésett szerkezetváltás után a kis- és középvállakozók segítségével - az eurorégió központja legyen.
A gazdasági tárca nagy jelentőséget tulajdonít régiónknak, hi-

szen Budapest után ebben a térségben található a legtöbb kis- és
középvállalkozás az országban,
mintegy 20 ezer. A szegedi zárórendezvényen - amely szeptember 5-én 11 órakor kezdődik az
ifjúsági házban - részt vesz Csillag István gazdasági miniszter is.
A csongrádi megnyitón, szeptember l-jén a művelődési központban ott lesz Apatini Kornélné, a minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára.
Az egyhetes programsorozat
előadásait úgy állították össze a
rendezők, hogy azok a kistérségek vállalkozói igényeinek megfeleljenek, így hétfőn Csongrádon a borászat, a kereskedelem,
a vendéglátás, kedden Szentesen
az állattenyésztés és növénytermesztés, szerdán Vásárhelyen és
Makón a mezőgazdasági témák
mellett a textil-, bőr- és cipőipar
problémái kerülnek a középpontba, csütörtökön Kisteleken
és Mórahalmon pedig az agrártémák mellett pluszban az építőiparra, élelmiszer-feldolgozásra
koncentrálnak. A zárónapi szegedi program okozta a legnagyobb fejtörést a szervezőknek, s
hogy minden igényt kielégítsenek, 11 szekcióban hirdettek
meg tájékoztatókat.
Gérnyi Gábor, a GKM főosztályvezetője, Az EU házhoz jön
program szülőatyja elmondta,
Csongrád megyében félidejéhez
ért a rendezvénysorozat. A jövő
évi csatlakozáskor a program
nem fejeződik be, következik az
„utángondozás" szakasza, tudniillik aztán is információkkal látják el a vállalkozókat.
ek.

tási költséget spórolhat meg, valamint a makói egység üzleti forgalma is nagy mértékben
megnő. A központ működtetésére eddig
mintegy húsz, magasan képzett, idegen nyelveket beszélő munkatársat vehettünk állományba, de elképzelhető további létszámbővítés is - mondta az ügyvezető igazgató.
Az átadásnál megtudtuk: Makóról származnak az Audik, a BMW-k, a Volkswagenek
és a Mercedeseket gyártó DC óriásválallat luxusgépjárműveinek egyes gumialkatrészei. A
négyezer négyzetméteres logisztikai központ
óriási polcain közel ezer láda árut tárolhat a
cég, a készítményeket pedig rendelésre azonnal a kamionokba rakodhatják.
Az átadási ünnepségen Búzás Péter polgármester beszédében kiemelte: köszönet illeti a
német befektetőt, aki a kemény elvárások
mellett a legmagasabb makói béreket biztosítja a gumigyár több mint hatszáz alkalmazottjának.
ILLYÉS SZABOLCS

Pénz a civileknek
- Napokon belül megkapják a részükre megítélt támogatást azok a civil szervezetek, amelyek tartalmilag és formailag is megfelelő módon
küldték vissza támogatási szerződésüket a Miniszterelnöki Hivatal
Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatalához közölte a szegedi Bódi György, aki a MeH civil szervezetekkel foglalkozó főosztályát vezeti.
Az első 135 kiutalást a Magyar Államkincstár a nap folyamán megtette - olvasható a civil kapcsolatok főosztályának vezetőjének közleményében.
Bódi György tájékoztatott arról is: a 2003. évi költségvetésben a társadalmi szervezetek és alapítványok működési támogatására biztosított 400 millió forint keretösszeg felosztásáról 2003. május 9-én dönt ö t t a t ö b b s é g é b e n civil d e l e g á l t a k b ó l álló k u r a t ó r i u m .

Nehéz olyan körülmények között optimista jegyzetet írni, amikor a múlt pénteken a Mary cipőgyár zárta be szegedi és vásárhelyi üzemét, kedden pedig bejelentették, hogy rövid időn belül lakatot tesznek a csongrádi bútorgyárra. Ezekben a napokban több
mint ötszáz ember családi költségvetése borul fel, azóta házastársak kerülgetik egymást otthon némán a lakásban és nem tudnak
a gyerekeiknek mit mondani. Szólhatnak á hírek a bankbotrányról, vagy az Orbán-kormány idején eltűnt milliárdokról éppúgy,
mint a magyar sportsikerekről, az uniós csatlakozásra való felkészülésről, őket mindez nem érdekli, sőt tovább idegesíti. Haragszanak arra a világra, berendezkedésre, kormányra, gazdaságra,
mindenre, amely őket önhibájukon kívül hozta lehetetlen helyzetbe.
Ilyenkor azt mondani nekik, hogy már látni az alagú t végét, felér a legnagyobb modortalansággal. Jobb kocsmákban az ehhez
hasonló megnyilvánulást zaklatásnak minősítenék és beláthatatlan következményekkel
járna. Márpedig a szigorú statisztika szerint a dél-alföldi régió gazdasága emelkedni látszik arról az önmagához képest mélypontnak számító helyről, ahová a rendszerváltást követően eljutott. Míg az elmúlt két év során a nyolcadik és a
kilencedik helyet célozta meg Csongrád a megyék rangsorában az
egy főre jutó nemzeti össztermék alapján - „Innen szép nyerni",
próbált szintén optimista lenni a minap Marosvári Attila, a megyei közgyűlés alelnöke
most újra a hatodikon állunk.
Marosvári klasszikusokat idéző mondásában - mint minden
ilyenben - van igazság. Azt is kifejezi, hogy a megye gazdaságában a szerkezetváltás később következett be, mint másutt, később zártak be azok az üzemek, amelyeknek - sajnos, ezt ki kell
mondani -, az olcsóbb munkaerőt alkalmazó piacon van a helyük. így hát később erősödtek meg olyan kis- és középvállalkozások, amelyek majd a határokon is átnyúló szolgáltatásokkal foglalkozhatnak. Éppen tegnap avattak logisztikai központot Makón, húsz új munkahelyet teremtve. De vajon földobja-e ez a hír
a szeged' és a vásárhelyi cipógyári dolgozókat ?

Egyelőre nem küldik el a dolgozókat a Ringónál

Leáll a kapuvári
üzem egy része
A Ringa Húsipari Rt. szünetelteti sertésvágó és -daraboló
üzemében a munkát, de a dolgozók megkapják bérüket.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A múlt héten a Pick-csoporthoz
tartozó Ringa Húsipari Rt. menedzsmentje bejelentette: a kapuvári üzemből 600, a győri
gyárból 200 dolgozót bocsátanak
el, s mindösszesen 300-an maradnak majd a csökkentett kapacitással termelő cégnél. Tegnap
azt adtuk hírül, hogy az FVM politikai államtitkára, Szanyi Tibor
közreműködésével megállapodás
született a cég, Kapuvár, valamint a szakszervezet vezetőivel
történt egyezkedést követően.
N e m kerülnek utcára az embe-

rek Kapuváron, hanem az egységet eladják vagy bérbe adják. A
pályázók közül az élvez majd elsőbbséget, amelyik több ember
foglalkoztatását vállalja.
A legfrissebb információk szerint szeptember l-jétől a kiírt pályázatok eredményhirdetéséig a
Ringa vágó és daraboló tevékenysége leáll, a dolgozókat felmentik
a munkavégzés alól. A mintegy
300 dolgozó a felmentés idejére
bért kap, munkaviszonyuk pedig
megmarad. A döntés nem érinti
a húskészítmények gyártásában
résztvevő munkavállalókat.
Tóth Ervin vezérigazgató a
döntést azzal indokolta, hogy
másfél év alatt több mint egymilliárd forintos veszteséget szenvedett el a Ringa, aminek fő oka a
hazai sertéshús m a g a s ára volt.

Csongrád: lakópark születhet az egyforintos laktanyából

Ötvenhét családnak lehet otthona
Önkormányzati lakásra 94 család vár Csongrádon. Az olykor
négy évet is meghaladó várakozási időt csökkentheti az a
pályázatban is kidolgozott terv,
mely szerint az egykori laktanya
területén összesen 57 családnak
lehetne otthona.
Ha a tavaly átadott, 8 lakást tömörítő épületegyüttest
nem
vesszük figyelembe, öt éve nem
épült
önkormányzati
lakás
Csongrádon. A 2002-re felhúzott négy társasház „közérdekű"
lakásokat foglalt magába, ami
azt jelenti, hogy anyagi helyzettől függetlenül pályázati úton licitálhattak az ingatlanokért a későbbi lakók. Információink szerint nagy volt az érdeklődés ezekre az otthonokra, de a szociálisan
érzékeny családok nem lehettek
versenyképesek.
Annak a 94 családnak, amely
türelmesen vár a sorára, megoldást jelenthet a laktanya területére elképzelt „lakópark", ahol
27 költségelvű és 30 garzonlakást alakítanának ki pályázati
segítséggel - tájékoztatta lapun-

Az é p ü l e t e g y ü t t e s b e n l a k á s o k a l a k í t h a t ó k ki.

kat Vörösné Lakatos Zsuzsanna,
a csongrádi polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási irodájának vezetője. A költségelvű lakás
azt jelenti, hogy a lakások beru-

Fotó: Tésik Attila

házási költségének 2 százaléka
lehet a törlesztés minimális öszszege - éves szinten. A már benyújtott pályázat pillanatnyilag
egy pénzügyminisztériumi jóvá-

hagyásra vár, ugyanis az előző
kormányzat idején az ÁPV
Rt.-tői jelképes egy forintért
megkapott épületkomplexumot
az önrész fedezeteként szeretné
felhasználni az önkormányzat.
Bedő Tamás polgármester érdeklődésünkre elmondta: pozitív
irányba fordulhat a település lakáshelyzete. A laktanyaprojekt
440 millió forintos költségének
hetven százalékát fedezné a pályázati pénz, a többit az önkormányzat finanszírozná.
Jelenleg 210 önkormányzati
lakás van Csongrádon. Ha sikerülne nyélbe ütni ezt a tervet, közel 30 százalékkal nőne meg a
szociálisan rászorult családok
esélye az otthonhoz jutáshoz.
Lakatos Zoltánná egy éve adta
be igényét önkormányzati lakásra. A kétgyermekes anyuka úgy
véli: jobb lett volna a település
központjához közelebb eső telken lakásokat építeni. De a
csongrádiak többségével egyetemben ő is tisztába van a város
korlátozott anyagi lehetőségeivel.
B.D.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Vasárnap
huszonegyedik alkalommal
rendezik meg a hagyományos
bácsszőlősi - Ásotthalommal
szomszédos szerb-montenegrói
községben - szamárversenyt. A
határon ezen a napon
Ásotthalomnál reggel 8-tól
délután 6-ig szabadon át lehet
sétálni Bácsszőlősrc. A program
reggel 8 órakor a főzőverseny
előkészületeivel kezdődik.
Délelőtt a gyerekek
versenyeznek kötélhúzásban,
békaügetésben cs zsákban
ugrálásban. A felnőttek délután
sörivás, kerékpárdobálás és
piramismászás kategóriában
mérkőznek meg. A szamarak
délután 1 órakor állnak először
rajthoz, a szamárfogatok
versenye 2-kor, a szamaragolóké
pedig 4-kor indul. A zenés
mulatság hajnalig tart.
CSENGELE. Az általános
iskolában hétfőn reggel 8 órakor
tartják a tanévnyitót és a
tankönyveket az ünnepség után
vehetik át a gyerekek.
DESZK. Elkészült Deszk
településrendezési terve, melyet
a területi tervtanács augusztus
elején véleményezett és
elfogadott. A község
kúpviselő-testülete a törvény
szerint elküldte az egyeztetett
anyagot harmincegy illetékes
szervnek. Az észrevételek,
javaslatok továbbítására tizenöt
nap áll rendelkezésükre. Ezt
követően a deszkiek is
véleményezhetik az anyagot,
amelyet ezekkel a javaslatokkal
együtt várhatóan októberi
testületi ülésen tárgyalnak meg a
képviselők.
MÓRAHALOM. Pénteken
délután 5 órakor az óvoda
vezetősége értfckezletre várja az
újonnan beiratkozottak szüleit.
Az általános iskolai tanévnyitó
vasárnap délután 5 órakor
kezdődik. A tankönyvosztásról
az iskola nyújt bővebb
felvilágosítást.
PUSZTAMÉRGES. Hétfőn
délután 4 órakor a
pusztamérgesi művelődési
házban gyűlnek össze a helyi
főzők és a vállalkozók, hogy a
szeptember 20-ai
kakaspörköltfőző verseny
előkészületeit megbeszéljék. A
rendezők minden segítséget
szívesen fogadnak.
RÚZSA. Pénteken
nyárbúcsúztató partit szervez a
rúzsai ifjúsági önkormányzat a
teleház kerthelyiségében. A
program délután 5 órakor
kezdődik pingpongversennyel,
nevezni csütörtökön még lehet a
teleházban. Este 8 órától Rácz
Zoli keveri a nosztalgiadiszkón a
korongokat, közben éjfélkor
értékes nyeremények találnak
gazdára a tombolasorsoláson.
SZEGED. Pótfelvételit és
pótbeíratkozást tartanak a
Király-König Péter Zeneiskola
előképzős osztályaiba és
valamennyi tanszakára,
valamint a klasszikus balettre.
Hétfőn és kedden délután 2
órától fél hatig a Tábor utca 3.
szám alatt, a központi épületben
lehet érdeklődni. A régi és új
növendékek órabeosztása
szerdán ugyanebben az
időpontban lesz, a tanítás pedig
szeptember 4-én, csütörtökön
kezdődik.
TISZASZIGET. A Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában a
tankönyveket pénteken délután
háromtól öt óráig osztják szét. A
hivatalos tanévnyitót az
iskolakezdés napján, szeptember
l-jén rendezik délelőtt 8 órakor.
ÚJSZENTIVÁN. Az általános
iskolában az ünnepélyes
tanévnyitót az iskolakezdés
napján, szeptember 1 -jén
délelőtt 8 órakor tartják. Ezen a
napon lehet megvásárolni a
tankönyveket is.
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Az angol Incognito szombat este koncertezik a Partfürdőn

Az érintettek szerint most már jó a rámpa

Ma beindul a SZIN

A mozgássérültek is
feljuthatnak a hídra
Eredetileg túl meredekre sikerült a Bertalan híd szegedi oldalán a pillér melletti rámpa, a
közútkezelő azonban megoldotta a problémát.

A Csongrád Megyei Közútkezelő Kht. is igazodik a két éve elindult
városi
programhoz,
amely során a magas járdaszigeteket lesüllyesztik, így a fogyatékkal élők és a kerekes
székkel közlekedők könnyebben át tudnak kelni a kereszteződésekben, csakúgy, mint a
gyermekkocsit toló kismamák.
A közútkezelő legutóbb a Rókusi körút és a Csongrádi sugárút
kereszteződésében
végzett
ilyen munkát. A Bertalan híd
egymilliárd forintba kerülő felújítása ugyan nem tartalmazta
a híd alatti lépcső rámpás kiegészítését, a rekonstrukciót
tervező fójárt fános azonban
Az újszegedi Partfürdőn már kedden elkezdték a Westel-színpad összeszerelését. Fotó: Gyenes Kálmán úgy gondolta, mindenképpen
meg kell oldani, hogy azok is
Hivatalosan ma este hat órakor nyitják meg a Dugonics téren a tek ki a szervezők, ahol bőven átkelhessenek, akik képtelenek
négy napon át tartó Szegedi Ifjúsági Napokat. A Partfürdőn és a van hely arra, hogy a vendégek
Dugonics téren már ezt megelőzően is fellépnek együttesek.
felállíthassák sátraikat.
Számos koncert és egyéb szóraA közönség tegnap délután kozási lehetőség várja azokat,
MUNKATÁRSUNKTÓL
óta folyamatosan érkezik a akik kilátogatnak a SZIN-re.
Szerdán már javában dolgoztak a SZIN-re. A rendezők naponta Csütörtöktől vasárnapig sportolmunkások az újszegedi Partfürdő tízezer résztvevőre számíta- hatnak, táncolhatnak a vendéterületén. A Szegedi Ifjúsági Na- nak. Az előrelátók már napok- gek.
pok (SZIN) két színpadát, a Wes- kal korábban szobát foglaltak a
A rendezvény hivatalos megtelt és a Borsodit állították össze, Partfürdő üdülőiben. Akinek ez nyitója ma este 6 órakor lesz a
a kora esti órákban a hang- és nem sikerült, az se marad fedél Dugonics téri Szeged-színpadon.
fénytechnikusok vették át a he- nélkül. A Tisza-parton egy ezer Botka László polgármester kölyüket.
négyzetméteres területet jelöl- szönti a vendégeket, majd a tehetségkutató verseny együttesei
mutatkoznak be.
Az ifjúsági napok sztárvendége, az Incognito együttes szombat este 11 órakor lép fel a BorsoSzeged-színpad
(Dugonics
20.00: Pál Utcai Fiúk
di-színpadon.
tér):
21.30: Emil.Rulez!
Még meg sem kezdődött a fesz15.00: Qua Vadis
23.00: Kispál és a Borz
tivál, de már elterjedt, hogy ha15.30: Rockefeller
Westel-színpad (Partfürdő):
misítják a rendezvényekre szóló
16.00: Woodpeckers
17.00: Volvox
belépőket. A szervezők erről nem
17.00: Bitter Sweet
18.30: Fool Moon
hallottak és a rendőrséghez sem
18.00: Johnny Hotrod
19.00: Blues B. R. Others
érkezett bejelentés ez ügyben.
19.00: Bodicsek
Show
Egyébként a bérletek, napije20.00: NIU
21.00: EzGáz
gyek,
illetve a karszalagok olyan
21.00: Faktor
23.00: JAH Kontwól
anyagból és olyan eljárással kéBorsodi-színpad (Partfürdő):
A koncertek után hajnalig
szültek, hogy - a rendezők sze17.00: Nyers
szabadtéri diszkó a Tiszagyönrint - szinte képtelenség hamisí18.30: Heaven Street Seven
gye alatti területen.
tani.

megmászni a Felső Tisza parti
lépcsőket.
A félig elkészült, 10 százalékos
emelkedésű rámpát a szegedi
közélet egyik ismert szereplője, a
kerekes székkel közlekedő Kenyeres Lajos alkalmatlannak találta a feladatra. A férfi erről tájékoztatta is a közútkezelőt.
Rigó Mihály, a közútkezelő
kht. műszaki igazgatója elmondta, lebontották a félig kész rámpát, és 6 százalékosra csökkentették a meredekségét. A több
százezer forintos többletköltséget a cég állta. Igaz, az új emelkedő egy százalékkal meghaladja az
előírásokban szereplő 5 százalékot, ennél enyhébb emelkedőt
azonban a különböző műszaki
akadályok miatt lehetetlen volt
építeni.
Kenyeres Lajos maga és kerekes székes társai tapasztalatai
alapján elmondta, a szükséges
átalakítások után az átkelő megfelelő.
k b .
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Már jobban vannak
az elgázolt bicildis fiúk
A körülményekhez képest mindkét, kedden délután elgázolt kerékpáros kisfiú jobban érzi magát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint azt megírtuk, kedd délután egy 12 és egy 13
éves kisfiút elütött egy autó Szegeden a Rózsa és
Csuka utca kereszteződésénél. A fiúk szerencsére
könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet. A
gépkocsi először a fiatalabb fiút gázolta el, aki a

Most már könnyűszerrel feljuthatnak a hídra a kerekes székesek
és a k i s m a m á k .

Csuka utcából hajtott ki a Fiat elé. A tovább csúszó
jármű hátulról lökte meg a 13 éves fiút, akinek a
sebeit a helyszínen ellátták a mentők, majd hazaengedték.
A másik kis sérültet a szegedi Il-es kórház traumatológiai osztályára szállították, ahol összevarrták elrepedt könyökét. A 12 éves kisfiú tegnap délelőtt a körülményekhez képest jókedvűen tévézett,
beszélgetett szobatársaival. A történtekről azonban
nem akart beszélni. A fiú várhatóan egy-két napon
belül elhagyhatja a kórházat.

Földközelben a Mars
Hatvanezer
évig nem látott
jelenség
volt megfigyelhető tegnap éjszaka az égbolton. Legutóbb
az ősember látott ehhez hasonlöt, legközelebb
pedig
284 év múlva
közelíti meg a
vörös bolygó
ennyire a földet. Tegnap éjjel egyébként a
Hold után a
Mars volt a Ritkán látható részletek is felismerhetők lettek.
legfényesebb
csillag az égbolton, akkorának lehetett látni, mintha egy fénylő teniszlabdát néznénk 528 méteres távolságból. Ebben az évezredben
hétszer még közelebb is kerül a vörös bolygó a Földhöz, legközelebb
2287-ben.

Fotó: Miskolczi Róbert

Évnyitó az Odúban
- Az önkormányzatnak fel kell vállalnia a gyermekek korai fejlesztésének ügyét - fogalmazott Kozma József az Odú Korai Fejlesztő Központ évnyitóján. A Gáspár Zoltán utcai intézménybe szeptembertől
32, fejlődésben elmaradt, érzékszervi vagy idegrendszeri károsodással
született gyermeket szeretnének járatni szüleik, ám egyelőre csak
húsz kisgyermek fogadására van lehetőség. Tegnap a holland Groningeni Egyetem gyermekpszichiátria-professzora, Ruud B. Minderaa
tartott előadást. Továbbra is várják azon szülőket, akiknek gyermeke
korai fejlesztésre szorul (555-615, 70/335-23-89).

A Phare területfejlesztési program
végrehajtó hatóságaként a
VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság

REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS NAPOT
tart az „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése" c.
• Phare pályázatra jelentkezők részére.
Regionális információs nap időpontja és helyszíne:
2003. szeptember 2., Kecskemét, Három Gúnár Hotel (Batthyány u. 1-7.)
A program 10.00 órakor kezdődik, regisztráció 9.30-tól 16 óráig tart.
A részvétel ingyenes.
A regionális információs napot minden megyeszékhelyen konzultációs napok követik,
ezek időpontjait és helyszíneit a megyei napilapokban hirdetjük meg és
közzétesszük a www.pharereg.hu honlapon.
Jelentkezés és információ a konzultációs napokat szervező PricewaterhouseCoopersnél:
telefon: 461-9359, fax: 461-9101 (Lovász Mónika),
e-mail: grant.scheme@hu.pwc.com
^

r

024887447

•
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Csongrád megyei természetfotósok

is tiltakoznak

Háztartási gépeket kapott ajándékba a dorozsmai család

Kitömött jégmadár,
döglött tiszavirág
Csalással készített magyar fotó
került a világszerte olvasott National Geographic című folyóiratba - állítja a természetfotósok szövetsége. Szakemberek
egybehangzó véleménye szerint
a fényképen látható jégmadár és
tiszavirág egyaránt preparátum.
Világméretű sajtóbotránnyá dagadhat a National Geographic című folyóirat májusi számában
közölt magyar fotó miatt kirobbant vita, amelynek kezdeményezői között Csongrád megyei
szakemberek is vannak. Eszerint
valószínűnek látszik, hogy hamis fotókat közölt a tekintélyes
természettudományi
havilap
májusi száma, ráadásul az egyik
kép éppen a magyar nyelvű kiadvány címlapjára került.
Kármán Balázs, a Magyar Természetfotósok
Szövetsége
Zsombón élő alelnöke szakvélemények egész sorára támaszkodva állítja: a lapban látható jégmadár és tiszavirág egyike sem élt a
kép elkészítésekor. Tehát a vízből
kiröppenő rovarra lecsapni készülő madár fotója hamisítvány.
A fölvétel valószínűleg preparált állatok fölhasználásával, kifinomult montázs-, illetve számítógépes technikával készült.
Alkotója Szentpéteri L. lózsef,
akit a szövetség levele szerint
1996-ban, a mostanihoz hasonló, etikátlan magatartás miatt kizártak „Az év természetfotósa"
pályázat résztvevői közül.
„Ez a módszer élesen szemben
áll a természettudományos és
hírfotózás minden írott és íratlan, nemzetközi, etikai, erkölcsi
szabályával és a National Geographic eddig követett gyakorlatával!" - olvasható a természetfotós szövetség fölhívásában. Bu-

Jobb a villany a petróleumnál

dapesten ma tartanak sajtótájékoztatót az ügyben.
Az alelnök hosszan sorolta a
fotó hitelességét megkérdőjelező
érveket, amelyeket biológusok és
természetfotósok is megerősítenek. Az állatok testhelyzete (a
jégmadár a magasból lecsapva
vadászik!), a vízfodrok és -cseppek hiánya, a preparálásra utaló
jelek, a tükröződés, fények, stb.
mind stúdiómunkáról árulkodnak.
A Magyar Természetfotósok
Szövetsége a lapszám megjelenése után helyreigazítási kérelemmel fordult a folyóirat magyarországi szerkesztőségéhez - eredmény nélkül. A szövetség a washingtoni szerkesztőségnek is írt
(a kép sok külföldi kritikát is kapott), ott röviden úgy nyilatkoztak, hogy a fotó megfelel a lap követelményeinek. Az újabb levélben sorolt bizonyítékokra már
nem válaszoltak.
„Nem célunk a botránykeltés,
csupán választ várunk szakmai
aggályainkra. A szerkesztőséggel
közös érdekünk, hogy a folyóIYat
megőrizze hitelét és jó hírnevét"
- zárta mondandóját Kármán
Balázs. A mai sajtótájékoztatón
közzéteszik az ügy kapcsán létrehozott, kétnyelvű internetes
honlap címét is.
Szentpéteri L. Józsefet, a kifogásolt fotó készítőjét mobiltelefonján Romániában értünk utol.
Csupán annyit mondott, hogy az
ügyben a washingtoni szerkesztőség nyilatkozata a mérvadó.
Információink szerint az National Geographic tízmillió példányban jelenik meg szerte a világon. Egy címlapfotóért, fotóriporterek becslése szerint 5-10
millió forintnak megfelelő összeget is fizethet a lap.
NYILAS PÉTER

Sokan építettek engedély nélkül galériát

Házakat ellenőriz
az IKV-kommandó
Folytatás az 1. oldalról

Azoknak, akik engedély nélkül
adták ki bérleményüket, visszamenőleges albérleti díjat kell fizetniük attól az időponttól kezdődően, amikor bérleti jogot szereztek. Azokra, akik a bejelentettnél nagyobb területet adtak
ki, az albérleteztetés engedélyezésétől számítva vonatkozik a
díjfizetési kötelezettség.
Németh István figyelmeztetett, bár a Tisza Lajos körúton
belüli 624 üzlethelyiség átvizsgálása még hónapokat vehet igénybe, ezzel párhuzamosan a város
másik, 1300 üzlethelyiségének
bérlője is számíthat ellenőrzésekre. A vizsgálatokat egyébként
háromfős bizottságok végzik;
reggel lezárt borítékból húzzák ki
az aznap ellenőrizendő üzletek
listáját. A bizottságok munkáját
a kereskedők jogainak védelmé-
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ben a Kisosz helyi szervezete felügyeli.
Az IKV Rt. egyébként azután
határozott az átfogó vizsgálatról,
hogy tavasszal a képviselő-testület úgy rendelkezett: akik önkormányzati bérleményt továbbadnak albérletbe, a bérleti díjon
felül az eddigi 20 százalék helyett 30 százalékot kell fizetniük
az IKV-nak. Ugyanakkor a szakemberek szerint nem valós képet
tükrözött az adat, amely szerint
a város tulajdonában lévő 1816
nem lakáscélú ingatlan - üzlethelyiség, raktár, garázs - közül
mindössze 148-at adnak albérletbe. Ezt igazolta az IKV által a
vizsgálatok megindítása előtt
meghirdetett egy hónapos moratórium. Ez idő alatt mindenféle
szankció nélkül jelenthették be a
bérlők az albérleteztetést. Közel
félszázán éltek is a lehetőséggel.
K.B.

Vízellátó rendszert, televíziót, mosógépet
és centrifugát is ajándékoztak a kiskundorozsmai Szabó Honának és családjának,
akiknek tanyai házába közadakozásból kötötték be az áramot.
„Nem is álmodtam arról, hogy ennyi mindent kapunk majd. Én csak áramot szerettem volna..." A kiskundorozsmai Szabó Ilona, akinek tanyai házába olvasóink és más
támogatók segítségével kötötték be villanyt,
újra és újra meghatódik az emberek ségítő-,
készségére gondolva. Miután szűk két hónapja bevezették a lakásba az áramot, háztartási gépek egész sorával ajándékozták meg a
nehéz sorsú családot.
A három gyermekét egyedül nevelő aszszony történetét végigkísértük lapunkban.
Megírtuk, hogy Szabó Ilona, miután reménye sem volt arra, hogy saját erejéből fizesse
ki a villanybekötés rá eső részét, egyenesen a
miniszterelnöktől kért segítséget. Ügye végül
visszakerült Szegedre, Fábián József önkormányzati képviselőhöz, aki lapunk segítségét
kérte. Fölhívásunkra gyűjtés indult; s a Vöröskereszt számlájára végül a szükségesnél is
több pénzt, 648 ezer forintot fizettek be olvasóink (a lapjainkat kiadó Lapcom Kft. 100
ezer forinttal segített), valamint más támogatók.
Az árvíz előtt épült vályogházban először
2003. június 25-én gyulladtak föl a Máltai
Szeretetszolgálattól kapott lámpák. Azóta
kiskundorozsmai kábeltelevíziós társaság
vízellátó készüléket (hidrofort) vásárolt, Ballai Ferenc kútfúró vállalkozó bevezette a vizet. A Vöröskereszt közvetítésével színes tévé és mosógép érkezett, Kádasi Zoltán szentesi vállalkozó centrifugát, a Hír Tv forgótárcsás mosógépet küldött. A helybeli Piszkei
Gyuláné szobabútorral, Militár Miklós konyhaszekrénnyel ajándékozta meg a családot.
Megérkezett az autista kisfiú, Tibike ennivalójának elkészítéséhez nélkülözhetetlen,
régen várt turmixgép is, amelyet Szabó Ilona
névnapjára kapott édesapjától. (Az állandó
felügyeletre szoruló kisfiú nem rágja meg az
ételt, ezért korábban többször fulladási rohamot kapott az egyenetlenül összetört ennivalótól.) A turmix működése óta Tibike étvágya
megnőtt, a kisfiú egészen kigömbölyödött.
A pénzadományokból maradt, több mint
150 ezer forintból új drótkerítés készül, s
még tüzelőre is marad. Jól jönne egy új bicikli
is, amellyel az édesanya iskolába viszi másik
kisfiát, Jancsikát. A középiskola első osztályát most kezdő Henriett pedig várja a Hír Tv
ajándékaként megígért számítógépet, amely
nagyon fontos a kislány tanulmányaihoz.

Végre turmixgéppel pépesíthetik az ételt az autista Tibikének.
Sokan féltették a különféle pótlékokból élő
családot, hogy nem tudják majd fizetni az
áramszámlát. Szabó Ilona azonban meglepő
számítással állt elő: feleannyiba kerül a villany, mint a régi petróleumvilágítás és a rádióhoz vásárolt elemek.
Fábián József együttes látogatásunkkor az

Az épület egész hőfogyasztása szerint számolják a

Fotó: Schmidt Andrea

ügy kapcsán megmutatkozó szolidaritásról
beszélt: Kiderült, hogy az emberek segítenek,
ha látják, hogy adományaik oda kerülnek,
ahová szánják. Szabó Ilona búcsúzóul csak
annyit mondott: „Most már igazán megvan
mindenünk."
NY. P.

kedvezményt

Öt évig kisebb alapdíjat kell fizetni
A korábbinál több támogatást
ad a távfűtött lakásokban élőknek a szegedi önkormányzat.
Azok a házak, amelynek hőfelhasználása legalább 10 százalékkal nőtt, 2-4 évig terjedő
időszakra csökkentett hődíjat
fizetnek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bővítette a kéttarifás távfűtésdíjhoz kapcsolódó támogatási
rendszert a szegedi önkormányzat. A korábbi négy helyett öt
évig csökkentett alapdíjat fizetnek azok a lakóközösségek,
amelyek teljes fűtési költsége
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kérni, mert az alanyi jogon jár,
visszamenőleg a 2002-2003-as
fűtési szezonra is.

Az augusztus 22-i rendkívüli
közgyűlés döntése szerint az
önkormányzat 40 millió forintot fordít az alapdíj csökkentésére. A hozzájárulás mértéke és
ideje a díjemelkedés arányától
függ. A támogatás mértéke
10-45 százalék között mozoghat. A kisebb díjcsökkentést
két évig, a legnagyobb arányú
mérséklést öt évig kapják a társasházak.
Fontos tudnivaló, hogy a kedvezményt nem lakásonként, és
nem csupán az alapdíj-növekedés után számolják, hanem az
egész épület teljes hőfogyasztása
szerint állapítják meg.

A látók között is népszerűek a hangszalagra rögzített könyvek

A Gyűrűk Ura 60 kazettán fért el
Csongrád megyében a Braille-írással készült könyvekre kevés az
igény, a hangoskönyvek viszont nagyon népszerűek. Még a látók
között is. A megyében egyedüli szegedi hangoskönyvtár országosan
elismert készlettel rendelkezik.

A hangoskönyvtár beszélő számítógépe sok vak és gyengén látó embernek könnyíti meg az információhoz jutást.
Fotó: Karnok Csaba

A szegedi hangoskönyvtárban
CD-k, több mint 700 hangoskönyv és beszélő számítógép áll
elsősorban vakok, gyengén látók
és diszlexiások rendelkezésére.
Móricz Nikoletta,
a Somogyi-könyvtár
fiókkönyvtárának
munkatársa megjegyezte: a kazettákat a látók is előszeretettel
kölcsönzik.
- Ez a könyvtár speciális abból

a szempontból, hogy a síkírásos
könyvek mellett sok hangzó
anyaghoz is hozzá lehet jutni. A
kazettákhoz magnót kölcsönzünk, és mintegy fél éve a már
beolvasott szövegeket visszamondó számítógépes szoftver is
segíti a rászorultakat - tájékoztatott a könyvtáros.
Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár fiókhálózatának ve-

zetője elmondta, hogy Szegeden
van mód Braille-írással készült
könyvek megrendelésére, de alig
van rá kereslet. Ez többek között
azzal magyarázható, hogy az
ilyen technikával készült művek
a hagyományos könyvekhez képest hatalmas méretűek, ráadásul nagyon nehezek.
- Ha néha valaki Braille-szöveget keres, megelégszik az ilyen
nyomással készült folyóiratokkal - magyarázta Móricz Nikoletta -, de leginkább a hangoskönyveket viszik tőlünk az olvasók.

A kötelező irodalmon túl olyan
sikerkönyvek is megtalálhatók a
könyvtárban, mint a Harry Potter vagy a Gyűrűk Ura trilógia.
Az utóbbi mintegy 60 kazettára
fért rá!
A hangoskönyveket a fővárosban, a Vakok és Gyengén Látók
Országos Szövetségének stúdiójában rögzítik. Előfordul, hogy
egy-egy ilyen kötetre másfél évet
is kell várni.
Arról, hogy mely könyvek kerüljenek szalagra, a szövetség
dönt.
MÁTÉ ERZSÉBET
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Kezdjük a z iskolát egy
e g y s z e r ű matekpéldával!
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Szeged, Csongrádi sgt.-hoz közeli,
370 nm-es épületegyüttes 671 nm-es telekkel
Kétszintes főépület plusz padlástér-beépítési lehetőség,
az udvarban raktár, kiszolgálóhelyiségek,
úszómedence, zárt udvar.
IRODÁNAK, S Z É K H E L Y N E K SZÉLES KÖRŰ HASZNOSÍTÁSI
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Tel.: 06-62/541-270

iskolatáskák
• cipók
* gyermek ing
| n y a

szezonális termékeinkre!
AZ AKCIÓ AUGUSZTUS 16-31-IG TART!

K&H lakáshitelek
Hitelfolyósítás akár
3 hét* alatt!

A D é l m a g y a r o r s z á g Kiadó

C RA N I U M

Házasoknak és
egyedülállóknak

TERMÉKMENEDZSER! FELADATRA
m u n k a t á r s a t keres

Elvárások:

ELADÓK SORHÁZI LAKÁSOK
SZEGED-MAROSTŐN

Ú j és használt lakásra is

- felsőfokú végzettség
- jó k o m m u n i k á c i ó s k é s z s é g
- v e z e t ő i gyakorlat

Költözzön álmai otthonába
a K&H Bank sogítségével!

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

Megvételre kínáljuk az építés alatt álló,
2

133, 142, 155 és 160 m alapterületű,

• Szeged, Széchenyi tér 9. . 62/560-200 • Szeged. Klauzál tér 5..
62/551-424 • Szeged, Kossuth L. sgt. I 19. (Plaza). 62/488-170
• Makó. Széchenyi tér 14-16.. 62/213-244 • Csongrád, Hunyadi tér
10-16 . 63/483-984 • Szentes. Kossuth L. u. 177a. 63/312-366
• Hódmezővásárhely. Kossuth tér 5.. 62/535-670

2 szintes, emelt szintű, szerkezetkész sorházi épületeinket,
melyekhez önálló helyrajzi számmal rendelkező
377 n r telek tartozik.

- m é d i a területén szerzett gyakorlat e l ő n y t jelent
- A teljes httetdokum m t á c í ó beny ujtás*töi számítva,
Rr a h t r t f e t H twro míndítll a | é n u t » t e l n e k , A M*ttt«n
íetyósítsísárút. atsnak é s i z é g é r « è» f e H ő s s l í t r « a
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. m i n d e n e s e t b e n
6né»»M>, kizárólag »«(át feltétel«! « M r t n t d s n t . A
koodteték m é d e t t t á t á b á k j e g á t á bank taftncar tja
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X. HAJTÁS

DÉLVILÁG

ÉS

BIZTONSÁGOSAN

J Á R M Ű I P A R I S Z A K K I Á L L Í T Á S ÉS
V Á S Á R KÖZÖS JÁTÉKA

SEAT IBIZA

A versengés a v é r ü n k b e n v a n
Ibiza 1 . 2 1 2 V S t e l l a E a s y m á r 2 3 4 9 0 0 0 F t - t ó l *

A „HAJTSON RÁ ON I S "

JÁTÉK NYERTESEI:
1.
2.
3.
4.

Gréczi Sándorné, Makó, Liget u. 82.
Matíc Ilona, Szeged, Lomniciu. 39/B, fszt/3.
Kurucz Pál, Szeged, Lomniciu. 39/B
Hegedüsné Hunyj Vilma,
Szeged, Londoni krt. 12.
5. Bárányi Attila, Szeged, Rókusi krt. 80.
6. Zakar Mária, Szeged, Rókusi krt. 80. 3/7.
7. Karácsonyi Sándorné,
Szeged. Kálvária sgt. 53-55. B/C 3., em. 15.
8. Illés Gyöngyi, Szeged, Etelka sor 4.
9. Strezeneczki Gyula, Szeged, Etelka sor 4.
10. Szűcs józsefné, Szeged, Erdő u. 3.
11. Putics Miklósné,
Szeged, Csongrádi sgt. 104. 3/13.
12. Demus Mónika, Szeged, Korondi u. 8/82/8.
13. Baláti Katalin, Szeged, Bihari u. 29/B
14. Kónya Ferenc, Szeged, Rókusi krt. 26.3/9.
15. Kónya Erika, Szeged, Korondi u. 6/82/8.
16. Tóth Anita, Szeged, Korda u. 9/A
17. Lehoczki Tamás, Makó, Erdélyi püspök u. 52.
18. Nagy Csaba, Szeged, József A. sgt. 132., 9em.
19. Tanács Edit. Szeged, Cserepes sor 6/2.
20. Tóth Péter, Szeged, Palánk u. 9.
21. Kozák Péter, Szeged, Kereszttöltés u. 17.
22. Dropka Gábor, Szeged, Londoni krt. 12.
23. Molnár Gábor, Szeged, Építő u. 11/8
24. Dudás Kálmánné, Üllés, Vásártér u. 12/A
25. Jánosi Imre, Szeged, Buzogány 6.

•

26. Trényi Árpád, Makó, Szent István tér 20/A
27. Deli Ferencné,
Szeged, József Attila sgt. 134., 2. em. 7.
28. Szűts Gábor, Szeged, Közép fasor 7/J
29. Török Sándor, Balástya, Móra Ferenc u. 10.
30. Prónai Norbert, Nagymágocs, Rózsa u. 14.
31. Gurzó Györgyné, Szeged, József A. sgt. 134.
32. Kiss Árpádné, Szeged, Boldogasszony sgt. 20.
33. Gyöngyösi Mihály, Sándorfalva, Pozsonyi u. 14.
34. Kardos István, Deszk, Tisza u. 4.
35. Kása Vilmosné, Szeged, Szilién sgt. 51/A., X/29.
36. Németh Lászlóné, Üllés, Dózsa Gy. 14.
37. Marton János, Hmv.-hely, Szent L. u. 77.
38. Tapodi Ferenc, Hmv.-hely, Károlyiu. 45.
39. Paplukács Sándor, Hmv.-hely, Réz. u. 15.
40. Petedl László, Makó, Úri u. 14.
41. Masa Jánosné, Mórahalom, Táncsics u. 8.
42. Tóth Béláné, Algyő, Bartók B. u. 25.
43. Prónainé Héjjá Erzsébet,
Nagymágocs, Rózsa u. 14.
44. Kiss Diána, Sándorfalva, Sövényházi u. 97.
45. Nagy Erika, Szeged, Régiposta u. 27.
46. Kiss jánosné, Szeged, Füzes u. 19/A
47. Lovainé Illés Margit, Szeged, Csejteiu. 16.
48. Gáspárné Rostás Krisztina,
Szeged, Hosszú u. 27.
49. Hudák Tibor, Szeged, Kereszttöltés u. 14/B
50. Vass Imre, Szeged, Csaba u. 23/A/2. em. 3.

GRATULÁLUNK!
CSALADI BELÉPŐJÜKET A KIÁLLÍTÁS FŐBEJÁRATÁNÁL VEHETIK ÁT.
augusztus 29-31 között az EKO-parkban (Fürj u. 92/b) kerül megrendezésre.

Felszereltség: vezető- és utasoldali légzsák
elektromos ablakemelők integrált ködfényszórók
elektrohidraulikus szervokormány • rádiótávirányítású
központizár • immobiliser lézerhegesztésű karosszéria
A képen látható autó extra felszereltséget tartalmaz.
*ajónlatunk a készlet erejéig érvényes
Átlagfogyasztás: 5,9 I/100 km; CO2 kibocsátás: 142-144 g/km

R T

P O R S C H E
SZEGED

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4.
Tel.: 6 2 / 5 4 8 - 0 0 0 , Fax: 6 2 / 4 9 3 - 0 4 5
E-mail: posta@seatszeged.hu • www.porscheszeged.hu

"TgpD.QOO km
garanola s «mm miukw

X. HAJTÁS BIZTONSÁGOSAN JÁRMŰIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
EKO-PARK (Szeged, Fürj u. 92/B) 2003. augusztus 29-31.
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Történelemtanár már porszívóügynök is lenne
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j Szegeden normál tempóban heteket kell várni az engedélyre

Előjegyzés a sportorvosnál
A legfrissebb adatok szerint emelkedik a diplomás pályakezdő
munkanélküliek száma. Közülük egyre többen kényszerülnek
pályamódosításra, hiszen szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni.
Nincsenek könnyű helyzetben a diplomás pályakezdők Szegeden és a
környező településeken. Elhelyezkedési esélyüket csökkenti, hogy
egyre többen vannak. A Szegedi Tudományegyetemen az idén 4 ezer
231 -en kaptak diplomát.
A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ munkatársa, Fejes Ágnes
elemző elmondta, az adatok azt mutatják, hogy a munkát kereső pályakezdő diplomások száma július, augusztus hónapokban jelentősen növekszik. 2002 júliusában regisztrált pályakezdő munkanélküliek 12 százaléka volt diplomás, míg ez év júliusában ez az arány 16
százalékra nőtt. A munkaügyi központ szerint a számok figyelmeztetőek.
R. Hajnalka idén végzett a szegedi tanárképző főiskola művelődésszervező-történelem szakán. Regisztráltatta magát a munkaügyi
központban, ahol közölték vele: jelenleg nem tudnak végzettségének
megfelelő állást kínálni. Pályamódosításra ösztönözték, különböző
tanfolyamokat javasoltak neki. A számítástechnikai továbbképzés
mellett döntött. A baj csak az, hogy a tanfolyam árának a felét ki kellett volna fizetni, de erre nem volt pénze, hiszen munkanélküh. Több
civil szervezetnél is próbálkozott, mert nem akart pályamódosítást.
Munkát még nem talált, de az álláskeresés módját sikerült elsajátítania.
Az egyik legnagyobb civil szervezet, a Szegedi Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Iroda (SZITI) - a munkaügyi központtal és más civil
szervezettel együttműködve - a hozzájuk fordulóknak segítenek önéletrajzot írni, felkészítik állásinterjúra.
- Minderre szükség van - tudtuk meg Bálintné Gyuris Ágnes irodavezetőtől -, mert sok fiatal nem bízik magában. Gyuris Ágnes elmondta, tapasztalatai szerint a frissen végzettek rugalmasak, hajlanak a pályamódosításra is. Erre elsősorban a tanároknál, a gépészmérnököknél és az agrárvégzettségűeknél van leginkább szükség,
ugyanis szakmájukban ők tudnak legnehezebben álláshoz jutni.
Gyuris Ágnes megjegyezte: a tanárok hátrányos helyzetű munkanélkülinek számítanak Szegeden. Ez is közre játszik abban, hogy többségükben ők a potenciális munkakeresők.
Medvegy János az idén végzett a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán. A történelemtanár tanítani szeretne, azonban eddig nem
tudott elhelyezkedni. Most ott tart, hogy már bármilyen munkát elvállalna, amiből meg lehet élni. Felcsapna akár porszívóügynek is,
ugyanakkor reméh, egyszer még tanárként is érvényesülhet majd.
A munkakeresők védelme érdekében a kormány 2003. április
24-én rendeletet adott ki, amely május 9-én lépett életbe. A kormányrendelet értelmében belföldre és külföldre történő közvetítés
esetén 2003. május 9-től kezdődően a magán-munkaközvetítők a
munkát kereső részére díjazást nem számolhatnak föl.
NAGY KRISZTINA

Makói fotópályázat
Szeptember 1-jéig várja a makói
önkormányzat
helybéli
és
Csongrád megyei fotósok alkotásait a Makói arcok címmel meghirdetett pályázatra.
A pályázaton részt vevők a jellegzetes helyi karaktert, az alföldi embert megörökítő portré,
életkép, illetve riportfotó műfajában küldhetik be alkotásaikat.
Egy jelentkező legfeljebb tíz, fekete-fehér vagy színes képet postázhat; a fotókat nem kell beke-

retezni, de hátoldalukon fel kell
tüntetni készitőjük nevét, címét,
telefonszámát, munkahelyét, valamint a készítés idejét és a méretet.
Az anyagokat szeptember 1-jéig lehet elküldeni a makói polgármesteri hivatalban Karsai Ildikónak (Makó, Széchenyi tér
22., telefon: 62/213-255/167). A
pályaművekből
szeptember
18-án kiállítást is rendeznek a
városháza előcsarnokában.

A bejelentkezés után mintegy
három héttel tudja fogadni a
sportolókat a szegedi szakorvosi rendelő intézet. Emiatt
sokan a megye más településein intézik sportorvosi engedélyüket.
Az utóbbi hetekben jelentősen
megnövekedett a szegedi, Boldogasszony sugárúti sportorvosi rendelő intézet forgalma,
és ezzel együtt természetesen
a várakozási idő. Ennek oka,
hogy a különböző labdajátékokban augusztus végén, illetve szeptemberben kezdődik a
bajnokság, a sportolóknak
meg kell újítaniuk az igazolványukat, hogy játszhassanak. A
pácienseket csak bejelentkezés után fogadják, a vizsgálatra három héttel később kell jelentkezniük.
- Minden évben kétszer, február-máriciusban, illetve augusztus-szeptemberben
újítjuk meg a sportolók igazolványát, ezért ilyenkor jóval nagyobb a forgalmunk, mint a
többi hónapban - mondta Mikulán Rita főorvos, a Boldogasszony sugárúti sportorvosi
rendelő vezetője.
Szegeden és környékén a
sportolók többsége focista, közel háromezer az igazolt labdarúgók száma. A szövetség
döntése értelmében a bajnokság előtt mindenkinek meg
kell újítania sportorvosi engedélyét. Ezért azok is jelentkeznek, akiknek csak októberben
jár le a könyvük. Ráadásul
sportsérülések miatt is sokan
felkeresik a rendelőintézetet.
A sérüléseket soron kívül látják el, így-emiatt is csúszhat a
bejelentkezettek
várakozási
ideje.
A rendelőben két orvos dolgozik, akik évente meghatározott
ritmus szerint veszik ki a szabadságukat. Mivel egyikük csak félállású, így napi három óránál
többet nem rendelhet. Ha ő a soros, akkor ez még tovább növeli a
várakozási időt.

Telefonon lehet időpontot kérni a vizsgálatokra - mondta dr. Mikulán Rita.

TUMULTUS MAKÓN IS
Hódmezővásárhelyen egy sportorvos rendel napi két órában, déltől délután kettőig. Dr. Mészáros Sándor érdeklődésünkre elmondta: nála is több a vizsgálatra jelentkező focista amiatt, hogy a megyei labdarúgó-szövetség a szezonkezdés előtt kötelező új igazolólapokat későn adta ki, Szegedről azonban nem sokan érkeznek. A
makói rendelőintézetben dr. Széli Tamás fogadja a pácienseket naponta fél kettőtől fél háromig, ő azonban jövő hétfőig szabadságon
van, ezért a sportorvosi rendelés jelenleg szünetel. Információink
szerint itt okozott torlódást a labdarúgók tömeges jelentkezése a
múlt héten.
- Bejelentkezett egy kézilabdacsapat terheléses vizsgálatra, de
a játékosok nem jöttek el. így
azon a napon szinte csak üldö-

géltünk, mivel másnak nem adtuk ki azt az időpontot. Ez is benne van - tette hozzá a főorvos.
Annak sem kell egyetlen meccset

Ferencszállási járdaépítés
Ezerhétszáz méternyi aszfaltjárda épült Ferencszálláson. Az önkormányzat a napokban vette át az elkészült szakaszt - tudtuk meg Domokos István
polgármestertől.
A község önkormányzata a területfejlesztési
tanács területi kiegyenlítő alapjából részesült

támogatásban a beruházásra, amely összesen
hétmillió forintba került. A község hetvenszázalékos támogatást kapott, harminc százalék
volt az önerő. A munkát a Hódút Kft. végezte
el a 43-as út mellett, a Szegedi utca páratlan
oldalán.

Csongrád és a Körös-toiok a világhálón

Web-kamera továbbítja a strand eseményeit
A Körös-torokról a www.k0r0s-torok.hu web-oldal, és a
www.csongrád.net hírportál nyújt információkat a világhálón barangolóknak.
A város iránt érzett elkötelezettségtől vezérelve pénzt és időt áldoz Hankó Zoltán rendszergazda, Lakatos Norbert programozó
és Váczi Zoltán távközlési üzem-

mérnök arra, hogy Csongrádról
és a Körös-torokról minél többet
tudjanak az internetezők.
A www.csongrád.net oldal a
város programjairól, eseményei-

ről számol be. A témákhoz bárki
hozzászólhat. Váczi Zoltán, az
oldal szerkesztője elmondta, reklám nélkül is napi ötven látogatót vonz a honlap a világ minden
tájáról. A web-oldalnak háromszázötven regisztrált felhasználója van.
A www.körös-torok.hu a tiszai

A világ túlsó végéről is láthatják azt, amit fotóriporterünk is rögzített kamerájával.

Fotó: Tésik Attila

strand és üdülőövezet programjairól adott hírt, egyelőre próba
jelleggel. A Körösön elhelyezett
web-kamera segítségével a világ
bármely pontjáról látható, mi
zajlik a strandon. A WAP-os oldal segítségével már mobiltelefonról is kikereshetők az aktuális
tiszai események. Hankó Zoltán
rendszergazda
szerint
a
WAP-ban rejlő lehetőségeket
most kell megragadni, hiszen
ahogy megy le az ára, úgy lesz
egyre elérhetőbb az emberek számára. Az internetes honlapot a
Körös-toroki napok ideje alatt
naponta közel kétszázan keresték fel a világhálón úgy, hogy a
portál létezését sehol sem reklámozták.
- A web-oldal jó marketingeszköz: bárhonnan elérhető, és frissebb a többi reklám anyagnál foglalta össze Lakatos Norbert a
sok helyütt felismert igazságot.
Ezért is sajnálatos, hogy a tehetséges fiatalemberek - ötleteik
és eredményeik dacára - a városban nem találkoztak az együttműködés jeleivel. így saját pénzből és időből - természetesen
munka mellett - tették, teszik a

dolgukat. Céljuk, hogy a város
értékei minél színvonalasabb
formában jelenjenek meg az interneten.
A hivatalos városi honlap tartalmilag jó - mondják, de a három fiatalember szerint nehéz
rajta keresni, és kinézetre is elavult. Úgy érzik: a városban
megelégedtek a jelenlegi állapotokkal, és eddig nem ismerték fel
teljesen az internetben rejlő lehetőségek súlyát. Mint kifejtették, az idegenforgalom, turisztika számára már most létfontosságú a magas színvonalú internetes megjelenés.
Terveikkel kapcsolatban elmondták: az idei szezon eredményei alapján folyamatosan kívánják fejleszteni honlapjaikat. Fontosnak tartják, hogy több nyelven
is elérhetők legyenek az információk, valamint tervezik a Körös-torok térképének elkészítését,
így az internet segítségével a látogatók virtuális sétát tehetnének
az üdülőterületen. Egyébként a tiszai web-kamera szerepel a
www.index.hu-n, amely Magyarország legnagyobb hírportálja.
P.K.

Fotó: MiskoJczi Róbert

sem kihagynia, akinek lejárt a
könyve. Soron kívül bejöhet és
kap egy 2-3 hétre szóló ideiglenes engedélyt.
Nagy segítséget jelent, hogy
néhány háziorvos - főleg a kisebb településeken - elvégzi a
különféle vizsgálatokat, azokat
összegzi, és a sportoló már a
kész listát hozza be. Ez jócskán
lerövidíti a sportorvosnál töltött
időt, amely persze mindenkinek
drága. - Amíg nem vezettük be a
bejelentkezést,
akár
ötvenen-hatvanan is üldögéltek a
váróteremben - tette hozzá Mikulán Rita, a szegedi sportorvosi rendelő vezetője.
K.T.

Pórul járt
a hitelt
igénylő
Két férfi ellen folytat büntetőeljárást a Szentesi Rendőrkapitányság csalás bűncselekményének elkövetése megalapozott gyanúja alapján.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két szegedi lakos, D. L. és Ny. I. a nyomozás eddigi adatai szerint
- egy ismert, regionális hirdetőújságban az alábbi szöveget jelentette meg: „hitelét átvállalom,
kellő fedezetre kölcsönt biztosítok". A szöveg mellett szerepelt
egy mobiltelefonszám, amit fölhívott egy szentesi lakos, aki a vonal
másik végén bejelentkező férfivel
megbeszélte, hogy szüksége lenne
3 millió forintra, amelynek fedezetéül lakását ajánlja fel. A hívott
fél közölte, hogy ennek semmi
akadálya, augusztus elején egy értékbecslőjük megtekinti az ingatlant és azt felértékeli. Ez meg is
történt, egy férfi kereste föl a
szentesi hiteligénylőt, aki az úgynevezett értékbecslés ellenértékeként 103 ezer forintot fizetett ki,
azzal a feltétellel, hogy a kért öszszeg folyósítása rövid időn belül
megtörténik. Erre azonban hiába
várt.
A nyomozás fölvetette annak
lehetőségét, hogy a sértetten kívül másokat is rászedtek. A csalás valós sértetti körének megállapítása érdekében a Szentesi
Rendőrkapitányság várja azok jelentkezését, akiket hasonló módon károsítottak meg.

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

Kilátó
kulturális
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MINDENT A SZEMNEK...?

Formula-l-es pilótanők
Mindenki tudja: a Formula-1 ma már elképzelhetetlen a makulátlan
külsejű paddock lányok nélkül. Szerves részei a száguldó cirkusznak.
Mert a férfiak „vad világában" nagyon mutatósak.
Nem mindig erről szólt a nők jelenléte az autósportok király kategóriájában. Volt idő, mikor a hölgyek
is beülhettek a négykerekű csodamasinákba. ö t e n próbálhattak szerencsét pilótaként; a gyengébb nem
öt képviselője közül egy sem tudott
maradandót alkotni. Szakemberek
szerint nem a szaktudás, a vezetői
képesség hiánya volt az oka a sikertelenségnek. Noha remekelnek
hölgyek raliban, alacsonyabb Formula-kategóriákban, vagy mondjuk
a Párizs-Dakar-ralin, a Formula-1
nehéz, ingoványos terep. Itt ugyanis
a pilótákra olyan fokú nehézségi erő
hat, amelyet egy nő szervezete nem
feltétlenül bír.
De nem csak egészségi okokból
nem ajánlott egy hölgynek próbálkoznia. Valljuk be: még ha az autósport az egyetlen olyan sportág,
ahol egy sorból indul nő és férfi,
mégsem hirdettek emancipációt a
száguldó cirkuszban. Ennek ellenére
öt nő megpróbálta megtörni a férfiak
egyeduralmát a Formula-1-ben. Egy
dologban kísértetiesen hasonlított a
pályafutásuk: legnagyobb küzdelmüket a szponzorokkal vívták. A Formula-1-ben jelen lévő „hirdetőknek"
ugyanis nem egy nő a legideálisabb
hirdetési felület. A nőkre specializálódott befektetőktől pedig fényévekre van az autóversenyzés.
Az ötvenes években még szó sem

esett szponzorokról; a koldusszegény Formula-1-ben 1958-ban tűnt
fel az első hölgypilóta: az olasz Maria
Teresa de Filippis. összesen öt futamon próbálkozott. Az öt futamból
háromra kvalifikálta magát. Legnagyobb sikere az 1958-as versenyen
elért tizedik helye volt. Nevét aligha a
teljesítményével, sokkal inkább úttörőségével írta be a sportág történelemkönyvébe.
Időrendi sorrendben honfitársa,
Leila Lombardi következett, aki 1974
és '76 között tizenhét futamon indult, tizenkettőre kvalifikálta magát.
Világrekordot jegyeztek a neve mellé:
ő az egyetlen nő, aki pontot szerzett!
Hivatalos autóversenyző létére az al-

Desiré Wilson is megkísérelte az
áttörést a Formula-1-ben.

Leila Lombardi volt az egyetlen nő,
aki pontot szerzett a versenyen.
sóbb kategóriákban sikert sikerre
halmozott, a Formula-1-gyei viszont
nagy fába vágta fejszéjét. Élete második futamának időmérő edzésén
maga mögé utasította Emerson Fittipaldit. A harmadik futamon pedig
megszerezte élete első, s egyben
„egyetlen" fél pontját. Noha F - l - e s
karrierje rohamosan hanyatlani kezdett, a király kategóriás kalandok
után még vagy tíz évig versenyzett
más autós kategóriákban.
1976-ban, illetve '78-ban Davina
Galicára figyelhetett a világ. A roppant kitartó brit hölgy saját Surtees, Giovanna Amati képességei nem voltak
illetve Hasbeth autójával igyekezett
meghódítani a férfiak világát, de so- szer kvalifikálta magát a '8l-es kyahasem sikerült versenyképes tech- lami nyitóversenyre, a sors fintonikai hátteret biztosítani, így nem is 'raként azonban ezt a futamot szerprodukálhatott.
vezési viták miatt utólag törölték a
Dél-Afrika következett a nemzetek versenynaptárból.
sorában Desiré Wilson személyében.
Sokan tartják a világtörténelem
E hölgy a '80-as évek elején lépett utolsó női F - l - e s pilótájának az
porondra. Wilson korábban remekelt olasz Giovanna Amatit. A '92-es
a Formula-Ford szériában. A sajtó évadban három futamon kapott lenagyra méltatta képességeit. Mikor hetőséget, ám nem sikerült értékelazonban a király kategóriában nem hető időeredményt elérnie, egyszer
sikerült nagyot alkotnia, nagyon sem startolhatott. Hiába látott lehegyorsan el is felejtették a nevét. Egy- tőséget benne a média, a bokszut-

A tenger kincsei

Testnyelv
az első randevún
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyár minden bizonnyal sokak számára meg-

A testnyelv szakértői szerint
az, hogy két ember megtetszik-e egymásnak, gyakorlatilag pár perc alatt dől el vagyis az is, hogy lesz-e az
ismeretségből szerelem.
A kutatók szerint a szimpátiát befolyásoló tényezők 55
százaléka a testnyelv körébe
tartozik. A nők általában fogékonyabbak a testnyelvre, a
férfiak viszont szinte süketen-vakon veszik a jelzéseket.
Mik hát azok a testnyelvi jelek,
melyek azt mutatják, hogy
partnerünk erősen vonzódik
hozzánk?

hozza vagy meghozta a pihenést s a nyaralást.
Évről évre egyre többen indulnak útnak, hogy
tengerparton tölthessék el szabadságukat, s a
csodálatos víz mellett adózhassanak a nyári
örömöknek.

A tenger nem csupán gyönyörű és simogató,
de számtalan olyan anyagot is tartalmaz,
amelyektől bőrünk újjászületik és megfiatalodik. Talán nem is igazán tudjuk, hogy a
tengervíz milyen jótékony alkotóelemekben
bővelkedik, amelyek ma már megtalálhatók
az illatszerboltokban. S hogy melyek ezek?
Elsőként említhetjük az algát, amely serkenti a bőr anyagcseréjét és késlelteti a cellulitisz kialakulását. Az üzletekben egyre
több algakivonatot tartalmazó arc- és testkrém, pakolás, sőt szappan, sampon, valamint tusfürdő is megvásárolható. A vörös algából készült krémek, pakolások az olajosan
fénylő bőr kezelésére szolgálnak. Felszívják a
felesleges faggyút és normalizálják a faggyúműködést. A sápadt bőr számára a rozmaringolajjal dúsított algapakolás ajánlott. Az
algaporból készült testpakolás hatásos a cellulitisz ellen, mivel hatására felgyorsul a salaktalanítási folyamat és aktivizálódik a
kötőszövetek anyagcseréje. Az algafürdő
méregtelenítő,
szöveterősítő,
valamint
stresszoldó hatású. Az algateát borogatás
gyanánt a szemre is ajánlják, mert gyorsan
eltünteti a szemhéjak és a szemkörnyék puffadtságát.
Az alga hatékony szerepe mellett a tengeri
só hasznosságát is elismerik. A sót a tenger-

víz lepárlásakor ügy állítják elő, hogy a
nyomelemek és az ásványi anyagok változatlanul maradnak meg benne. A szépségápolás
mellett a reumatikus bántalmak, az ízületi
panaszok, illetve a vérkeringési zavarok kezelésére is kiválóan alkalmas.
Utoljára, de nem utolsósorban említendő a
tengeri iszap, amit a tenger fenekéről bányásznak s így minden alkotóelemet, sőt
magnéziumot és kalciumot is tartalmaz.
Ugyan a tengerben kevésbé szívesen találkozunk vele, pozitív szerepe a kozmetikában
nem vitatott. Kiváló arc- és testpakolásra,
erősíti a szöveteket, javítja azok oxigénellátását, ami által fiatalodik a bőr. Alkalmazását
- mint sok hasonló esetben - a bőr minősége
határozza meg.
MALLER EMESE

Először is a pupilla: minél
tágabb, a tulajdonosa annál
inkább szeretné szinte „felfalni"
beszélgetőpartnerét.
Árulkodó a testtartás is: ha a
miénknek szinte pontos mása,
akkor
megnyugodhatunk,
szimpatikusak vagyunk. Egy
egyszerű próbával egyébként
könnyen megbizonyosodhatunk feltételezésünk helyességéről: változtassunk testtartást, és ha partnerünk rövid
időn belül öntudatlanul is felveszi új tartásunkat, akkor miénk a pálya. Figyeljünk arra is,
hogy előrehajol-e a másik, ha
egy asztalnál ülünk - ez
ugyanis szintén a vonzalom, a
közeledésvágy jele.

elégségesek a versenyhez.
cában igen ferde szemmel méregették. Egyedül a legendás Senna segítette értékes tanácsokkal. A Brabham-csapattól kapott három futamra szóló lehetőséggel nem sikerült élnie.
Valószínűleg sosem lesz nők és férfiak szép, közös világa a Formula-1.
Az erősebb nem privilégiuma marad
a vezetés. A gyengébb nem pedig
marad a „fakanálnál", jelen esetben a
szemgyönyörködtetésnél...
I Z S Ó KRISZTINA

ILLATSZEREK

VILÁGA

A parfümgyártás fellegvára
A karneváljáról híres Nizza és
a filmfesztiváljáról közismert
Cannes között található a parfümgyártás franciaországi és
világközpontja, Grasse.
A várost a XVII. században
még a bőrfeldolgozás fellegvárának tekintették, ám néhány
lakos csakhamar új arculatot
teremtett,
megpróbálkoztak
ugyanis az illatosított kesztyűk
készítésével, amely abban az
időben Firenzében a legdivatosabb árucikknek számított.
Ezektől az illatmintáktól pedig
csupán egy lépésre volt szükség ahhoz, hogy rövid Időn
belül

csakugyan

az

se-ban három parfümgyár működik. Az üzemek az érdeklődők
számára is nyitva állnak, hiszen
itt megmutatják a gyártást, s
elmagyarázzák, hogyan is készül a virágból az illatszer. De
hogyan is?
Az illatanyag kivonásának régi
módszere szerint a virágokat
speciálisan elkészített zsírágyakra helyezik, ezek magukba szívják a virágok illatát. Amikor a zsírt teljesen átjárta az
illat, átmossák alkohollal. A
műveletet addig ismételik,
amíg az alkohol tovább nem
viszi az erős virágillatot. A keményebb virágokból - mint pél-

Illatszer-

dául a levendula vagy a na-

gyártás központjává váljon
Grasse városa. Mindez számokban kifejezve sem utolsó: évente mintegy 10 ezer tonna virágot használnak fel az illatszerek előállításához. Gras-

rancsvirág - gőzöléssel nyerik az
illatanyagot. A virágokat vékony
rétegekben hálókra öntik, majd
fakeretbe szorított, vékony zsírréteggel bevont üvegtáblák közé teszik. Bizonyos idő elteltével
a régiek helyére friss virágokat
helyeznek. A „virágillatú alkohol" végül apró üvegecskékben
az Illatszakértők birodalmába
kerül, akik aztán több ezer mintát összekeverve hozzák létre a
kellemesebbnél kellemesebb
Illatú parfümöket. Mindezt teszik bizonyára a hölgyek legnagyobb örömére...
M. E.
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Cserbenhagyta
testvérét
Madonna
A többszörösen milliomos
énekesnő a jelek szerint nincs
túlságosan jóban a nála egy
évvel idősebb féltestvérével,
Martin Ciccionéval. A férfinak
az utóbb időben többször is
meggyűlt a baja az alkohollal,
és jelenleg is ápolásra szorul.
Egy Los Angeles-i klinikán kezelik, ám ezért igen komoly
összeget kell kifizetnie. Saját
bevallása szerint hamarosan
el fog fogyni a pénze, ám ennek ellenére a sztártól semmilyen anyagi segítséget nem
kap.
„Nem hiszem, hogy különösebben megrázná anyagilag,
ha havonta néhány száz dollárral segítene. Azonban hiába
várok, nem nagyon jelentkezik" - nyilatkozta Madonna
féltestvére. „Amennyiben elfogy a pénzem, kénytelen leszek az utcán élni" - mondta
Ciccione.

A vásárhelyi lányok pontosan lőnek
vik a lányok" - mondja az
edző a lőtéren. Erről mindenki
tudja, hogy nem hatvan métert, hanem hatvan lövést jelent, és ezek a lövések fokozottan pontos lövések. A
sportlövészet Vásárhelyen hovatovább női sportnak számít.
Legalábbis a lányok vannak
többen, eredményeikről pedig
annyit: egyre-másra érik az első helyezéseket országos bajnokságokon. - Puskás lányok
per pillanat négyen vannak,
puskás fiú csak egy, öt pisztolyos lányra pedig két fiú jut mondja Sipter Imre edző, a
Hódmezővásárhelyi
Polgári
Lövészegylet ügyvezetője. Ez
nem csak most van így, sokéves hagyomány, így alakult ki.
A lányok, ha egyszer belefogtak valamibe, végigcsinálják, a
fiúk könnyebben lemorzsolódnak. Felső tagozatos általános iskolás, középiskolás korukban a legaktívabbak a versenyzők, utána, amikor elkezdenek főiskolára, egyetemre
járni, annyira lefoglalja őket a
tanulás, hogy lassan-lassan
abbahagyják e sok időt, energiát igénylő sportot.

Bomba siker
ary Clinton könyve
után továbbra is bomba siker
Hillary Clinton Élő történelem
című könyve, melynek sikerét
azzal magyarázzák, hogy az
egyszerre testesíti meg a nők
áldozatvállalását és egyben
hatalmát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A jelenlegi New York-i szenátor
asszony könyve, amely a Fehér
Házban Bili Clinton korábbi
elnök mellett töltött nyolc év
érdekfeszítő és a Monica-ügy
pikáns részleteire is kitérő öszszefoglalója, nemcsak Amerikában bestseller, hanem Franciaországban, Németországban, Angliában és Írországban,
továbbá Dániában, Olaszországban és Hollandiában is.
Az eladások rendkívül magas számához hozzájárul az is:
Clinton asszony fáradhatatla-

Ne várjon

nem el is lőnek, s a hatvan
lövés eredménye: körömnyinél alig nagyobb, cakkos szélű
lyuk a lőlap közepén, amiből
körülbelül azt a következtetést
lehet levonni, hogy majdnem
minden egyes lövés telibe találja - a másikat. És mi szükséges az eredményhez? - Ki
kell kapcsolni a külvilágot,
csak a lövésre szabad összpontosítani - mondja Martina. - Lövések közben pedig
pihenni kell, fölosztva, mikor
lövök, mikor pihenek. Hatvan
lövés, ez sok, be kell osztani az
energiát - teszi hozzá.

„Sportpuska hatvan fekvőt lö-

Ám addig csak hasznát látják, és utána is, annyi bizonyos. Az is tapasztalat: aki egy-

Két hónappal megjelenése

9

nul járja az országot, sőt a
világot, hogy részt vegyen
könyvének bemutatóin. A közelmúltban például egy virginiai helyszínen másfél óra
alatt 1500 könyvet dedikált,
miközben kezet is fogott mindenkivel. Ilyen óriási sikerre
maga a kiadó sem számított.
Jó néhány korábbi first lady
- legalábbis ami memoárjaik
eladását illeti - elbújhat Hillary Clinton mögött. Az Élő
történelem című könyvből
már most kétszer annyi kelt el,
mint Barbara Bush emlékirataiból, és háromszor annyi,
mint Nancy Reagan könyvbe
öntött visszaemlékezéseiből.
Clinton asszony azonban
már most azt jövendöli: egyvalami minden
bizonnyal
megdönti saját könyvének rekordját. Mégpedig férjének,
Bili Clintonnak az emlékiratai,
amelyeken a volt elnök jelenleg lázasan dolgozik.

tovább!

Varga Judit lövésre készen. A koncentráció a
szer lőni kezd, az általában tovább tanul. A lövészet nagyon
javítja a koncentrációt, növeli
az eredményre való összpontosítás képességét. Persze, ha
valaki lány létére sportlövész
lesz, már ez is föltételez bizonyos fokú eltökéltséget. A szülők először általában lebeszélni igyekeznek lányaikat erről a
sportról, s csak az eredmények
tapasztaltán kezdik elfogadni,
hogy ez jó dolog. A klubtagok Csende Andrea, Katona Mar-

legfontosabb.

tina, Molnár Zsuzsa, Ozgyin
Beáta, Stuller Zsuzsa, Szűcs
Erika, Varga Judit - szinte
mindegyike arról számol be:
ismerősi-baráti körben eleinte
furcsállták, hogy lőni járnak. A
Bethlen-gimnazista
Katona
Martina helyzetét az könnyítette meg, hogy az osztályban
rajta kívül más sportágakból is
akadnak élsportolók, az eötvösös lányok pedig, kis túlzással,
egymást hozták le a lőtérre.
- Az az élmény, mikor jót lő

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

az ember, fantasztikus. És
mindig jobbat, jobbat
mondja Molnár Zsuzsa. Tanárképző főiskolára jár ősztől,
matematika-művelődésszervezés szakra. A Magyar Sportlövő Szövetség utánpótláskorú válogatottja, éppúgy, mint
Csende Andrea.
Lőni jobb, mint nézni a lövést, maga a lőlap közelről is
kicsi, ötven méterről pedig
alig látszik. De ezek a lányok
nemcsak ellátnak odáig, ha-

Sipter Imre fölhívja a figyelmet: más sportokkal ellentétben itt nem felpörgetnie kell
magát az embernek verseny
előtt, hanem lenyugtatni. A
fáradtság nagyon dezorientáló tényező; amikor önkormányzati kocsival mehetnek a
fővárosi versenyekre a lányok,
mindig jobb eredményt érnek
el, mint amikor vonattal kell
négy-öt óra hosszat bumlizni,
utána a tizenöt-tizenhat kilós
összfelszereléssel gyalogolni
vagy villamosozni, s már esni
is be, úgymond, a lőállásba. Az
időjárástól is függ, hogy
mennyire eredményes az ember - halljuk Varga Judittól -, a
szél például félreviszi a lövést,
borús időben viszont jobban
látni a lőlapot.
F.CS.

HA VALAMI MEG AKAR TÖRTÉNNI, AKKOR AZ MEGTÖRTÉNIK

Legszebb kamaszkor, legszebb nyár
csak megalázó. Akkor legalább vallja be
őszintén a földkerekség minden ellenkező nemű teremtménye, hogy a Világtigrisre vágyik. Aki már rég nagyon szuverén, de annyira nem önálló, hogy tudjon adni is. Nem csak kapni. És ha éppen
ezt nem tanítja meg neki szertelen szenvedélyes nő, aki évben többet számol,
mint a leendő Világtigris.

A túláradó napfény azt üzeni: lehet egy
kicsit könnyelműnek lenni. Szertelen
szenvedélyes nők megilletődnek, de még
inkább meghatódnak, ha találkoznak az
ártatlansággal. A leendő Világtigris tizenhét éves... Öltönyben tizenkilenc, baseballsapkában tizenöt. És vadászni indul...
Érintetlennek lenni nem ugyanaz, mint
ártatlannak. Az érintetlenség elhagyása
után a leendő Világtigris első tapasztalata: a csodálkozás. Ezt a csodát lehetetlen elkerülni. Az ártatlanság elvesztése kifejezés viszont azt sugallja, mintha egyetlen pillanat alatt bűnössé lehetne válni. Pedig ártatlan maradt, hiszen a jövőben már nem mérlegeli, mi
helyes és mi helytelen... Ha valami meg
akar történni, az megtörténik. Ha nem
tegnap, hát mindjárt. Valóban vétek
volna ebbe nem beleegyezni, mondják
utólag szertelen szenvedélyes nők,
akiktől hallottam, hogy ilyen a nyár.
Az édes kis tizenhét éves fel is mászik
az erkélyre, a többi csak beszél róla. Öltönyben tizenkilenc, baseballsapkában
tizenöt. Valamit akar, hogy pontosan
mit, nem tudja. Esterházy fogalmaz így:
„Ó, Irén, mi lesz a babérlevél ízesítette
főzelékkel, vagy érjem be az anyai szeretettel, hiszem, megérted célzásom,
melyet rejtjelesnek nevezni szamárság
volna..." és aláírja: with love. Nincs értelme az időhöz tartozni. Az csak arra
van kitalálva, hogy neve legyen a halálnak, amiben a vágyak nem teljesülnek.
Minden vágy teljesül. A Világtigris vágyik a tudásra, nincs a fejében előre
kész kép. Minden elképzelés csak rész-

leges lehet. Ezért ölébe hullik: a csodálkozás.
Hedonista nyilván minden nő. Ezt onnan lehet tudni, hogy a nők tudják, hogy
ne jöjjön el a gólya. És elmerül szertelen
szenvedélyes asszony, aki évben többet
számol magának, mint a leendő Világtigris, az élvezetekben. Az édes kis tizenhét éves meg hagyja magát. Persze,
hogy hagyja. Hiszen itt az erő, mely
feloldja az elkülönültséget. A kitörni vágyó ősrobbanásból következmények nélküli betörés válik. A nagyfiú behatol a
fénybe, ettől elárasztja őt a fény, a belátások. Hogy így is lehet élni. Sőt, így
jobb élni. Tartozni hozzá, a másik világhoz. De hogy ez csak puszta játék
volna, ahogyan kissé lefelé néz a nő, aki
évben többet számol magának, mégis-

Megváltoznak a színek. Új ritmusok jönnek. Mások lesznek a hangok. Lejtés, a
mondat végén. Olvadás, már a közepén.
Ezekre válik érzékennyé az édes kis tizenhét éves, akinek rangja lett a kortársak között. Valahogy senki nem tudja sajnálni.
Az átélt izgalmakért. Terjed a kíváncsiság,
mindenki tudni akarja. Főleg a részleteket.
A leendő Világtigris meg mondja. Miután
magához tért, első révületéből, mígnem a
nagypapája, vagy az unokatestvére, vagy a
nővérének az egyetemista barátja azt nem
mondja neki: kisfiam, férfi üyet nem csinál. Ezen legalább elgondolkodik. A gimnáziumban a kötelezőben meg egyszer
csak véletlenül megtalálja az alapvetést:
„Egy nőt azt be kell fejezni". (Esterházy Péter: Hrabal könyve, százvalahányadik oldal, alulról a második sor.) Ekkor elmúlt tizenhét. Kiderül, hogy nem minden nő
szertelen, sőt. Vannak szemérmesek is. A
fiű pedig már régen tudja - s igazából erről
kellene meggyőzni a lányokat, ha értenék
a kis buták, hogy valójában ez a dolog az
egyetlen dolog, amiért érdemes élni a Földön. A Világtigris valami lehengerlő,
ahogy ezentúl mindig, de mindig bizonyítani akarja az ártatlanságát. Hiszen ő az,
aki már régen nem mérlegeli, mi helyes és
mi helytelen, ő az, akit útján elkísérnek a
múlt meséi és a jövő álmai...
B L A H Ó GABI

Nadrág a menyasszonyi ruhához
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mozgáskorlátozott utalványát
teljes értékben beváltjuk
A legújabb autónk.

űamMp*fce«aifc
I 55-8,1 liler'lOOkn,

Az Ön márkakereskedője: PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT.
Cím: Szeged, Sárosi út 11/b. Tel.: 62/493-369

A divattervezők kreativitása
végtelen az esküvői ruhák terén is. Láthattunk már kapucnis menyasszonyi ruhát, bőrből készült kollekciót, színes
ruhakölteményeket is. Az idei

év nagy ötlete a menyasszonyi
nadrág. így az a hölgy, aki ezt
viseli, nyíltan vállalhatja, hogy
ő az úr a háznál.
Az idén a Chanel-ház tervezője, Karl Lagerfeld két esküvői ruhát is megálmodott,

melyhez nem szoknyarész,
hanem nadrág tartozik. A
bőr, tüll és szatén együttes
legalább annyira látványos,
mint a gyöngyökkel kivarrt
tweed- és kasmírmodell. Torrente kalappal és fátyollal tet-

te nőiessé az amúgy szolidan
férfias kreációt.
Carolina
Herrera nemesen egyszerű
modellje, a hosszú kesztyű, a
bársonynadrág és a rövidujjas felsőrész is eleganciát sugároz.
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MEGKERDEZTUK SZENTESI OLVASOINKAT

Drágállja-e

a kenyeret
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CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalatalkat Fock Saroltával oszthabák meg, aki - héttőtől 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.

POLITIKAI ELIT?

Az Egymásra mutogat a politikai
elit című cikkre reagált M. P Olvasónk nem érti, hol van politikai
elit. Szerinte csak akkor lehet politikai elitről beszélni, ha tudunk
olyan politikust mutatni, aki
megérdemli, vagy aki nem csak a
saját érdekeit nézi.

BERENYI F E R E N C N E
konyhai dolgozó:

- Igen. Ritkán veszek, ha mégis,
inkább az olcsóbbat választom,
mert hosszú távon pár száz forintot így meg tudok vele spórolni. Mivel egyedül élek, nem kell
mindennap kenyérért rohangálnom a boltba. Sót: amíg el nem
fogy az otthoni, nem is veszek
frisset.

H E G E D Ú S JÓZSEFNÉ
nyugdíjas:

SÁRKÖZI JANOSNE
postai kisegítő:

CSISZÁR ISTVÁN
nyugdíjas:

- Egyik helyen drágább, máshol
olcsóbb a kenyér. Én rendszeres
vásárlója vagyok egy házi boltnak, ahol jó minőségű termékeket árulnak. Az aszály miatt
egyébként nem csodálkozom,
hogy megint feljebb akarják srófolni az árát, csak azt nem tudni
még, hogy mennyivel.

- Természetesen drága. A nagy
meleg, meg a kevés csapadék miatt biztos, hogy emelkedni fog a
búza ára, így a kenyér is drágulni
fog. Ha vásárolok, általában
mindennap, nem szoktam figyelni az árát. Amelyik a legszimpatikusabb, azt veszem le a
polcról.

- Nevetséges, ami itt folyik. A
búzát termelő gazdák panaszkodnak, hogy tönkremennek az
aszály miatt, pedig még adót
sem fizetnek. Az adófizetők
pénzéből támogatott termelök
búzájából sütött kenyér minősége pocsék. Nincs rendesen megsütve.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett

személyeket

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
Óráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől) Telefonszám:

Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-

4 7 4 - 3 7 4 vagy 104

szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi

SZEMÉSZETI ÜGYELET

ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u. 4 . ,

A

urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.

esetben, Pécsi u. 4.

A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór-

S. O. S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb

szemészeti

klinikán

kizárólag

sürgés

sebészed gyermekbetegeket a sebészeti kli-

A telefonszám díjmentesen hívható a megye

nikán látják el.

egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem

FELNŐTT KÖZPONTI
S Ü R G Ő S S É G I ORVOSI
ÜGYELET

díjmentes) 06-62-548-294.

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

léggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és

02 óráig: 249-529.

munkaszüneti

másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104

02 óráig 2 1 2 - 5 1 5 .

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

este 8-tól reggel 7 óráig Te).: 5 4 7 - 1 7 4 .

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

Csak sürgős esetben!

napokon

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

reggel

7.30-tól

Kígyó Gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3.,

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják
a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket.
Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon
délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

H0R0SZK0P
KOS: A legfontosabb, hogy tisztá-

i MERLEG: Munkahelyi

ban legyen értékeivel Tökéletesítse

Igai lekötik minden figyelmét, de

azon tulajdonságait amire büszke és amivel

most valahogy könnyebben mennek dolgai

annyi sikert ért el. Gyengéit vegye számba

és hangulatát sem nyomasztják a kötelező

és küszöbölje ki.

gyakorlatok. Kreativitásával új lendületet vi-

¿ j P
I

M

elfoglaltsá-

het életébe.

l BIKA: Kiváló

Időpont szakmai eló-

i 1 SKORPIÓ: A mai napon fotytatód-

I menetele tervének részletes kidol-

gozásához. Ha pontról pontra halad, való-

I v J I h a t n a k tegnap elkezdődött kisebb

színűleg minden simán fog alakulni, hiszen

bosszúságai és sokkal fontosabb dolgok Is

könnyedén kommunikál

veszélybe kerülhetnek. Ha becsületes akar

IKREK:

maradni, akkor jobb a fondorlatosabb lesz.

A Hold ma csökkend a Vé-

Inusz pozitív kisugárzásait. Egy barátság a végéhez

közeledhet,

minthogy

mindegyikük homlokegyenest más irányba
halad, önbizalommal viszont sokat elérhet

m

\ NYILAS: A társas

vállalkozásában,

I illetve kapcsolatában nem túl ked-

S ^ J j RÁK: Egy csomó bolygó egy ház-

esett. hogy minden kényelmeden helyzetből
találja meg.

tartózkodik, ami azt jelend,
BAK: Elmulasztott egy olyan fontos

hogy komoly kihívással néz szembe. Legyen

á ^

engedékeny és ne érezze úgy. hogy az egy

D M l dolgot, amivel már régóta tartozott

megalkuvást is jelent. Környezete próbára

egy munkatársának. A csapatmunka hevé-

fogja tenni.

ben nem vette figyelembe, hogy ez a kolléga

| OROSZLÁN:

sokkal többet adott hozzá a közös munkához.
A Plútó egyfajta ve-

I szélyt. jelez amely nem csupán önre, hanem több emberre is hat. Annyit tehet

Jrfr VÍZÖNTŐ: Ma

kedvese olyan kér-

' % H I dóst tesz fel, amire nem tud nemet

ez ügyben, hogy megpróbál bölcs lenni.

mondani, de miért is kéne? Egy kellemes

Minden döntésének számítsa ki következ-

vacsora után sokkal romantikusabb a han-

ményeit is.

gulat. A minőség fontosabb az ön számára

a ^ L | SZŰZ:

»

mint a mennyiség.

A kegyes hazugság is ha-

zugság Lehet, hogy azért hangzott
el. hogy megvédje szeretteit a csalódástól,
de ez mégsem megfelelő megoldás. Köny-

Válasz a Két szóra
Két szó címmel jelent meg az újság hétfői számában a szenvedélyesen írogató Kövér Károly tollából valami nehezen meghatározható műfajú iromány. Miután az
említett úr elég hosszú ideje írja
elképesztő leveleit, amelyeket
aztán a lap sorra leközöl, gyakran késztetett már fejcsóválásra,
időnként erőteljesebb kifakadásokra is a téma és a fogalmazás,
ahogyan az önmagát egy régebbi
irományában pedagógusnak definiáló K. K. ír. Úgy érzem azonban, ezt az írását már semmiképpen nem lehet válasz nélkül
hagyni!
Felvezetésül K. K. jól megdicséri Várszegi Gábort, a Fradi megvásárlásáért. Még ugyanabban a
mondatban mindjárt meg is adva
a felütést, amely szerint V. G.
pontosan tudta, hogy a Fradi
szurkolói nem marxisták (ki hitte volna, hogy a futballszurkolókat NEM a játék szeretete, hanem világnézetük szerint kell
vagy lehet felcímkézni?), és hogy
ezek a szurkolók bizony évtizedek óta zsidóznak. Ez már önmagában elkeserítő és felháborító,
nevezetesen, hogy K. K. a zsidózást mintegy természetes cselekménynek, sőt a véleménynyilvánítás szabadságának tekinti.
Pedagógus úr! Kövér Károly úr!
Nem az! Kéretik kicsit körülérdcklődni jogászoknál, elmond-

ják majd, milyen paragrafusokba
ütközik mindez. De túl ezen,
„csak" emberként gondolkodva
is: honnan veszi K. K. az indulatait? És hová akar velük eljutni?
(Bár ebben bizony hathatós segítséget kap az „ajánlott" kategóriába tartozó sajtótermékekből,
amelyeknek az a diszkrét bája,
hogy mostanra a két nagy jobboldali hetilap vastagon és brutálisan zsidőzik - egymás munkatársainak rovására -, igaz, korábban ugyanilyen hangnemben
kommunistázták le egymást.)
Azt a végkövetkeztetést pedig,
amely szerint a nézőtéri zsidózás
teljesen rendben van, csak halkabban kell üvölteni, mert most
„ezek az etnikai kisebbséget" védik az etnikai többséggel szemben, ekképpen az őszintén üvöltve zsidózó (cigányozó) Fradi-tábor bajba kerülhet, nos, ezt teljesen és határozottan elítélem,
mert aljas, gonosz és félelmetes.
A Szólj igazat, betörik a fejed
mondás ide idézése leplezi le végérvényesen K. K. úr indulatait,
hiszen ezzel mindazt, amit fentebb már leírtam, jogosnak és
helyesnek nevezi. És ez engem és talán másokat is - - elborzaszt.
És már csak abban bízom, hogy
K. K. úr nem terjeszti eszméit pedagógusként a gyermekek között.
KUKLAI ÁRPÁD

! HALAK:

Rosszul értelmez bizonyos

(dolgokat, helytelen következtetéseket

von le, és nem jól ítél meg egy helyzetet. E z

nyen kiderülhet az igazság és nehezen tudja

együttesen kedvezőben hatással lesz a jövőjé-

megmagyarázni tettét

re. A hét végén utazzon el, pihenten egy kicsit.

HANGOS FAGYIÁRUS 2.

KI A TISZA VIZÉT...

A keddi Csörögben megjelentre a
következőket válaszolja a „hangos fagyiárus", Á. Z. Ó nem du-

A keddi lapban jelent meg a Mélyponton a Tisza vízállása című
cikk. Ebben többek között arról írtunk, hogy nem kell vizkorlátozástól tartani Szegeden. Ez tényleg
így is van, mert a város vizét nem a
folyóból nyerik.

P A N N O N GSM
Az é l v o n a l .

| M á r a kérdeztük:]
Drágállja-e
a

kenyeret?

Következő

kérdésünk:

Elmegy-e a Szegedi
Ifjúsági Napokra?]

Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AzSMSszánfazássnormiltarfaszerritóOénk

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

Kurunczi Henrietta és Vízhányó Gábor (Föl-

SZÁNTÓ BARBARA

deák).

Augusztus 26., 1 1 óra 4 5 perc, 3400 g. Sz.:

BORDÁSNOÉMI

Deák Tünde és Szánté László (Sándorfal-

Augusztus 27., 0 éra 0 perc, 3100 g Sz.:

va).

Erdei Hajnalka és Bordás Sándor (Hódme-

BOZÓKI L E V E N T E ISTVÁN

zővásárhely).

Augusztus 24., 15 óra 30 perc, 3960 g. Sz..

SZILÁGYI D Á N I E L

Igaz Katalin és Bozóki Márk (Szeged).

Augusztus 27., 8 óra, 3 5 5 0 g Sz.: Vincze

NAGY KRISZTIÁN BARNABÁS

Gyöngyvér és Szilágyi Szabocs (Hódmező-

Augusztus 26., 18 óra 15 perc, 2240 g Sz.:

vásárhely).

Katona Ágnes és Nagy Imre (Hódmezővásárhely).

SZENTES

NAGY V E R O N I K A LÍVIA
Augusztus 22., 16 óra 47 perc, 3020 g Sz.:

BOLDIZSÁR
JÓZSEF

Zeiei Ildiké és Nagy Mihály (Lakitelek)

Augusztus 26., 5 óra 45 perc, 3280 g Sz.:

ARNOLDÁDÁM

Horváth Júlia Ibolya és Boldizsár József

Szeptemberi nótaest

Augusztus 27., 9 óra 20 perc, 3220 g Sz.:

(Mindszent).

Mohácsi Katalin és Arnold József (Vajhát).

MARANCSIK ANINA

LICSICSÁNYI VIKTÓRIA
MAGDOLNA

A Magyarnóta-szerzők és Énekesek-Dél-magyarországi Egyesülete eredeti programjától eltérően
már szeptember 21 -én, vasárnap
nótaestet rendez. Ezzel a megoldással a vajdasági énekegyüttes
2004-re tervezett előadását hozták előre, ugyanis a későbbi időben hazánk európai uniós csatlakozása miatt körülményesebbnek és költségesebbnek látszik -

Augusztus 26., 14 óra 40 perc, 3730 g Sz.:

Augusztus 26., 9 éra 3 2 perc, 790 g és

Kónya Krisztina és Marancsik Ferenc (Sze-

LICSICSÁNYI BOGLÁRKA
CSENGE

ha addig nem találnak más megoldást - az énekesek hazánkba
való utazása. A változás eredményeként a klubdélutánok terve is
megváltozik, ugyanis a legközelebbi klubdclután augusztus
31-én, vasárnap 15 órai kezdettel lesz az Alsóvárosi Kultúrházban. A klubdélutánon az előadásra már jegyek is válthatók.
BÓKA MIHÁLYNÉ

vező Időszak várható, de ön olyan talprakivágja magát. Kedves telefonhívása időben

l^^lban

P0STAB0NTAS

dál, mert a KRESZ tiltja, hanem
zenél. Egyébként a kérdéses időben más cég is kinálja az áruját.
Érdekes, hogy csak ő zavarja a telefonáló olvasó nyugalmát. Ha a
panaszos odament volna hozzá a
problémájával, megbeszélhették
volna, hogy a kért időben a környéken ne zenéljen.

Augusztus 26., 9 óra 34 perc, 890 g A z ikVASARHELY

rek szülei: Oláh Zsuzsanna és Licsicsányi

VÍZHÁNYÓ DORKA

Péter Mihály (Csanytelek).

Gratulálunk!

Augusztus 26., 12 éra 35 perc, 3150 g Sz.:

E-MAIL ÜZENETEK
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen Is fogadjuk: kapcsola-

Szegeden is vannak
„gondtalanul" szemetelök
„Meg sem érdemeljük...!" című
olvasói levelében Á. G.-né hódmezővásárhelyi olvasó a büntetlenül szemetelökról ír. Sajnos Szegeden is hasonló a helyzet. Felsővároson a garzonháznál rendszeresen kidobálják a használt bútorokat. Ezeket a gyerekek széthordják a játszótéren, szennyezve, csúfítva a környezetet. Természetesen ilyenkor beszólunk a
Környezetgazdálkodási Kht.-nek
és mindig azonnal elszállítják. De
valójában nem ez a megoldás,
mert ezek a szállítások pluszköltséggel járnak, amit a szemetelők-

nek kellene megfizetni. Nagyon
egyetértek a vásárhelyi olvasóval.
Miért nem várják meg a lomtalanítást, és akkor rakják ki felesleges kacatjaikat a lakók?
Hiába a kht. és a jó szándékú
emberek igyekezete, környezetünk csak szemetes. És az is marad, amíg nem büntetik szigorúan a szemetelőket. Sajnos az emberek tudatát, úgy látszik, nem
lehet átformálni. Korábban olvastunk a parkőrökről is. Várjuk
gyakoribb jelenlétüket és intézkedésüket Felsővároson is.
NAGY FERENCNÉ, SZEGED

tok@delmagyar.hu.

Menedék a családoknak
A Menedék 2003. Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a veszélyeztetett gyermekeknek és felnőtteknek, szükség esetén átmeneti otthonban történő
elhelyezésükben.
Közreműködést
vállalnak
anyaotthonok, átmeneti otthonok létesítésében és működtetésükben. A nehéz helyzetben lévő
családok anyagi támogatását, a
lelkileg és fizikailag sérült személyek szakemberek segítségével történő gondozását is feladatuknak tekintik. Segítenek a
gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedésében.
Továbbá várjuk azon családo-

kat, akiknek beteg gyermekük
van és nem tudják megoldani a
megfelelő orvosi ellátást. Az alapítvány olyan személyektől remél együttműködést, akik hasonló munkát végeznek, lakóhelyükön a rászorulóknak segítenek. Működési nehézségekkel
küszködő átmeneti otthonok is
jelentkezhetnek, akik elfogadják
az alapítvány támogatását. Átmeneti otthon létesítéséhez pedig cégek, vállalkozók támogatását kérik. A Menedék 2003.
Alapítvány
telefonszáma:
06-1-215-9442.
HOLKAISTVÁNNÉ
SAJTÓREFERENS

•
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PONT
MQZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este
8 óra: Doktor szöszi 2. Színes, m.
b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, este fél 7 és
háromnegyed 9 óra: Blanche.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és fél 9 óra: Gerry. Színes
amerikai film; du. negyed 7 óra:
Enyém vagy. Színes spanyol film.
PLAZA CINEMA CITY
Túl mindenen: 22.30 óra.
Charlie angyalai 2: 11.15 óra.
Oviapu: 11.00, 12.45, 22.15 óra.
Doktor Szöszi: 11.30, 21.45 óra.
Szindbád: 11.15 óra.
Sporttolvajok: 21.30 óra.
Hulk: 11 óra.
Sorsdöntő nyár: 22.30 óra.
Az igazság órája: 22 óra.
Terminátor 3: 11.15, 22.30 óra.
X-men: 12 óra.
A fülke: 22.30 óra.
Malacka a hós: 11, 12.30 óra.
Azonosság: 22 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Szindbád
- Hét tenger legendája. Színes, m.
b. amerikai film; este 8 óra:
Himalája. Színes francia film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Több a sokknál.
Színes amerikai romantikus
vígjáték; este 8 óra: Az igazság
ökle. Színes, m. b. amerikai
akciófilm.
SZEGVÁR
Este 7 óra: Tulipános Fanfan.
Színes, m. b. francia film.

KQZÉLEl

SZEGED
A Rókusi Művelődési Házban
(Kossuth L. sgt. 53.) du. 5 órakor:
Szegedi Művészklubban Bálint
Gyula György író estje.

Közreműködik: Gőg Laura és
Korom Pál zongorista. Házigazda:
Polner Zoltán költő; valamint Piti
Katalin grafikus és Krasznai János
szobrász kamara tárlata. A
kiállítást Gőg János költő nyitja
meg.

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.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.) 9-től 19 óráig várja
látogatóit.

A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és
tűzzománc-kiállítása.
Megtekinthető szeptember 28-áig,
hétfő kivételével, naponta 10-től
18 óráig.

KONCERT
SZEGED
A partfürdőn este 7 órakor:
Szegedi Ifjúsági Napok - Blues B.
R. Others-show.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Cora Áruház előterében
ma 17 órakor nyílik kollégánk,
Gyenes Kálmán sportfotókiállítása. A bemutató apropója:
10 éves a Tisza Volán SC
labdarúgó szakosztályának
focisulija.
A Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt
a Szegedi Szépmíves Céh
csoportos kiállítása. A tárlat
szombat és vasárnap kivételével,
szeptember 7-éig, 10-től Móráig
tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B galériájában
(Vörösmarty u. 3.) megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep
kiállítása. Résztvevő művészek:
Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Imre
Mariann, Kótai Tamás, Lovas
Ilona, Sinkó János, Szabics Ágnes,
Szász György, Takács Eszter,
Wechter Ákos. Megtekinthető
szeptember 7-éig, hétfőtől
péntekig 10-től 18 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.

A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a
tánc! - magyarországi
táncábrázolások 1686-1940-ig
címmel. Megtekinthető naponta
10-től 18 óráig, hétfőn szünnap.
A Somogyi-könyvtár földszinti
kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások régi útleírások a Somogyikönyvtár gyűjteményében címmel
kiállítás. Megtekinthető hétfőtől
péntekig 10-től 17, szombaton
10-től 16 óráig.
A Gulácsy Galériában (Kárász u.
15.)
megnyílt Burai István
festőművész kiállítása.
Megtekinthető: augusztus 30-áig,
de. 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető
szeptember 30-áig, az étterem
teljes nyitva tartási ideje alatt,
reggel 6-tól 24 óráig.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprikamúzeum (Felső Tisza part
10.)

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az
országos képzőművészeti kiállítás

keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek Merlin, a varázsló 9.25 Kutya legyek Áprilisi tréfa (ism.)
9.50 Kutya legyek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 20. A jobbnak
rosszabb? (ism.) 10.15 Rosszcsont
kalandjai Ausztrál tévéfilmsorozat. A klastrom titka (ism.) 10.40
Felvidéki történelmi városok Szlovák útifilmsorozat, 5. Selmecbánya 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 148.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink
13.10 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat, 13. Á különös jegyesség
(ism.) 14.05 Slovenski Utrinki
Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin 14.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 15.00 Szószóló 15.30
Androméda A Sötét Szakadék
(ism.) (16) 16.15 Kérem a következőt! Korrupció (ism.) 16.35
Dallas Amerikai tévéfilmsorozat,
108. fock végrendelete 17.30 Navigátor |16| 17.50 Szórakoztató
percek 18.00 Híradó, gazdasági
híradó, időjárás-jelentés, körzeti
híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Don Matteo Olasz
bűnügyi tévéfilmsorozat. Szimat
kérdése (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Apa titkai
Francia film [16|
21.40 Dilizsaruk
Angol komédiasorozat,
(ism.) [16]
22.15 Szórakoztató percek
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.00 Heti menü
Terítéken a kultúra.
Mélykúti Ilona műsora
23.30 Magyar filmműhelyek Hunnia: Egy a több
mint kétszázból
Magyar dokumentumfilm
23.40 Közel a szerelemhez
Magyar film |18|
1.20 Kárpáti krónika

tv2

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A
mozimagazin (ism.) (12| 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, 97. 10.35 Teleshop 11.35
Bajnokcsapat kerestetik Amerikai
ifjúsági sorozat, 4. 12.30 Újra
szól a hatlövetű Amerikai westemfilm 14.50 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.20 Charlie Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 10. A karantén 16.15 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 53. [12)
17.05 fő barátok 17.35 Betty, a
csúnya lány 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív A tv2 magazinja [12|
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Bűbájos boszorkák
21.15 Avalon A mélytenger foglyai
Amerikai-német
katasztrófafilm [12]
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Páran párban
Angol vígjátéksorozat, 17.
Hűtlenség [16]
0.25 Veled is megtörténhet:
Törvénysértő seriff
Amerikai filmdráma [12]
2.05 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) |12]
2.45 Vers éjfél után

Az új Domino Nap díjcsomaggal
tornaf hívom haloz.iton bolul vagy anyuekat a vonalason pei
Nekem minden nap >o napom van

K D B B

és Neked?

ok ügyelem! Itt az uj SMS-csomag isi Ezzel 375 Ft-ért 15 SMS t lehet kuide
üeluiie és kívülre egyaránt mindössze 25 Ft-ba keiül egy üzenet;
www.westethu

aOfiJáhlilHCi wtormané 1230 (•» W*»V( háJo/^Uből ihpmntgseo hívhatói. 061/265-9210

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 140.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40 A hét mesterlövész A
78-as számú rab 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 A pénz
nyomában 17.30 Vészhelyzet Az
utolsó nap 18.55 Fókusz [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Barátok közt
20.50 Egy este Dolph
Lundgrennel
- Az utolsó őrjárat
Amerikai akciófilm [12]
22.30 Híradó 8 percben
22.40 Egy este Dolph
Lundgrennel
- A könyörtelen hajsza
Amerikai akciófilm [16]

0.25 Találkozások - este
Sztármagazin |12]
0.35 Sportklub
0.45 Stella Moziklub
Mozimagazin [12|
1.30 .hu Multimédia-magazin
1.55 Fókusz (ism.) |12|
Közszolgálati magazin

DUNA

TEIJTVÍZLÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Mekk Elek, az ezermester: Az
éléskamrások 8.25 Krisztofóró:
Szundi birodalom 8.30 Műsorismertetés 8.35 Osztály tűsarkon
9.00 Közép-európai magazin 9.30
Anziksz - Dunaföldvár 9.45 Mozidélelőtt 11.05 Tálentum 11.40
Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés. Vers 12.10 Gazdakör 12.30
Hittörténeti archívum 13.20 A beszélő köntös Magyar játékfilm
14.40 A világörökség kincsei 14.55
Az élő bolygó 15.55 Hej, hej, helyes beszéd! Balázs Géza műsora
16.00 Equator Klub Világjárók és
kalandvágyók magazinja 16.30
Ingatlaninfó 16.40 Kalendárium
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.15 Új epizódok! Szívtipró gimi
19.00 Euroszkóp
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Megszállottak
Magyar játékfilm
22.05 Miért? Kérdések a közéletről
22.35 Még egy nap
a paradicsomban
Amerikai bűnügyi játékfilm
0.10 Pszichokozmoszok 0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panoráma [16] 9.35 Európai utas
10.00 Záróra 11.05 Néprajzi értékeink A csikófejes citera 11.10
Múltunk a föld alatt van.. 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
38. 12.50 Ország Lili Festő a labirintusban 13.25 PoliTour Világjáró-mozaik 13.55 Kárpáti krónika
14.05 Hogyan csináljunk expedíciót? Sáfrány József „utóhangja" a
Magyar Tudományos Afrika Expedíció című sorozatához 14.35 Kisemberek 15.25 Napnyugta 18.00
Telesport-magazin
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral.
Ablak-publikus
21.35 Tfelesport Atlétikai vb,
összefoglaló
22.35 A malom asszonya
Dán tévéfilmsor., 3. |16]
23.25 Záróra
0.30 A Birodalom Dán-svédnémet-francia tévéfilmsorozat, 3.
Idegen test [18] 1.40 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral. 2.30
Szószóló 2.55 Járóföld Ősszel is
Balaton 3.25 Emberek a természetben Hivatásos vándor 3.50
Telesport-magazin

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Nyitott világ: Magyarország vízi úthálózata (h) 15.30 Vásárlási músorablak (h) 15.45 Thai Chi 16.00 Erdészcsillag - erdők és erdészek magazinja
(h) 16.30 Dokumentum Műhely: kóbe zárt világ (h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés (h)
17.30 Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Klipp
18.30 [¿lektől lélekig 19.00 Híradó
19.30 Ármádia - honvédségi magazin
(h) 20.00 Estelő 21.00 Pöirot: a halott
ember tükre. Angol krimi 22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.) 8.15
Mi csak kérdezünk... Kalendárium 830
Kimba 9.00 Képújság 1730 Ármádia
- honvédségi magazin 17.30 Kimba
18.00 Összefoglaló a képviselő-testület
szerdai üléséről 18.30 Döntés után
19.00 Híradó 19.15 Mi csak kérdezünk... Kalendánum 19.30 Ármádia
- honvédségi magazin 20.00 Hatlábú
birodalom 20.30 Nyitott Világ: Magyarország vízi úthálózata 21.00 Poirot
- a halott ember tükre. Angol krimi
22.00 Egészségmagazin 22.30
élményeink: volt egyszer egy birk
verseny Jászárokszálláson 23.00 Képújság
________

• t v
vÁsliwn v«os ravizb

16.00 CsodAlíöld 1730 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Vásárbelyi Magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kéltlése 20.20
A per. Amerikai film 22.30 Híradó
22.45 Nap kérdése 23.00 Expedíció természetfilm 0.00 Képújság

'Hl

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádi688
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 15.00
Media Markt slágerlista 16.00
Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Közélet
(Zoltán Csaba) 22.00 Juhász
Kund 0.00 Éjszakai zenemix
l ^ j j - w

_

_

n

n

Adástel.: 44-22-44, e-mail:
juventus@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juvcntus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-303030-244 és 44 22 44 20.00
Művészváró Hegyesi Sándor
és Ábrahám Zsolt 22.00
Inteam

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: Öreg Sasok találkozója Vásárhelyen.
Vendégek: Szabó Sándorné
szervező, Kruzslicz Béla szakács, Lakatos Kálmán zenész,
Szombatiné Mucsi Sára,
Szabadosné Iduka felszolgálók 12.00 Hírösszefoglaló
13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 18.15 Full extra
20.15 SMS kívánságműsor,
zenei válogatás

A nan filmie
TV 2
2 0 . 1 5 Bűbájos
boszorkák
Amerikai filmsor.

"Jf
22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.30 Városi Tv Szeged műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel
tv. ajánló 21.30 Tudományegyetem
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

®

MaoanmtDO
730 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Szemközt
(ism.) 8.00 Képmutatók (ism.) 18.55
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Nyári Körút - válogatás 2.22.00 Szegedi hírek (ism.)

m

6.00 Hatlábú birodalom 6.30 Magyarország vízi úthálózata 7.00 A szerdai

Fsz.: Alyssa Milano, Shannen
Dohcrty, Holly Marié Combs
Phoebe nagy izgalomban van, mert
a régi New York-i szerelme
átutazóban van San Franciscón és
fel szeretné keresni. Hamarosan
kiderül, hogy azért jött Phoebehez, hogy szívességet kérjen tőle.
Elmondása szerint egyiptomi
utazása során egy bazárban
vásárolt egy urnát és el szeretné
mielőbb adni Prue segítségével.
Egyedül Prue-nak gyanús ez a
hirtelen látogatás, de minden tőle
telhetőt megtesz Phoebe kedvéért.
Még az árverés előtt kiderül, hogy
az urna nemcsak hogy lopott, de
még átkozott is. A legenda szerint
a tolvajok az életükkel fizetnek
kapzsiságukért.

n
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Albérletet kínál

2

Állást

keres

Állást

kínál

Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építőanyag
Oép|ánnúv«ut6-képiés
11

Gép,

12

Hagyaték

szerszám

Haszonjármű
Háztartási

gép

Kisállat
9BV

Könyv
Közlemény
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
Oktatást vállal
Oktatót keres
Panellakás

i

Pénz, értékpapír
Régiségek

Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam

2053109

Téglaépitésü lakás
Üzlethelyiség

LL

• SZEGED belvárosában 2.
emeleti, háromszobás, új
lakás garázzsal kiadó. 06(24786542)

• SZEGED, Csaba utcai. 2
szobás, bútorozott, főbérlő
nélküli lakás kiadó
Ár;
30 OOO Ft + rezsi + kaució
Érd.: 62-469-264, 30-6536728. (24887253)
• SZEGEDEN, T e s c ó v a l
szemben,
kétszobás,
II.
emeleti, leiszerelt lakás 1-2
főnek hosszú távra kiadó,
40 000+ rezsi. 06-30-4363 8 4 8 . (24887080)

• ANGOL , n é m e t n y e l v tudással, nemzetközi kommunikáció szakon végzett
fiatal nö állást keres, 06-

3

• NYUGDÍJAST keresünk
részmunkaidőre
(raktáros,
gondnok, kertész munkára).
06-30-645-2360,
Szeged
• SZEGEDI r s 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)

• SZEPTEMBERRE a Kiskakas Csárdába kisegítő felszolgálót keresünk. Érdeklődni személyesen, Sándor
U. 6 0 / B . (24887027)

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

Állást keres

20-490-2958

(24786402)

(24786394)

Albérletet kinél

2

• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető cég franchise
partnereket keres 06-30-

(24887191)

Állást kínál

• A KAROLINA iskola közgazdasági
végzettséggel,
legalább 3 éves szakmai
gyakorlattal. 25-35 év közötti munkavállalót
keres
leltározási és egyéb ügyviteli feladatok ellátására
Jelentkezni lehet: Szeged.
Szentháromság u. 70-76
szám alatt munkanapokon
9-14 óráig a gazdaság-

• SZOBAFESTŐ szakmunkást telveszünk, 62-490042,
06-30-9457-589.
(Szeged) (24887130)
• VÍZ , gáz-, fűtésszerelőt
felveszek 06-30-967-1544,
Szeged (24888907)
• TV MŰSZERÉSZT, hifi-,
videómOszerészt,
gázkészülék-szerelőt 2 tőt; műszaki cikk eladót, valamint
értékesítési vezetőt - önéletrajzzal - keresünk Jelentkezni lehet: SZUPER ELSZO '57 Kft Szeged. Tábor
u. 3-ban, 14 órától. (24887405)
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számitógép-kezelAi
tanfolyamok indulnak

v e z e t ő n é l . (24887084)

Szegeden szeptember 1 -ón.

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

Arany J. u. 7.11/13.
Tet.: 06-30-576-74-30

(24786511)

• ERŐSÁRAMÚ villamoshálózat- és berendezés;
szerelőket
keresünk
RB
vizsga és jogosítvány megléte szükséges Érd.: 0620-994-5168, 06-20-910-

nyíló M E X X ( r u h á z a t )

ÜZLETVEZETŐT
ÉS ELADÓKAT
KERESÜNK.
Jelentkezésüket levélben
fényképes önéletrajzzal
az alábbi címre kéljük:
lYock Á r u h á z KB.
1139 Budapest,
R ö p p e n t y ű u. 65. sz.

4
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• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)

Autó

• 3 0 ÉVES V o l k s w a g e n
(Bogár) jó állapotban eladó.
Tel.: 62-279-916. (24886814)
• AUDI 80 TDI, 1 9 9 2 - e s
(klíma, centrálzár, 4 el. abl.,
tükör, OZ könnyűfémfelni)
eladó 1 530 000 Ft. 06-304752-754, vagy este: 62464-076. Szeged (24887326)
• DACIA 1003-as friss műszakival eladó, Üllésen. 6 2 2 8 2 - 8 7 6 . (24867105)

• RENAULT SCÉNIC 1.4es RXE 3,5 éves sok
extrával.
sérülésmentesen
eladó.
06-30-356-5782,
6 2 - 2 9 7 - 3 7 0 . (24886751)

• SZEGED, Dorozsmai út
35. sz. alatti ipari park
területén 130 nm-es, két
részből álló, (üthető helyiség
bérbeadó Ipari áram, víz,
gáz, parkolón van. Irányár:
megegyezés szerint Érd.:
62-484-133, 06-30-20-55902. Szeged. (24785746)
6

Bútor

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

Gratulálunk
születésnapot

Szőregre,

SEBŐK
KÁROLYNAK

7

Egészségügy

• DAGANATOS m e g b e t e gedések alternatív terápiája!
Szegeden
62-431-422.
(24482197)

8

sok s z é p s z ü l e t é s n a p o t k i v á n :

(

Boldog
Születésnapol
CSABAI JÓZSEFET
a Drága Féijet, Édesapát, Nagyapát,
Dédtatát szívből köszöntjük:
Születésnapja alkalmából!
Kívánunk m é g sok-sok boldog évet.
Aki mellett mindig szeretetben gazdag
az élet.

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

• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a
Szeged, Bihari 29. 62-4926 8 2 . (24483100)

11

Gép, szerszám

• FAIPARI 600-as egyengetö-vastagoló,
400-as
egyengető gyári gyalugépek
eladók. 06-30-356-57-82,

12

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért
Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (24462368)

Haszonjármű

• FORD Tranzit d u p l a k e rekes, platós kistehergépkocsi, 626-os Mazda személygépkocsi újabb kivitelű
karosszériával eladó. 063 0 - 2 4 3 - 7 1 5 8 . (24887034)

14

Háztartási gép

• KÉT d a r a b a l u m l n i u m vázas, 14 nm-es irodavagy raktárkonténer eladó.
Irányár 360.000 Ft/db +
áfa
Érdeklődni telefonno:
62-484-133 és 06-30-2055-902. Szeged. (24785748)

s

•KÁVÉFÖZÖGÉPEK,
Saeco, Solis, Jura, darálóval, melegvizadagalóval eladók. A gépek szervizelése,
garanciája biztosított. 0630-436-37-95
Szeged.

y

Kisállat

M f ÉVES sárga, jó tollazatú
tojótyúkok eladók. Makón
kiszállítva 380 Ft/db Makó.
Platán u. 20. 62-216-727,

HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton K 14 óra között.
A halakai térítés ellenéhen
megtisztítjuk,
filézzük.
Érdeklődni lehet
g
a 62-461-444-es
|
telefonszámon.
"
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Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315• K É S Z P É N Z É R T VÁ
SÁROLUNK könyveket, magánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.
(24786467)

18

Magánház

29-19-390

6772 DESZK,

(24887072)

19

(24786053)

26

VÉGZÉSE, PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSÁRA TANÁCSADÁS. SZEGED, MÉREY 6/
B, 62-422-431. (24482309)

• FÜGGESZTETT szárzúzó,
keveset használt, kedvező
áron eladó
06-30-233-

f m-l I>• \ K I

ÉS
I L
KERKSKEI1KI.MI
w w l OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
SZEGED. TISZA L. KRT. 83.

LAKBERENDEZŐ
tanfolyamot indítunk
SZEPTEMBER ELEJÉN.

OKÉV: 06-00!7-02
Szja-kedvezmény igénybe vehető,
e-maii: ikokC.vnet.hu

• SZÁRZÚZÓ k ü l ö n b ö z ő
méretben a gyártótól a
legolcsóbban Érd : 06-209350-125
mobilszámon.

MIOK
Frissítő masszőr

Növény

Gyógymasször -

• APRÓHAGYMA r é s z e s
szedésre kiadó, 8 lánc,
letakarítva, belocsolási lehetősséggel.
06-30-622-

Virágkötő

3 0 - 5 6 . (24887047)

• GYÖKERET f ö l d j é b e n
vásárolok. Érd.: 06-20-344-

Kéz- és lábápoló,
mííkörömépíto

0 9 9 3 . (24887078)

• KISBÁLÁS lucernaszéna,
szalma, búza, kukorica, zab
eladó. Szállítás megoldható.
0 6 - 3 0 - 2 4 3 - 7 1 5 8 . (24887009)

• PIROS magyarka szőlő,
kb. 2 mázsa eladó Zsombón. 62-265-834

21

Támogatás, részletfizetés!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Télutón: 428-587, 425-596
E-mail: intotimlokszeged.hu
Akkreditációs szám: 0821

27

O k t a t á s t vállal

• GIMNÁZIUMBAN b i o l ó giát óraadóként tanítanék
Hódmezővásárhelyen vagy
környékén.
06-20-4934 0 6 6 . (24584128)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9-550-537.
Szeged.
(24583767)

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
T O R - , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocal Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24483132)

28

• FODRÁSZ (női) gyakorlati
oktatót és helyet keresek
Szegeden, szeptember 1 töl, 10. osztályt végzett
lánynak. Sürgős.
06-702509-156. Szeged (24887173)

23

Panellakás

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

Pénz, értékpapír

w r k b valvtavaitas
A LE6KEBVEZ0BB ASF0LYAH0N.
Naix, Kárasx IL B. 08-10/311-4489

25

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNYEK,ÓRÁK,POR
CELÁNOK, 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.

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)

• BÚTORSZÁLLÍTÁS k ö l töztetés, Szeged-Budapest
fuvarszervezés,
06-30-9451-016. (Szeged) (24685246)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók
Égető
árnyékolástechnika
06-62-489-603,
06-703 1 6 8 - 8 1 7 . (24280281)

•KÉPKERETEZÉS
AZONNAL' Mire elfogyasztja
az általunk kínált frissítőt,
már be is keretezzük a
képeit, festményeit!
SZI
LANK, Teréz u. 42 Tel.:
62 425 343
Szeged.
(24786339)

• PROGRAMKÉSZÍTÉST
vállalok. Telefon:
06-303 9 5 - 8 2 8 1 . (24482121)

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.

• LAKSPED, KÖLTÓZTE
TÉS. nehéz tárgyak szállítása. belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)

(23976952)

(24482532)

(24482372)

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

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
11998006-04289010-10000001

HÓRUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
_„„ mindennap
Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

é r e t t s é g i t
a d ó .

intenzív képzést
indítunk

(esti tagozaton,
képzési idő 2 év).
Jelentkezés:
KIT-képviselet
6720 Szeged,
Deák F. u. 22. 8
SI
Tel.: 425-805.
9-14 óra között.

2 9 Tanfolyam
• ANGOL/NÉMET n y e l v vizsgák helyben. Beszédcentrikus
nyelvtanfolyamok
kezdőktől felsőfokig. Gyermektanfolyamok,
Business
English, Wirtschaftsdeutsch.
Bábel Nyelvstúdió Szeged,
Szilágyi
2.
62-437-522.
(24786590)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: közgazdasági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szjakedvezménnyel Érd.: 6 2 452-288 és
62-481-928
telefonon
Szeged, Petőfi
sgt. 25. (24786521)
• INTENZÍV számítástechnika
tanfolyamok
a
Merlin Stúdiónál:
alapismeretek, internet, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés. Érd.: 62-424-314, 3 0 907-3654,
06-0220-02.
(24887063)

2 2 Oktatót keres

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

őszi tanfolyamain

(24887198)

20
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• SZOFTVERSZERVIZ
Szeged - Otthoni számítógépek szoftveres problémáinak helyszíni elhárítása
www.netion.hu - Tel.: 6 2 4 2 0 - 5 8 3 . (24886768)

3 0 % adókedvezmény

6 1 2 9 (24886911)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401 318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24280289)

Szakképzés

Felvilágosítás, jelentkezés:
Tel.: 62-555-595,
g
30-269-76-92.

Mezögazd. gép

MUNKÁLTATÓK MUNKAÜGYI FELADATAINAK EL-

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól.
szja-ból
30%.
Munkanélküliek, GYES-esek
a munkaügyi központ támogatását igényelhetik! Érdeklődni:
62-424-484.
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129)
(24786035)

A PERFEKT
SZEPTEMBERBEN
I N D I L Ó T A N F O L Y A M VI!

Tanúsítási szám: 07-0041-02
- Pü. és számviteli
ügyintéző
OKJ 52 3432 04
- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós
ismeretekkel mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
OKJ 53 3436 04
- Minőségbizt. felülvizsg.
és L OKJ 53 5401 05
- Tb-ügyintéző
OKJ 52 3435 05
- Tb-szakelőadó
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzésre saját
vizsgáztatási
jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami díj
30%-a az adóból
visszaigényelhető!
A. sz.: 0036
A s z e p t e m b e r 4-ig bejelentkezett
h a l l g a t ó i n k n a k a jelentkezési
diját elengedjük!
£

perfekt í
Csongrád megyei Igazgatóság °
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel : 62-420-652,481-060

A KURZUS BT.
szeptemberben ismét indítja

• LAKBERENDEZŐ
KÖZÉPFOKÚ

- IDEGENVEZETŐ

Téglaépítésű lakás

• ATTILA utcai, 56 nm-es,
kétszobás lakás eladó, 20464-16-15.
(Szeged)

FELSŐFOKÚ
szaktanfolyamait,

(24886721)

valamint

végzett lakberendezőknek
továbbképző

MKSTERKURZUS-t.
INDULÓ CSOPORTOK:
délelőtt 9-12 óráig
délután 17-20 óráig

30

1
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• BELVÁROSI, e g y e t e mekhez közeli 75 m'-es,
szépen felújított polgári lakás sürgősen eladó. 06-30655-35-95,
Szeged.
(24887143)

Részletes felvilágosítás.
• 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.

beiratkozás: 62-442-694
OKÉ.V nysz.: 06-009IKI2

W'Humanistic

(24886828)

Grafológiai t a n f o l y a m o t
és okleveles
grafológuskép7.ést
indít.
Éld.: Szeged, [Teák F. u. 4.

62/452-569, 30/290-31-60

s

EEE253SZB
• MAKKOSERDÖ soron 40
négyzetméteres üzlet eladó.
Érd.:
06-30-239—4368
Szeged (24887192)

• KÉTSZOBÁS m a g á n h á zak, fa garázsok eladók

Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.
Megrendelhető telefonon:

• ÚJSZEGEDEN, 200 m ' es zárt sorú családi ház,
garázzsal, gázfűtéssel, beépített
bútorokkal
36.000.000-ért
eladó.
Soltiné
06-30-406-8012.

24

• KISZOMBORON ö s s z komfortos ház, dupla portával eladó. 06-20-9-868797. 62-297-350, 06-70-

MAROSD<JSfl^MPER

0 6 - 2 0 - 9 4 2 2 - 0 7 0 . (24786658)

0 6 - 2 0 - 5 6 4 - 2 2 - 5 9 . (24786483)

3 2 2 . (24482365)

a FEHÉRTÓI

• ÓCSÁN kúria 50 éves,
400
négyszögöles,
két
generációs ház 30.000.000ért eladó. Parkosított, csatorna, víz, gáz bevezetve.

(24786634)

15

Egyéb

50. születésnapja alkalmából
t o v á b b i j ó e g é s z s é g e t és m é g

6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (24584411)

(24280285)

670 Ft/kg áron
I

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.

1 3

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

szegedi munkahelyre.

06-34-309-266.

Gépjárművezető-képzés

Bérlemény

S

telefonszámon lehet: ?•

1 0

6 2 - 2 9 7 - 3 7 0 . (24886754)

5

FRISS É L Ő PONTY

Jelentkezni a következő

Építőanyag

• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 6 2 467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24482614)

üzletbe

vagyonőröket

3 8 6 7 . (24887182)

ttldog

9

Szeged belvárosában

Technonet Hungária
Kft. felvételre keres

is)

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

• FÖLDMUNKAGÉPEK
üzemeltetésében jártas g é pészmérnököt keres szegedi részvénytársaság. Szakmai
önéletrajzot
fizetési
igény megjelölésével "F6gópész 24886978" jeligére a
Sajtóházba kérjük. (24886978)
• HENTESEKET keresünk
sertéscsontozáshoz
DélPest
megyébe.
Szállást
biztosítunk
Tel.:
06-30324-9768
hívható
9-20

(üzenetrögzítő

Apróbörze

• FAIPARI CNC marógépre
munkatársai keresünk. 30299-7440. Szeged. (24887353)

ó r á i g (24886832)

Szakképzés

30-308-7345

• A PALLAVICINI Sándor
Általános Iskola Sándorfalva,
pályázatot
hirdet
gondnoki állás betöltésére.
Az
állás
betöltésének
időpontja: 2003. szeptember
1-töl Bérezés: Ktj. szerint.
Feltétel: középfokú
végzettség
és
jogosítvány.
Érdeklődni: a hirdetés megjelenését kővetően a 62572-090-es telefonszámon
a délelőtti órákban. (24886927)

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 28.

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(24887183)

Autó

m

• CUKRÁSZ szakmunkást
gyakorlattal és eladói felveszek Z. Nagy Cukrászda
Szeged, József A. sgt. 24.

H I R D E T É S *

a

62/271-407 §

0 6 - 3 0 - 4 4 2 - 2 7 - 2 2 (24887236)

M 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)

17

Közlemény
N

^
—

A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetésvezetése
értesiti a lakosságot, hogy 2003. szeptember 9-én.
7.30-15.30-ig Á R A M S Z Ü N E T LESZ az alábbi utcákban:

Kormányos u., Hajnal u. 1 - 1 9 . és 2-18/b. számig. Veres ács u.
15-45. és 14-40. számig. Móra u. 1-33. és 2-30/b. számig, Moszk. m m 7 ( j j < krt. 21. Fogyasztóink

szíves megértéséi

és türelmét

kérjük.

Ax

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó n e m vállal
felelősséget!

•

CSÜTÖRTÖK, 2003, AUGUSZTUS 28.

PROVIDENT ^

FINANCIAL

A Provident Pénzügyi Rt. kis összegű kezes és fedezet nélküli hitelekkel
és 48 órás hitelbírálattal áll az ügyfelek rendelkezésére

Lenne

munkaidő után

v Szeretné

£

szabad

Órája?

•r Szeretné mindezt
lakókörnyezetében

kiegészíteni jövedelmét?

tenni?

MUNKATARSAT KERESÜNK!

KECSKEMÉTI FŐISKOLA G A M F
KVpM,; W/T!
FŐISKOLA

DIPLOMÁSOK FIGYELEM!

A kar 2003. szeptemberében levelező tagozatos (3 féléves)
másoddiplomás képzést indít m e n e d z s e r s z a k o n európai uniós,
vállalkozási és marketing specializációs lehetőségekkel.
Jelentkezési határidő: 2003. szeptember 12.
Feltétel: egyetemen, főiskolán szerzett bármilyen diploma.
Bővebb felvilágosítást dr. Tóth József főiskolai docens ad.
Tel.: 76/516-340, 20/354-4224.

.

ÚSZÓMEDENCÉK

R ő t

AMIT KÍNÁLUNK:

• rugalmas munkaidő,
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,

|

• nagy múltra visszatekintő cég támogatása
JELENTKEZÉS:

Kérjük, hívja hétfőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident Pénzügyi Rt-t
a belföldről helyi tarifával hívható telefonszámon:

06-40-50-50-50

va

gy k ü , d i e e l a MUNKATÁRS szót és
NEVÉT sms-ben. és mi visszahívjuk:

06-20-555-5050

Továbbra is várjuk kedves vevőinket
két telephelyünkön.

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny,
a fájdalom."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk,
CSIKÓS I S T V Á N N É
IVÁNYI E R Z S É B E T
66 éves korában elhunyt. Temetése szeptember l -jén, 15.00 órakor lesz a Belvárosi
temetőben.
A gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SZABÓ ANDRÁS
62 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én, 10 órakor lesz az Üllési temetőben. Gyászmise 9 órakor.
Gyászoló család

55 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése
2003. szeptember 2-án, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben. A Bálint Gépszolgáltató
Kft. saját halottjának tekinti.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
HORVÁTH J Ó Z S E F N É
V Ő N EKI A R A N K A
75 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Temetése szeptember 1 -jén, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagymamánk,
VESZELKA
NÁNDORNÉ
V I N C Z E MATILD
68 éves korában, hosszan tartó
betegség után elhunyt. Temetése
szeptember 1 -jén, 14 órakor lesz
a Bordányi temetőben. Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
DEKÁNY SÁNDORNÉ
JANKOVICS I L O N A
85 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2003. augusztus 29-én, 16
órakor lesz a Szóregi temetőben.
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KISS S Á N D O R N É
TÓTH Á G N E S ÉVA
52 éves korában elhunyt. Temetése szeptember l-jén, Mórakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BÖRCZI G É Z A
72 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása szeptember l-jén,
11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
024887309
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZŰCS IMRE
68 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 29-én, 15 órakor
lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 14 órakor.
02488732,
Gyászoló család

FÉLPANZIÓVAL:

Kréta: szept. 5-i ind.:
99 900 Ft
Mallorca: szept. 5-i ind.:
103 900 Ft
Rodosz: szept. 7-i ind.:
102 500 Ft
MEGÉRKEZTEK TÉLI SÍELŐS
KATALÓGUSAINK!!
Neckermann Utazási Iroda
Szeged, Oroszlán u. 6.
Tel : 421-110.
Fax: 470-564.
A Neckermann
valóra váltja!

Szeged, Dorozsmai út 26. Tel./fax: 62/458-619. Mobil: 30/6390-157
Hódmezővásárhely, Kishomok, Szegedi út. Tel./fax: 62/239-155.
Mobil: 30/9354-462

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Ö Z V PÁCSA
JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a Mentái Otthon lakóinak és dolgozóinak
együttérzésükért.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
TÁBIT I M R É N É
CSATLÓS
ROZÁLIÁT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

|

• Európai Uniós pénzügyek
• Közgazdász szakmérnök
• Adó-, illeték-, vám-,
jövedékszakértő
Pénzügyi vállalkozási szakértő
Jelentkezés
és bővebb felvilágosítás:
owtv

o: »m,:

Székesfehérvár, Móri út 16.
Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15-ig

HOOO

llelyi képviselő': Farkas Z s u z s a
TeL: 20/9770-237; 62/249-271
www. minerva90. hu
E-mail: minerva90@axeler0.hti
Részletfizetés!
.Kérje részletes tájékoztatónkat!

MAKÓ
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BIACSI F E R E N C
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024887306
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV. KÓNYA LAJOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024887308
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
RÁCZ M I H Á L Y N É T
utolsó útjára elkísérték.
02.786338
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
OLÁH I S T V Á N N É
JOÓ PIROSKA,
makói lakos 81 éves korában,
hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése augusztus 29én, 9 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
02.88734, Gyászoló család, Makó

Fájó szívvel tudatjuk, szeretett
férj, édesapa, após, nagyapa,
testvér és rokon,
KOPASZ S Á N D O R ,
Makó, Móra Ferenc utcai lakos
56 éves korában hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 30-án,
szombaton, fél 9.00-kor lesz a
makói Belvárosi református
ótemetőben.
Gyászoló család,
Makó, Sándorfalva

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MEGEMLEKEZES

GYÁSZHÍR
„Az örökös nyugalom ...
egyedül a halál sajátja." (Lactantius)
OTTLIK A N D R Á S
halálának 1. évfordulójára emlékeznek.
Szerettei

t

G y á s z o l ó kollégák

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága férj, édesapa, nagyapa, dédtata és testvér,
KALAPÁCS LAJOS
fáradt szíve 2003. augusztus 26án, 82 éves korában megszűnt
dobogni. Testét 2003. augusztus
30-án, 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Sándorfalvi alsó
temetőben. Gyászmise előtte 13
órakor a templomban.
Gyászoló család,
Sándorfalva, Szolnok

NYARALÁSOK SZÁLLODÁBAN

Ismerje meg új termékeinket, kérjen díjmentes helyszíni felmérést, árajánlatot!

SZAUNÁK, MASSZÁZSMEDENCÉK, KERTI TAVAK, KERTI BÚTOROK
KÁROLYI-KERT Uszodatechnika

Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!

A BGE Pénzügyi
és Számviteli Főiskola
szepiemberi kezdéssel
ismételten indítja
posztgraduális képzéseit
kihelyezel! formában Szegeden:

További információk az irodában. ¡5

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy
KOVÁCS G É Z A

/í

UTOSZEZONI AKCIÓK:
Charter repülőjegyek már
29 900 Ft-tól
aug. 30-31 -i, szept. 1—e-i
indulással.
(Ibiza, Rodosz, Costa Brava,
török Riviéra)

Úszómedencék bármilyen méretben és formában, több technológiával.

web: www.karolvikert.hu • e-mail: medence@karolyikert.hu

Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér és
rokon,
BORI MIHÁLY,
volt sándorfalvi lakos rövid, súlyos betegségben, 63 éves korában
augusztus 23-án elhunyt. Temetése augusztus 30-án, 10 órakor
lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászoló felesége
Ilonka és fia Zsolt

KAR

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Szerezzenek végzettségükhöz korszerű gazdasági
ismereteket.

Szeged, Makó és környékére.
A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban Nagy-Britanniában alapított
Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.
Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő
kapcsolattartás lesz, továbbá készpénzkőlcsönők átadása, törlesztőrésztetek
összegyűlése, valamint az érdeklődők tájékoztatása
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„Akartam élni, betegséget legyőzni, veletek tovább maradni.
Még éltél, nagyon szerettünk, érted mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul. Csillagként ragyogsz felettünk, akkor is vigyázva minden lépésünk,
ígérjük, míg élünk, rád emlékezünk."
KASUBA ANDRÁS
halálának 3. évfordulójára:

„Megállt a szív, megállt a kéz,
nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, mert
szeretünk nagyon."
Fájó sziwel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, drága nagyapa,
dédnagyapa, testvér és rokon,
JOACHIM ISTVÁN,
Mártély, Hunyadi utca 5.
szám alatti lakos hosszú betegség után, 72 éves korában
elhunyt. Temetése 2003. augusztus 29-én, 9 órakor lesz
a Mártélyi temetőben.
Gyászoló család
C z W O

feleséged, lányod, vejed, unokáid

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

m

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,
HORVÁTH JÁNOS
tanár,
Deák Ferenc 55. alatti lakos elhunyt. Temetése szept. 2-án,
15 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család

EL

JÜ

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ID. KATONA
ISTVÁNNÉ
HOLKOVICS M Á R I Á T
utolsó útjára elkísérték, együttérzésükkel és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szegvár
7174887188

'

'

°

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
ÁFRA LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, róla megemlékeztek, ezzel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló leánya, Szentes

Tisztei» Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjiik
a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
R I T Z I N G E R FERENC,
Hódmezővásárhely, Damjanich
u. 154. szám alatti lakos 66 éves
korában, váratlan hirtelenséggel
elhunyt. Temetése augusztus 29én, 13 órakor lesz a vásárhelyi
Kincses temetőben.
Gyászoló család
(724887.411

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük meg
mindenkinek,
akik
drága
szerettünket,
KOROM B A L Á Z S N É
CSERNÁK TERÉZIÁT
utolsó útjára elkísérték, vagy gyászunkban való együttérzésüket
bármilyen módon kifejezték.
02.8.7043
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked
szívünkben örökké megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,
MARSA FERENC
halálának 10. évfordulóján.
Felesége, leányai, vejei, unokái

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt. 24 Tel: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kit., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.:
62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45, Tel.: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center
Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház
u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/4249 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u, 13. Tel.:
62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Aigyö, Kastélykert u. 16.
Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.
62/246-605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u.
3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .
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Teljes a szegedi női kosárcsapat kerete

Centersztár a Szeviépben

„Hegyek, völgyek között..." Ismerős sorok. Valahogy így zakatolnak a Szeviép-Szeged NB I A
csoportos női kosárlabdacsapatának játékosai a Mátrában, az
edzőtáborban. Újhelyi Gábor vezetőedző napi két tréninget vezényel tanítványainak. A bemutatkozó napon, kedden délelőtt közel három órán át hajtotta a kosarasait. Hegyek, völgyek között
futottak a szeviépesek.
A kosarasok távol vannak
most Szegedtől, a vezetők azonban tegnap délelőtt a Kiskakas
étterembe invitálták a sajtó képviselőit. Keresztes György, a Szeviép-Szeged együttesének ügyvezetője gyorsan a lényegre tért. A
sportvezető bejelentette, hogy kialakult a gárda kerete, így teljes a
csapat. Az elmúlt napokbai sikerült megegyezniük egy igen
neves kosarassal.
- Egy posztra szerettünk volna
még igazolni - kezdte a beszédét
Keresztes György - , mindenképpen centert kerestünk. Sikerült
egy jó nevű, ötös poszton bevethető kosarassal szerződést kötnünk. 0 nem más, mint a bosnyák válogatott stabil embere:
Merima Secserbegovics. Az elmúlt idényben Franciaországban profiskodott, a Rcims csapatát erősítette, és az együttes a
negyedik helyet kaparintotta
meg a bajnokságban. Előtte két

tes). 36 kg: 5. Futó Róbert
(SZVSE). 50kg: 1. Miklós Balogh
Ádám (SZVSE). Lányok, 56 kg:
3. Dékány Dóra (Petőfi DSE).
Diák B (1992-esek), fiúk, 32
kg: 3. Fekete Ádám (Petőfi DSE),
5. Molnár Balázs. 35 kg: 3. Német Balázs. 55 kg: 2. Nógrádi
Bence, 3. Balasi Ádám (valamennyi SZVSE). Lányok, 33 kg:
1. Körmöczi Tímea (SZVSE).
Diák A (1991-esek), fiúk, 34
kg: 1. Juracsek László (SZVSE).
38 kg: 5. Kalydy Gábor (Pollák
DSE). 41 kg: 4. Lupsic Balázs
(Deszk). 45 kg: 4. Hódósi Norbert (SZVSE), 5. Sári Regő
(SZVSE). 49 kg: 3. Bodor Martin
(SZVSE). Lányok, 33 kg: 3. Bodor Szimonetta (SZVSE).
Serdülők (1989-90-esek), fiúk.
33 kg: 3. Zselena Zsombor
(SZVSE). 36 kg: 3. Süak Tamás
(Pollák DSE). 45 kg: 5. Kátai Lénárd (Deszk). 50kg: 3. BodóÁdám
(SZVSE). 55 kg: 2. Ódor András
(Pollák DSE). Lányok, 63 kg: 1.
Nagypál Katalin (Petőfi DSE), 2.
Győri Alexandra (Petőfi DSE).
A legtechnikásabb versenyzőnek járó díjat Juracsek László
(SZVSE) kapta. A támogatóknak
köszönhetően
Ódor
András
(Szentes), Miklós Balogh Ádám
(SZVSE), Kalydy Patrícia (Szentes) és Körmöczi Tímea (SZVSE)
is különdíjban részesült. A csapatverseny végeredménye: 1.
TSK Temerin, 2. Cement Beocin, 3. Baja, 4. SZVSE.

CSELGÁNCS
Nyolc ország harminckilenc
egyesülete vett részt a hatodik
Szent István-kupa nemzetközi
utánpótlás cselgáncsversenyen,
amelyet az újszegedi sportcsarnokban rendeztek.

KOSÁRLABDA
Kialakult a Szeviép-Szeged NR I
A csoportos női kosárlabdacsapatának kerete. A klub vezetői
tegnap hivatalosan is bejelentették, hogy sikerült leigazolni
a bosnyák válogatott centerét,
az Euroligában is edződött Merima Secserbegovicsot.

Huszonkét érem

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tavaly költözött át Szentesről
Szegedre a Szent István-kupa
utánpótlás dzsúdóverseny, amelyet az idén hatodik alkalommal
bonyolítottak le. A szervezésben
óriási segítséget nyújtott a Szegedi VSE-nek a városi sportigazgatóság, valamint a szentesi klub, a
Pollák DSE. Az eseményen nyolc
ország harminckilenc egyesülete
startolt. Érkezett csapat többek
között Szerbia-Montenegróból,
Romániából, Belgiumból, Németországból, Horvátországból,
Csehországból is.
A megyei sportolók eredményei, gyermekek (1994-95), 24
Keresztes György (jobbról áll) és a Szeviép-Szeged támogatói csapata.
Fotó: Gyenes Kálmán kg: 3. Török György, 5. Nagy
Erik (mindkettő SZVSE). 36 kg:
évig a szlovák Rózsahegy csapa- ban szerepelni, egy esetleges pa-bajnokság után tér vissza az 1. Kalydy Patrícia, 3. Csiszár Ritában szerepelt. Az Euroligában bravúrral továbbjutni.
együtteshez. A hegyi tréning chárd (mindkettő Pollák DSE
rendszeresen pályára lépett, a
Nézzük akkor a Szeviép-Sze- után a Gellért Szabadidőköz- Szentes), 5. Jánosi Zoltán
gárda egyik meghatározó tagja ged csapatát. Tizenhárom kosa- pontban és az újszegedi sport- (SZVSE).
volt. Huszonhét éves, 198 centi- ras alkotja az együttest, a klub csarnokban készül tovább a SzeDiák C (1993-asok), fiúk, 27
méter magas és néhány hete a ezt a névsort adta le az Euró- viép. Komoly feladatok várnak a kg: 3. Török Attila (SZVSE). 33
pécsi nemzetközi tornán a ma- pa-kupára. Kajdacsi Judit, Meri- társaságra, hiszen a hazai pont- kg: 3. Pásztor Ákos (SZVSE), 5.
gyar válogatott ellen is játszott. ma Secserbegovics, Roczkov Vik- vadászat mellett a nemzetközi Kiss Koppány (Petőfi DSE SzenEzen a meccsen 14 pontot szer- tória, Fűrész Diána, Donkó Or- porondon is szerepelnek. Abban
zett. A játékos jövő héten kap- solya, Mészáros Kornélia, Szop- a sorozatban, ahol komoly ellencsolódik be a munkába, így ki- kó Eszter, Andra Mandache, /ex felek várnak a Szeviépre. A néalakult a keretünk. Szerencsére Anna, Pungor Krisztina, Russai met bajnok Marburg, a horvát
a támogatói hátteret is sikerült Petra, Aranyics Eszter és Kovács aranyérmes Sibenik és a szlovák
erősítenünk, a névadó főszpon- Nóra. A mátraházi edzőtáborból ezüstérmes Kassa. Az első meccs Ma 18 órakor a második felkézor, a Szeviép Rt. az egyik legna- vasárnap tér haza a társaság, ez- időpontja még messze van, hi- szülési mérkőzését játssza a jegyobb támogatónk, a szegedi után már a két Universiade-válo- szen a Marburg ellen október lentős változáson átesett Makó
önkormányzat mellett sokan gatott, Roczkov és Fűrész is be- 22-én játszik a „sporiban" a Sze- KC NB l/B-s férfi kézilabdacsamellénk álltak. A következő sze- kapcsolódik a munkába, míg viép. Az Újhelyi-tanítványok az pata. A makóiak az NB l-es Bézonban is a Fila szerelésében Kajdacsi, aki az ausztrálok ellen első edzőmeccsüket szeptember kés gárdáját fogadják..
szerepelünk. A bajnokságban 69-53-ra megnyert meccsen 12-én vívják, ekkor Szabadkán, a
•
szeretnénk előrelépni, míg a nyolc pontot dobott és az egyik Szpartak ellen csatáznak.
A megyében csak Szegeden
nemzetközi kupában minél job- legjobb volt, a görögországi EuróSÜLI RÓBERT szerveznek városi kézilabda-baj-

A Békés a Makó KC-nél
nokságot. A Szedő István vezette
szakcsoport az idén szeptember
nyolcadikán szeretné beindítani
a pontvadászatot, amelyre szeptember harmadikáig várják a nevezéseket a Városi Sportigazgatóság Kézilabda Szakszövetség,
6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
címre.

Vivendi Telecom Hungary

Ö»u«köt minket

Üj telefonvonalat szeretne?

Az Alaphang, Duó, THó, Korlátlan, Lebeszélhető 4000+ díjcsomagokkal, sőt, most a
Lebeszélhető kártyás egységcsomaggal szeptember végéig belépési dí] nélkül juthat új vonalhoz.
^^^ká^ül

—

,JnurÍL......

ri^s

j

a Lebeszélhető 4 0 0 0 + csomagunkkal O Ft belépési df] mellett, 3 különböző, kedvezményes árú
telefonkészülék közül is választhat.
Az akció részleteiről kérjük tájékozódjon a díjmentesen hívható
irodánkban, ahol akciós készülék kínálatunkat is megtekinthetiI

-as számon vagy az ügyfélszolgálati

Es vannak még ötleteink..
www.vfon.hu

^
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A hajók csütörtökön, a versenyzők jövő kedden utaznak a vb-re

REFLEKTOR

Atlantán át az athéni olimpiára
KAJAK-KENU
A magyar kajak-kenu válogatott
a vb (szeptember 11-14., Atlanta) előtti utolsó sajtótájékoztatóját tartotta Dunavarsányban.
Az ember csak kapkodja a levegőt. No, meg a gépjármű kormányát. És közben folyamatosan
szid, mérgelődik, neheztel. Ez röviden összefoglalva egy budapesti út. Mert ugye azért az egyszerű
magyar polgár mégsem gondolja
úgy, ha a fővárosba utazik, akkor
igénybe veszi Európa legdrágább
autópályáját. És akkor pedig ezek
a gondok várnak rá. A régi 5-ös vagy ha jobban tetszik: E75-ös út bizony igen csak tartogat számunkra buktatókat. Nem elég a
nagy forgalom, a viszonylag sok
település, a meleg, még a traffipax is igen gyakran gyors és erőteljes fékezésre kényszeríti az autóst. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy mindig akad olyan
szembejövő, aki villog, jelez: vigyázat, valami, vagy valaki vár
rád! Talán csak akkor lélegzünk
fel, amikor Kecskemét előtt felléphetünk - ingyen! - az M5-ösre, és egészen huszonnégy kilométert megtehetünk rajta Lajosmizséig. Százharminccal, forgalom nélkül!
Amikor eddig jutunk a gondolkodásban, akkor a fene se hinné,
hogy van az országnak olyan kis
szigete, ahol a nyugalom, a béke
honol. Márpedig a dunavarsányi
edzőtábor - merthogy ez volt a

Angyal Zoltán szövetségi kapitány elmondta, hogy kissé nehezen állt össze a keret, de aztán a
dunavarsányi munka zökkenőmentes volt. Az esemény zárásaként két születésnapost köszöntöttek egy-egy tortával. - Már
most is nagyon keményen dolgoztam, hogy a Sydney-ben elért
KI ezer méteres negyedik helyemet éremre, legfőképpen aranyra
cserélhessem - mondta az egyik
ünnepelt, Vereckei Ákos, aki K4
1000 méteren azért olimpiia első
lett. A másik szülinapos Bóta
Kinga volt.
A magyar válogatottban öt Démász-Szegedi VE-versenyzőt is
találhattunk. Hüttner
Csabán
(számai: C4 1000 m, C 500 m),
Fürdők Gáboron (Cl 1000 m,
C4 500 m) és fames Natasán (K4
1000 m) kívül két felnőtt újoncot. - Boldog vagyok, hogy utazhatok. Remélem, jó ugródeszkát
jelent ez a vb a jövőre nézve. A
Gyurcsány Ferenc (középen, fehér pólóban) együtt lapátolt a vb-kerettel.
MTl-fotó: Bruzdk Noémi négyesünk egyre jobb időket
megy, ma is ezt gyakoroltuk végső cél - hazánk ilyen helye. zai földön a sajtóval. Szeptember vei az athéni olimpia után a ju- nyilatkozott az egyik fiatal, MolAz ápolt focipálya, amely az ide- 11. és 14. között rendezik az talmak kiosztását illetően. A nár Péter, aki a K4 200 m-es
érkezőt fogadja, már megnyug- USA-ban, egészen pontosan Gai- sportágnak esélye van abba szű számban érdekelt. - Már túl vatat, később pedig az épület előtt nesville-ben a vb-t, ám a mieink körbe kerülnie, amely jó eséllyel gyok a szétlövés okozta lelki tergyülekező emberek is a kiegyen- az akklimatizálódás, az átállás pályázik akár sportágfejlesztési hen, s úgy érzem, helyreállt bensúlyozottság mintaképei. Am miatt már jövő kedden reggel programon keresztül is a külön- nem minden. Csüggedésre nincs
mielőtt bárki azonnal kocsiba ül- hétkor repülőre ülnek, és párizsi leges bánásmódra - mondta az okom, az egységünk jól megy, és
ne, és nekivágna a két és félórás átszállással érkeznek Atlantába. esemény megnyitójában Gyur- az idők is ezt mutatják - érvelt a
vezetésnek, hogy kipróbálja a lé- Vannak azonban olyan dolgok, csány Ferenc gyermek, ifjúsági és másik újonc, foób Márton. A ketesítményt, elárulom: itt szinte amelyek hamarabb elindulnak, sportminiszter, aki megjegyezte: nus az ezer négyesben érdekelt.
csak a világeseményekre, ko- és az előkészület jól látszódott az tudja, hogy a vb fontos lépés
A visszaút már szinte felüdülés
moly megmérettetésekre készü- eszközök tárolóhelyén is. A hajó- Athén felé. A kajak-kenu szövet- volt, hiszen olyan emberek kölő sportolók kapnak rendszere- kat már előkészítették a repülés- ség elnöke, Baráth Etele kijelen- zött telt el az egy óra, akikből
sen helyet. Ilyen a magyar ka- re, hiszen szerda délután a lekö- tette: - Tudom és ismerem a csa- áradt a magabiztosság, az erő, a
patot, így nyugodtan mondha- nyugalom. Igaz, ők „csak" egy
jak-kenu válogatott is, amely az tözés várt rájuk.
atlantai világbajnokságra utazás
- Remélem, vitatkoznom kell tom: eredményesen szerepelnek vb-re készültek.
előtt utoljára találkozhatott ha- majd a pénzügyi tárca felelósei- Atlantában.
MÁDI JÓZSEF

Zsivoczky visszalépett, Tóthot kizárták, Pauer kiesett

Ennyire futotta
LABDARÚGÁS

ATLÉTIKA
Három magyar búcsúzott, míg
Varga Judit az 1500 méteres
síkfutásban a 20. idővel az elódöntőbc jutott a párizsi atlétikai vb-n.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szomorúra sikeredett a szerda a
magyarok számára a párizsi atlétikai világbajnokságon: a tízpróbázó Zsivoczky Attila sérülés miatt nem folytatta szereplését,
Tóth Jánost kizárták az 50 km-es
gyaloglásban, fíauer Géza kiesett
a 200 m előfutamában.
A 2001 -es edmontoni vb-n negyedik Zsivoczky kedden sérült
meg, amikor a 400 méteres futásnál bedobta magát a célba.
Szerdán még bemelegített, hogy
folytassa a küzdelmet - öt szám
után a 12. helyen állt - , de mivel
fájt a lába, visszalépett. Az 50
km gyaloglás Tóth János számá-

ra még féltávig sem tartott, szabálytalan
versenyzés
miatt
ugyanis kizárták.
Amint várható volt, Pauer Géza nem jutott tovább a 200 m
előfutamából. A magyar sprinter
futamában 21,02 mp-cel ötödik
lett. Pauerre még egy feladat vár a
vb-n: a 4x100-as váltóval áll rajthoz szombaton Dobos Gáborral,
Németh Rolanddal és Gyulai
Miklóssal. A kvartett szereplése
meghatározó lehet az olimpiai
részvétel szempontjából, Athénba a világrangbsta legjobb 16 váltója kap meghívást. A magyarok
jelenleg még éppen az ötkarikás
indulást jelentő helyen állnak.
Varga ludit az 1500 méteres síkfutás második előfutamában
nyolcadik lett. A 800-on is indult Varga ebben az évben főleg
1500-on állt rajthoz, többek között a Golden League-versenyeken is. A előfutamban úgy tűnt,
nem lesz nehéz dolga, hiszen a
30 résztvevőből 24 folytathatta.
Szokása szerint a mezőny végén
helyezkedett, a hajrában azon-
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ban nem tudott sokat előrelépni,
4:11.89 perccel ért célba nyolcadikként, de összesítésben a 20.
helyen továbbjutott.
Csütörtökön két magyar lesz
érdekelt a vb-n: Szabó Nikolett a
gerelyhajítás, Vaszi Tünde pedig
a távolugrás selejtezőjében.
Az 50 km-es gyaloglás a lengyel Korzeniowski megvédte a
vb-címét, míg El-Guerrouj igazolta 1500 méteren a klasszisát.
A kanadai Fehcien nyerte a női
100 m-es gátfutást, a második
helyen a jamaicai Brigitte Foster
szinte beesett a célba: a nagy lendülettől a befutó után elbotlott.
A női súlylökést az orosz Kriveljova nyerte.
A győztesek eredményei. Nők,
100 m gát: 1. Perdita Fehcien
(kanadai) 12,53 mp. 400 m : 1.
Ana Guevara (mexikói) 48,90
mp. Súlylökés: 1. Szvetlana Kriveljova (orosz) 20.63. Férfiak, 50
km gyaloglás: 1. Róbert Korzeniowski (lengyel) 3:36.03 óra.
1500 m: 1. Hicham El-Guerrouj
(marokkói) 3:31.77 perc.

Az első, budapesti vereség után
a labdarúgó BL 3. selejtező fordulójának visszavágóján, Glasgow-ban is kikapott az MTK.
CELTIC (SKÓT)—MTK 1 - 0 ( 1 - 0 )
Glasgow, 62 ezer 327 néző. Vezette:
Starti (német).
Celtic: Hedman - Varga, Balde (Petta, a
szünetben), Crainey - Agathe, Lambert,
Petrov (Kennedy, a szünetben), Miller,
Thompson - Larsson (Hartson, 60.), Sution. Vezetőedző: Martin O'Neill.
MTK: Végh - Molnár, Juhász, Komlósi, dr.
Fűzi - Zavadszky, Halmai, Jezdimirovics,
Pisont (Cvitkovics, a szünetben) - Torghelle (Silva, 78.), Illés (Zabos, 69 ). Vezetőedző: Egervári Sándor.

Gólszerző: Sutton (14.).

Mire számítrat a glasgow-i Celtic
Parkban az a csapat, amelyik saját pályáján is 4-0-ra kikap az
UEFA-kupa tavalyi sorozatának
döntősétől? Csak a tisztes helytállásra. Erre biztatta tanítványait
Egervári Sándor is, megjegyezve:
egy szoros eredménnyel már elégedett lenne a Bajnokok Ligája

harmadik selejtező fordulójának
visszavágóján. A hazai tréner,
Martin O'Neill több helyen is változtatott a Budapesten látott
kezdőcsapatához képest. így került a kapuba a svéd válogatott
Hedman, aztán Miller és Crainey. Az MTK-nál Pisont, Torghelle, Komlósi és Molnár jelentett változást az első meccshez
képest.
Nos, a reménykedés a 14. percig tartott. Agathe beívelését Sutton fejelte 11 méterről a jobb felső sarokba. A folytatásban is a
magyar kapusnak, Véghnek volt
dolga. Előbb a 29. percben Juhász
szerelte az utolsó pillanatban
Larssont, Végh pedig tisztázhatott, majd a 43. percben Miller
lövését védte bravúrral a hálóőr.
A félidő lefújása után kijelenthető volt: a skótok ott folytatták,
ahol két hete abbahagyták.
Torghelle helyzete vezette be a
második félidőt. A támadó a 48.
percben 15 méterről mellélőtt. A
játékrészben a hazaiak ellen már
volt
egy-két
villanása
az
MTK-nak, de gólt nem sikerült
szereznie a vendégeknek.
M. J.

Péntektől vasárnapig ünnepi programsorozat
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Tízéves a focisuli
ÍME A TIPP1EIK
NTKU-Sjör (6.)
Békéscsaba (10 )—Hatadas (2.)

1
IX
IX

Debrecen (3.J-ZTE (7.)
Sopron (9.)—Pécs (1.)

MUNKATÁRSUNKTÓL

1
1
IX
X2
2

Nem remekeltek az előzó heti 1
totópárbajunk résztvevői. Ren- X2
Videoton (8 l-Balaton (5.)
geteg olyan eredmény született, 1
Aston Villa (16.K«cester (2.)
2
főleg a magyar bajnokságban, 12
Bolton (17 t-Chartton (12.)
X2
amelyet csak óriási ráérzéssel és 1
(Msea (U-Bbckbwi (L)
1
szerencsével lehetett eltalálni. X2
MVoogbllU-LeedsIU.)
1
Nem meglepő, hogy a végül 1
Newcastle (3J-Buminglum (13.)
1
győztes úszóedző, Molnár János IX
Tottenham (10.1—Fulham (14!
IX
hat, míg a kajak-kenu világbaj- X
Wlumptoo (5.)-Portsmoutti (1.)
IX
nokságra készülő Molnár Péter 2
SotitltamptMi (B.J-Maw. United (1.)
2
mindössze négy találatot ért el. 2
Manchester Cfty (¡U-Arsenal (2.)
2
Az e heti szelvény is tartalmaz
hazai bajnokikat, emellett pedig
Előzó heti tippelőink
közül
az angol Premier League mérkő- Molnár János hat. Molnár Péter
zései szerepelnek a programban. négy találatot ért el.

Többek között Szabics Imre,
Kulacsik Tamás és Tóth Attila
csapattársa volt a SZEAC ifjúsági együttesében Kovalik János.
Szerepelt az FC Szeged PNB-s
tartalékgárdájában is. A labdarúgást most már csak kispályán
űzi, mégpedig a Villbek megyei
futsalgárdájában. A szerencsejátékok közül a totót fogadja el
leginkább. A spanyol bajnokságot tartja a legszínvonalasabbnak. Ennek ellenére egykori társának, Szabicsnak és a német
Stuttgartnak szurkol.

Ezen a nyáron ünnepli a tízéves
megalakulását a Tisza Volán Focisuli. Az ország legnagyobb utánpótlás labdarúgóklubjai közé tartozó egyesület ebből az alkalomból egy egész hétvégés ünnepi
programmal kedveskedik a sportág szerelmeseinek.
A program augusztus 29-én
(pénteken) indul a szegedi Hunyadi téri pályán. Fél tizenegytől
fél egyig az 1988-as, az 1989-es,
az 1990-es, az 1993 és az
1994-es korosztályok tartanak
egymás ellen bemutatómérkőzést. 12.30-kor kezdődik az
1992-es csoport Cora-kupa elnevezésű nemzetközi tornája, majd

ezt követi a Sole-kupa az 1988-as
gyerekeknek.
A
napot
az
1988-asok meccse zárja.
Augusztus 30-án (szombaton)
a Hunyadi téren 8.30-tól folytatódik a Cora-kupa, majd 11 órától az U 13-as, 12.45-től pedig az
U 15-ös csapat játszik bajnoki
meccset a Szolnokkal. A délután
ismét az 1988-asoké. Ugyanekkor a Felső Tisza parti stadionban az U17-esek (12 órától) és az
U19-esek (14 óra) a Balassagyarmatot fogadják, 17.30-tól pedig
az NB l/B-s felnőttcsapat találkozik a Kaposvárral.
Augusztus 31-én (vasárnap),
8.30-tól kezdődnek és fél háromig tartanak a Cora- és a Sole-kupa helyosztói.

MAGYAR ELSŐSÉG
Tornagyőztes lett a magyar női
ksoárlabda-válogatott a
görögországi Patraszban. A
mieink a görögök és az
ausztrálok után a szerbmontenegrói gárdát is legyőzték
59-53-ra. A legjobb magyar
pontszerzők: Csákány 15,
Cserny 12, Horváth 7 ponttal. A
végeredmény: 1. Magyarország
6, 2. Ausztrália 5, 3. SzerbiaMontenegró 4, 4. Görögország 3
ponttal.
MEGVERTÉK A DÁNOKAT
Második mérkőzésén sem tudott
nyerni a magyar válogatott a
brazíliai férfi junior kézilabdavilágbajnokságon. Tóth László
együttese - a nyitófordulóban az
argentinokkal játszott döntetlen
után - ezúttal kikapott a
lengyelektől.
B csoport, 2. forduló:
Lengyelország-Magyarország
30-26 (16-13). A következő
ellenfél Dánia csapata volt, és a
3. fordulóban javítottak Tóth
László fiai: Magyarország-Dánia
28-24.
NYERT A VPS
Szentesen hat csapat
részvételével nemzetközi
gyermek vízilabdatornát
rendeztek, amelyen az
1989-90-es születésű fiatalok
szerepeltek. A kupát a Szegedi
Vízipóló Suli csapata (edző:
•Lengyel Gábor) nyerte a Szentes
I. és a Hódmezővásárhely előtt.
Az eseményen a romániai
Nagyvárad és a német
Südwestfalen együttese is részt
vett.
NŐI FOCITORNA
Augusztus 30-án (szombaton),
9.30-tól a Wesselényi Miklós
Alapítvány teljes támogatásával
a Szegedi AK női kispályás
tornát rendez. Az eseménynek a
Déri Miksa Szakközépiskola ad
otthont.
MAKÓN FOCIZTAK
Makó város önkormányzata és
a Maros Menti Utánpótlás Klub
Alkotmány-kupa néven
gyermek labdarúgótornát
rendezett az Erdei Ferenc téri
stadionban. Végeredmény,
1993-asok: 1. Békéscsaba, 2.
Gyula, 3. Kiskunhalas, 4.
Makó, 5. Orosháza. 1994-esek:
1. Orosháza, 2. Békéscsaba B, 3.
Békéscsaba A, 4. Makó A, 5.
Gyula, 6. MakóB. 1995-ösök:
1. Tisza Volán, 2. Sándorfalva,
3. Kecskemét, 4. Békéscsaba, 5.
Makó, 6. Orosháza. Különdíjat
kapott Szabó Tamás (gólkirály,
Sándorfalva) és Hajdú Roland (a
legjobb kapus, Tisza Volán).
1996-osok: Í.Makó, 2.
Sándorfalva, 3. Kecskemét, 4.
Makó I., 5. Békéscsaba I., 6.
Békéscsaba II. Különdíjat
kapott Babolek Ákos (gólkirály,
Makó) és Huszka Márió (a
legjobb játékos, Sándorfalva). A
díjakat a Makó FC edzője,
Kolozsvári János és a Maros
UFC elnöke, Gyömbér Péter
adta át.
KÉT PONT HALASRÓL
Elkezdődött az NB II-NB III-as
utánpótlás
labdarúgó-bajnokság. A HFC
eredményei, U19:
Kiskunhalas-HFC 2 - 2 (0-1).
HFC: Erdei (Molnár M . ) Szilágyi (Tóth Cs.), Schuszter,
Hegedűs, Lucza - Király N.,
Dani, Gilicze, Salgó - Czina,
Nacsa (Király D.). Edző:
Császár ICároly. A HFC
gólszerzői: Dani, Király N. U16:
Kiskunhalas-HFC l - l (1-0).
HFC: Molnár M. - Jeszenszki,
Bánfi, Mucsi - Hortobágyi, Rácz
D., Tóth R., Olasz - Szász,
Berta, Börcsök. Edző: Dezső
Ferenc. A HFC gólját Rácz lőtte.
FUTÁS A LIGETBEN
Augusztus 30-án (szombaton) 9
órától ismét futást rendez a
szegedi Pulzus Életmód Klub. Az
eseményre az újszegedi ligetben
várják az érdeklődőket.
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Pityókás
és a hajtója

Kerthelyiség
BAKOS ANDRÁS

Komor, csaknem ellenséges tekintetek.
Mintha
bátorság kellene ehhez az üldögéléshez, olyan bátorság, amit irigyelni kell. Holott, némi bátorságra
eddig is szükség volt errefelé. Akik
rendszeresen
ebben a buszmegállóban álldogáltak, a merénylet
után eleinte elhúzódtak, nyugtalanul
nézelődtek,
ha a járdára, a pincevendéglö bejárata elé odakúszott egy fehér autó. Igaz. úgy tűnt. mintha csak
rosszallnák, hogy az autó vezetője föláll a járdára.
De sűrűbben néztek az órájukra, gyakrabban tekintgettek arra, amerről a busznak jönnie kellett.
Eleinte tényleg megkönnyebbült
az ember, amikor fölszállhatott a buszra. Aki pedig nem itt
szállt fül, csak erre hozta a busz, vagy a villamos.

örült, ha ebben a megállóban nem volt felszálló,
és az volt a természetes, ha itt nem akart leszállni
senki.
Szellemvasút,
felnőtteknek.
Ez már régen volt, a kerthelyiség láttán mégis
fölrémlenek az emlékek. Milyen volt szégyenkezni, a félelem miatt, ami mindig
megérkezett,
amikor a gyalogátkelő lámpája zöldre váltott, és
el kellett indulni errefelé, és tovább kellett menni
ezen a járdán. Nem volt más lehetőség. Mert hogyan is magyarázná meg az ember, főleg, ha fiatal, amikor ismerőssel találkozik, hogy miért kerülő úton megy haza.
De még mindig könnyebb elmenni itt, mint
megállni, és beülni az ernyők alá. Ha szomjas is,
ha sörre szomjazik is, inkább kibírja hazáig.
Érzi, elsősorban magáról tudna meg sokat, ha
betérne. De hát általában másutt, máskor sincs
sok öröm az efféle
stúdiumokban.
És az is megérez ebből az egészből valamit, aki
nem ismeri a várost, és még nem mesélték el neki, hogy mi történt. Idővel persze megtudja. Egyelőre csak azon csodálkozik, hogy ilyen kevesen
üldögélnek itt, és akik itt ülnek, azok milyen elszántan. majdnem ellenségesen nézik a járókelőket.
Ahelyett, hogy egymásra, vagy a hideg, nyugtató sörre figyelnének.

Borracho bizonyult a leggyorsabbnak az idei csigaralin: a 7
perces versenyidő alatt 18 és fél
centit tett meg. A csigák sebességi viadalának immár 17. alkalommal adott otthont Tricio spanyol falu. Az idei ralin összesen
37 csiga startolt. A verseny izgalmában vetekedett a Forma-1 világával, veszélyességét, a szponzori pénzek nagyságát tekintve
viszont még nem. A lassú állatkák leggyorsabbja, Borracho, azaz Pityókás - magyarul ezt jelenti a becenév - másfél centivel
utasította maga mögé a második
helyen befutó, illetve becsúszó
Pepitót. Borracho „hajtója" az ötéves lavier Herniaz volt - jelentette az AFP.

Lottószámok
SKANPINÁVLOTTÓ
A: 2 , 4 , 8 , 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 5 .
B:l,7,9,12,21,26,30-

A NAP VICCE

Teveszex
LONDON (MTI)

Tovább „szexesedett" a tévéműsor Nagy-Britanniában (is): a szeretkezést imitáló jelenetek számá csaknem két és félszer több
lett az utóbbi hat évben, pucér
szereplőkből pedig háromszor
annyi látható, mint 1997-ben, a
legutóbbi hasonló felmérés idején. A vizsgálat két héten át tartott, mintegy 800, hajnali fél hat
és éjfél közötti műsort „szemelgettek" elvégzői. A csatornák
tiszteletben tartják az este 9 órás
„vízválasztó" időpontot, azaz a
korábban vetített műsorokban
nincs komolyabb szexjelenet.
Egy nemrégiben végzett közvéleménykutatás szerint egyébként a
britek 44 százaléka szerint túl
sok a szex a képernyőkön, 48
százalék értékeli úgy, hogy épp
elég, 5 százalék viszont kevesli.

- Innen egy tapodtat se tovább! - jelzi a betolakodóknak a tápéi

Igen egészségtelen a skót duda,
de nem hallgatóira nézve, hanem
fújójára. Egy tanulmány szerint a
skót nemzeti hangszer fújása süketséget, izomsorvadást és alkoholfüggőségct idézhet elő, sőt,
„házasságsorvadást" is. A skót
duda keltette zaj erőssége eléri a
130 decibelt, ami hangosabb a
láncfürésznél és súlyos dobhártya károsodást okozhat. Mindennek tetejébe a Piper and Drum-

FELLÖKTE A BÁCSIT
Idős férfi kerékpározott a Belvárosi hídon, amikor a szegedi hídfőnél az Oskola utcából jobbra
kanyarodott a hídra egy személygépkocsi. Az autó vezetője nem
vette észre a bácsit és elütötte. A
kerékpáros férfi elesett és könynyű sérüléseket szenvedett, lehorzsolta a kezét.

Fotó: Gyenes Kálmán

Sorvasztó skót duda
EDINBURGH (MTI)

Kánikula
Készített»:

TRICI0 (MTI)

Bemenni a nemrégen megnyílt kert helyiségbe, és
leülni, pontosan oda, ahol évekkel ezelőtt fölrobbantottak egy autót.
Pohárral a kézben, megtámasztott fejjel tűrni a
járókelők ragadós tekintetét; azokét, akik emlékeznek arra, mi történt itt. Lítták a roncsot, a beszédes aszfaltot, a buszmegálló törött üvegét, a
szemben lévő lila ház kitört ablakait. A sebváltódarabot, amit ijedt arcú nyugdíjas
szorongatott,
és az óriásplakátot az egész mögött: izgalmas háttér lett belőle a tragédiáról készült sajtófotóm egy
kép és valami bombasztikus
szöveg, ami még
most is ismerős lenne, ha elismételnénk.
Elfelejtett dallam.

h i z l a l d a szolgálatos őrző-védője...

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 28.

mer (Dudások és dobosok) című
brit szaklap megbízásából elvégzett vizsgálatok kimutatták: skót
dudások gyakran lesznek alkoholisták.
A
versenyivászat
ugyanis elengedhetetlenül hozzátartozik a skót dudás egyesületek életviteléhez. „A dudálás
meghatározhatja egész életünket. A nyarakat versenyeknek áldozzuk. Ilyenkor az életünk csak
abból áll, hogy mértéktelenül
iszunk" - mondta Mike McNeill
skót dudás.

MOTOROS BALESETE
A Tisza Lajos körúton közlekedett tegnap reggel egy motorkerékpár. A vele szemből érkező
Trabant a Szent Mihály utcánál
balra kanyarodott, és nem adta
meg az elsőbbséget a motorosnak, ezért összeütköztek. Személyi sérülés nem történt, a trabantost a helyszínen megbírságolták.
KERÉKPÁROKAT LOPTAK
Egy szegedi férfi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Szegedi Rendőrkapitányságon, mivel a
Cserepes soron ellopták a kerékpártartóhoz láncolt két kerékpárját.

Egyre tágabb lehetőségek: Autó

- Hányszor mondjam, hogy a kocsonyát késsel-villával illik fogyasztani, s te mégis kanállal
állsz neki...?
- De anya, ez a kocsonya anynyira ideges, hogy leugrik a villáról...

\ \\ s

A több órás napsütés mellett lesznek ugyan felhösebb időszakok, de csak néhol
lehetzápor, zivatar. Többfelé megélénkül a délnyugati szél.
Mórahalom

32°

Hódmezővásárhely
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32°
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22°

22*
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Csongrád
Klatalak
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További kilátások
Pénteken tovább melegszik az idő, igazi kánikula várható. A hétvégén egy hidegtront
hatására megszűnik a nagy meleg, a frontot előreláthatólag többfelé kíséri eső,
zápor, zivatar. A hőmérséklet sokfelé egész nap 25 fok alatt marad.

Ö
Max3S°
Mln:20
Változó

Max:31
Mln:21
Zivatar

Max:24°
Mln:ir
Zápor

PostaBankLeasing

Több erö van Önben, mint

ISTEN ELTESSE!

áhom

ÁGOSTON
Ágoston és Ágost a latin Augustinus rövidüléséből keletkezett. Az
eredeti jelentése: fenséges, fennkölt. A legismertebb viselője Erős
Ágost szász választófejedelem,
aki már fiatalon kitűnt hatalmas
testi erejével. A törökök ellen
harcoló szász csapatokat vezényelte Magyarországon is, majd
később lengyel királlyá koronáztatta magát. Drezda szépítésében nagy szerepet játszott, de
hírhedt volt arról, hogy sok törvénytelen gyermeke született.
Augsburg régi magyar neve Ágosta volt, ahol az evangélikus egyház alapvető hitvallási irata megszületett. Ezért hívták Magyarországon ágostai evangélikus egyháznak. Egyéb névnap: Ágost,
Gusztáv, Hermán,
Hermész,
Hermia, Hermiás, Hermiusz,
Jermák, László, Mimóza, Mózes,
Pelágia, Pelágiusz.

f

Deríilt

A Nap kel: 5.56, nyugszik: 19.34, Hold kel: 7.36, nyugszik: 20.00

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

értékesítése
|

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

I

Agyhőmérő szemüveg
egyetem egyik munkatársa találta fel, s egy szingapúri cég fejlesztette ki. Sportolók számára jelent majd hasznos segítséget, a
miniatűr automatika ugyanis
jelzi, ha az érintett személy testének hőmérséklete vészesen
kezd emelkedni, s a hőguta, vagy
a kiszáradás néhány korty vízzel
azonnal megelőzhető.

SZINGAPÚR (MTI)

Test- és agyhőmérő napszemüveget fejlesztett ki egy szingapúri
cég - főképp sportolóknak. Automatikusan jelzi, ha viselőjének a
veszélyeshez közeledő szintre
emelkedik belső hőmérséklete. A
szemüvegként viselhető agy- és
testhőmérőt az amerikai Yale

Drága a víz, takarékoskodjunk
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 1. számú soraiban egy
gazdasági alapvetés olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: A, R, R, T). 11.
Fehér virágú örökzöld dísznövény. 12. Partner. 13. Jegyzett. 14.
Sort záró. 16. Utótagként milliárdszorost jelent. 17. Személyes
névmás. 18. Könnyed. 19. Ezüst vegyjele. 20. Megdöbbent. 23.
ááááá! 24. Orosz uralkodó. 26. Manet egynemű betűi. 27. Sugárjel. 28. Kevert gnú! 29. Fél slicce! 30. Szárnyas tolvaj. 33. Római
ezerötszáz. 35. Igekötő. 36. Súlyos betegség, névelővel. 38. Kémhatás betűjele. 40. Op... (művészi stílus). 42. Névelő. 43. S. C. A.
44. Illatos virág. 46. Köszönés Mexikóban. 48. Oktalan. 51. Izomkötő szalag.
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FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora (zárt betűk: A, A, Z).
34
5
2. Vezényel. 3. Kábítószer. 4. Felöntött a garatra. 5. Jó Berlinben.
6. Néma jós! 7. Esőn állunk. 8. Gyűrű alakú korallzátony. 9. Ter- 59 39
40 41
mesztett virág. 10 Népek hazája. 15. Tempus. 17. írásjel. 2 1 . Hírhedt francia terrorszervezet volt. 22. Érzékszerv. 25. Költői kellék. 44
28. Széles Lajos égési sebeket gyógyító találmánya. 31. Rangjel.
32. Kicsinyítő képző. 34. Nótázik. 37. Pest környéki helység lakója. 4?
39. Szétszór. 41. Pakold! 42. Személyre szabott mennyiség. 45. ÁlL
t•
latlakás. 46. Helyhatározó szó. 47. Olaszország röviden. 49. Arany
Párizsban. 50. Ismeretlen személy névjele.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Az erőgyűjtés az a munka, ami leginkább kimerít.

/ölési Könyvtár
aböl

mln:10°

A Tisza Szegednél 93 cm (hőfoka 25.3 C°), Csongrádnál - 1 5 1 cm,
Mindszentnél - 2 1 cm. A Maros Makónál - 9 9 cm.

Hitellevél

gondolná...

Max:24

Vízállás:

Végre változtathat autóvásárlási szokásain: a Postabank-Leasing Hitellevél függetleníti a gépjárművásárlást és a hitel ügyintézését, fgy ön már az autó kiválasztása előtt, egy kész pénzügyi konstrukcióval
a zsebében jelentkezhet márkakereskedőjénél álmai autójáért. Kezdje a vásárlást képviseleti irodánkban, vagy hívja kék számunkat: 06 40 391 391. Helyi fiókiroda: Szeged, Hld utca 6. Tel.: 06-62/550-785

Q

Hétfő

Vasárnap
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(THM 7,17-29.26%)
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„FELE-FELE"
HITELLEVÉL ESETÉN*:
• 17.021 Ft/hó minden
1 000 000 Ft után.
• 6,94% ügyleti kamatláb.
• Max. 8 millió forintig.
F 72 havi futamidőre.
• CHF alapú finanszírozás.
• 7,17% THM mellett.
• Több, mint 400 márkakereskedőnél beváltható.

www.phlcasing.hu

