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FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

A kisdiákok már nagyon várták a tanévkezdést a megyében

TÉMÁINKBÓL
AZ M5-ÖS ÉS A MATRICA
November 15-ig kell végleges
javaslatot tenni a jövő évi
autópálya matricarendszer
kialakítására - mondta Csillag
István gazdasági és közlekedési
miniszter. „Folynak a
tárgyalások az M5-ös autópályát
üzemeltető Alföldi Koncessziós
Autópálya (AKA) Rt.-vei.
Minden nappal közelebb
kerülünk a megoldáshoz" mondta a miniszter.
2. oldal

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Átadták a Radnóti gimnázium tornacsarnokát

Az első nap az iskolában Félmilliárdos kötbért

követel Szeged városa

A szegedi Radnóti gimnázium
tornacsarnokának
építőjétől
közel százhatvan-, a csapadékvíz-elvezető csatornarendszer
kivitelezőjétől pedig több mint
háromszázmillió forint késedelmi kötbért követel az önkormányzat.
Tegnap a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium 105. tanévnyitó ünnepségén Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester jelképes szalagátvágással hivatalosan is átadta a tornacsarnokot az intézmény
diákjainak. Lapunkban folyamatosan nyomon követjük a csarnok építését. Mint ismeretes, a
fővállalkozó Magyar Épületszerelő (Maszer) Rt.-nek eredetileg
2002. augusztus 15-éig kellett
volna végeznie a munkával. A budapesti cég több mint kilenc hónapos késés után, 2003. június

AZ ADÓTÖRVÉNY A LUDAS
Az adótörvény módosításának
szükségessége miatt nem
kezdték meg az elmaradt
kismamapótlékok kifizetését az
államháztartási hivatalok.
Adólevonás nélkül utalják át.
5. oldal

4-én adta át a közel negyedmilhárd forintos beruházást. A megrendelő önkormányzat a befejezés
előtt több hónappal már jelezte a
kivitelezőnek, élni fog a szerződésben foglalt jogával. A megállapodás szerint a Maszer Rt.-nek
közel 160 millió forint késedelmi
kötbért kellene fizetnie a csúszásért a városnak. Szentgyörgyi Pál
lapunknak tegnap elmondta,
folynak az egyeztető tárgyalások
az önkormányzat és a fővállalkozó között. Megtudtuk: a város
még nem fizette ki a kivitelező
cégnek a 48 milüó forintos végszámlát. A gazdasági alpolgármester hangsúlyozta: noha a kivitelező különböző mentségeket
keres a csúszásra, azokat a város
nem fogadja el, így továbbra is
fenntartja kötbérigényét.
Folytatás a 4. oldalon

Lapátra került a szegedi sportstáb a TV2-nél
Némi megilletődöttség látható a kislány arcán. Jól jön a biztató puszi.

A MUNKAMÁNIÁRÓL
Aki indokolatlanul sok időt és
energiát fordít munkájára és
ezáltal más fontos dolgokat
hanyagol el, csak az állandó
hajtás mellett érzi boldognak
magát, az a pszichológusok
véleménye szerint
munkamániás.
Gyógy-ír
CSOPORTOS RABLÁS
TÖRTÉNT CSONGRÁDON
Férjének kétmillió forintos
takarékbetétjét szerette volna
megszerezni az a csongrádi
asszony, aki ezért megverette
hitvesét. A nem mindennapi
ügyben csoportos rablás miatt
indult eljárás.
5. oldal
MENETEL A MAKÓ
Imponáló magabiztossággal
kezdte a labdarúgó NB Il-t a
Makó FC. A zöld-sárgák kapott
gól nélkül eddig mind a három
bajnoki meccsüket megnyerték,
a Magyar Kupából pedig kiverték
az élvonalbeli Békéscsabát.
Kolozsvári János edző szerint a
sikeres szereplés titka a jó
igazolásokban keresendő. A
Szentesről érkezett Pálinkó a
bajnokin 5 gólt rúgott.
15. oldal

www.delmagyar.hu

Becsöngettek az általános és
középiskolákban. Míg a megyeszékhelyen
kevesebben,
addig Szentesen többen kezdték el a tanulmányaikat, mint
tavaly.
A nyári vakáció befejeződött,
az általános és középiskolákban tegnap elkezdődött a
2003/04-es tanév, amit főként
a kis első osztályosok vártak.
Szegeden összesen mintegy tizenkétezer általános és közel

tizenháromezer középiskolás
diáknak csengettek be hétfőn
reggel. A megyeszékhelyen az
alapfokú intézmények első
osztályaiba 159-cel, a középfokú oktatási intézményekbe
pedig 69-cel iratkoztak be kevesebben, mint tavaly. Mindez
azt jelenti, hogy- egy teljes iskolányi diák hiányzik a szegedi általános iskolákból.
A megye más városaiban
nem csökkent ilyen drasztikusan a gyermeklétszám, sőt

r

n
C

w*

r

^
C

r

SZS&S.ü

Bővebb információk a 4. oldalon

Kirúgott tévések
Két egykori szegedi munkatársától is megvált az átszervezések során a TV2.
Átszervezések voltak a TV2-nél.
A kereskedelmi televízió szeptember elsejétől lógót és néhány
helyen stábot váltott. Két szegedi kötődésű sportszerkesztő-riporter is áldozatául esett személycseréknek. A sportrovat
megszűnt, csupán néhányan
maradhattak a helyükön. Horti

Gábor és Váczi Kiss Gábor régóta dolgozott a tévénél. Horti főiskolás éveit töltötte Szegeden
és nagyon meglepte, hogy neki
is távoznia kellett. Az egykori
műsorvezetőt felháborította a
sportnapilap vasárnapi számában megjelent cikk, amelyben a
sportstáb feloszlatását magyarázta a TV2 kommunikációs
menedzsere.
Folytatás a 4. oldalon

Már augusztusban is szüreteltek a gazdák
Tavaly gyakorlatilag nem volt szüret, a megyében ugyanis a fagy
pusztított. Az idei mennyiség betakarítása némi optimizmusra ad
okot - fogalmazták meg véleményüket tömören a szőlőtermelők.
Idén a várt szőlőtermés 80 százaléka elfagyott a megyében, ami azt jelenti, hogy ebben az esztendőben legalább lehet szüretelni, szemben a
2002-es állapotokkal. Akkor a megyében az összes ültetvényt százszázalékos fagykár érte. Természetesen érzékelhető a különbség a térségek
és a fajták között - számolt be friss tapasztalatairól Géczi Lajos, a
Csongrádi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke. Á legsúlyosabb
helyzet Csongrádon és környékén alakult ki, de rosszul jártak a Szegedhez közeli termelők is, vagyis a fagy leginkább a Tisza vonala melletti
termelőket sújtotta.
Mérhető termést a rajnai rizling ad, de csak a megye déli területein:
Domaszéken, Mórahalmon és Pusztamérgesen. Itt 1,5-2 tonna szőlőt is leszüretelnek egy hektárról, ami a jó évekhez képest a szokásos
termésmennyiségnek mindössze az egyötödét jelenti. A megyei átlag
is 2 tonna alatti. Vannak olyan fajták, amelyek gyakorlatilag nem is
hoztak termést, ilyen például az olasz rizling. Az összkép különben
nagy szóródást mutat, látszik, hogy aki betakarta az alsó hajtásokat,
az jól járt, s ennek köszönhetően lehet egyáltalán szüretről beszélni.
Géczi Lajos hozzátette: az alföldi szőlők magas művelésűek, nem jellemző az alsó hajtások megtartása, de ha ilyen szélsőséges lesz az időjárás, akkor el kell gondolkodni a módszerek megváltoztatásán.
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akadnak
üdítő
kivételek.
Szentesen például a tavalyi
tanévhez képest idén növekedett mind az általános, mind
pedig a középiskolába beiratkozott első osztályosok létszáma. Míg Makón az alapfokú,
addig Kisteleken, Csongrádon
és
Hódmezővásárhelyen
a
gimnáziumokba,
szakközépés szakiskolákba iratkoztak be
többen, mint tavaly.

A téli fagy pusztítása után a hosszan tartó aszály gyors érést eredményezett a szőlőtáblákon

Folytatás a 3. oldalon
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Fotó: Gyenes Kálmán
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Idén a kánikula miatt Pusztamérges környékén is korábban kezdődött el a szüret. • Fotó: Gyenes Kálmán
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Konszenzus nélküli,
lehetséges keretek
BUDAPEST (MTI)
Konszenzusos megoldás elfogadása nélkül fejeződtek be a jövő
évi személyi jövedelemadóval
(szja)
kapcsolatos
szakértői
egyeztetések, a kidolgozott javaslatok közül a miniszterelnök és a
két koalíciós pártelnök feltehetően szerdán, közösen hozza meg a
végső döntést - tudta meg az
MTI. Kuncze Gábor, az SZDSZ
elnöke elmondta: ismeretei sze-

rint nem született konszenzusos
megállapodás arról, hogy milyen
intézkedésekkel teremtik elő az
szja-csökkentés fedezetét. A kisebbik kormánypárt vezetője rámutatott, hogy a háromoldalú
szakmai tárgyalások résztvevői
csupán a lehetséges keretekben
állapodtak meg. „Jövőre mindenképpen lesz szja-csökkentés" jelentette ki Szabó Lajos, aki a
megbeszéléseken az MSZP-t
képviselte.

Dávid Kelly özvegyének diámai tanúvallomása

Súlyos árulás volt?
LONDON (MTI)
A 4. hetébe lépett Hutton-vizsgálat valószínűleg legdrámaibb tanúvallomását tette hétfőn annak
a néhai brit kormányzati tanácsadónak az özvegye, aki az iraki
tömegpusztító fegyverek ügyében, körülötte kirobbant politikai viharban másfél hónapja öngyilkos lett.
Az özvegy meglehetősen sötét
képet festett a férjével szembeni
kormányzati magatartásról. Sokak szerint a Dávid Kelly professzor öngyilkosságának körülményeit firtató Hutton-vizsgálat
legkényesebb szakasza volt az
özvegy, Janice Kelly (felvételünkön) másfél órás hétfői tanúvallomása. A felsőházi jogi főméltóság, Lord Hutton által elnökölt
bizottságnak az özvegy a férjével
kapcsolatos kormányzati magatartásról azt mondta: Dávid

Kelly - miután neve akarata ellenére nyilvánosságra került többször is kijelentette, hogy súlyos árulásnak tekinti a kormányzat vele szembeni eljárását.

Az Európai Néppárt bevallottan a Fidesznek szurkol

Brok a pénzmosásról
Immár nemzetközi vita tárgya a
Szász Károly PSZÁF-elnök leváltására irányuló nyílt kormányzati szándék.
BUDAPEST (MTI)
Az európai parlamenti választások mellett magyar belpolitikai
kérdések is szóba kerültek Elmar
Brok, az EP külügyi bizottságának néppárti elnöke és a Fidesz
vezetői megbeszélésén. Az Európai Néppárt számára nagyon
fontos, hogy a Fidesz jól szerepeljen az európai parlamenti választásokon - mondta Elmar Brok,
miután Orbán Viktor Fidesz-elnökkel és Szájer József országgyűlési alelnökkel tárgyalt. Az
EU-bővítést is felügyelő külügyi
bizottság elnökeként meglepe-

téssel tapasztalta, hogy Magyarországon a pénzmosásgyanús
ügyek kapcsán a kormányzat leváltani készül a kérdéssel foglalkozó állami intézményvezetőjét.
»
A kormány tudomásul veszi,
hogy az EP néppárti képviselője
szurkol a Fidesz jó szerepléséért,
az azonban megdöbbentő és felelőtlen magatartásra vall, hogy a
magyar kormány illetékesének
megkérdezése nélkül következtetéseket von le a magyar belpolitika bármilyen eseményéről - nyilatkozta Bársony András. Szerinte az EP-képviselőnek „a pénzügyi felügyeletek és Szász Károly
felmentése kérdésében tett nyilatkozatát illeti, nem egyszerűen
információhiányra vall, hanem a
nyilatkozót magát minősíti".

P É T E R RÓZSA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
AKKREDITÁLT ÁLLAMI N Y E L W I Z S G A H E L Y
Legyen Ön az 5000. hallgatónk!
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„Pici részben "pénzmosásgyanú és a létező MSZP-nómenklatúra

Szili a morális mércéről
Jánosi György után Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is
felsorakozott az „üzengetők"
közé. Az MSZP politikusa hiányolja vezető társaiból a morális mércét.
BUDAPEST, SZEKSZÁRD (MTI)
Az embereknek a szavukért vállalniuk kell a felelősséget, az ellenzéknek abba kell hagynia azt
a mocskolódást, ami hosszú hónapok óta folyik - közölte Medgyessy Péter miniszterelnök a
Magyar Televízió Nap-kelte című műsorának adott interjújában hétfőn reggel (bal oldali fotó). A kormányfő szerint az ellenzék a K and H brókercégénél
kialakult botránnyal és az egykori Inter-Európa Bank-elnökségével összefüggésben „folyamatos
csúsztatásokkal él, s amikor kiderül, hogy hazugság volt, amit
mondtak, akkor azt mondják: jó,
beszéljünk másról". Medgyessy
beszámolt arról, hogy két éve
mondott le az Inter-Európa Bank
élén betöltött posztjáról, de ez a
cégbíróságon sokáig tartó eljárás
miatt csak tavaly jegyezték be.
Közlése szerint a pénzmosásgya-

nús tranzakciók csak „pici része"
történhetett a bankelnöksége
idején, s ezeket az eseteket
egyébként jelentették a rendőrségnek is. A kormányfő közölte:
csak enyhítő körülmény, hogy a
bankfelügyelet elnöke azt mondja, ők tárták fel a K and H brókercégénél történt visszaéléseket.
„Ez nem válasz arra, ha a bankfelügyelet nem végezte el a dolgát" - jegyezte meg Medgyessy .
Az újságíró felvetésére, misze-

A kormányfő fogadta Peter Schiedert

BUDAPEST (MTI)

BUDAPEST (MTI)

November 15-ig kell végleges javaslatot tenni a jövő évi autópályamatrica-rendszer kialakítására - mondta Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter
hétfőn az MTI érdeklődésére.
„Folynak a tárgyalások az M5-ös
autópályát üzemeltető Alföldi
Koncessziós Autópálya (AKA)
Rt.-vel" - tette hozzá a miniszter.
Megjegyezte: „minden nappal
közelebb kerülünk a megoldáshoz". Csillag István korábban azt
mondta, hogy a kérdéskörben
összesen 8 pontban szükséges
megállapodni, ebből háromban
már sikerült is. A miniszter korábbi nyilatkozata szerint legkorábban január elsejétől működhet matricás rendszerben az
M5-ös autópálya. Korábban Csillag István úgy fogalmazott, ha
véletlenül nem sikerül megegyezni a koncessziós joggal rendelkező Alföldi Koncessziós Autópálya Rt.-vel arról, hogy az úthasználati díjat hogyan lehet alacsonyabbá tenni, akkor vannak
más lehetőségek is. Példaként
említette a kivásárlást.

Magyarország EU-csatlakozása
után is kiemelkedő szerepet tulajdonít majd az Európa Tanács
tevékenységének, amelyet főleg
az emberi jogokkal és a demokratikus jogintézményekkel összefüggésben, valamint a kisebbségvédelemben fejt ki - hangsúlyozta Medgyessy Péter kormányfő,
amikor fogadta az Európa Tanács

ET és az emberi jogok

BUDAPEST (MTI)
Az MSZP az úgynevezett egyszerűsített kifizetési rendszer alkalmazását javasolja az európai uniós mezőgazdasági támogatásoknál az EU-csatlakozás után, a
többi párt nem nyilvánított véleményt az ügyben - közölte Németh Imre földművelésügyi miniszter a szaktárcánál tartott
hétfői budapesti egyeztetést követően újságírókkal.

(Budapesti Gazdasági Főiskola)
• LOGISZTIKAI MŰSZAKI M E N E D Z S E R A S S Z I S Z T E N S
(Budapesti Műszaki Egyetem)

(Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)
23 év alatt, nappali tagozaton teljesen ingyenes képzések az alábbi
szakokon:
• IDEGENVEZETŐ • IDEGENFORGALMI TECHNIKUS
•
•
•
•

IRODAVEZETŐ • VÁMÜGYINTÉZŐ
GAZDASÁGI I N F O R M A T I K U S
N E M Z E T K Ö Z I LOGISZTIKAI M E N E D Z S E R
KÜLKERESKEDELMI Ü G Y I N T É Z Ő

• M A R K E T I N G - ÉS R E K L Á M Ü G Y I N T É Z Ő • Ú J S Á G Í R Ó
Valamennyi szakunk levelező tagozaton is indul, szombati tanítási napokkal.
Nappali tagozaton családi pótlék, sorkatonai szolgálathalasztás,
ingyenes kollégiumi elhelyezés.
Pótfelvételi időpontja: 2003. szeptember 6., 11 óra.
Helyszíne: Székesfehérvár, Budai út 4.
Ingyenes tájékoztató füzet kérhető: 22/348-103.
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.

parlamenti közgyűlésének elnökét. Peter Scbieder, az ET Parlamenti Közgyűlése elnöke a testület gazdasági bizottsága Európa
és az EU bővítése - az előttünk
álló sorsdöntő évek című szemináriumára érkezett a fővárosba.
A megbeszélésen a felek áttekintették a kedvezménytörvény romániai és szlovákiai végrehajtását, valamint a romák európai
integrációját.

A szaktárca vezetése amellett
van, hogy az átállás kapcsán a
legszélesebb rétegeket lehessen
segíteni és a legtöbb forráshoz
juthassanak hozzá a gazdálkodók, valamint az ágazatok is mondta a miniszter a találkozó
után, amelyen az MSZP-t Pásztohy András, a Fideszt Glattfelder Béla, az MDF-et Medgyaszszay László, az SZDSZ-t pedig
Merkei Attila agrárszakértő képviselte.

Iskolába menet egy kis kődobálás

szakok:

• PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ

Elhunyt
Bronson

Négypárti egyeztetés

• IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER

• J O G I ASSZISZTENS (Pécsi Tudományegyetem)

súlyozta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, az MSZP elnökhelyettese hétfőn Szekszárdon,
újságírók előtt (jobb oldali felvételünkön). „Tömören ezt fogalmaztam meg, amikor a nómenklatúrával kapcsolatos kijelentésemet tettem. (...) Egy interjúból
mindenki olyan következtetést j
próbál levonni, ami számára a
legmegfelelőbb" - fűzte hozzá ar- )
ra a kérdésre válaszolva, amely a
Hír TV-nek adott vasárnap esti
interjúban tett kijelentésének
hátterét firtatta. Szili Katalin - a
többi közt - Gyurcsány Ferenc .
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter korábbi üdülővásárlásával kapcsolatosan az interjúban
úgy fogalmazott: „mindaddig,
amíg a párt nem szabadul meg a
nómenklatúrájától", addig ilyen
ügyekkel szembe kell nézni. „A
legfontosabb az, hogyan tudjuk
végrehajtani saját programunkat, és ennek függvényében kell
magunkat egy megfelelő morális
mércéhez tartani" - mondta az
MSZP-s politikus hétfőn. Leszögezte: „sem a párt, sem a kormányzat nem engedheti meg
magának az erkölcsi amortizálódást".

Javaslat az egyszerűsített kifizetési rendszerre

SZAKMA ÉS NYELVVIZSGA E G Y HELYEN!
mentességet nyújtó AIFSZ

rint a szervezet bizonyos mértékben független intézmény, a kormányfő úgy fogalmazott: a bankfelügyelet működése nem független a társadalomtól.
»
Az MSZP-ben, a párt vezetői
részéről is régóta megfogalmazódik, hogy szükség van megújulásra; a szocialista pártnak és a
kormánynak közös felelőssége,
hogy megfelelő morális mércét
állítson fel a közéletben - hang-

AzM5-ös
és a matrica

Szeptember l-jén induló, iskolarendszerű szakképzések érettségizetteknek:
Egyetemi felvételi
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Elhunyt Charles Bronson amerikai színész. A 81 éves filmsztár Alzheimer-kórban szenvedett. A ráncos arcú, hallgatag, kedvelt művész főleg kemény legényeket és westernhősöket alakított.
MTI Telefotó

RÖVIDEN
HITELFELVÉTEL
A magyar állam két,
összességében 360 millió euró
(mintegy 90 milliárd forint)
összegű hitelt vesz fel az Európai
Beruházási Banktól (EIB),
amelyek vasúti és közúti
beruházások finanszírozását
szolgálják. A hitelszerződést
Philippe Maystadt, az EIB elnöke
és László Csaba
pénzügyminiszter írta alá hétfőn
Budapesten.

VÁSÁRHELYI-TERV
Megvalósításának új szakaszába
lép szeptemberben a Tisza-völgy
árvízbiztonságát szolgáló
Vásárhelyi-terv, amelynek
költségei összesen 170 milliárd
forintot tesznek majd ki mondta Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter Tiszanagyfaluban. A
tervezők szeptember 10-ig
készítik el megvalósíthatósági
tanulmányaikat, amiről a hónap
végén tárgyal a kormány közölte a tárca vezetője a
Tiszaeszlár-Tiszanagyfalu
Iskolába menet, palesztin gyermekek kövekkel dobálják az izraeli katonákat Nábluszban. A válasz között a Tisza gátján épült
nem maradt el - hat gyerek megsérült az incidens során.
MTI Telefotó/EPA/Alaa Badaraeh kerékpárút átadásán.
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Az idei szüret sem túl vidám

A fagy a Tisza vonalán tarolt
Folytatás az 1. oldalról

A politika
presztízse
PANEK SÁNDOR

A szőlőtermelés jövőjét kétségessé teszi egyelőre, hogy jövedelmezősége alacsony, emiatt az
ágazat helyzete is nehéz. A fehér
szőlő kilóját ugyanis mindössze
50-70 forintért lehet eladni.
Emiatt a termelők elfordulnak a
szőlőtől, csak azokon a vidékeken fejlesztik az ágazatot, ahol a
borászatnak is hagyománya van.
Nem véletlen, hogy a rendszerváltáskori 5 ezer hektár helyett
ma már csak 2 ezer hektárnyi
szőlőültetvényt tartanak számon
a megyében.
A szüret idén 2-3 héttel korábban kezdődött - a kánikula miatt
„savra kellett szüretelni" - , s eltarthat szeptember 20-ig is, a késői érésű fajták miatt.
Az ásotthalmi Tóth István borász a megszokottnál 2-3 héttel
hamarabb szüretelte le az otonell
muskotályt. - Más években szeptember 10-én kezdjük ennek a
fajtának a szedését, de idén már
a hét végén végeztünk vele mondta. Szeptember végén, október elején szüretelik általában
a rajnai rizlinget. Tóthék azonban a hét közepén ezt is leszedik.
A forró nyár jó hatással volt a
szőlőre, a minősége kiváló. A
mennyiséggel azonban gond van,

Ezen az őszön nincs baj a must cukorfokával.
a fagy szinte elvitte az egész termést. Ha az időjárás is megfelelő, akkor 80-100 mázsányi szőlőt ad egy hektár. Az idén mindössze egy tizedét.
- Most a család is elég volt ahhoz, hogy szüreteljünk. A fagy
miatt alig volt fürt a tőkéken -

Fotó: Gyer.es Kálmán

tudtuk meg Farkas István pusztamérgesi borásztól. A muskotálynak már erjed a bora, olyan
korán kellett leszedni. A szokásos 17-18 cukorfok helyett most
23 fokos lett a muskotályszőlő.
Az olasz rizlingnek is már sárga a
bogyója, itt sem lehet várni to-

vább a szürettel. Laboratóriumba
még nem vitték a mustot, de várhatóan igen alacsony lesz a savtartalom. Ugyanis a meleg miatt
kicsi a bogyók víztartalma, így a
sav „elég". Ezáltal a bor sokkal
lágyabb lesz.
*
F. K-K. T.

A szőlőtermesztés, borászat jövője
Az EU házhoz jön címmel tartottak szakmai előadásokat a Csongrádi Művelődési
Központban tegnap délután. Ezek a térségre leginkább jellemző tevékenységi köröket ölelték fel.
A csongrádi borászok, szőlőtermelők Szőke
Lajos, a kecskeméti főiskola szőlőtermesztési
tanszékvezetőjének előadását hallgathatták.
Az agrárkamara kertészeti osztályának elnöke
úgy látta, a csatlakozással kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy nem készültünk fel
rá kellőképpen. Az előadó a térséggel kapcsolatban kifejtette: a három alföldi borvidéknek
a csatlakozás után is van jövője. Utalt arra,

hogy az itt honos asztali, illetve tájborokra van
igény az országban, hiszen azok a mindennapok borait képviselik. A másik, ami optimizmusra adhat okot, hogy az Alföldön egyszerűen nincs más alternatíva, nincs más növénykultúra, amivel a szőlő helyettesíthető.
Az előadó elmondta: az itt megjelent gazdák, borászok tisztában vannak a jövőjüket
érintő kérdések súlyával, inkább azoknak
használt volna jobban az előadás, akik nem
jelentek meg. Szőke Lajos hangsúlyozta, az
alföldi gazdák kissé szkeptikusnak tűntek,
mert úgy érzik, a fagykárok után magukra
maradtak, hiszen még nincs konkrét döntés
támogatás ügyében.

A biotermelés szempontjából kiválóak a
térség adottságai, s az előadó jelezte, erre növekvő igény van az Európai Unióban. Az előadást - a gondok reális ismeretében - optimista hangvétellel zárta a kecskeméti főiskola tanára: úgy érzi, a szőlőtermesztésnek, borászatnak van jövője az Európai Unióban.
Az előadást érdeklődve hallgatta Gulyás
Ferenc, a Csongrádi Hegyközség elnöke is,
aki száz százalékban hasznosnak ítélte az elhangzottakat. Mint rámutatott: a pályázatokra kell majd leginkább odafigyelni a csatlakozás után, hiszen azok a termelés mindennapos kérdései lesznek.
P. K.

A Szonda felmérése szerint hovatartozástól függetlenül minden
politikusnak csökkent a népszerűségi indexe augusztusban. Nem
csoda, gondolja az ember, ennyi morális viszonylagosság rég nem
volt már a napi politikában, mint ami a brókerbotrány, a Gyurcsány-villa ügye és a bukott jóléti rendszerváltás kapcsán
belekerült. Az egyöntetű csökkenésben két jelenség találkozhat; a politikai cirkusz túllépte az élvezhető show-műsor küszöbét, és az
emberek úgy érzik, túl komoly dolgokról van szó ahhoz, hogy ez
így folytatódjék. Más részről maguk az ügyek összetettebbek
annál, hogy a média által leegyszerűsített és a szenzáció
szempontjából tálalt pohtikai folyamatokról a közönségnek tárgyilagos képe legyen.
Érezhetően hiányzik a konfliktusmegoldáshoz
szükséges távolság a politikai történések és a nyilvánosság között. Kisebb részben
azért, mert a média azonnal közvetít, és sok esetben maga is politikai szerepet keres, nagyobb részben pedig azért, mert a politika
szereplői, akiknek a tényleges munkáját amúgy ez az állapot
megnehezíti, megtanulták kihasználni a média éhségét az intenzív események iránt. Nem véletlen az a megfigyelés, hogy a két
pohtikai oldal szereplői elbeszélnek egymás mellett, hiszen mondandójukat nem is egymásnak címzik, hanem a show-műsor
műtaps-közönségének.
Nem az érvek, a retorika vagy ad absurdum az igazság hiányzik ebből a pohtikai katyvaszból, hanem a
mérték. Az ügyek egyre inkább kifogynak az elemző
részletekből,
s kommunikálásuk
lassan arra a néhány jól érthető és hangosan
mondható tételre szorítkozik, amelyet egy szóvivő vagy frontpolitikus röviden és ironikusan elő tud adni. Nem a fontos és kevésbé
fontos közti különbség számít már, hanem, akárcsak egy reklám
esetében, az, hogy az üzenet biztosan célba jusson. Mindez, a kiszámíthatatlanul
osztó-elvevő államot, az ingatlanadó
tervével
az emberek tűrőképességét szondázó kormányt is beleértve, annál ingerlőbb, hogy az ország igazán nagy közös célja, az európai
uniós csatlakozás viszont szinte teljesen kikerült a nyilvánosságnak szánt pohtikai témák közül.
Az sajnos eldönthetetlen, hogy a népszerűségi indexek
csökkenése a közönség fásultságát vagy kritikai érzékét mutatja-e meg.
Az utóbbi többet használna a politikai élet józanodásának. A választók pohtikától való elfordulása természetes ugyan, de tovább
erősíti a magyar pohtikai garnitúráknak azt a mentalitását, hogy
- kivált kormányra kerülve - a hatalmat és ne a közszolgálatot
gyakorolják.

Átvágják a vasúti töltést Vásárhelyen

Alagutat építenek
a 47-es útnak

Szeged és Szabadka megújítja a testvérvárosi együttműködést

Közös célok az Európai Unióban
A két település közötti testvérvárosi kapcsolat megújításáról
is tárgyalt tegnap vendéglátójával Szabadkán Botka László,
Szeged polgármestere, a vajdasági város ünnepén.

világtól elszigetelten - vázolta
Szabadka jövőképét, választási
lehetőségeit Kucsera Géza, Szabadka polgármestere a település
napján tartott ünnepi közgyűlésen. Az ünnepség vendégszónoka, Botka László szegedi polgármester arról beszélt, hogy a két
település kapcsolata mindig is
túlmutatott
a közigazgatási
együttműködésen. Szeged kezdeményezi, hogy a jövőben vizsgálják felül a közel negyven éve
kötött testvérvárosi megállapo-

- Nekünk kell eldöntenünk,
melyik úton megyünk, a testvérvárosok segítségével kihasználjuk a lehetőséget, hogy jövő
májusban már néhány kilométernyire innen húzódik majd az
EU határa, vagy élünk tovább, a

A tanév kezdetén Csongrád megye egész területén bűn- és baleset-megelőzési
akciósorozat
indult.
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GO HÓNAPRA
k 999 FORiNTÍRr
6722 Szeqed,
Nagy Jenő a 1.
Telj (62) 564-770
Nyitva tartás:
hétfő-péntek
8.00-16.00

Az ünnepi ülésen átadták az
oklevelet Szabadka új díszpolgárának, a Németországban élő, a
vajdasági városból elszármazott
zeneszerzőnek, Lévay Szilveszternek. A neves művész írta a
rendkívül népszerű musicalt, az
Elisabethet, de e mellett számos
hollywoodi film zenéjét is ő
jegyzi. A Szabadka napja alkalmából
rendezett
változatos
programsorozat
szeptember
14-éig tart.
K.B.

Rendőrök az iskolánál

Kezdjük a z iskolát egy
e g y s z e r ű matekpéldával!

500

dást, és új tartalommal töltsék
meg a szerződést. így a jövőben
szorosabb lehet az együttműködés a szabadkai és a szegedi
színház között, de közös képviselő-testületi üléseket is rendezhetnek.
Botka László polgármester az
EU-csatlakozás előtt hangsúlyozta a regionális együttműködés
fontosságát. - A szegediek határozott meggyőződése, hogy közösek az érdekeink, és egymásra vagyunk utalva - jelentette ki.

Igényeljen most személyi kölcsönt!
Havi töríesztőrészlet (Ft)

Hitel összege (Ft)

Futamidő (hónap)

3 0 0 ezer
5 0 0 ezer

48

10199

60

7 0 0 ezer
1 millió

60

14 9 9 9
19 9 9 9
27 9 9 9

60

A Citibank sohasem pihen
cíííbank
O t i b a n k R t . - a C i t i g r o u p és a m a g y a r o r s z á g i C i t i b a n k c s o p o r t tagja.
A különbözőCitibanK Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank e kölcsönt a hiteibírálati feltételei alanján, a szerződéskötést követően nyújtja. A >2er?ődéskötés és az adót; kölcsön konkrét feltételei a hiteibírálat eredményétől -ügaenek.
A feltételekkel kapcsolatos további telviiágosöásért hívja a Citibank Hiietvcnalat (06-40-40-10-40). vagy forduljon munkdtáf
sunkhozj íz a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolcáíja. nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. Az akao
2003. augusztus 21-től szeptember 30 ig tart. A kondíciók és az akció időtartama módosításának jogát a Citibank Rt. fenntartja.
THM: 2 4 , 5 3 - 3 3 , 9 9 %

Az Országos Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére a szeptemberi iskolakezdésre tekintettel országos bűn- és baleset-megelőzési akciósorozat indult. Megyénkben a rendőrök munkáját a
polgárőrök is segítik. A rendőrség szakemberei erről tegnap sajtótájékoztatón számoltak be.
- A rendőrség szakemberei már
korábban felmérték,
melyek
azok a Csongrád megyei iskolák,
amelyek környékén a gyermekbalesetek miatt fokozott rendőri
jelenlétre van szükség. Ennek
megfelelően ezeken a területeken a közlekedésbiztonsági ellenőrzések mellett rendőrök segítik a gyermekek biztonságos
közlekedését a reggeli és délutáni

órákban - mondta Lukács János
rendőr
dandártábornok,
a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságvezetője.
A rendőrfőkapitány hozzátette, tavaly három, idén két kisgyermekvesztette életét közlekedési balesetben Csongrád megyében. - Noha egy gyermekbaleset
is sok, ugyanakkor a statisztikát
tekintve megyénk országos szinten jó helyen áll - fogalmazott
Lukács János.
Radics Róbert rendőr százados,
a főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője elmondta: az október közepéig tartó akció után, ha szükséges, forgalomtechnikai
átszervezésre
tesznek javaslatot az illetékeseknek. - Október végén a szülőkkel
és a pedagógusokkal közösen értékeljük majd tapasztalatokat mondta az osztályvezető.
A. T. J.

Földmunka a laktanya közelében.
Az eredeti terveknek megfelelően hétfőn reggel megkezdődött
annak a vasúti aluljárónak az
építése a vásárhelyi Kaszap utca
magasságában, melyen át a 47-es
út új nyomvonala halad majd. A
munka október 31 -éig tart.
Hatalmas munkagépek sorakoztak hétfőn kora délelőtt a vásárhelyi laktanya közelben, ott,
ahol a 47-es főút eddig használaton kívüli szakasza körforgalomban ér véget. A közvetlen a vasúti
töltés mellett álló markoló óriási
falatokban szelte le a töltés oldalát, hogy az innen kitermelt földet teherautók szállítsák el.
A helyszínen most kezdték
építeni azt az alagutat, mely nem
készült el a 47-es főút átépítésének első ütemével egy időben, az
előző esztendő első felében. Az
út jelenleg egy körforgalmi csomópontban ér véget, és a laktanyai kanyartól eddig csupán a
katonák használták.
Az október 31-éig elkészülő
alagút építésére júniusban írt ki
az építtető MÁV Rt. közbeszerzési eljárást, majd hétfőtől vá-

Fotó: Tésik Attila

gányzárat vezetett be a vásárhelyi nagyállomás és a népkerti állomás közti vasúti szakaszon,
miután az építkezés a várost délről határoló vasúti töltés közepén folyik. A két állomás közti
távolságot vonatpótló buszokkal
hidalja át a vasút.
Az épülő alagúton keresztül
kötik be a 47-est a Kaszap utcába, azaz a forgalom nagy része
ezt követően nem halad át az
Ady Endre utcán és a Tóalj utca
egy szakaszán. A Kaszap utcától
a leendő vasúti aluljáróig vezető,
a Kossuth szakközépiskola és a
Penny Markét között húzódó,
egyelőre hiányzó utat a vásárhelyi önkormányzat építi meg, erre
a célra 70 millió forintot pályáztak meg, de ha kell, önerőből fejezik be vállalásukat. Ez az út a
tervek szerint jövő márciusra-áprilisra készül el.
Ezután a 47-es átmenő forgalmát különféle eszközökkel terebk majd az új nyomvonalra, és a
tervek szerint a 45-ös út is csak a
Kaszap, az Andrássy és a Jókai
utca felől érhető majd el.
KOROM ANDRÁS

KORKÉP
BAKS. A település
önkormányzatának képviselői
legutóbbi ülésükön
megtárgyalták a költségvetés
első féléves teljesítését. Bár Baks
az önhibáján kívül forráshiányos
falvak közé tartozik, szép
eredményekről is lehet beszélni.
Felújították a ravatalozót és
kibővítették az épületet egy
hűtőrendszerrel. Aszfaltozták a
bejáró utat, befejezték a
Vörösmarty utca burkolatának
felújítását. Most a Virág utcán a
sor, épül az új szilárd burkolat,
erre a beruházásra pályázatot is
adott be a falu, az eredményét
még várják. A faluház renoválása
a végéhez közeledik, a belső
része már kész van. A testületi
ülésen határozatot hoztak arról,
hogy az iskola és óvoda
gazdálkodását az önkormányzat
hatáskörébevonják. A döntés
nem hozza hátrányos helyzetbe
egyik intézményt sem,
mindkettő költségvetése
változatlan marad.
CSENGELE. Testületi ülésre
gyűlnek össze csütörtökön
délután 2 órakor a csengelei
önkormányzat képviselői. A
tanácskozás elején Sánta Ferenc
polgármester számol be az
elmúlt hónap eseményeiről és
döntéseiről. Az ülésen ezután a
előterjesztéseket hallgatnak meg
a résztvevők. Az előkészített
témák között szerepel az uniós
pályázatokhoz feltétlenül
szükséges minőségbiztosítási
rendszer kidolgozása is.
MÓRAHALOM. Legutóbbi
ülésén a város
képviselő-testülete elfogadta
Szűcs Julianna, a korábbi vezető
pályázatát a könyvtár élére, az új
kinevezés öt évre szól. A
képviselők meghallgatták, majd
elfogadták a polgármesteri
beszámolót a költségvetés első
féléves teljesítéséről. Ezután
számba vették és felülvizsgálták
a hatályos önkormányzati
rendeleteket, mivel az uniós
csatlakozás nyomán azokat a
helyi rendeleteket nem lehet
hatályban tartani, amelyekre
magasabb szintű szabályozás
vonatkozik. Emiatt
módosították már az idei év
elején az adójogszabályt.
Mórahalom esetében ez az uniós
normákhoz való illesztés 36
rendeletet érint. A
harmonizációt legkésőbb a jövő
évi csatlakozásig el kell végezni.
RÖSZKE. Szerdán rendkívüli
testületi ülésre gyűlnek össze a
röszkei önkormányzat
képviselői. A napirenden
pályázatok beadása szerepel, az
elkészítésükben pályázatírók
segítségét veszik igénybe. A
tanácskozáson a pályázati
kiírásokról beszélnek és a
szükséges önerő mértékéről
döntenek. A megpályázott
összegekből a sportpályára
költenének és játszóteret
korszerűsítenének.
ZÁKÁNYSZÉK. Elkészült a
zákányszéki idősek új otthona, a
16 lakót már kiválasztották, ők a
napokban vehetik birtokba az
igényesen kialakított szobákat, a
társalgót és a parkot. A közel 100
millió forintos beruházással
épült létesítmény ünnepélyes
átadását szeptember 12-ére
rendezik, a tervek szerint a
díszvendég Harrach Péter, a
Fidesz szociális kabinetjének
vezetője lesz.
ZSOMBÓ. A Zsombói Focisuli
Sportegyesületének ifjú focistái
elkezdték az őszi idényre való
felkészülést, először a jövő
hétvégén, 13-án szombaton
lépnek pályára Kiskunhalason a
Hungerit Kupán. A gyerekeket
két korosztályban indítják a
Ferencváros és a Videoton
csapatai ellen. Az egyik
korosztályban a 1993-94-ben
születettek küzdenek, míg a
másikban az 1994-95-ös
születésűek játszanak
egymással.
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Közel 5 0 0 millió forint Leszúrlak
kötbért követel a város
UJTEmeI

Tegnap hivatalosan is átadták a Radnóti tornacsarnokát.
Folytatás az 1. oldalról
Szentgyörgyi Pál reményét fejezte
lei, hogy sikerül peren kívül megegyezni a fővállalkozóval. Ugyanezt szeretné a Maszer Rt. is - tudtuk meg Horváth Zitától. A cég
kommunikációs igazgatója közölte, törekednek arra, hogy mérsékeljék a késedelmi kötbér összegét. Ennek érdekében például

Fotó: Schmidt Andrea

2002. november 1. és 2003. április 30. közötti időszakra vonatkozóan lekérték az Országos Meteorológiai Szolgálattól a napi középhőmérsékleteket. - Az adott időszakban 117 olyan nap volt, amikor a nappali középhőmérséklet 5
fok alatt maradt. Az építőiparban
ilyen hidegben nem lehet a szabadban munkát végezni - hangsúlyozta Horváth Zita. A szakem-

CSATORNA: NINCS ELORELEPES
A szegedi csapadékvíz-elvezető csatornarendszert megépítő KÉSZ
Kft. áprilisban beperelte az önkormányzatot, mert a cég szerint a
város tavaly decemberben megakadályozta a csatornarendszer
műszaki átadását, és 140 millió forintot visszatartott a munkadíjából. Az önkormányzat viszontkeresettel élt több mint 300 millió
forint késedelmi kötbérre. Noha a műszaki átadás-átvételi eljárás
2003. június 16-án lezárult, továbbra is perben áll egymással a kivitelező és a város. Vaskeba György, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának osztályvezetője és Árvái István, a KÉSZ
Kft. kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta: nincs előrelépés, mivel még nem volt bírósági tárgyalás az ügyben.

berek szerint ugyanakkor kaphatók már a piacon olyan adalékanyagok, amelyek segítségével
akár mínusz négy-öt fokban is lehet betonozni. A kommunikációs
igazgató nem kívánt arról nyilatkozni, mekkora az az összeg, amit
a Maszer Rt. hajlandó kifizetni a
városnak késedelmi kötbérként.
A gimnázium tanévnyitó ünnepségén elhangzott, hogy a főépület teljes belső felújítása 150,
míg az új könyvtár, étterem és
konyha megépítése 143 millió
forintba került. Utóbbi beruházást szeptember végén adják át.
Mike Csaba gimnáziumigazgató
lapunknak nyilatkozva elmondta: az idei tanévre teljesen kiköltekeztek azzal, hogy megvásárolták a könyvtári berendezéseket,
bútorokat. A következő tanévben
új asztalokat, padokat és székeket vásárolnak majd, s tervezik,
hogy az előadótermekbe videó projektorokat állítanak be.

sz. c. sz.

Szeptember első napján mindenütt becsöngettek

Az első osztályos diákok
nagyon várták a tanévet
Hétfő reggel becsöngettek az általános és középiskolákban.
Ahogy a diákok, úgy a tanárok
többsége is várta már a tanév
kezdetét.
Álmos, fáradt tekintetű gyermekek, fiatalok népesítették be tegnap reggel a troli-, busz- és villamosmegállókat és a tömegközlekedési járműveket Szegeden.
Bármennyire fáj, minden diáknak tudomásul kellett vennie,
hogy véget ért a vakáció. Hétfő
reggel ismét becsöngettek.
Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola diákjait
megosztotta a tanévkezdés.
Volt, aki várta már az iskolát,
más viszont megnyújtotta volna
még a szünidőt. A 7/c osztályos
fiúk azon sajnálkoztak, hogy
ezentúl korábban kell kelniük,
és szabadidejük sem lesz annyi,
mint a nyáron, annak viszont
örültek, hogy újra együtt lehetnek. Sümegi Balázs azért várta
izgatottan a tanévkezdést, mert
kíváncsi volt, milyen hetedikesnek lenni.
A nagyszünet után a kis elsősök közül az l/b-s Ági amint
meglátta édesanyját, sírva fakadt
és nem akart az osztályteremben
maradni. Az osztályfőnöknek,
Némethné
Aszódi
Katalinnak
ezért a szomszéd padsorban ülő
Dórát kellett megkérnie, hogy vigasztalja meg a kislányt. A gyermekek pár perc múlva már önfeledten színeztek.
A legkisebbek közül szinte

mindenki nagyon várta már az
iskolát. A kisgyermekek - annak
ellenére, hogy még csak néhány
órát töltöttek az intézményben kórusban sorolták, miért jó az iskola. Többek között azért, mert
sok barátot lehet szerezni és a tanár néni is nagyon kedves. Szabolcs viszont azt hallotta a barátaitól, hogy nem jó az iskola.
Borbálának két testvére van, a
nagyobbik, Anna hatodik osztályos. - O azt mondta nekem,
hogy az iskola nem olyan rossz mesélte a kislány.
A tanulók többsége mellett a
pedagógusok is várták a tanév
kezdetét, amely nem csupán a
diákokat, de a tanárokat is új kihívások elé állítja. A közoktatási
törvény módosításával, az alsó
tagozaton történő buktatással
kapcsolatosan Sipos Ibolya, a
Ságvári általános iskola igazgató-

ja kifejtette, a matematika, írás
és olvasás tanításának megvan a
maga ideje, ami a gyermek 10-11
éves koráig nem halogatható. - A
gyermeke érdekeit szem előtt
tartó szülő szükség esetén eddig
is elfogadta az évfolyamismétlést, de van, aki presztízskérdést
csinál ebből - magyarázta az
igazgató.
Az úgynevezett titoktartási kötelezettségről szólva (ennek értelmében a tanár nem hozhatja
hátrányos helyzetbe a diákot) az
igazgató elmondta, hogy az, mivel kiskorú gyermeket érint, ellentmond más törvényeknek,
például ifjúságvédelmi törvénynek, de helyenként a közoktatási
törvény más paragrafusainak is.
- A szülők nem maradhatnak ki
a gyermekeiket érintő problémák
megoldásából-véli Sipos Ibolya.
A. T. J.

ELSŐSÖK LÉTSZÁMA
Város

Általános iskola

Népiskola

2002

2003

2002

2003

Csongrád

178

162

317

349

Hinvhely

491

434

934

1054

Kistelek

88

86

66

84

Makó

217

228

455

438

Mindszent

73

72

-

-

Mórahalom

54

50

Szöged

1415

1256

3069.

kb. 3000

Szentes

213

244

628

691

-

-

Bizonyára már sokuknak feltűnt, hogy a hajléktalanok, a lecsúszott (de csúnya szó...) emberek általában az
autóbusz-pályaudvarokon gyülekeznek. Pedig valószínűleg már nem várnak semmire... Az ok egyszerű: a városokban ott található a legtöbb pad.
Ezek az alkalmatosságok
először ideiglenesnek vélt, majd állandó
lakhelyekké
válnak - kicsorbult, leszűkült életterük
helyszínei,
jelképei.
Azt hihetnénk, ezek az emberek összetartanak,
segítik egymást, hisz mindannyian szerencsétlenek,
nyomorultak - ki jobban, ki kevésbé. Ez így is van - mármint hogy segítik egymást -, a
pia, az étel, ha akad, közös. Lopni nincs mit, egy reklámszatyorban elfér a vagyonuk. Ennyi maradt. De ők is megvívják mindennapos harcaikat - egymással.
A minap a miskolci Búza téri autóbusz-pályaudvaron
- lehetett
volna a szegedi Mars is, s több személyes példa hirtelen nem jut
eszembe - arra figyeltem fel, hogy egy jó hatvanas,
nagydarab,
WC-nek a buszok oldalát használó férfi éktelenül átkozódik: - Te
mocskos, piszkos fráter, még emberek közé mersz jönni ? Takarodj innen, fene az anyád k... úristenit! Leszúrlak! Alig hallhatóan érkezett a válasz: - Tessék, próbálja meg. A drabálisnak sem
kellett több: - Még neked jár a szád ? Már másodszor vágtál át, teee! (Megteszem harmadszor is - szólt a megnyugtató,
közhevetettígéret.) Leszúrlak! - ismételte sokadjára, majd a táskája alján
kurkászott, és kisvártatva egy kés villant a kezében: - Ezzel szúrlak le - bökött a keszeg negyvenes felé. - Ezt is tőlem kapta - szólt
amaz közönyösen. - S mit adtam érte, azt mondd?Semmit.
Még volt egy-két kevésbé éles szó, megjegyzés arról, ki kinek
mit köszönhet, mit cseréltek el, s ki hány kést lopott el másoktól.
De kisvártatva megérkezett
a lillafüredi ásványvizes
palackba
csomagolt, békítő bor. Igaz, a megfenyegetett nem kapott a nedűből, őt az újonnan érkezettek is kiközösítették. Lassan minden elcsendesedett,
a „leszúrlak" címzettje megágyazott, lefeküdt a
padra, majd békésen elszenderült. Egy méterre a haragostól.
A megbecsüléslétrát
mászva, taposva mi is vívjuk csatáinkat mindenki kezében ott a „kés". A karrierünk, az előmenetelünk
vagyis az életünk a tét.
De mi, „hajiékosok " ki is nyírjuk egymást.
IMRE PÉTER

Lapátra került a szegedi sportstáb a TV2-nél

Kirúgott tévések
Folytatás az 1. oldalról
Rényi Adóm nyilatkozata szerint
azért volt szükség a változtatásra, mert a sporthírek nem voltak
elég frissek, aktuálisak. A kirúgott sportriporterek cáfolták ezeket a kijelentéseket. Lapunknak
elmondták: volt olyan, hogy
nyolcgólos nemzetközi labdarúgó-mérkőzést nem akartak a hírszerkesztők a műsorba tenni,
mondván, hogy az senkit sem érdekel. A háromperces sportműsort felesleges időnek ítélték a
kereskedelmi tévé vezetői, így
szeptember elsejével hét embert
bocsátottak el a sportrovattól.
Váczi Kiss Gábor, aki öt évig volt
a szegedi körzeti stúdió riportere,
meglepődött a döntésen. Váczi
hat éve, vagyis a kezdettektől

fogva a csatornánál dolgozott.
Tőle is a struktúraváltás miatt
váltak meg. Váczi érdekesnek találta, hogy az olimpia előtti évben hoz ilyen döntést a televízió
vezetése. A 2002 végén Szegeden
megrendezett Szuperbajnok gálán, ahol Váczi Kiss Gábor Csisztu Zsuzsa oldalán műsorvezetőként dolgozott, még nagy becsben volt a sportstáb. Az övék volt
az egyik legnézettebb műsor,
mégis felszámolták a rovatot. Az
egykori szegedi tévés elmondta:
látott olyan felmérési adatokat,
amiből kiderült, sokan csak a
sport miatt nézik a Tényeket.
Váczi Kiss gyorsan talált új munkát, a Fradi TV alkalmazottja
lett, az Újpest-Fradi fociderbin
debütált.
T.Á.

Hiányoznak a térképek és az emléktárgyak

Viszik a paprikát
és a szegedi szalámit
Konferenciavendégeknek
sovány a város kínálata, aki hoszszabb időt tölt Szegeden, jobban
ráérez a hangulatára - foglalja
össze turizmussal kapcsolatos
tapasztalatait a szakember.
A Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Angol-amerikai Intézete
rendszeresen fogad konferenciavendégeket. Számuk alkalmanként eléri a 100-120-at. A Hungarológia
Tanszéken
évente
mintegy száz külföldi diákot oktatnak, akik fél évre, vagy még
ennél is hosszabb időre jönnek
Szegedre.
- A konferenciavendégekkel
legfeljebb két nap alatt meg lehet
nézni a város szerény kínálatát,
aztán, jobb híján, messzebbre kirándulunk velük - kezdte beszélgetésünket Szőnyi György Endre,
az SZTE Angol-amerikai Intézete és a Hungarológia Tanszék vezetője. - Régiónkban Gyulát tartom a legjobb helynek, az ottani
sok kis múzeumot a külföldiek
különösen kedvelik. Ha Szegeden
el tudnánk vinni őket egy berendezett napsugaras tájházba, akkor
az lényegesen, vonzóbb lenne,
mint a nagy múzeum tárlói a magukvegyes anyagával.

A tanszékvezető megjegyezte:
Hódmezővásárhelyen az Alföldi
Galéria és a magyar agyagedények gyűjteménye, Gyopároson
a fürdő üde színfolt, Opusztaszeren az emlékpark világszínvonalú létesítmény, igazán maradandó élményt nyújt. Akik hosszabb
ideig tartózkodnak nálunk, különös módon, kedvezőbben ítélik
meg Szegedet - hangsúlyozta
Szőnyi György Endre - ők a város
hangulatából is ízelítőt kapnak.
Szőnyi György Endre a kellemetlenségeket sem hallgatja el: Az idei nyáron nagyon gazdag
volt a kulturális kínálat, ám kifejezetten hiányzott hozzá egy „keret". A „csomagolás" mellett persze az is fontos, hogy a szervezők
minél hamarabb tájékoztassanak a programokról. Tapasztalataim szerint a környékbeli városokat praktikus kiadványok mutatják be, Szegeden évek óta nem
találunk megfelelőt. Nem jutott
prospektus a két júliusi konferenciánk száz résztvevőjének, a
mappáikba magunk rajzoltunk
információs térképet. Az emléktárgyválaszték sovány, hiányoznak az igényes könyvek, a paprikát és a szalámit ellenben viszik.
DOMBAI TÜNDE
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Csoportos rablás Csongrádon

A kétmilliós betétért
verette meg a férjét
Férjének kétmillió forintos takarékbetétjét szerette volna
megszerezni az a csongrádi aszszony, aki a cél érdekében meg
is verette hitvesét. Az ügyben
csoportosan elkövetett rablás
miatt indított eljárást a városi
rendőrkapitányság.
MUNKATÁRSUNKTÓI
Kétmillió forintot ér az a takarékbetétkönyv, amelyet a csongrádi
F.-né Sz. Cs. szeretett volna megszerezni férjétől, F. I.-től. A nőt
barátnője és két férfi is segítette a
nem mindennapi vállalkozásban,
amely a rendőrségen ért véget. A
nyomozás eddigi adatai szerint
idén augusztus 29-én, azaz múlt
pénteken az asszony barátnőjével
és az egyik férfival együtt ment be
a közös lakásba, ahol keresték,
megtalálták és el is vették a nagy
értékű, névre szóló takarékbetétkönyvet. Mivel azonban a pénz a
tulajdonos meghatalmazása nélkül nem váltható ki, szükségük
volt F. I. beleegyezésére is. Azt ha-

A K T U Á L I S *

5

Mázsaszámra gyűlik a hulladék

Földbe süllyesztett kukák

zudták neki, hogy az asszony 600
ezer forinttal tartozik, így sikerült
rávenniük arra, hogy fölvegye a
pénzt. Ám mire a „tranzakciót"
lebonyolították volna, a bank bezárt.
Mivel a férfi ezután meggondolta magát, a felesége másnap,
szombaton elhívta lakásukba a
két férbt, akiket arra kért, valahogy szerezzék meg férje meghatalmazását. A jövevények meg is
verték a férjét, elvették értékes
óráját, majd rázárták a lakást.
Csak este, a szomszédok segítségével szabadult ki, s könnyebb
sérülésekkel vitték a szentesi
kórházba.
A feleséget, barátnőjét, valamint a két férfit csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette a Csongrádi Rendőrkapitányság, és indítványozta előzetes letartóztatásba
vételüket - tájékoztatta lapunkat
M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a megyei főkapitányság sajtóreferense.

Októberben fizetnék a kismamapénzt ?

Az adótörvényt kell
módosítani ősszel

A Sólyom utcában szívesen használják a környékbeliek a földbe rejtett óriáskukákat.
Bevált a szegedi Sólyom utcai hulladékgyűjtő sziget, amelynek konténereit a föld
alá süllyesztették. Egyre több papír, műanyag, üveg, komposzt és vegyes hulladék
kerül a hengeres kukákba. A környezetgazdálkodási kht. a föld alatti gyűjtőrendszer bővítését tervezi.
Gyakran csaknem dugig töltik pille palackokkal az egyik földbe süllyesztett hengert a tarjáni Sólyom utcai szelektívhulladék-gyűjtő szigeten, amelyről hetenként viszik el az újra
hasznosítható szemetet. A négy kerek konténert május végétől használhatják a környékbebek. Három 1,2 köbméteres és egy 2,5 köbméteres óriáskuka fogadja be a Sólyom, Olajos
és Csorba utcában lakók otthonaiban szétválogatott üveget, komposztot, vegyes hulladékot, valamint a papírt és műanyagot.
Szolnoki László, a Szegedi Környezetgazdál-

Csonkák
Önfeledt játék. Egyre késik a kismamapénz.
Lapunk úgy tudja, kevés valóságalapja van a Magyar Hírlap
értesülésének, miszerint október közepén kaphatja kézhez
elmaradt
jövedelempótlékát
mintegy 250 ezer kismama az
országban.
Az adótörvény módosításának
szükségessége miatt nem kezdték
meg az elmaradt kismamapótlékok kifizetését az államháztartási
hivatalok. A kormány ugyanis július végén úgy döntött, adólevonás nélkül utalja át az adóköteles
járandóságokat, ehhez azonban
módosítani kell az adótörvényt,
amire leghamarabb a két hét múlva kezdődő őszi parlamenti ülésszakon lesz lehetőség.
Júhus elsejétől a Magyar Államkincstárként működő Államháztartási Hivatalba időközben megérkeztek a területi szervek összesítései. Ezekből meg lehet állapítani az érintettek számát, igaz, az adatok csak néhány
nap múlva állnak rendelkezésre.
A Pénzügyminisztérium 30 mii-

Fotó: Karnok Csaba

bárdos, az államháztartás hiányát növelő kiadással számol, az
erre szánt pénzt már elkülönítették. Csongrád megyében mintegy 25 ezren várnak járandóságukra, számukra 3 milliárd forintot kellene kifizetni.
A törvény elfogadásától számítva a hivatal elvben 30 napon
belül utalhatja a pénzt, külön
igénylést csak azoknak kell beadniuk, akik valamilyen adminisztrációs hiba miatt nem jutottak hozzá a járandósághoz.
Amennyiben a parlament az őszi
ülésszakot ezzel a törvénymódosítással kezdené, valóban kiutalhatnák a kismamák járandóságát október végéig. Információink szerint azonban a törvénymódosítás előkészületei nem
tartanak ott, hogy a képviselők
ennek megszavazásával lendüljenek neki a munkának. Reáhsabbnak tűnik az a korábbi vélekedés, hogy a kismamapénzt karácsony előtt kapják meg a jogosultak.
F.K.

Csonka Gábor, Szeged volt fideszes alpolgármestere nem azonos azzal az MSZP-tag Csonka
Gáborral, akiről a Magyar Nemzet a múlt héten pénteken azt írta, hogy ötmilhó forint kenőpénzt vett át két férfitól. Csonka
Gábor azért kérte, hogy a fentiek
megjelenjenek, mert a névazonosság miatt sokan felhívták.

Változik
a menetrend
A Cegléd-Szeged közötti pályaszakasz felújítása miatt szeptember 14-ig megváltozik néhány vonat menetrendje. Vasárnap és hétfő kivételével a gyorsvonat Szegedről 5.20 helyett
4.55-kor indul. A vonat megáll
5.02-kor
Kiskundorozsmán,
5.10-kor
Szatymazon
és
5.17-kor Balástyán is. Az intercity a Nyugati pályaudvarról
19.10 helyett 18.40-kor indul és
21.15-re ér a csongrádi megyeszékhelyre.

Fotó: Miskolczi Róbert

kodási Kht. műszaki igazgatóhelyettese és Bakacsi Zoltán szállítási és logisztikai részlegvezető az első három hónap tapasztalatairól elmondta, hogy a német mintára, kísérleti céllal
kialakított, süllyesztett gyűjtősziget bevált: a
környékbeliek (sőt alkalmanként távolabb lakók is] közül egyre többen hozzák ide az újra
hasznosítható hulladékot. Rongálás, gyújtogatás nem történt, leszámítva az egyik matrica átragasztását és néhány graffitit.
A Sólyom utcai kukahengerekben két hónap alatt 42 mázsa papír és 12 mázsa üveg
gyűlt össze; a vegyeshulladékos edényt egyszer, a komposztosat kétszer ürítették.
A mintegy 1,2 millió forintos beruházáshoz kapcsolódó hír, hogy a környezetgazdálkodási társaság és az önkormányzat nemrégiben sikerrel szerepelt a Belügyminisztérium pályázatán, s 120 millió forint értékben
három úi kukaautó gyarapítja majd a kht.

járműparkját. A háromból két jármű éppen a
süllyesztett kukahengerek ürítésére való, a
harmadikat az ugyancsak fölhasználható
komposzt aprítására tervezték. A pályázaton
86 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek, az autók megvásárlásához hiányzó 34 millió forintot az önkormányzat
biztosítja. A kukaautók várhatóan tavasszal
állnak munkába.
A környezetgazdálkodási kht. további sülylyesztett gyűjtőszigetek építését tervezi. A
bővítés az ISPA-program részeként valósulhat meg. A régi, elavult, jórészt szinte teljesen tönkrement gurulós konténerek cseréje
egyébként is halaszthatatlan. A városban
negyven gyűjtőszigetet alakítanának ki. Az
elképzelések szerint a lépcsőházak előtti kerekes kukákat ugyancsak süllyesztett konténerek váltanák föl.
NY. P.

Makón is megszűnik egy bútorgyár

A tét: harmincnyolc munkahely
Egy másik, szintén makói bútoripari vállalkozás
szerzett többségi tulajdont az M B M részvénytársaságban; információink szerint tegnap lezárult a cég végelszámolása.
Makón rövidesen véget ér az utóbbi időben MBM
Bútoripari Rt. néven működött, nagy múltú bútorgyár története. Az üzem korábban a budapesti Medicor leányvállalataként működött és fénykorában, a
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kórházi bútorokat gyártott a szovjet piacra. Ebben az időben ötszáz ember dolgozott itt, de még a rendszerváltás
hajnalán is közel háromszáz. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján aztán a fővárosi anyacég fokozatosan megvált a makói gyártól, mely három részre
bomlott: egy sebészeti varrótűket, egy fémipari termékeket és egy bútorokat gyártó társaságra.
Az rt. - információink szerint - az utóbbi időben
gondokkal küszködött. Ennek hátterében egy balul

sikerült németországi üzlet áll: a vállalat egyik
partnere sok tízmilhós kárt okozott azzal, hogy a
neki leszállított több kamionnyi ámt nem fizette
ki, ugyanakkor minőségi kifogást sem tett, de a
szálhtmányt sem küldte vissza. Emiatt volt szükség külső tőke bevonására és ennek során szerezte
meg jó egy évvel ezelőtt a többségi tulajdont több
részvényes hányadának megvásárlásával a cégben
az ugyancsak makói Csanád Bútor Kft. vezetője,
Kovácsné Kabók Jolán. A tranzakció érdekessége,
hogy mind a két gyár a Rákosi úton található: a
most felszámolás alatt álló a 6., míg a Csanád Bútor Kft. az 1. szám alatt.
A 38 dolgozó sorsa iránt az új vezetőnél, Kovácsné Kabók Jolánnál érdeklődtünk, aki elmondta:
mindenkinek felajánlotta a további foglalkoztatást,
ami azt jelenti, hogy szakmájához közel álló területen dolgozhat, aki akar.
SZABÓ IMRE

Kedvezményes színházbérlet
Együttműködési megállapodást
kötött Szabó Gábor rektor és
Székhelyi József színigazgató.
MUNKATÁRSUNKTÓI
A szegedi rektor és a főigazgató találkozóján megállapodás született
arról, hogy tovább bővítik a két
intézmény együttműködését: ennek első mozzanataként az egyetem őszi kulturális fesztiválján a

Szegedi Nemzeti Színház művészei bemutatják Mrozek Emigránsok című kamaradarabját.
Annak érdekében, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatói
közül minél többen váljanak az
előadások rendszeres látogatóivá,
a szegedi teátrum alternatív színházi produkciókat mutat majd be
az egyetemistáknak. A megbeszélésen arról is szó esett, hogy az
egyetem Dugonics téri épületé-

nek aulájában, illetve az Ady téren épülő tanulmányi és információs központban is lehetne a jövőben színházi előadásokat tartani.
Eldőlt, hogy az egyetemi hallgatók továbbra is kedvezményes
Universitas-bérlettel látogathatják az előadásokat, s a diákok az
évadzáró társulati ülésen egyetemi közönségdíjjal ismerik el az
évadban
legszínvonalasabbnak
tartott művészeti teljesítményt.

Pont kerül a nagy múltú gyár történetér "V vécére.

Fotó: Schmí<r

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN KEDDEN
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TAVALY MÁR 42 BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉS 49 HIPERMARKET VOLT HAZANKBAN

Kedvelik a határhoz közeli
beruházásokat a multik
Ha a plazákra és a kereskedelmi muftikra szórt átkok fogtak
volna, akkor talán a nagy vásárlóközpontok a földdel lennének egyenlők. Annak ellenére, hogy a közvéleményt megosztja a hiper-szuper szórakoztató-központok elterjedése, tény: az ágazat bővül, s ott
köftjük pénzünk nagy részét.

A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK, HIPERMARKETEK

száma területi elhelyezkedés szerint

Hazánkban a bevásárlóközpont-ágazat térnyerésének intenzitása páratlan. Közép- és
Kelet-Európa első bevásárló-szórakoztató
központjának, a fővárosi Duna Plazának
a megnyitása 1996-ban a hazai bevásárlócentrumok virágzó korszakának kezdetét
jelentette, azóta csaknem 600
milliárd forintos tőke áll a plazapaloták és a hipermarketek
építése mögött.
Míg 1989-ben az országban
csak néhány kisebb üzletház
működött, addig 2002-re már
42 bevásárlóközpont és 49 hipermarket épült fel. A telepítések időpontját tekintve az
1992-97 közötti időszakban elsősorban Budapest és környéke volt a cél, majd 1998-2000
között a vidéki nagyvárosok
váltak kedvenccé.

Tobzódás 1,8 millió
négyzetméteren
Hazánkban 2002-re a bevásárlóközpontok és hipermar-

/
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ketek összterülete elérte az
1,85 millió négyzetmétert, így
minden 100 lakosra 18,5 négyzetméternyi vásárlóterep jut.
Ezzel az aránnyal túlszárnyaltuk a kelet-európai régió országait, sőt az európai porondon is megálljuk a helyünket.
A hazai bevásárlóközpontokban és hipermarketekben
csaknem ötezer üzlet működik, melyek együttes, becsült
kiskereskedelmi forgalma az
év első felében elérte a 300
milliárd forintot, a teljes hazai
forgalom 15,5 százalékát. E részesedés ugyan nem tűnik
magasnak, mégis sokan féltik
a kisboltokat. A félelem jogos,
hiszen a piaci előrejelzések
szerint a közeljövőben a kisboltok száma ugyan nem, ám
piaci részesedésük várhatóan
csökken. Itt érdemes a nemzetközi adatokra is vetni egy
pillantást: a hipermarketek és
plazák által bonyolított árucsere értéke az összes kiskereskedelemi forgalom 32 százalékát teszi ki Norvégiában,
30 százalékát Írországban, 28
százalékát
Nagy-Britanniában, s 25-28 százalékát Fran-

cia-, illetve Olaszországban.
Olyan államokban, amelyek
híresek specializált kínálatú,
egyedi termékeket magas
áron kínáló, hangulatos kisboltjaikról. így talán itthon is
az e területen verhetetíen,
családias hangulatú üzleteké a
jövő.

A vidék is nyerő
A téma szekértői és a beruházók egyetértenek abban,
hogy nemcsak Budapesten,
hanem vidéken is érdemes bevásárlóközpontokat építeni.
Az MBSZ tapasztalatai szerint
a multinacionális cégek kedvelik a határhoz közeli befektetési lehetőségeket. Hazánkban átlagosan 5-8 év alatt térül
meg egy ilyen beruházás, s ez
a futamidő ilyen nagyságrendű tőkénél európai szinten
még mindig jónak számít.
Szeged az elsők között volt,
ahová kereskedelmi cégek
nagyáruházat építettek, s viszonylag hamar kapott a város
plazát. Kecskeméten a nagy
multik mellett ott van a fővárosi Pólus Center „kisöccse",

míg Békéscsabán szinte még
vakolatszagú a másfél esztendeje megnyílt Csaba Center.

A földművelésügyi miniszter szerint a sertéspiac a normalizálódás, az egyensúly irányába halad.
BUDAPEST (MTI)

WmmMWMmmmmmmmm

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

í

j
i n d u l

Az időjárás miatt a vadgazdálkodás is hasonlóan rossz
helyzetben van, mint a mezőgazdaság többi ága - mondta Pechtol János, az Országos
Magyar Vadászkamara főtitkára a vadászszezon kezdete alkalmából a távirati irodának
adott nyilatkozatában.
A szakember szerint a vadállomány nagyon megsínylette mind a hideg telet, mind az
aszályos és meleg időjárást. Az
utóbbi miatt az apróvad-szaporulat nagy része el is pusztult. Emellett a meleg idő következményeként a nagyvadak rendkívüli károkat okoztak a mezőgazdasági kultúrákban. A nagyvadak ugyanis
azokra a területekre koncentrálódtak, ahol lédús növényzetet találtak, és emiatt tömegesen okoztak nagy károkat a mezőgazdasági termelőknek. Ezen károk összege országosan több százmillió forintra rúghat - vélte a főtitkár.
A vadászszezon nem kezdő-

dik igazán kedvező előjelekkel, utalt a problémákra
Pechtol János. Az egyik legjelentősebb ezek közül, hogy a
külföldi
vadászok
sorra
mondják le magyarországi
útjaikat. Jelenleg jóval kevesebb külföldi érkezik vadászatra hozzánk, mint az előző
években. Ennek okát a főtitkár abban látja, hogy az Európai Unió országaiban is
megdrágult az élet, és kevesebbet költenek hobbijaikra
az emberek. Továbbá a régi
vadászdinasztiák zöme kihal,
azaz a fiatalok már kevésbé
érdeklődnek a vadászat iránt,
mint az idősebbek.
Emellett vannak olyan vélemények is, hogy Magyarország vadászati szempontból a
drága országok közé tartozik.
Ez utóbbi állítást Pechtol János cáfolta, mert szerinte a
magyar vadászati árak 5-8 éve
nem emelkedtek. A vadhúst a
termelőktől a felvásárlók viszont rendkívül olcsón veszik
meg. Például egy kilogramm
szarvashúst a termelőtől 170
forintért vesznek meg, az üzletekben viszont ez az áru
1700 forintba kerül kilónként.
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Rendeződik a sertéspiaci helyzet

A miniszter szerint megszűnt a sertéstöbblet.

2.

a vadászszezon

Plazanemzedék
és más költekezők
A plazák és hipermarketek
honi sikere a szakértők szerint
nagyrészt a magyar vásárlók
nyitottságának, a „mindent
egy helyen" elv gyors elfogadásának köszönhető. Erősíti e
folyamatot az a tény is, hogy a
fizetőképes kereslet növekedése mellett a központokban
előnyt élveznek a könnyelmű
költekezési szokásra biztató
bankkártyás vásárlások, csábító a hosszabbított nyitva
tartás, az egy helyen elérhető
számos szolgáltatás. A kutatás
szerint a leggyakoribb plazalátogatók a 26-35 éves korosztályból kerülnek ki, legtöbben - a megkérdezettek 42
százaléka - 2-3 órát tölt a bevásárlóközpontokban, s egyegy ilyen kiruccanáskor a válaszadók 43 százaléka 10-20
ezer forintot, 30 százalékuk
pedig 5-10 ezer forintot költ.
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A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) és a Magyar Bevásárlóközpontok
Szövetsége
(MBSZ) nemrégiben tette közzé legfrissebb elemzését, mely
egyebek között azt igazolja: az
elmúlt évek során a hazai plaza- és hipermarket-építkezés
iparággá, az ott folyó kereskedelem pedig jelentős tényezővé nőtte ki magát.

Friss gyökerek,
új hajtások

O
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- A jelenleg általam ismert tényezők együttesen azt mutatják,
hogy a sertéspiac a normalizálódás, az egyensúly irányába
halad - mondta Németh Imre az MTI-nek a sertéspiaci helyzetet
összegezve. Az agrártárca vezetője - főként a Vágóállat és Hús
Terméktanács által közölt adatokra hivatkozva - hangsúlyozta,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal által kimutatott, mintegy
260 ezer darabos sertéstöbbletet szinte teljes mértékben levágták, illetve kiszállították az országból. A miniszter szerint ez
a többlettámogatásoknak köszönhető. A miniszter beszélt arról
is, hogy a sertések vágási átlagsúlya nem érte el az elmúlt
hetekben a 110 kilogrammot, vagyis túlsúlyos sertésállományról - a normális szint felett - nem lehet beszélni.

Cím: Szeged Nyitra

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

volt Le Scarpe helyén)

Új ö'szi árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
) Női farmer:
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999 Ft

Férfimellény:

1100 Ft

Tornacipő:

550 Ft
M m

i f t s t j Az akció szeptember 1 -jétől szeptember 15-ig érvényes!

NYITVA TARTÁS: h.-p.: 9.00-20.00, szo.: 8.00-13.00, vas.: zárva
ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék • ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék
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A MAGYAROK KÜLFÖLDI KÖLTÉSE ÁTLÉPTE A 100 MILLIÓ DOLLÁRT

A turisták és a bankkártya
való fizetés jelent külföldön,
legyen szó akár áruk, akár
szolgáltatások vásárlásáról.
A 2003 áprilisával záruló
egyéves időszakban a magyarországi
kereskedőknél
bonyolított Visa-kártyás vásárlások volumene 59 százalékkal nőtt, ami igazolja,
hogy a magyarok egyre szívesebben használják ezt a
készpénzkímélő fizetési módozatot otthon is. A külföldi
eladóhelyi
kártyaforgalom
és a tranzakciók számának
növekedése pedig azt bizonyítja, hogy a magyarok ma
már magabiztosan és felkészülten használják a kártyás
fizetési
módot
üdülésük
alatt is."

A magyarok egyre nagyobb kedvvel költenek Visa-kártyával külföldön, legalábbis erre utalnak a Visa International által közzétett statisztikai adatok. A 2003 áprilisával záruló egyéves időszakban 22 százalékos növekedést mutatott a magyar Visa-kártyákkal külföldön
bonyolított tranzakciók száma - ez az előző évhez képest
197 ezer 937-tel több ügyletet jelent
miközben a
költekezés volumene 31 százalékkal nőtt, s ezzel
csaknem elérte a 129 millió USA-dollárt, azaz
a 29,5 milliárd forintot.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A külföldi kártyás vásárlások
a 2003 áprilisával záruló
egyéves időszakban az öszszes magyar Visa-kártyával
bonyolított tranzakció 76
százalékát tették ki (1 millió
184 ezer 836 ügylet). Ez forgalmi értékben 82 millió
USA-dollárnak (USD), azaz
18 milliárd forintnak felel
meg, és egyértelműen bizonyítja, hogy a kártyahasználók megbíznak a Visa márkában, illetve abban a kényelemben és biztonságban,
amelyet a Visa egész világot
felölelő elfogadói hálózata
nyújt.
A magyar Visa-kártyákkal
külföldön bonyolított legmagasabb költés előreláthatóan a nyári időszakban
volt: a tavalyi év júliusában
és augusztusában a forgalom elérte a 25 millió USD-t,

azaz 5,7 milliárd forintot sokak ugyanis ebben az időszakban veszik ki éves szabadságukat.

Első az Egyesült
Államok
A Visa-kártyával költekező magyarok körében az
Egyesült Államok volt a legnépszerűbb úti cél - ezt
tükrözi a 17 millió USD
amerikai költési számadat.
Megosztott második helyezést ért el Ausztria és Németország; a magyar utazók mindkét országban öszszesen 12 millió USD-t költöttek. Ami a tíz kelet-közép-európai EU-tagjelölt 2004 májusától pedig ténylegesen EU-tag - országot
illeti,
közülük
Szlovákia
volt a legnépszerűbb a magyar Visa-kártya-birtokosok

Változás a diákhitelben
A Diákhitel Központ Rt. a diákhitel 2003/2004-es tanév első
félévére érvényes kamatlábát évi 9,92 százalékban állapította
meg, a felvehető hitelösszegek - havi 10, 15, 21, illetve 25 ezer
forint - változatlanok maradtak - közölte Őri András, a központ
kommunikációs igazgatója az MTI-vel. Az igazgató a változást
azzal indokolta, hogy az utóbbi időkben kedveződenül változtak meg a pénz- és tőkepiac kondíciói, a jegybanki alapkamat 3 százalékkal, azaz 9,5 százalékra nőtt, ami hatással volt
a 2003. február 1-je óta a diákhitelek finanszírozása érdekében
bevont források átlagos költségére.

W*

KAMARAI HÍREK

SZEREZZEN MESTERLEVELET
AZ EU-CSATLAKOZÁS ELŐTT!
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsga-előkészítő tanfolyamot indít a következő szakmákban: gázvezetékés készülékszerelő, karosszérialakatos, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, pék, kőműves, villanyszerelő, kozmetikus.
Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségeinél. Bővebb információ kérhető a 62/486-987/182-es telefonszámon.

Többet költenénk
nyaralásra
Forinttal is működik,

és itthon is egyre szívesebben

körében, a teljes költekezés
itt 3,5 millió USD, azaz 804
millió forint volt. Szlovákia
számtalan
síparadicsoma
igen népszerű a magyar
üdülők körében, s minthogy Szlovákia Magyarország északi szomszédja, sok
magyar látogat ki évről évre. Áz a tény, hogy a Visa-kártyás költekezés egész
évben magas szintű, arra
utal, hogy a látogatók napi

használjuk.

bevásárlásra éppúgy használják
kártyáikat,
mint
üdülési célokra.

Növekvő bizalom
A lista ellentétes végén
Haiti és a Salamon-szigetek
található. A világ e tájain
alig-alig jártak magyar turisták;
mindkét
országban
egy-egy magyar kártyatranzakcióra került csak sor még

Képünk

illusztráció

tavaly júliusban 87, illetve
41 USD (1 USD: 232 forint)
értékben.
Radu Obreja, aki a Visa International alelnökeként a
Közép-Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló CEMEA-régió felelős vezetője,
így
nyilatkozott:
„Ezek a külföldi költekezési
szokások pontosan tükrözik
mindazokat az előnyöket,
amelyeket a Visa-kártyával

A Visa említett adatai alátámasztják annak a nemrégiben, a Fessel-GfK Piackutató
Intézet által végzett felmérésnek az eredményeit is, amely
2003 elején került nyilvánosságra. A felmérés szerint, ha
pénzügyi forrásaik bőségesebbek lennének, a magyar állampolgárok elsősorban nyaralásra költenének többet. Mi
több, az elmúlt néhány év tapasztalata alapján az intézet
úgy látja, hogy ennek a többletköltekezésnek a nagy része
külföldi üdülésekre, rövidebb
kiruccanásokra fordítódna.

TOVÁBB EGYSZERŰSÖDNE AZ EVA

Csökkenhetnek az adókulcsok
Adósávtervek

Körvonalazódni látszanak a
jövő évi adó- és járulékmódosítások részletei. Tart még
a koalíciós egyeztetés a kormánynak benyújtott szövegtervezet néhány pontja, így a
várt adócsökkentés költségvetési háttere körül.

A tavaly elfogadott adótörvény szerint 2004-től az
szja-kulcsok és sávok a következők lesznek:
0-800 000 forintig 18 százalék
800 001-1 500 000 forintig
26 százalék
1 500 001 forinttól 38 százalék

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az adókulcsok mellett a személyi jövedelemadót érintő
legfontosabb változás a nyugdíjjárulék,
illetve a
magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedményének és a befektetési
adóhitelnek a megszüntetése,
továbbá a lakáscélú hitelekhez
kapcsolódó
kedvezmények
Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!
csökkentése, illetve a kedvezÍ ^ É L E L M I S Z E R - R A K T Á R H Á Z KFT.
|| ményezetti kör tervezett szűkítése lehet, ennek pontos részS z e g e d . V á s á r h e l y i P. u . 3-5.
letei azonban még nem ismei • e^^• • • • • 1
retesek - olvasható az origo in2 1 0 2100 Ft/kg
100 g
La Festa cappuccino
ternetes honlap összeállításá680 g
Magozott meggybefőtt
ban. Az adótáblához kapcsoló210
308 Ft/kg
(Sámson)
dóan, a minimálbér adómen139
1 / 1 kg
„B" rizs
tességének biztosítása érdeké29
Asztali só
1 / 1 kg
ben módosulhatnak az adójó680 g
Top-Mix savanyúság
váírási szabályok, és duplájára
180 Ft/kg
109
(Nagyatád)
emelkedhet az évek óta válto623 Ft/kg
249
400 g Babgulyás (Szepa)
zatlan összegű cégautóadó.
348 Ft/kg
400 g
139
Paprikás burgonya
A módosítások közül külön
400 g Húsgombóc paradicsomkiemelendő, hogy 2004-ben az
588 Ft/kg
235
mártásban (Deko)
ún. külön adózó jövedelmek,
600 g
199
331 Ft/kg
Vegyes íz (EKO)
így például az ingatlan átruhá430 g Nagymama lekvár
zásából és bérbeadásából, az
199
485 Ft/kg
málna, meggy, sárgabarack
értékpapír-kölcsönzésből, az
21
990
199
Pepsi Cola
árfolyamnyereségből származó jövedelem vagy a vállalkoTÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:
TÖRZSvásárlói
zásból kivont jövedelem adója
- 4 % kortya az
Lakossági törzsvásárlói kártyára
az eddigi 20 százalékról 25
- 8 % üzletben
Kereskedői törzsvásárlói kártyára
váltható
százalékra emelkedhet, lényeTel.: 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H . - P . : 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g .
gesen átalakulhat továbbá a
0

A tervek szerint 2005-ben már nem lesz kötelező
adóbevallást
benyújtani.
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN
kamatkedvezményből
származó jövedelem adózása is.
A tervezet szerint január elsejétől minden olyan magánszemély esetén, aki kizárólag
munkáltatótól, kifizetőtől szerez jövedelmet, az szja-t az
érintett
adatszolgáltatása
alapján az adóhatóság állapítja meg. Mindez azt jelenti,
hogy a 2004-es adóév vonatkozásában a kizárólag bérjö-

vedelemmel
rendelkezők
2005-ben már nem kötelesek
adóbevallást benyújtani. Változatlanul megmarad az önadózás és a munkáltatói elszámolás lehetősége, az adóhatósági
adómegállapítás
megteremtésével
azonban
csökkenhetnek a foglalkoztatók adminisztrációs terhei.
A Pénzügyminisztérium elképzelése szerint, az APEH a

rendelkezésére álló adatok és
a magánszemély nyilatkozata
alapján állapítaná meg az
adót. Amennyiben az érintett
a hatósági adómegállapítással
egyetért, nem lesz semmilyen
további teendője ezzel.
Az eva bevezetését követően
szerzett kedvező tapasztalatok
alapján a pénzügyi tárca az
adózási mód további egyszerűsítésére törekszik. Az adóalanyoknak már a 2004-es adóév
vonatkozásában sem kell az
egyszerűsített adózási mód választásáról ismételt bejelentést
megtenniük, az adóhatóság
ugyanis hivatalból mindaddig
köteles az adózót eva-alanyként nyilvántartani, amíg az
annak törlését nem kéri.
Az áfabevallás gyakorisága
tekintetében változnak az értékhatárok. Főszabály továbbra is a negyedéves bevallási kötelezettség. Havi bevallást kell
annak a gazdálkodónak készítenie, akinek az előző éves
adója az 1 millió forintot elérte. Eves bevallásra pedig kizárólag 250 ezer forintos összeghatár alatt lesz lehetőség.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
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sptember, szeptember,
nív a csengő, kisember
Ismét eltelt az önfeledt nyár, újra becsengettek az iskolákban.
Nagyon sok család „szeme fénye" most lépi át először az iskola
küszöbét. Ez az út lehet nagyon szép és eredményes, de lehet
göröngyös, néha akadályokkal tűzdelt.

A diákoknak mintegy fele túlterhelt, ami fáradékonysághoz, levertséghez és a tanulás
elleni tiltakozáshoz vezet.
Gyakran a szülők sem veszik
figyelembe gyerekeik terhelhetőségét, akiknek fizikális állapota szintén igen gyenge.

A cél, hogy gyermekünk képességeihez mérten a leghatékonyabban fejlődjön. Néhány
gondolatot szeretnék felkelteni
a szülőkben, pedagógusokban
közös
célunk,
gyermekünk
eredményes fejlesztése érdekében.

Minden szülő azt szeretné, ha
gyermekéből okos, tájékozott,
legalább egy területen kiemelkedőt alkotó felnőtt lenne. Ennek érdekében már kisiskolás
kortól különféle foglalkozásokra járatják a nebulókat, nagyon sok esetben a terhelhetőségüket figyelmen kívül
hagyva. Pedig a fáradékonyság, kedvtelenség és a tanulás
elleni tiltakozás intő jel minden gyermek környezete számára.
A szellemi és fizikai terhelést összhangba kell hozni.
Benkő Katalin, a Gyermek és
Serdülő Pszichiátriai Gondozóintézet vezető főorvosa elmondta: a gyerekek szellemi
terhelhetőségét nagyon fontos szem előtt tartani. Az intézet gondozói forgalmának
20 százalékát ugyanis a fejlettségi szintjüknek nem megfelelő feladatokkal terhelt vagy
túlterhelt fiatalok alkotják. Á
főorvosnő azt is megjegyezte:
sajnos nagyon sok olyan eset
van, amiről a szakemberek
nem tudnak. Velük együtt a
tanulási gondokkal és túlterheltséggel küszködő gyerekek
becsült aránya az iskolások
mintegy 50 százaléka.
Benkő Katalin azt is hangsúlyozta, hogy a szellemi terhelést mindenképpen össz-

hangba kell hozni a fizikai terheléssel, hiszen köztudott,
hogy a mozgás következtében
az agy oxigénellátása jelentősen javul. így a gyerekek
könnyebben felelnek meg a
szellemi kihívásoknak is.
A főorvosnő szerint minden 6
és 18 év közötti gyereknek szüksége van egy kialakított napirendre. A tanulást érdemes úgy
ütemezni, hogy a gyerek este
hétre befejezze azt és a lefekvés
előtt még lazítani is tudjon.
A Népszabadságban nemrég
F. Mérey Ildikó, főiskolai docens, az iskolai testnevelésre
és sportra épített nemzeti
mozgásprogram
szakértője
arról számolt be, hogy „az oktatásban eltöltött idő alatt az
egészség megtartásához szük-

FOTÓ: TESIK ATTILA

séges szintet a tanulók több
mint 40 százaléka nem éri el.
Ezeknek a diákoknak a fizikai
állapota igen gyenge, ezért folyamatosan fáradtak, és nem
tudják magukat kipihenni."
Sok gyereknek nincs is igénye
a sportolásra, az iskolai testnevelésórákon kívül nem mozognak szinte semmit. Ennek
egyik oka, hogy nem kerülnek
kapcsolatba és szeretnek meg
olyan sportágakat, amelyekkel
szabadidejükben is szívesen
foglalkoznának. Fazekas Márta, a Csongrád megyei ÁNTSZ
egészségvédelmi osztályának
munkatársa elmondta: akadnak olyan fiatalok is, akik időhiányra panaszkodnak, de ez
nem lehet megfelelő kibúvó.
MÁTÉ ERZSÉBET

Mi okozhat „zökkenőket", átmeneti nehézségeket a kis elsősöknek?
- A beilleszkedés. Az iskolába
lépéskor az új környezet, amelybe kerülnek.
- A lényegesen megváltozott
gyermekközösség, amelyben élnek.
- Változik a velük foglalkozó
felnőttek személye. Ebben a
korban a felnőttekhez erősen
kötődnek a gyerekek.
- Változik a foglalkozási mód
és a tevékenységi struktúra. Az
iskolai élet megszabott normáival, követelményeivel, értékelési rendszerével egészen
más világ, mint az óvodásélet.
- Változik az időbeosztás, fontos a tanulásra, játékra és pihenésre szánt idő helyes arányának betartása.
Mi segítheti a gördülékeny
iskolakezdést?

A munka nemesít - tartja a közmondás. Arról azonban a népi bölcselet
már nem szól, hogy függőséget okozhat, akár az alkohol. A workalkoholism, vagy ismertebb nevén a munkamánia mára egyre gyakoribb jelenség, elsősorban a férfiak körében.

többsége férfi.

Manapság a munkának nagy a becsülete hazánkban. Sokan annak is
örülnek, hogy egyáltalán dolgozhatnak valahol, bizonyos munkakörökben viszont az is elvárt, hogy „rugalmatlan munkaidőben", azaz látástól
vakulásig foglalkozzanak a beosztottak
céges ügyekkel. Ráadásul a társadalom
számára is becsülendő, ha valaki
agyonhajszolja magát. Természetesen
nem állítható, hogy aki sokat dolgozik,
pszichológiai eset, a határvonal azonban rendkívül keskeny.
Munkamániásnak azt az embert nevezik a pszichológusok, aki indokolatlanul sok időt és energiát fordít munkájára, és ezáltal más fontos dolgokat hanyagol el. Ezek az emberek megszállottak: kikapcsolódás helyett is dolgoznak,
mert azt elfecsérelt időnek érzik. Gyak-

ran úgy is építik fel munkakörüket,
hogy nélkülözhetetlenek legyenek, így
elmondhatják, ha szabadságra mennének, megállna a világ. Ők nem csak egyszerűen szeretnek dolgozni, kizárólag
az állandó hajtás mellett érzik jól magukat. A munkamánia egyébként nem
újkeletű jelenség. Ferenczi Sándor pszichoanalitikus már 1919-ben beszámolt
az úgynevezett vasárnapi neurózisról,
amely rosszkedvvel, sőt fejfájással és
hányingerrel járt azoknál az embereknél, akik munkaelvonási tünetektől
szenvedtek.
A munkamánia nem tekinthető betegségnek, de lélektani háttere megegyezik a kényszer- és szenvedélybetegségekével. Vasadi Anna pszichiáter
elmondta, legtöbb esetben a túlzásba
vitt munka nem más, mint pótcselekvés. Ezek az emberek azért menekülnek tennivalóikhoz és azért helyezik háttérbe érzelmi életüket, mert
pont az elől menekülnek. A családi
vagy párkapcsolatokban bizonytalanok, valószínűleg rossz tapasztalataik
miatt, ezért ezt a munkahelyi sikereikkel kompenzálják. A munkamániások döntő többsége egyébként férfi,
a nők szerencsére a családot minden

- A jutalmazás, a közös értékelés, a kritika megfelelő módon történő közlése. Az önbizalom, önértékelés kialakítása, erősítése.
- Megfelelő, változatos, vitamindús táplálkozás - reggeli
nélkül ne menjenek a gyerekek
iskolába!
- A tanszerek rendszeres ellenőrzése, bekötött füzetek,
könyvek, hegyes ceruzák stb.
- A szülők és pedagógusok
rendszeres párbeszéde, partnersége közös céljuk, a gyermek
fejlődése érdekében.
DR. STRÉNYER FERENCNÉ
TANÍTÓ-GYÓGYPEDAGÓGUS,
MONTESSORI-SZAKPEDAGÓGUS

Az óvoda után
jelentősen
megváltozott
környezet és nehéz
feladatok várják a kis
elsősöket

A munkamánia sokszor pótcselekvés

A munkamániások

a

DE NEHEZ AZ ISKOLATASKA...

Túlterheltek a diákok

- Több családnál tapasztaljuk, hogy a szülők tiíl sokat
követelnek a gyerektől - fogalmazott Mihály Ágnes, a szegedi Rókusi Általános Iskola
tanítónője. Hozzátette: az,
hogy a diák minél több területen kipróbálja magát,
hogy ezáltal képes legyen eldönteni, mi érdekli, mihez ért,
becsülendő szándék. Az azonban felháborító, ha egy szülő
fel akar vágni gyermeke tudásával és ezért küldi el mindenféle különórákra.
- Ez a probléma egyik fele, vette át a szót Tariné Matus
Ildikó, aki szintén tanítónő sajnos azonban az iskolai tananyaggal is rengeteg baj van.
Túl sok ismeretet próbál meg
a tanulók fejébe sűríteni és
nem marad idő a begyakorlásra.

g

körülmények között munkájuk elé
tudják helyezni.
A munkamániások, a szenvedélybetegekhez hasonlóan pszichiáter segítségére szorulnak, és nem csak azért,
mert saját életüket egysíkúvá, magánéletüket pedig tönkreteszik. A munka
megszállottjai egészségüket is kockáztatják. Egy tanulmány szerint például
azok körében, akik évekig nem mennek szabadságra, többszörösére nő a
szívinfarktus kockázata. Aki leszokik a
normál életritmusról, vagyis hétvégenként sem regenerálódik, az idegileg, szellemileg ésfizikailagis egy idő
után túlfárad. Immunrendszere legyengül, és fogékonyabbá válik a szív
és érrendszeri betegségekre is.
Vasadi Anna elmondta, a munkamánia mára világjelenséggé vált. A
szegedi pszichiáternőnek is egyre több
ilyen páciense van. Véleménye szerint
a problémát meg lehet előzni, ha képesek vagyunk nemet mondani. Ha
viszont valakiről főnökei tudják, hogy
bármit elvállal és mindig elérhető,
könnyen belekerülhet abba a mókuskerékbe, amelyből aztán már nagyon
nehéz kiszállni.
TÍMÁR KRISZTA

A stressz
és az infarktus
A túlságosan nagy munkahelyi stressz megkettőzi a szívinfarktus kockázatát - állítja
egy finn tanulmány. A finn
kutatók több mint 25 éven át
vizsgáltak rendszeresen 812 jó
egészségben lévő ipari dolgozót. Közülük 73-an hunytak el
cardio-vascularis problémák
következtében ezen időszak
alatt. A vizsgálatok során személyes beszélgetések, kérdőívek és orvosi vizsgálatok segítségével ellenőrizték a kísérleti alanyokat érő stresszt, a
vérnyomásukat és vérkoleszterin szintjüket. Ezzel azután
összevetették, hogy az 1973 és
2001 közötti időszakban országos viszonylatban hányan
haltak meg infarktus következtében. A kutatók mindezek
alapján arra a megállapításra
jutottak, hogy a munkahelyi
stressz (nagyobb követelmények, nem kielégítő elismerés,
alacsony fizetés, a társadalmi
elismertség hiánya) összességében kétszeresére növelte az
infarktus kockázatát az országos átlaghoz viszonyítva.

GYÓGYÍR
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Reggeli italok
Néhány éve megjelentek a boltok polcain az ún. „reggeli italok".
Ezeknek csak a fele tej, a másik fele pedig permeátum (egy tejgyári
melléktermék, ami ugyan tejből származik, de a tápanyag- és
ásványianyag-tartalma csak töredéke a tejének). Az így készült
termék tejfehérje- és kalciumtartalma csak mintegy fele a tej
ugyanezen értékeinek.
A „reggeli italokkal" az a probléma, hogy sok vásárló gyanútlanul
a kosarába teszi a külsőleg tejnek látszó, annál jóval olcsóbb
terméket, és ezzel akaratlanul is csökkenti a tejfogyasztását, illetve
a kalciumbevitelét.
A „reggeli italokat" hivatalosan nem is szabadna a tejjel,
tejtermékekkel közös polcon árulni a boltokban, de ezt sajnos a
legtöbb helyen megszegik.
KOLLÁR VIKTÓRIA DIETET1KUS

Ásványvizet a hölgyeknek!
A női szervezetre erősebben hat az alkohol, mint a férfiakéra.
Ezt eddig az általános italozási szokásokkal magyarázták, de
most a tudomány fényt derített a valódi okra.
MTI

A nők kevésbé bírják az alkoholt, mint a férfiak. Ezt most
tudományosan is alátámasztották. New York-i kutatók 230
nővel és 200 férfival egyenlő
mennyiségű alkoholt fogyasztattak el. Függetlenül a testsúlytól, és attól, hogy milyen
mennyiségű alkohol fogyasztását szokták meg, a nők vérében magasabb alkoholszintet

Kedves Házibetegeim
és tisztelt Üzleti
Partnereim!

mutattak ki. A tudósok megállapították, hogy a nők gyomrából az alkohol hatékonyabban szívódik fel, mint a férfiakéból. Ebből következik, hogy
a nők nem szoktathatják magukat nagyobb mennyiségű
alkohol fogyasztására. Tudomásul kell venni, hogy a nőknek más az anyagcseréjük, és
jobban teszik - így a kutatók ha inkább ásványvizet isznak.

MEOIFAT
WRIMSS CENTRUM

j i a t p y

Várjuk
Önöket
e g y kis pezsgős
ünneplésre:
2003. szeptember
4-én,
délután 16 órára.

tolS?'

PRAXIS

Fogorvosi
rendelő

•Tömések és pótlások minden fajtája

300 m 2 -en

* Digitális l á z m é r ő k , f ü l h ő m é r ő

9990 Ft-tól
6 9 9

Ft

8 0 9 0 Ft

Sópipa
• Sólámpa (nagy m é r e t )

6459 Ft

4 Sógyertya

1749 Ft

• Flavin k o n c e n t r á t u m
(15-20 n a p i a d a g )
• Holt-tengeri fürdősó
500 g M u r n a u r e r s
• Gumis fásli (2 szélességben)
• M a n i k ű r k é s z l e t (4 darabos)

PLASZTIKAI S E B É S Z E T
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

GYÓGYKÚRÁK

• Böjtkúra (tavasszal és ősszel)
Prevenciós gyógymód
Test-lélek-szellem tisztítása
Kezelés alternatív gyógymódokkal

(csuklós, felkaros)

FORRfiS
M f i G á N KLINIKfí

5590 Ft-tól
Ft
Ft
Ft
Ft

Scholl papucsok szezon végi
kiárusítása!!!!!
G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z
y ^ f ^ V üzleteink Szegeden, a S A S Patika mellett,
a C O R A Áruházban és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,
az Andrássy út 1. alatt t a l á l h a t ó k !

s m d í k t e t o v A l á s á t
NARANCS
EXTRA

MEDIFAT*

WELLNESS CENTRUM

FOGPOTLASOK

masszázsprogram

• Méregtelenítés
A szervezet komplex méregtelenítése
Gombafertőzések
Nehézfemmérgezés
Sav-lúg háztartás helyreállítása
Immunerősítés
Kezelés alternatív gyógymódokkal
• Mumifikálás
A teljes test nyirokmasszázsa után
egész test betekercselése rugalmas
pólyával
Méregtelenítő
Alakkarcsúsító
g
Kötőszövet állagának sűrítése
Cellulitises bőr kezelése
Fogyasztó
Étrendtanácsadás

Jelentkezni:
62/442-347, 20/470-7537

• alakot formál

/

• narancsbőrt mérsékel

I

• különleges masszázsfajták

GYÓGY-PALOTA KFT.
6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.
MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA
GERINC-, ÍZÜLETI
PROBLÉMÁK
KEZELÉSE
- ORTOPÉDIA:

tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,
KAMATMENTES

• 3 hetes kúrák
Szenzációs őszi kedvezmény!! 2 0 %
Bejelentkezés:
MediFat* Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

HITELRE IS!
dr. Moldovay Géza fogszakorvos
S z e g e d , Vitéz u. 5.
Tel.:
30/9357-841

Dr. Mécs László klinikai adjunktus
-

-

NEUROLÓGIA:

Dr. Szabó Ildikó

GYÓGYTORNÁSZ
GYÓGYMASSZŐR
- FIZIOTERÁPIA:
elektroterápia, UH-kezelés
- BIOPTRON LÁMPA
ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA

Dr. Benedek Erzsébet főorvos
Felvilágosítás, bejelentkezés:

62/550-797
ORVOSI, FOGORVOSI RENDELŐK
KIADÓK, rezsivel, diszpécserszolgáltatással (előjegyzés)
bruttó 1200 Ft-tól óránként
T.: 06-30/9-630-387

Orvostudomány a kozmetikában!
Oxigéninjekció - t ü nélkül

A plasztikai sebészet g y e n g é d f o r m á j a
A Bio-Oxigéri egy új, kíméletes technológia, mely 2 bar nyomással juttatja a tiszta, sűrített oxigént és az aktív kozmetikai
hatóanyagokat a bőr legmélyebb rétegéig táplálva és újjávarázsolva a bőrt.
: (^^aí^a^ssgs^^s^^^afeHHw^^^lgsaa^
i láeeiíirA i assaáÉsass,gaageafa .,,

G A L E N U S szakorvosok magánrendelője
SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4.
Bejelentkezés: munkanapokon 9-17 óráig. Tel.:

399
79-99
299
999

Í

• bőrt feszesít

R e n d e l é s i idő:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

Vérnyomásmérők

tartós szőrtelenítő módszer

6722 Szeged. Petőfi S. sgt. 47.
Bejelentkezés telefonon: 62/444-067

„...mérgek
nélkül
az új élet
tapasztalása..."

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

- szépen rajzolt szemöldököt,
- gyönyörű formájú, színes ajkakat
- igéző szemeket!

és mi a legjobb német géppel elkészítjük Önnek i

?

• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

Szeged, Bárka u. 1.

Szeged,Takaréktár u. 2.

TAJ-KÁRTYÁVAL
INGYENES!

^

HA IGEN! Akkor hívja a 4 9 1 - 7 0 9 - e t

(pókháióerek) és

F Ő N I X K Ö N N Y E STÚDIÓ

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás

v

mmmm

PIKKELYSÖMÖR KEZELÉSE
világszínvonalon,
többéves tapasztalattal.

ILLUSZTRÁCIÓ: GYENES KALMAN

SZERETNE

í LÉZERES >
VISSZÉRKEZELÉS
BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA

2000

Dr. Nagy Mária

• Konyhai m é r l e g

A relaxációs, a megnyugvást, a feltöltődést szolgáló gyakorlatokban is jó
ideje igen fontos szerepe van a muzsikának. Az agykontrollozók például folyamatosan hírelik, népszerűsítik a zene valóságos csodákra képes erejét. S
akik nem tartoznak semmiféle relaxációs irányzatba sem, csak úgy egyszerűen leülnek kicsit zenét hallgatni,
azok is érzékelik, hogy a muzsika kikapcsol, felemel, új erőket ad, kisimítja a fáradt, gyűrött, meggyötört idegeket, lenyugtat, elandalít, mintha átmosna - sokan a lélekdoktor díványa
helyett a sajátjukra dőlnek le, s a társas kibeszélés helyett a zenehallgatást
választják gyógyítónak. Eredményesen.
A kutatók hosszú ideje kísérleteznek
azzal, hogy megfejtsék a dallamok gyógyító erejének titkait. A legújabb kísérletek egyike például azt igyekszik igazolni, hogy a zenehallgatás következté-

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

ben a vérben csökken a fájdalmat hordozó kémiai anyagok szintje, s ezzel a
kínok is csökkennek. Franz
Wendtner
pszichológus kísérleti csoportjában a
páciensek egy különleges zenéjű lemezt hallgattak naponta közel félóráig,
közben lazítógyakorlatokat végeztek s három hét elteltével azt tapasztalták,
hogy mérséklődött a hátfájásuk. A gerincbántalmakkal, hátfájással küszködő betegeknek nemcsak ez a kísérleti
zene, de bármiféle csendes, nyugodt
tempójú muzsika enyhülést hoz, ha
naponta félórát hallgatják, vízszintesen háton fekve egy kemény ágyon
vagy a padlón. - A rákbetegek számára
reményt keltő legújabb híradások között is szól a fáma a gyógyító erejű zenéről: kísérletek mutatnak arra, hogy
bizonyos típusú rákos sejtek burjánzása a barokk muzsika rendszeres hallgatásától lelassul. A kemoterápiás kezelések idején rendszeresen zenét hallgatók könnyebben viselik el a kezelés
mellékhatásait. - A nehezen emésztők,
a gyomor- és bélirritációval kínlódok
pedig a zsigerekig hatoló, réges-régi
gregorián énekek hallgatásától is remélhetik állapotuk jobbra fordulását.
SZABÓ MAGDOLNA

Azt, hogy egyes betegek állapota könynyebbedik, ha zenét hallgatnak, már régen felismerték. A zeneterápia új lehetőségeit folyamatosan keresik.

Testfogyasztás!
Cellulitiskezelés!

2 ingyen kezeléssel
hosszabb kúrák

SZERETNÉNK
ÖNÖKKEL EGYÜTT
ÜNNEPÉLYESEN
BIRTOKBA VENNI!

*

Fájdalom ellen ZCnC

MediFat® Elektrolipolízis Orvosi zsíroldás műtét nélkül!

RENDELŐNK
FELÚJÍTÁSA
ELKÉSZÜLT!
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BŐR-, HEMIGYÓGYÁSZAT,
K0ZMETQLÓGIA
Dr. Tóth Kása Izabella főorvos
IDEGGYÓGYÁSZAT
Dr. Dibó György főorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr. Boncr István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA, LEZERTERÁPIA
Dr. Sonkodi Gábor szakorvos
KARDIOLÓGIA
Dr. Túri Piroska főorvos
ÉRSEBÉSZET
Dr. Szabó Tamás érsebész

62/326-739

NŐGYÓGYÁSZAT, SZÜLÉSZET
BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Burás Edit főorvos,
Prof. dr. Srabó Elek
magas vérnyomás kezelése
Dr. Varga-Tóth Andrea
Dr. Csajbók Éva
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
Dr. Kormányos Zsott
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY,
klinikai szakorvos
J
GASZTROENTEROLÓGIA
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Lénárt Zsuzsanna
Dr Ágai Zsuzsanna főorvos
°
egyetemi tanársegéd
FÜL ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT,
UROLÓGIA
HALLÁSVIZSGÁLAT
Dr. Pintér Olivér egyetemi adjunktus Dr. Török Klára főorvos
AMBULÁNS M Ű T É T E K
Dr. Csenke Zoltán főorvos

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:
62/567-843 Kovács Emma
62/567-849 Gergely Anikó

Oxigén:

egy úton

az élethez,

a fiatalsághoz,

a

szépséghez.

A Bio-Oxigén hatása: • Kisimítja a ráncokat, feltölti az arcot,
eltünteti a bőrhibákat, kezeli a pigmentfoltokat • Lassítja az
öregedési folyamatot, segíti a sejtek lélegzését • Regenerálja a
gyulladt, sérült bőrt, segít a nap káros hatásait legyőzni • Életet lehel a dohányosok bőrébe, ragyogóvá teszi a színtelen, sápadt bőrt • Plasztikai sebészeteken alkalmas lézeres hámlasztás, kémiai peelingek utókezelésére
UNI€XJE

Satkiné

Horváth

Éva

Szeged, Gyergyói u. 6. • Tel.: 62/430-991

GYÓGY-ÍR
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A FÉRFIAKNÁL A FELEDÉKENYSÉG, A ROSSZKEDV ÉS A MEREVEDÉSI ZAVAR INTŐ JEL

Fogamzásgátlás,
tapasszal
Forradalmi újdonságként hívta
fel a figyelmet a minap az
egyik bulvárlap óriási szalagcímében egy tapasz formájában forgalomba kerülő fogamzásgátló szerre.
MTI

A fogamzásgátlás folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll, éppen azért, mert
még nincs igazán megnyugtató, jó megoldása. Minden új
módszer új reményekkel kecsegtet, így érthető, hogy a hír
nagy visszhangot keltett. De
vajon valóban megoldaná a
nők régi és állandó problémáját? Dr. Czeizel Enáre orvos-genetikus az elsők között reagált
a hírre. Rámutatott arra, hogy
a tapasz általában, mint
gyógyszerbeviteli
módszer
nem új, tehát forradalminak
semmiképpen nem nevezhető. A neves genetikus szerint
nincs másról szó, minthogy a
hormonális készítményt nem
szájon, hanem a bőrön keresztül juttatják a szervezetbe. Ennek kétségkívül vannak előnyei, nevezetesen nem kerül a
fogamzásgátló szer a gyomorba és a béltraktusba, nincs
olyan veszély, hogy valaki elfelejti bevenni az éppen aktuális
tablettát, mert a tapasz folyamatosan, egyenletesen adagolja a hormont. Ami viszont
mellbevágó, az ára: a prognosztizált havi 12 ezer forintos
ár mégiscsak igen borsos az
amúgy is magas gyógyszerköltségekkel terhelt magyar
családok számára.

2003. szeptember 2., kedd

A klimax váratlanul kopogtat
Noha a férfiak esetében nincs
egyöntetű jele a klimax kezdetének, vannak tünetei,
amikre érdemes odafigyelni.
Ötven év felett egyszerű szűrővizsgálat kimutatja a prosztata betegségeket, és ezeken
lehet segíteni.
- A férfiak változó korának
nincs olyan éles határvonala,
mint a nőknél, ezért a férfiak
ötven felett inkább csak belecsúsznak a klimaxba - kezdte
magyarázni a férfiklimax jeleit
Pajor l/hzló, az SZTE ÁOK Urológia Tanszékének vezetője. - A
feledékenységet, a rosszkedvet,
az indítékszegénységet, a merevedési és vizelési zavart észlelik, bár ezek a tünetek sem
egyszerre jelentkeznek.
- Szervezett urológiai szűrés
nincs Magyarországon, mert a
szűrésben kulcsszerepet játszó vérvizsgálatot az egészségbiztosító nem finanszírozza - összegezte Pajor László,
majd hozzátette: A nők hasonló vizsgálata ingyenes,
ugyanazt a férfiaknak az OEP
nem fizeti ki. Az ingyenesen
meghirdetett szűréseinkre is
kevesen jönnek el, mert éppen
a veszélyeztetett korban lévő
férfilakosság ódzkodik az orvostól. Egy vérvétel pedig elég
lenne, hogy kiszűrjük az esetleges gondokat, és segíteni
tudjunk.
- Az öregedő férfiaknál sokféle betegség előfordulhat,

Ötven felett a férfiaknak

is számolniuk kell a változáskori

ilyen a magas vérnyomás, a
cukorbetegség, a különböző
mozgásszervi betegségek, az
elhízás, a prosztatabetegségek
és a merevedési zavarok - sorolta a tanszékvezető, majd
rátért a részletekre. - A felmérések szerint a merevedési zavarokkal küzdő férfiak közül
csak minden ötödik fordul orvoshoz. A többiek elszenvedik
a problémát vagy éppen olyan
látszatmegoldás felé fordulnak, mint az alkohol, pedig az
utóbbi időben forradalmi vál-

problémákkal.

tozást hozott többféle gyógyszer is. A gyógyszeres beavatkozás előtt minden esetben
kivizsgáljuk a pácienst, hiszen
a merevedési zavar nagyon
gyakran csak a tünete valamilyen háttérben húzódó általános betegségnek. Ha azt a betegséget - magas vérnyomás,
cukorbetegség - kezeljük, már
lehet, hogy segítettünk a merevedési képességen is. Azt a
tényt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az
öregedés természetes folya(FIZETETT IIIRDETES)

Felkészítő és gólyatábor

mat, a kezelésekkel tehát csak
az életkornak megfelelő állapotot állíthatjuk helyre.
Rendkívül fontos a megelőzésben a mozgás, legyen az
bármilyen rendszeres testedzés, séta, tenisz, biciklizés.
A mozgás hiánya eredményezi
a sokféle mozgásszervi megbetegedést, és tapasztalataink
szerint a műtéti beavatkozáshoz sincs az idősebbeknek
elegendő energiatartalékuk.
A természetes öregedés velejárója bizonyos hormonok

E L A D Ó .

Tt

IRODÁNAK, S Z É K H E L Y N E K S Z É L E S KÖRŰ HASZNOSÍTÁSI
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ.

Ár: 38 M Ft.
Érdeklődni lehet: 0 6 - 3 0 / 2 3 9 - 4 3 6 8

kapjanak. Lényeges szempont volt
az is, hogy megismerjék egymást a
leendő hallgatók, nemcsak azokat,
akikkel egy szakot választottak, ha-

#

A gólyák véleménye.,.

A „gólyáknak" nem volt könnyű dolguk a vetélkedőkön.

sekben; egyes ügyek elintézés módja; információszerzés mindennapi
életükkel kapcsolatban; a vizsgaszabályzat megismerése; a hatékony érdekképviselet; a fogalmak definiálása: mi is az „UV", a „T.O." a HŐK
stb. A tanulmányi csoport munkatársai is bemutatkoztak a hallgatóknak, és utána elmondták, kihez milyen'kérdéssel lehet fordulni. Újdonság ebben az évben, hegy a tanulók
most vehetik fel először számítógépen a tantárgyaikat, kurzusaikat.
A másik részbe, a gólyatábor lebonyolításába idén a HÖK is bekapcsolódott. Bense Erzsébet táborvezető szerint nagyon sokszínű, színvonalas programokkal próbálták íelejtheteüenné tenni az „újoncok"
számára az első napokat. Délutánonként tartalmas szórakozást
nyújtva különféle sporteseményekkel, vetélkedőkkel, uszodai programmal, paprikás krumpli főzéssel,
egyéb tréias játékokkal, esténként
zenés bulikkal töltötték el az időt.
Az idei ünnepélyes tábornyitón
megjelent dr. Badó Attila, a SZTE
hallgatói és közkapcsolatokért felelős rektorhelyettese, valamint dr.
Kozma József várospolitikai alpolgármester is.
•
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Clio

NE ERJE BE KEVESEBBEL!

A hallgatók számítógépen veszik fel tantárgyaikat, kurzusaikat

más ápoló, a szociális munkás, a
védőnő és a gyógytornász.
attól, hogyan fogok én eligazodni Szegeden, ugyanis rnég nem jártam itt Jó érA felkészítő tábor négy évvel ezzés volt, hogy a „iőgólyák" már az állomáson vártak bennünket. Igaz, Budapeselőtt indult A célja az volt, hegy a
ten is van Hyen képzés, de azt hallottam több helyről, hogy a szeged erősebb,
kredit-rendszerrel, a követelményekjobb képzést nyújt, ezért tetvéteUztem kfe. Az első benyomásaim nagyon jók.
kel megismertessék a hallgatókat.
Túri Bernadett, diplomás ápoló szak, Csanytelek: izgalmas a gólyatábor.
Kellemes meglepetést okoztak a felkészítő foglalkozások, ugyanis a tanulMindegyik szakról hívtak oktatókat,
mányok területén rengeteg segítséget kaptunk: Most már a kredit-rendakik kommunikáció, döntés, szemészertől sem tartok annyira, mert sok hasznos dolgot megtudtam róla.
lyiségfejlesztés témakörökben tartottak csoportfoglalkozásokat. Idén az
szerveztek ilyen jellegű rendez- nem a többieket is. A szervezők az előbb említettek mellett nagyobb
vényt, a korábbi években viszont elszállásolásnál is erre törekedtek. hangsúlyt kapott a tanrend bemutanem volt saját gólyatáboruk. Egy Egy szobában kapott heivet a diplo- tása, a hallgatói felelősség a döntéévvel ezelőtt Juhász Jenő, a SZTE
EFK Diáktanácsadó Központjának
irodavezetője kezdeményezésére
és szervezésével megtartották az első új típusú kari gólyatábort, amely
talán egy kicsit más, mint a többi
intézményben szokás. Két programsorozat futott egymás mellett.
A gólyatábor vidám, játékos, szórakoztató programjait délután, míg a
tanulmányokra való felkészülést
segítő foglalkozásokat délelőtt tartották. Fontosnak érezték, hogy az
események Szegeden legyenek, a
főiskolai kar épületeiben. Ezzel jó
lehetőség kínálkozott arra, hogy a
diákok tájékozódhassanak a városban, valamint a főiskola életéből,
hangulatából, rendjéből is Ízelítőt
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Kétszintes főépület plusz padlástér-beépltési lehetőség,
az udvarban raktár, kiszolgálóhelyiségek,
úszómedence, zárt udvar.

A felsőoktatási intézményekbe jelentkezett hallgatók számára lassan elérkezik a szorgalmi időszak, amely különösen az első éveseknek nem könnyű, ugyanis egy teljesen új közegben, új elvárásokkal,
újfeladatokkalkell szembenézniük. A Szegedi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán (SZTE EFK) szinte egyedülálló módon
segítenek az első éveseknek, hogy minél előbb eligazodjanak a tanulmányirendszerbenés közben közösséggé is kovácsolodjanak.

Gelányi László, gyógytornász szak, Szeged: nagy élmény számomra
ez a tábor, hiszen megismerhetjük a többi szakra jelentkezett társainkat,
akik az ország minden részérőI érkeztek. A telsőbb évesek pedig igen
hasznos információkkal láttak el bennünket. Már barátokat is szereztem.
Azt mondhatom, elönyösebb pozidóból indulhatunk azoknál, akik különféle okokból nem vehettek rész a táborban.

DOMBAI TÜNDE

Szeged, Csongrádi sgt.-hoz közeli,
370 nm-es épületegyüttes 671 nm-es telekkel

Évkezdés előtt a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Az egészségügyi főiskolai karon az
elmúlt héten megrendezett gólyatábor múltja 25 évre nyúlik vissza,
Akkor még mint védőnőképző

szintjének csökkenése, ezeket
csak kóros esetekben szabad
pótolni. Az utóbbi években világszerte fellendült a hormonpótlás „divatja", de a legújabb
kutatások utalnak rá, hogy
kockázatokat rejt magában. A
kívülről bevitt hormont a szervezet ugyanis úgy fogadja,
hogy több saját hormont nem
termel, így a beavatkozás hatására a szervezet hormonháztartása felborulhat. Egyszóval az elkezdett hormonkezelést már nem lehet abbahagyni. A férfi nemi hormon ráadásul elősegítheti a
prosztatarák
kialakulását,
ezért ezt a hormont kizárólag
abban az esetben lehet beadni, ha a betegnek biztosan
nincs prosztatarákja, és folyamatosan ellenőrizni kell az
egészségét. Ha csak a gyanú
árnyéka felmerül, a kezelést
azonnal le kell álh'tani, ekkor
viszont azonnal visszatér a
hormonnal kezelt probléma.
Bár az emberi test genetikai
kutatások szerint százhúsz évre van kódolva, a hosszú élet
minőségének javítása óriási
kockázatokat rejt magában. A
férfi nemi hormon a szexualitás mellett a kreativitás hormonja is, a gondolkodáshoz és
az új dolgok felfedezéséhez is
feltétlenül szükséges. A klimaxos férfiaknál csökkenhet a
hormon szintje, ekkor válnak
feledékenyebbé, és már nem
olyan mértékben kezdeményezők, mint korábban.

Clio Free már 2.290.000,-Ft-tól!

ASSlSTANcrfl

A Renault-nál nem kell lemondanod a kényelemről. Az új Clio Free verzó alapfelszereltségéhez tartozik a szervokormány, dupla légzsák, a 2xl5W-os rádió-magnó, az elektromos ablakemelők elöl és a központi zár. 1,2 60 LE-s vagy 1,5 d ó
6 5 LE-s motorral mindez már 2.290.000,-Ft-ért a Tiéd lehet!
A Clio Kupa jól felszerelt limitált széria sportos külsővel és vagány bordó-fekete
belsővel. A gazdag felszereltség része a 4 légzsák. ABS, szervokormány, sportülések, bör kormánykerék, és a 2x15 W-os tádió-mono CD. Mindezt 4 féle motorral
kínáljuk és akár már 2.530.000,-Ft-ért hazaviheted. Várunk Márkakereskedésünké i

www.rcn^lt.hu
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Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ
ig címmel. Megtekinthető naponta
10-től 18 óráig, hétfőn szünnap.

KÖZÉLET

PONT
O
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MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Doktor Szöszi 2. Színes, magyarul beszélő amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, fél 7 és este háromnegyed 9 óra: Blanche. Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és este fél 9 óra: Gerry. Színes amerikai íilm; délután negyed
7 óra: Enyém vagy. Színes spanyol
film.
PLAZA CINEMA
CITY
Túl mindenen: 13.45, 20.15 óra.
Segítség hal lettem: 13, 14.45 óra.
Charlie angyalai 2: 16.15, 18.15
óra.
Oviapu: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
óra. Doktor Szöszi: 13.30, 15.45,
17.45, 19.45 óra.
Szindbád: 13.15, 15, 17.15 óra.
Sporttolvajok: 19.30 óra.
Hulk: 13.30 óra. Sorsdöntő nyár:
16, 18, 20.15 óra. Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
17.30 óra. Az igazság órája: 13,
15.15, 19.45 óra. Terminátor 3:
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra. A fülke: 14.45, 16.45, 18.45, 20.30 óra.
Mátrix: 17 óra .Azonosság. 14.15,
19.45 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Szindbád
- Hét tenger legendája. Színes, m.
b. amerikai hlm; este 8 óra: Veszett
vad. Színes amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: A sötétség leple. Színes
amerikai hlm.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Több a sokknál. Színes amerikai romantikus vigjáték;
este 8 óra: Az igazság ökle. Színes
amerikai akciófilm.
A Kacsoh Pongrác
Művészeti Iskola Központja

SZEGED
Közéleti Kávéház és a Baráti Kör
rendezvénye du. 4 órakor a Somogyi-könyvtár Csillag téri fiókkönyvtárában (Kereszttöltés u. 29.):
Dankó Pista Fölsővároson... címmel, a dalköltő halálának centenáriuma alkalmából. A megemlékezés vendégei: Bányai János, a
Dankó Pista Emlékéért Alapítvány
elnöke és Telekné Tóth Anna, az
alapítvány ritkára. A rendezvény
háziasszonya: Pap Andrásné, a
riókkönyvtár vezetője.

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

Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde
út 42.)
de. 10-től du. 6 óráig,
a vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-től
17 óráig várja a természetet kedvelő látogatókat.

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.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési Központban (Temesvári krt. 42.) megnyílt
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. Megtekinthető szeptember 7-éig, szombat és vasárnap kivételével de. 10-től Móráig.

A Novotel Szeged Szálloda éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig,
az étterem teljes nyitvatartási ideje
alatt: 6-tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum (Felső Tisza part 10.)
látogatható: keddtől péntekig 15től 18, szombaton 13-tól 16 óráig,
vasárnap szünnap.
VÁSÁRHELY
Tbrnyai János Múzeum - 4. Kerámia Szimpózium; Szkíták - régészeti kiállítás. Állandó kiállítás: az
újkor és a rézkor művészete, Hódmezővásárhely művészete, Kiss Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-től 17,
kedden 10-től 15 óráig, hétfőn
szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva:
13-tól 17 óráig.
SZENTES
A Koszta József Múzeumban „Aki iszik belőle, váljék egészségére!" - kiállítás a múzeum butellagyüjteményéből. Állandó kiállítások: Szentes népélete; Oppidum
425 (mezővárostól a vásárvárosig);
Koszta József festményei; jubileumi
régészeti kiállítás. Nyitva: du. 1-től
5 óráig.

A Bartók Béla Művelődési Központ B garériájában (Vörösmarty
u. 3.) megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása. Részt vevő művészek: Elekes
Károly, Erdélyi Gábor, Imre Mariann, Kótai Tamás, Lovas Hona,
Sinkó János, Szabics Ágnes, Szász
György, Takács Eszter, Wechter
Ákos. Megtekinthető szeptember
7-éig, hétfőtől péntekig 10-től 18
óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománckiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig naponta 10-től 18 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi fejedelmi lelet; úton-útfélen - múzeumi kutatások az M5-ös autópálya
Csongrád megyei szakaszán, valamint Három a tánc! - magyarországi táncábrázolások 1686-1940-
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(Szeged, Párizsi krt. 27.
Tel.: 486-525)

A Szegedi Vízmű Rt.
FELKÍNÁL

M E G V É T E L R E

ARVERES UTJÁN,

pótbeiratkozást tart

1 db GAZ-DY 3309 típusú, 4210 kg hasznos teherbírású,
1997-es évjáratú,

hegedű, zongora, klarinétszaxofon, magánének,
színjátszás és kerámia
szakokra.
Beiratkozás szeptember 2-8. kőzött
9.00-16.30-ig, folyamatosan.
Órabeosztás zenei szakokon:
szept. 3-án, 16.30-kor.

A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az érdeklődőket de. 10-től du. 6 óráig.

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ TEHERGÉPKOCSIT.
Az árverés időpontjáról a regisztrált jelentkezőket kiértesítjük.
|
|

Érdeklődni munkaidőben a 62/554-738 vagy a 06-20/344-5006
telefonszámon lehet, Gál István gépjármű üzemvezetőnél.
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OVaillant TERMOMAX

VELÜNK BE TUDJA FEJEZNI A HÁZÁT!

Vaillant M A G 17/1 X Z C +
vízmelegítő
33.990.-

S i e m e n s R Ó E 10i.1 h e t i p r o g .

Vaíiiant V U W 2 4 0 - 3 P R O f a ü k a z á n
kombi, ion, k é m
AKCIÓ!

16 X 2 A i p e x T b e t m X S

9.990,-

Junkers Euroine Z W 23 K E falikazán

kombi, un, kém

i j A c é B e m e z k á d 150,180,170 cm

AKCIÓ!

Hajdu Z-80 viSanybojjler

T e r m o m a x T e r m o Ö V C O L O R N2S
öntöttvas álló kazán , őrtango®
119.990.-

fűtési cső

Arision E U R Ó S G A 1 2 0 L
SádbujlBr

55,990.-

Hajjdu Z-80 v ű l a n y b c j l e r

29.990.-

11.990.29.990.-

4.690,-

rozsdamentes

mosogató 860x435
egymed.,+ cseptát.

7.995.-

WILO ÖNTÖZŐ BERENDEZÉSEK NAGY VÁLASZTÉKBAN.
tekm.K

STAR

RADIÁTOROK
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SZEGED,

DOROZSMAI

ÚT 33.

BEJÁRAT A BUDAPESTI ÚTRÓL TEL.62/5S9-130

19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték
Kívánságműsor
21.05 Stradivari
Olasz tévéfilm, ILI. [16]
22.30 Kedd este Benne: Híradó
23.00 Panoráma
Benda Lászlóval 116]
23.35 Magyar Filmműhelyek
- Magyar Operatörök
Társasága Operatőrrendezők, rendezőoperatőrök 116]
0.45 Kárpáti krónika
t v 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató,
vidám reggeli csevej 9.15 Tripla
vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.50 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 100.
10.40 Teleshop 11.40 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat [12] 12.10
Bajnokcsapat kerestetik Amerikai
ifjúsági sorozat, 7. 13.05 Szimatoló ellenség Francia vígjáték 14.45
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.10 Charlie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat,
13. Philipp öccse 16.05 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat, 158.
16.35 Jakupcsek [12] 17.30 Betty,
a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 139. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A tv2 magazinja [12]
19.45 Irigy Hónaljmirigy
- Rémségverseny
20.50 Szeret, nem szeret
Napi komédia [12]
21.10 Forráspont Amerikaifrancia-japán akcióhlm [16]
Közben: kenósorsolás
23.00 Nyom nélkül Máté
Krisztina bűnügyi
oknyomozó műsora [16]
0.00 Jó estét, Magyarország!
0.45 Szavak, csak szerelmes
szavak
3.00 Aktív A tv2 magazinja (ism.)
3.40 Vers éjfél után

K L U B

229.-

Laguna w c tartály
TEKA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat, 2. A pályázat (ism.)
[16] 10.00 Nem csak a 20 éveseké a világ Szenes Iván írta. Ismétlés az első sorozatból (ism.)
10.55 Új-Zéland természeti világa Japán természetfilm-sorozat,
I. Röpképtelen szigetlakók nyomában 11.30 A sötétlő nap - Az
199l-es teljes napfogyatkozás Japán dokumentumfilm 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.05 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat, 16. A lottószelvény
(ism.) 14.00 Srpski Ekran 14.30
Unser Bildschirm 15.00 Esély
15.30 Androméda Amerikai scifi tévéfilmsorozat, 4. A hamis álarc igazsága (ism.) |16] 16.15
Kérem a következőt! 16.30 Egy
nap Beer Miklós püspöknél
16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor 17.50 Tempó! Francia szórakoztató sorozat 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Don Matteo Olasz
bűnügyi tévéfilmsorozat. A skorpióstratégia (ism.)

i z h d m

1 6 X 2 AJpex-Therm X S

Tertnomax Color N/E 35
öntöttvas álló kazán, ion
144.990.-

mtv
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FAXí 62/559-131 I

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
jism.j 9.15 Játékzóna 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 143.
10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
I I . 2 5 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Fókusz-portré [12] (ism.) 13.40 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35
Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm
15.20 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.25 Fedőneve: Puma Német akciófilm-sorozat,
4. A szemtanú 16.15 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A
szembesítőshow [12] 17.20 Mónika - A kibeszélőshow [12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [ 12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.25 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2137-2138.
21.00 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat.
21.55 Szupermozi: Python 3.
23.25 XXI. század [12]
23.50 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12]
0.05 Híradó - Késő esti kiadás
0.10 Sportklub
0.15 Művészbejáró: A Kék Hold
völgye Amerikai film, 2/1.

DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Hírek, meteorológia 8.15
Mondák a magyar történelemből:
Korona és kard 8.30 Műsorismertetés 8.35 Váltó (ism.) 9.05 Bábolna
2003 Nemzetközi Díjugrató Verseny
9.25 A tanú Magyar játékfilm 11.10
Talentum 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Híradó, déb harangszó,
műsorismertetés, vers 12.20 Gazdakör (ism.) 12.30 Élő egyház Vallási
híradó 13.00 Ugrásváltás Lovasmagazin 13.30 Célkeresztben (ism.)
14.00 Vitatott személyek 15.00 Balatoni barangolások: A Keszthelyihegység 15.20 Az élő bolygó 16.15
Öt órai zene 16.20 Kamasz útra
(ism.) 17.00 Klipsz Könnyűzenei műsor 17.30 Sebességláz 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Szívtipró girm
19.00 Égtájak Határon túli magazin
19.30 Mese: Tesz-Vesz város
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Keresztelő
21.50 Oda-vissza
22.05 Gong Kulturális hetilap
22.45 Kátrány - Tar
0.15 Ferenczi György és a Herfli
Davidson 0.25 Vers 0.30 Himnusz,
műsorismertetés 0.35 Híradó, sport
1.00 Mese 1.10 Jégkrémbalett 2.25
„100 éve történt": Isten veled, haza!
Magyar animációs film 2.30 Ezer év
szentjei: Szent László
rr>2

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 A Man-szigeti ember Angol film (ff.) (feliratos!] 11.15
Sanzonok hangján Reményi Gyenes
István költői műsora 12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévérilmsorozat, 41. 12.50
Nemzeti értékeink A Balaton élővilága 13.10 A primadonna Honthy Hanna Operett-összeállítás [16]
14.05 Kárpáti krónika 14.15 Lajtha
László, a néptánc- és népzenekutató 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 10. 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Olimpiai
magazin
19.40 Esti mese Benedek Elek
meséi. Magyar
mesehlmsorozat
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin határon
innen és túl
22.00 Fanny Francia tévéfilm 116]
23.35 Záróra
0.40 A Birodalom Dán-svéd-német-francia tévérilmsorozat, 6. Vándormadarak [18] 2.00 Ablak-praktikus 2.30 Panoráma Benda Lászlóval [16] 3.05 Esély Segítőtárs - sérült emberek műsora 3.30
Dubrovay-szóló nagybőgőre 3.50
Telesport Olimpiai magazin

hm S Z E G E D
T E L E V Í Z I Ó

6.30 Híradó (ism.] 7.00 Sport - magazinműsor (ism.) 7.30Estelőválogatás jism.| 8.00 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ: a
diabetes (h] 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Egészségmagazin
(h) 16.30 Az ózdi kohászkodás 150
éve (h). 17.00 Pénzháló - országismereti játék-élő közvetítés 17.30
Kimba (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés (h)
19.00 Híradó 19.30 Business-mix
- gazdasági hírek (h| 20.00 Estelő
21.00 Trópusi hőség, 64. rész. Kanadai bűnügyi tv-film 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

lak 18.15 Pénzháló - országismereti
játék (élő közvetítés) 18.30 Fókusz:
összefoglaló a pedagógiai konferenciáról 19.00 Híradó 19.15 Mi csak
kérdezünk... Kalendárium 19.30
Business-mix magazin - a gazdaság hírei 20.00 Hatlábú birodalom
20.30 Nyitott világ: a diabetes 21.00
Trópusi hőség. M. b. kanadai bűnügyi tvfilm-sorozat 64. rész 22.00
Bence-show 22.30 Nyári élményeink: makói nyári művésztelep 23.00
Képújság

• TV

VÁSÁRHELYI VÁROSI TavÜÓ

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.|
17.00 Gyerekeknek Fecsegő tipegők
amerikai rajzfilm, 2. rész 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó
20.15 Nap kérdése 20.20 Feketénfehéren. Amerikai akcióhlm 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Expedíció 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.3022.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM 95.4

ÁÁRádió88

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonta
(Patkós Attila] 20.00 Eusztá-.
da (Ádám Péter-Szimicsku
László) 21.00 Kiss Kata
v

G
——

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
fuventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Mariann 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter. Tel.: 06-30-3030-244 és 44-22-44 20.00
Euro-express Dénes Tamással 22.00 Sztársáv Várkonyi
Attilával

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: a
Szegvári Egyesített Közművelődési Intézmény közösségfejlesztési programja. Vendégek:
Kovács Ildikó vezető, Nagy
Sándorné népművelő 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
16.00 Női magazin 20.15
Kvízválasztó, zenei válogatás

A nap filmje
RTL Klub
21.55 Python 3.
Amerikai
akciófilm

tJWJ
22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki magazin
20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

®
Hűn

7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Verseny (ism.) 22.00
Szeged hírek fism.)

mm
m

A

m
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6.00 Hatlábú birodalom 6.30 Nyitott világ: a diabetes 7.00 Torna
csontritkulás ellen 7.30 Megkülönböztető jelzés (ism.) 8.00 Híradó
(ism.) 8.15 Mi csak kérdezünk...
Kalendárium 8.30 Kimba 9.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék (élő közvetítés) 17.30
Kimba 18.00 Vásárlási műsorab-

Fsz.: William Zabka, Dana
Ashbrook, Alex Jolig
Egy amerikai és orosz katonákból álló speciális alakulat
szupertitkos akciót hajt végre
az Urál-hegységben. Feladatuk befogni, majd Amerikába szállítani egy elképesztő
méretű, mutáns piton kígyót,
amely az egyik barlangban rejtőzködik. A sikeres akció után
a hüllőt egy katonai repülővel
szállítják a célállomás felé. A
viharba került gépet azonban
csecsen terroristák lelövik. A
veszedelmes rakomány végül
az oroszok kezére kerüi. A katonai bázison azonban nem
tudnak ellenállni kíváncsisá•guknak, és felnyitják a konténer tetejét. Az óriáspiton kiszabadul és irtózatos pusztításba kezd...

MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Várta a tanévkezdést ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-özeneteiket 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.
MI LESZ A SÍROKKAL?
T. J. sajnálattal hallja, hogy eldőlt
a szegedi Gyevi temető sorsa. Olvasónk arra lenne kíváncsi, mi
lesz a sorsa a sírokban maradt
emberi maradványoknak. Hozzátartozóját egyelőre nem tudja
elhozni a bezárt sírkertből. Azt is
hallotta, hogy a Belvárosi temetőben egy közös sírba helyeznék
el a földi maradványokat és egy
oszloppal jelölnék meg a helyet.
Attól tart, hogy ebből nem lesz
semmi, és egyszerűen ráépítik a
házakat a csontokra.

GÖDÖR A KLINIKÁNÁL
A szegedi új kfinika feljárója
előtt egy hatalmas gödör éktelenkedik az úton - telefonált P.-né.
Olvasónk szerint ez nagyon balesetveszélyes, ugyanis az idősek,
kerekes székkel közlekedők alig
tudnak emiatt ki-be járni a klinikáról.
ROSSZ PAD A MEGÁLLÓBAN
Sz. K. azért telefonált, mert Szegeden, a Novotel Szállóval szembeni villamosmegállóban rossz a
pad. A várakozó utasok le szeretnének ülni, de nem tudnak. A
szemben lévő megállóban jók a
padok, ezért oda kell átmenniük.
A törött padot ideje lenne kicserélni.

Mára kérdeztük:

örül-e a lehűlésnek?
ISf

H

T r t ? M

IbfcN
Az SMS számlázása

™

NfcjM

normál tarifa szerint

történik.

06-30/30-30-921
Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
LAZAR ZSOLT SÁNDOR
Augusztus 31., 15 óra 40 perc, 4670 g. Sz.:
Oltyán Szilvia és Lázár Antal Sándor (Szeged).
HALMÁGYI ADÉL
Augusztus 28., 14 óra 22 perc, 2940 g. Sz.:
Dicső Bernadett és Halmágyi Csaba (Kiskunhalas).
GYÖRGY ALEXANDRA
ZSUZSANNA
Augusztus 31., 18 óra 25 perc, 3150 g. Sz.:
Szűcs Szilvia és György József (Szeged).
VÁSÁRHELY
KOVÁCS VIRÁG RE KA
Szeptember 1., 8 óra 10 perc, 3300 g. Sz.:
Bartósiewicz Éva és Kovács István (Hódmezővásárhely).

mm
MÉSZÁROS ZSOKA
Augusztus 29., 12 óra 20 perc, 3750 g. Sz.:
Igaz Éva és Mészáros Attila (Makó).
SZABÓ KITTI PETRA
Szeptember 1„ 4 óra, 2650 g és
SZABÓ KRISTÓF MÁTÉ

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

RAKONCZAI REBEKA
7. osztályos tanuló:
- Sajnos gyorsan eltelt a nyár, de
azért vártam már az iskolakezdést. Még a tanulás nem hiányzott, ellenben az osztálytársaim
annál inkább! Jó velük találkozni, elmeséljük egymásnak nyári
élményeinket. Mivel földeáki
vagyok, hét közben kollégiumban lakom. Egyébként a szobatársaim is nagyon hiányoztak
már.

LAKATOS-TOTH PAL
9. osztályos tanuló:
- Igen, kíváncsian vártam a sulit. Mivel most kezdem a gimnáziumot egy új intézményben,
nagyon érdekel, milyen lesz. Az
osztálytársaim nagy része még
ismeretlen számomra, s természetesen a tanáraim is újak lesznek. Remélem, az elkövetkezendő négy év alatt egy jó kis közösség alakul majd ki az osztályban.

Lapjukban már többször szó esett a szegedi villamosok állapotáról. Szerintünk a 4-es járat vonalán
a pálya állapota is igencsak siralmas. Komolyabb
rekonstrukció nélkül, a jelenlegi járműparkkal
csak felgyorsították az állapotok romlását azzal,
hogy a 3-as villamost is erre terelték. A Tisza Lajos
körút és Dózsa utca kereszteződésében lakunk. A
kereszteződés közepén, a házunkkal szemben
mind a négy villamossín a hegesztéseknél eltört, a
beton útburkolat a síntörések környékén kb. 10
méteres szakaszon összetört, ami azt jelzi, hogy
nagyokat lengenek a törött sínvégek az elhaladó
villamosok alatt. Az útburkolat alatt még ki tudja,
mekkora gödrök lehetnek, mert a házunk födémje
centimétereket leng, megreccsennek a falak, gerendák és az ajtótokok. A villamos elhaladtakor mint-

ha földrengés döngetné a házunkat, csak azt várjuk, hogy mikor dől össze. Az SZKT-nál - korábban
- a nagy hidegre hivatkoztak, mondván: csak akkor
lehet elkezdeni a munkát, ha a hőmérséklet fagypont fölé emelkedik. Azóta ez bőven megtörtént. A
villamosvezetők pedig - amíg a hibákat ki nem javítják, - a síntöréseknél legalább lassíthatnának.
Az illetékes helyen pedig valaki gondolkodhatna
azon, hogy a sínvégeket egyéb módon hogyan lehetne rögzíteni, mert a hegesztések - főként a téli
hidegben - újra meg újra szétpattannak, pláne ha a
síneket alulról nem támasztja alá semmi. Szeretnénk remélni, hogy mielőbb elkezdik a pálya rendbehozatalát.
MESTER FERENC,
SZEGED

Mozis élményeim
Szeptember 1., 4 óra 10 perc, 3200 g. Az
ikrek szülei: Pópity Rita és Szabó János
(Makó).
SZENTES
FEHÉR PÉTER ROLAND
Augusztus 29., 9 óra 40 perc, 3310 g. Sz.:
Földi Csilla és Fehér Péter (Kunszentmárton).
KOVÁCS ENIKŐ
Augusztus 29., 17 óra 28 perc, 2410 g és
KOVÁCS LILIÉN
Augusztus 29., 17 óra 30 perc, 2730 g. Az
ikrek szülei: Jaksa Beáta és Kovács Zsolt
(Fábiánsebestyén).
AJTAI KIARA
Augusztus 30., 20 óra 30 perc, 1980 g. Sz. :
Mihály Szilvia Erika és Ajtai Zsolt (Csongrád).
SÁRKÖZI SOMA ATTILA
Augusztus 31., 13 óra 45 perc, 3790 g. Sz.:
Tóth Edit és Sárközi Attila Sándor (Csépa).
VARGA DÓRA
Augusztus 31., 20 óra 48 perc, 2560 g. Sz.:
Asztalos Marianna és Varga Gábor (Szelevény).
Gratulálunk!

Olvastam,
hogy hamarosan
megkezdődhet a vásárhelyi Art
mozi felújítása, miután 18 millió
forintos támogatást nyert a város
a kiírt pályázaton. Erről jut
eszembe, hogy gyermekkoromban milyen sokat ültem az épület belső falai között, az akkor
még Terv moziban. Abban az
időben még nagy divat volt a moziba járás. legyet rendszerint elővételben lehetett kapni. A mozi
előtermében kígyózó sorok jelezték, hogy megkezdődött a mozijegyváltás. Soós Bálintné Pannika néninél közvetlen előadás
előtt már csak úgy lehetett jegyet
kapni, ha valaki nem jelentkezett a félrerakott jegyért. Ha jó
filmet adtak, volt olyan, aki kétszer is sorba állt mozijegyért és
mesélni kezdte a film tartalmát.
Sokan kérték, hogy ne mesélje el,
mert akkor nem lesz olyan érdekes. Jegyváltás után egyeztettünk, hogy kinek hova szól a je-

gye. Gyakran volt a filmhíradó
után néhány perces varietéműsor: bűvészek, harmonikaművészek, állatidomítók léptek fel kutyákkal, papagájokkal. Ilyenkor
egy forint felárat kellett fizetnünk. Előadás után sokszor arról
beszélgettünk, hogy a mozigépész kivágta a szerelmes jeleneteket, mert abban az időben szexis dolgokat ritkán mutattak a
moziban. Ha csókolózási jelenet
volt a filmben, akkor személyi
igazolvány felmutatásával kellett
igazolni hogy betöltöttük-e a tizennyolc évet. Ma sem felejtem
el, hogy egy-egy csókolózási jelenetnél a sötétben a „tökmagpáholyból" néhányan a „sicc" szót
kiáltották be. A „tökmagpáholy"
negyedrendű hely volt az első sorokban. Itt 1 forint 30 fillérért a
szegényebbek és a gyerekek ültek
felemelt fejjel a vászonra nézve,
még a nyakuk is elfáradt. Mi gyerekek a matiné (vasárnap dél-

előtti előadás) műsorait szerettük legjobban, mert akkor mindenki oda ülhetett, ahová akart.
Oda is mentünk jó korán, hogy
jó helyet kapjunk. Ilyenkor az első osztályú helyeket is betöltötte
a gyereksereg. Egy forint harminc fillérért a gyerekek válogathattak a jobbnál jobb ülőhelyeken.
Az ilyen nagy látogatottságú
mozielőadások már a múlté. Ma
már az emberek ritkán járnak
moziba. No, nemcsak a borsos
jegyárak miatt, hanem azért is,
mert a tévé és a videó elhódította
a filmszínházak közönségét.
A felújított Mozaik Kamaraterem szép lesz majd és minden
igényt kielégít. Biztos vagyok
benne, hogy a mai fiatalok majd
ötven év múlva hasonló nosztalgiával emlékeznek vissza a kedves múltra.
TÓTH ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Máris - alapítványi tanya, holland romantikával
Máris - egy alapítványi tanya neszombaton, vasárnap és munkaszüneti na- ve a homokbuckás Kiskunság
pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel mellett. Mesevilág... Vidám kö7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. szöntőtábla fogadja a belépőket!
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: A szép gyermekkor elevenedik
62/474-374, vagy 104.
meg előttünk! Díszes faházak,
tanyasi építmények - magyaros
s.o.s.
tanyavilág - itt-ott holland roLELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye mantika. Belül az épületekben
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem hangulatos tér. Kis csipkefüggönyök az ablakokon. Virágok a
díjmentes) 06-62-548-294.
párkányokon. Egy magaslatra
LELKISEGÉLYbabaházak épültek. A házakban
SZOLGÁLAT
a mesék szereplői laknak. PirosVÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól ka és a farkas, Hófehérke és a hét
törpe, Hamupipőke és egy ró02 óráig: 249-529.
zsákkal befuttatott várkastélyLELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
ban Csipkerózsika alussza százMAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól éves álmát... Előtűnik a gonosz
boszorkány, tündérlányok min02 óráig: 212-515.
denfele. Sok-sok kedves állat az
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól erdőből! A szépen felöltöztetett
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős babákat dolgos asszonyi kezek
varrták hosszú őszi és téli estéesetben!

SZABÓ ZSANETT
5. osztályos tanuló:
- Nagyon vártam, mert ettől a
tanévtől nyolcosztályos gimnáziumba járok. Kicsit izgulok is,
mert minden olyan új: az épület, az osztálytársaim és a tanáraim is. Most még csak az osztályfőnökünket, Kati nénit ismerem, ő nagyon aranyos. Picit
félek a változásoktól, de biztosan jó lesz, és nem lesz bajom
semmivel.

HOROSZKÓP

Megvárják, míg baleset lesz?

kérdésünk:

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

NYUZO BELA
gimnáziumi tanár :
-Vártam már a tanévkezdést, hiszen második éve tanítok magyart, s most új osztályokat kaptam. Kihívást jelent számomra a
tanítás, hiszen a legnagyszerűbb
visszajelzést a diákoktól kapom.
Bár idén tanítok először németet, tudom, hogy az általam átadott tudást miként hasznosíthatják tanítványaim a továbbiakban.

P0STAB0NTAS

Várta
a tanévkezdést?
Következő
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ken. A tanya működtetői a Hollandiában élő Tóth György és
családja. „Mi azokat a csoportokat fogadjuk, akik máshol nem
kellenek. Betegeket, öregeket, fogyatékkal küzdőket. Itt szívesen
látott vendégek! Még egy jó ebédet is kapnak a látogatók - csak
így szeretetből. Tanyánk buszjárata szállítja a csoportokat. Persze a jelentkezőknek meg kell felelni a feltételeknek. Alapítványunk a szociálisan rászorulókat
támogatja."
Sokan belépődíjat is fizetnének
az itt látottakért! Itt Andersen és
a többi híres meseíró képeskönyve elevenedik meg.
„Igen, tudom, mondja a háziasszony. Ezek a mesék gyermekkorom óta bennem élnek. A szereplőket én álmodtam a házakba. Mi pénzért nem fogadunk belépőket. Alapítványunk szabály-

zata sem engedi. Egyszer egy évben rendezünk nyílt napot, ezt
nyújtjuk a környék érdeklődőinek."
Kisvasút pöfög elénk... Rollerek, biciklik, körhinta, ugróvár,
mind a szórakozást szolgálják.
Mesterséges tó, ahol kézzel készített gólya, flamingó és vadkacsa együtt megfér. Vidám, mulatós zene szól! Falusi vásári hangulat! Mezőgazdasági szerszámok egy fehérre meszelt házfalon. A tanyát hatalmas erdő fogja
körül. Nyáron táborozó csoportokat is fogadnak.
A finom ebéd után csoportunk
búcsúpillanatai
következnek.
Köszönjük a vendégfogadást! Az
ajándékokat! Szép emlékekkel
térünk haza....
J O Ó LAJOSNÉ T A N Á R N Ő ,
D R . WALTNER KÁROLY
OTTHON, SZEGED

KOS: Mostanában felfedező útra
I indul, ahol vadonatúj tájakkal, emberekkel ismerkedik meg. Természetesen
sokat is tanul ezekből a találkozásokból.
Azáltal, hogy új típusú emberekkel ismerkedik meg, talán más szemmel nézi a világot.
BIKA: Semmi nem állíthatja meg
: újonnan vett lendületében, most
már úgy érzi, sínen van, és eszébe sincs
visszafelé tekintgetni. Vigyázzon lendületével nehogy leseperjen fontos dolgokat az
asztalról.
IKREK: Ha ma nem sikerül megbeszélnie kedvesével problémáját,
még mélyebbre süllyedhet lelkében az
emésztő gondolat. Ne várjon vele egy percet
sem, hanem őszintén tárja ki lelkét.

I

RÁK: Legszívesebben családtagjai
körében tölti szabadidejét. A szülői
ház visszavárja önt is, éppen úgy, ahogy
saját gyermekei fognak látogatóba érkezni,
miután már kirepültek a fészekből.
tf^jl
OROSZLÁN: Bizonyos értelemben
"
lezárhatja a múltat, új szakasz kezdődhet életében. Valószínűleg több munkát
fog kapni munkahelyén, a többiekhez képest aránytalanul többet kell dolgoznia.

a

SZŰZ: Nem tehet mást jelenlegi
helyzetében, mint kivár. Olyan körülmények tartják fogva, amelyek gúzsba
kötik és amiket egyedül nem tud megváltoztatni. Munkatársai nem segítik.
MÉRLEG: Ön a pénzcsinálás művésze, de a kevés pénznél csak a
sok jelent nagyobb gondot. A vagyonszerzés
addig csábító, amíg el nem éri. Egy idő után
egyre több vállalkozásba kezd.

V
SKORPIÓ: Esetleg már teljesen
W J biztos benne, hogy szakítani akar
jelenlegi partnerével? Nos ön tudja, de csinálja azt legalább tapintatosan. Sok új emberrel kerül közelebbi kapcsolatba.
J k - z NYILAS: Ezen a héten sikeres lesz
i A í a munkájában. Minden, amibe belekezd, sikerül. A diplomáciai adottságaira
szüksége lesz a hét folyamán, főként
egy-egy kemény konfliktus megoldásában.
BAK: Hajlamos lehet most mindent
magában tartani, pedig jobb lenne
őszintén kibeszélni a dolgokat. Talán legszívesebben visszavonulna egy időre, de inkább ne tegye.
" f a r VÍZÖNTŐ: Tiltott érzelmi kapcsolat M ta miatt robbanásveszélyessé válhat otthonában a helyzet. De veszélyben a
szabadsága is, amiről most azt hiszi, hogy
az önállóság felé viszi, amiről kiderülhet,
hogy a legszorosabb bilincs.
: HALAK: A közeljövőben nagy öröm
fogja érni, hiszen egy ritka élménynyel lehet gazdagabb az élete. Az ember
számára a legnagyobb siker a saját akaratgyengeségének legyőzése. Vegye sorba hibáit, és tudatosan tegyen ellene.
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Gyászközlemények

MOLNÁR JÁNOSNÉ
KORMÁNYOS MÁRIA

GYÁSZHÍR
„Sok-sok hosszú utat megtettem, de hozzátok
mindig visszajöttem. Most viszont olyan útra
indulok, ahonnan visszajönni nem fogok. De
ígérem, visszanézek rátok, hogy arcotokon ne
lássak mást, csak boldogságot. Es, hogy lelkem
örökre megnyugodjon, szemeitekbe könnycsepp ne csorduljon."
A Camionsofőr
Mélyen megrendülve, fájdalomtól gyötört szívvel tudatjuk rokonokkal, barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel, hogy szeretett gyermek, férj,
apa, testvér, rokon,
LANTOS ANDRÁS
49 évesen, hirtelen jött betegségtől, szenvedés nélkül váradanul itthagyott
berniünket. Búcsúztatása augusztus 5-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett
férjem,
SULYOK MIHÁLY,
volt Hámán Kató iskola Miska bácsija 88
éves korában, súlyos betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember
5-én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló felesége
Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így
búcsú nélkül, szívetekben tovább
élhetek" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj,
testvér, ünádott apa, nagyapa, keresztapa, sógor,
KÁLMÁN
F E R E N C KÁLMÁN
életének 63. évében, hosszú, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése 2003.
szeptember 3-án, 14 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló családja
024988092
'
'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
FEHÉR FERENC
62 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 5-én, 13 órakor a Dugonics temető ravatalozójából.
024988087
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a mindenki által szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér, rokon, jó barát,
ÁBRAHÁM IMRE,
Zákányszék, Szegfű János u. 42.
szám alatti lakos 75 éves korában,
rendkívüh türelemmel viselt, súlyos betegség következtében 2003.
augusztus 31 -én elhunyt. Búcsúztatása 2003. szeptember 3-án lesz
a Zákányszéki temetőben. Előtte
9 órakor gyászmise a zákányszéki római katolikus templomban.
Külön értesítés helyett.
Gyászoló felesége
,

Autó
Bútor

Egészségügy
Építőanyag
Egyéb
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
Kertészkedés
Könyv

___

Panellakás

(§

Közlemény
Magánház
Növény
Oktatást vállal
Pénz, értékpapír
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Régiségek

19

Szakképzés
Szolgáltatás
Tanfolyam
Üzlethelyiség

1

területi |
képviselőket
keres Szeged, Csongrád,
Szentes területéről.
A munkavégzéshez
személygépkocsi szükséges.
Korrekt munkavégzés
esetén
nettó 100 000-300 000 Ft/hó
jövedelemre számíthat.
Várjuk jelentkezésit a felvételi
beszélgetés időpontegyeztetéséhez 9-16 óráig
a 62-445-699-es telefonszámon.
Felvételi beszélgetés:
09.03-án.
Munkakezdés: 09.04-től

Albérletet kínál

Azonnali belépéssel g
szakképzett,
|
gyakorlattal rendelkező ~

RUHÁZATI ELADÓT
felveszünk.

Jelentkezni személyesen

a Szeged Plaza Livello-di vita
üzletében vagy 62/407-656

• 45.000 Ft! Otthonában,
lakóhelyén végezhető munkáinkra munkatársakat keresünk! Válaszborítékért tájékoztatjuk: Fortuna 1027
Budapest, Margit krt. 48.
(24887973)

mwm

M&9K

• A SZEGED P l a z á b a n
működő Cinema City mozi
élelmiszer-eladói
képesítéssel
rendelkező
büfé
eladókat keres számítógépkezelői ismeretekkel.
Jelentkezés a mozi irodájában
2003. szeptember 3-án és
4-én, 16-18 óra között.
Cim: 6724 Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 119. (24688018)

2

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
TÖRÖKFERENC
rövid, súlyos betegségben, 75 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 4-én, 16 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
024988225
Sándorfalva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
NÉMETH JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték. Megköszönjük orvosainak, ápolóinak
áldozatos munkáját.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BALOGH GYULA
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024886919
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BÖRCZI GÉZA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet
mondunk a Mórahalmi Idősek
Otthona dolgozóinak áldozatos
munkájukért.
024988076
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. S Í P O S I S T V Á N
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
024887,42
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KISS A N D R Á S N É
BAKAI E R Z S É B E T ,
Makó, Mikócsa utcai lakos 69
éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szeptember 3-án, szerdán, 16 órakor
lesz a Makói görög katolikus temetőben.
024988121
Gyászoló család, Makó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
VESZELKA NÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték.
0248,7323
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSONGRÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeb, távoli rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, lányai munkatársainak, akik felejthetetlen szerettünk,
OLÁH ISTVÁNNÉ
JOÓ P I R O S K A
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönjük a nővérkék odaadó
munkáját és Rózsika néni nagynagy segítségét és a részvéttáviratokat.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, sógornőm,
PINTÉR ERZSÉBET
tanárnő

elhunyt. Temetése 2003. szeptember 3-án, 13 órakor lesz a Csongrádi
temetőben.
Gyászoló család
Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközlemény megrendelésekor
a személyi igazolvány b e m u t a t á s á t !
TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

kérjük

Köszönjük!

62/567-835

02.988137

4 4 0 . (24887249)

• BÚTOR- és é p ü l e t a s z talos-ipari munkára gyakorlattal rendelkező szakképzett asztalosokat felveszünk. Érdeklődni a. 0 6 - 3 0 27-99-189-es
telefonszámon. (Szeged) (24887710)
• ERŐSÁRAMÚ v i l l a m o s hálózat- és
berendezés:
szerelőket
keresünk.
RB
vizsga és jogosítvány megléte szükséges. Érd.: 0 6 20-994-5168, 06-20-9103867. (24887182)
• HENTESEKET keresünk
sertéscsontozáshoz
DélPest
megyébe.
Szállást
biztosítunk.
Tel.:
06-30324-9768
hívható
9-20
óráig (24886832)
• M Á R K Á S é d e s s é g és
üdítőital értékesítésére és
terítésére keresünk üzletkötőket. Gépkocsi és vállalkozói szükséges.
Érdeklődni:
06- f -280-8440-es
t e l e f o n s z á m o n . (24887387)

Szeged-Röszke
munkaterületre betanított
kéményseprőnek
katonaviselt 45 év alatti
erkölcsi bizonyítvánnyal
saját kismotorral
valamely szakmával rendelkező
munkaterülethez közel lakó
térti munkavállalót.

Érdeklődni 485-077 telefonon,
vagy a Moszkvai krt. 27. sz. alatt
személyesen lehet munkaidőben.

• A SZEGEDI T u d o m á n y egyetem Egyetemi FHallgatói
Önkormányzata
pályázatot
hirdet tanulmányi tanácsadó
koordinátori állás betöltésére. A pályázat feltételei:
felsőfokú végzettség, középfokú C angol vagy német
nyelvvizsga, az
egyetem
szervezetének ismerete. A
hallgatói önkormányzatban
végzett munka előnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell:
egy kézzel és egy géppel írt
önéletrajzot,
a
felsőfokú
végzettséget igazoló okmányok
fénymásolatát,
a
nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát,
erkölcsi
bizonyítványt,
a
tanácsadásról szóló koncepcionális tanulmányt 15-20 oldal
terjedelemben. A pályázatok
leadási helye: Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi
Hallgatói
Önkormányzat,
6725 Szeged,
Boldogas;
szony sgt. 4. A pályázatok
leadási határideje:
2003.
szeptember 9. (24888020)
• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető cég franchise
partnereket keres. 0 6 - 3 0 2 0 5 3 1 0 9 . (24786402)

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

• SZOBAFESTŐKET, s e gédmunkásokat felveszünk.
06-30-943-8252,
Szeged.
(24887569)

• TANDÍJMENTES alapfokú
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden.
Tel.:
06-30-576-74-30.
(24887965)

METALL

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
VAL és i r o d a t e c h n i k á v a l
foglalkozó cég keres számítástechnikai
ismeretekkel
rendelkező asszisztenst 2025 éves hölgy személyében.
Fényképes önéletrajzot és
motivációs levelet az "Xerox
24988132" jeligére a Sajtóházba
kérjük.
Szeged.

(24786394)

(24988132)

• HIDEGBURKOLÓT t e l jesítménybérezéssel
alkalmaznék. 06-30-233-44-94.
(Szeged). (248877Í2)

• VAGYONVÉDELMI b r ó kercég értékesítési munkatársakat keres vagyonvédelmi cégek szolgáltatásainak értékesítésére. Hasonló
területen szerzett tapasztalat
előny. Biztosítunk: alapbér +
jutalék + ktg.-térítés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal,
"Brókercég 024888052" jeligére a szerkesztőségben
(6720 Szeged, Stefánia 10.)

• PÉKSÉGBE szakképzett
női-férfi péket
felveszek.
20-9-580-151.
(Szeged)
(24887750)

• SZOBAFESTŐ szakmunkást felveszünk, 62-490042,
06-30-9457-589.
(Szeged) (24887130)

• VALUTAPENZTAROST
felveszünk alapfokú nyelvvizsgával 06-70/38-00-210,
Szeged. (24888036)

Autó

AUTÓRIASZTÓ

(24888052)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a drága
édesanya, nagymama, dédnagymama,
RACZ FRANCISKA,
Szegvár, Petőfi u. 8. sz. alatti lakos temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek, köszönjük a küldött
koszorúkat, csokrokat, virágokat.
Külön köszönetet mondunk a
szép, szívhez szóló búcsúbeszédért és a temetkezési vállalkozás
közreműködéséért.
„24,,,,,8 Gyászoló család, Szegvár

F

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
BUGYA E R Z S É B E T
búcsúztatásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Gyászoló család

SZEGED. 8AXAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

ZA'RTSZELVENYiK
4

Bútor

• A N T I K BÚTOROK, REGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24888000)
• ANTIK bútorok, régiségek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali
fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24887713)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. 62-4896 0 3 . (24887798)

Indításgátló, sebváltózár, központizár,
elektromos ablak, kihangosító, tolatóradar,
műholdas nyomkövető, autórádió,
hangszóró-forgalmazás és -beépítés.

Szeged, József A. sgt. 70.
Tel.: 61/550-461
sffT'
Szeged,
PostápJÉ Kollégiumi út 6.

3AKAY N
Á
N
D
O
R u.EREDETISEG29,
T.:fi2/541-76fl

VIZSGÁLAT
(THG partner)

- 5 0 %

'
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
PUSZTAI FERENC,
Szentes, Apponyi téri lakos 79
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 12-én, pénteken, 9 órakor lesz
a Csongrádi temetőben.
02498808.A gyászoló család, Szentes

is]

• TEHENESZT jó kereseti
lehetőséggel felveszünk. Tiszasziget
06-30-286-5148.

3

024988167

Gyászoló család, Makó

(üzenetrögzítő

• NEMZETKÖZI számítástechnikai magániskola Szegeden felsőfokú végzettségű oktatót keres tanfolyami
oktatásra.
Elvárások:
MS
Office, grafikai és webfejlesztői alkalmazások ismerete. Jelentkezni lehet a 6 2 551-741-es telefonszámon
a megjelenés napján 17-20
óra között. (24887401)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
A R N Ó T H JÓZSEF,
Szentes, Temető utcai lakos 78
éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 3-án, szerdán, 14 órakor lesz az alsó református temetőben.
Gyászoló család, Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

• BALÁSTYÁRA szakképzett élelmiszerbolti eladót
felveszek. Telefon: 62-278-

Állást kínál

GYÁSZHÍR

„Beteg teste elpihent már, de
lelke még velünk ját; mert nem
az hal meg, kit eltemettek,
csak az, kit elfeledtek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ÖZVDRENDA
ISTVÁNNÉ
BÁRÁNYI ILONA,
Hódmezővásárhely, Kölcsey u.
74. szám alatti lakos 81 éves
korában váratlanul elhunyt.
Temetése szeptember 3-án,
14.30 órakor a katoükus temetőben lesz.

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

S Z E G E D I K E M E N Y S E P R 0 I P A R I KFT. felvesz

-

77 éves korában, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szeptember 3-án, 13 órakor lesz a
Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva, Attila u. 29.

GYÁSZHÍR

Apróbörze

A Lehel hűtőgépgyárhoz
tartozó csoportja
g

(24887661)

Állást kínál

NONSTOP

IWÍLtoM

• AUSZTRIAI munkára
lehet jelentkezni. Nyelvtudás
nélkül is! 06-30/471-9986.

6 1 6 . (24786058)

•

„BOJLEREV

Téglaépítésű lakás

• DIÁK albérlet Hódmezővásárhelyen. Tel.: 62-246-

*

.. .

es csaladja

pmsAlbérletet kínál
H
l Állást kínál
lynyuimu
_

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TOLNAI IMRE,
Szeged, Fésű u. 1/B szám alatti lakos 64 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 5-én, 9 órakor
lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
0249880/9
Gyászoló család
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BUNDA BÉLA
életének 64. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása szeptember
4-én, 13 órakor lesz a Dugonics
temető ravatalozójából.
02498B091
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama és rokon,

SZEGFŐ

024988124

H I R D E T É S *

engedménnyel

• ALLERGIAKLUB nyílt in
gyenes szakorvosi tanácsadással. Telefon: 06-30657-93-87. (24888004)
• SZEGEDI házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. Érd.: 06-20/5417-999.
(24888059)

D E 3 B 9 H

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

Előjegyzés: 06-30-5752-529

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS
Telefon: 62-464-014, 464-020
Nyitva: H.-P.: 6 . 0 0 - 1 4 . 0 0 óráig

• AUTOATIRATAS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.
(24887360)
• AUTÓÁTÍRÁS, biztosításkötés. Szeged, Gyöngyvirág
u. 14/B. Gafib Bt. 30-28754-58. (24685095)

• SZENTES központjában,
forgalmas, könnyen megközelíthető helyen, saját lakásnál található kb. 100 nm
nagyságú, jó parkolási lehetőséggel, vonalas telefonnal rendelkező helyiséget
keresünk nagykereskedelmi
tevékenységre. Munkalehetőséget biztosítunk.
Érd.:
06-30-953-3736-os
telefonszámon. (24887525)

jTITjTjj KÜLÖNLEGES MERETEKBEN
m m CSIPKÉZETT,HULLÁMOS
AGV
YAÁKÁ
AMIS
INTÁ!S
MZÉ RSE,T RVE
GRVFA

362/541-770
• CSILLAG AUTOSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24887970)
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a
Szeged, Bihari 29., 62-4926 8 2 . (24887186)

• 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 . (24888010)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabban vásárolok. azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged,
(24887715)

E

Q

B

&

B

• ELADÓ K e c s k e m é t e n
1600 m2 8 éves holland
üvegház és 130 m3 kókusztőzeg.
06-30-357-0355.
(24887346)

Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV-FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 62-315322. (
Panellakás
• SZEGED, Űrhajós utcai,
2+1-es, felújított lakás 5.
emeleten, (liftes) eladó, 7,3
M.
06-30-5578-652.

US
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A rakparton hétpróbáztak Közép-Európa erős emberei

Magyar sikernek tapsoltak

O

R

T

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 2.

*

Bajnoki ritmusban a Pick
KÉZILABDA
A szeptember 13-i bajnoki rajtra készülő Pick Szeged férfi kézilabdacsapata két idegenbeli
tornán és egy hazai felkészülési nemzetközi mérkőzésen van
túl. A Balaton-kupán és a doboji nemzetközi tornán a döntőben egyaránt alulmaradt Kovács Péter együttese. A legutóbbi eseményeket értékelte a
tréner.
- A doboji torna milyen tanulságokkal szolgált ?
- Először is nagyon hasznos tapasztalatokkal járt. Jó és nagyon
erős ellenfelekkel találkoztunk.
Az első csoportmérkőzésünkön a
Szarajevó ellen ott folytattuk a
játékot, ahol abbahagytuk a görög gárda ellen. Simább győzelmet vártam. A Celje ellen már
megmutatták a srácok, hogy
nagy teljesítményekre is képes a

A kamionhúzás sem hétköznapi teljesítménynek számít.
Szegeden a Huszár Mátyás rakparton rendezték a Közép-Európa legerősebb embere versenyt, a Vodafone-kupáért. Háromnegyed órát csúszott a program, mivel Darázs Ádám p írja,
Borzi István ennyit késett a viadalról. Útját egy baleset miatti
útlezárás hátráltatta.
Hét pár állt rajthoz, Bosznia-Hercegovina,
Csehország,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia
legjobbjai mellett két magyar
duó is versenybe szállt a címért.
A négy magyar induló között volt
a szegedi Dávid János is, a győri
Király Norberttel az oldalán. A
kétméteres, száznegyven kilós
versenyzők között akadt néhány
világcsúcstartó és kontinensbaj13

Közlemény

• 40 éves osztálytalálkozót
tartunk a szegedi Dugonics
Iskolában 1963-ban végzett
Vasvári Erzsike osztályának.
Találkozzunk: 2003. s z e p tember 6 - á n 18 órától a
Szeged, Roosevelt téri H a lászcsárdában.
Jelentkezz:
06-30/224-2818,
Kovács
Eszternél. (24988142)

SZUPER

TURI

Debrecenből!
Ószi felnőttés gyermekruhavásár,
|
valamint 1
lakástextilvásár!
Szeptember 3-4.
szerda-csütörtök
8 órától 17 óráig.
JATE-klub '
13

nok is. Az első próba a viking
nyomás volt, itt hét olajos hordót kellett a résztvevőknek a fejük fölé nyomni. Ezt a számot
Csehország csapata nyerte. Dávidék harmadikok lettek. A kamionhúzásban a legjobbnak a
szlovákok bizonyultak. A Conan-kör elnevezésű próbában a
Borzi, Darázs kettős hatszor vitte körbe a 330 kilós súlyt, és ezzel megnyerte a számot. Majd
egy bányagép kerekének 750 kilogrammos abroncsát forgatták
át a versenyzők. Dárázsék ezt a
próbát is megnyerték, 49 másodperc alatt hatszor pörgették meg
a nehéz gumit. Ötödik számként
két százharminc kilós „kézipoggyászt" vittek az erős emberek. Darázs Ádám cipelte a súlyt

• A ZOMBORI Vitlép Kft.
6771 Szeged, Makai út 28/
A.
Banksz.:
1173500520483892
Adóig.
sz.:
11597887-2-06.
Bélyegzője, és a CC 6423951-CC
6424000 számú példányokat tartalmazó számlatömbje
elveszett,
használata
érvénytelen. (24988242)

• CSALADI ház 90 n m - e s ,
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért
eladó,
62289-601. (Öttömös) (24886902)
• MÓRAHALOM belterületén ház eladó. Harminc
éve épült, összközműves,
1500 nm telek, 110 nm
lakóterület, gazdasági helyiségek.
06-20-9414-920
(24886719)
• SZEGEDEN vagy 50 k m es körzetében családi házat
vagy lakást keresek. Soltiné
3 0 - 4 0 6 - 8 0 1 2 . (24684870)
• ZSOMBÓ, Kölcsey u. 6.,
most befejezett magánház
14,8 millióért eladó. 0 6 - 2 0 9 6 5 1 - 3 1 3 (24887260)

• FŰSZERPAPRIKA felvásárlását a Hamar G a b riella
Paprikafeldolgozó
megkezdte. Átvétel Mihálytelken, fizetés helyszínen,
azonnal.
Érdeklődni:
62420-808. (24786544)
• T U J A , kék, zöld, arany,
gömbök, kúszók, fák, virágzók,
különleges
örökzöldek. Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szőreg, Magyar u.
214.
Tel.:
62-405-812.
Bármikor! (24685495)

Közlemény
-v,

Fotó: Miskolczi

A DÉMÁSZ Rt. Makói Üzemeltetésvezetősége értesíti Tisztelt
Fogyasztóit, hogy Makón 0,4 kV-os hálózatfelújitási munkák

miatt 2003. szeptember 10-ée, 0-16 óráig Makón, a Kassai
utcai tr.-álíomás ellátási körzetében a Hargita utcában 9. számtól 19. számig és

16

legeredményesebben, 65 méterig
jutott. A hétpróba utolsó versenyszáma az autóhúzás volt,
egy kis buszt vonszoltak a versenyzők. Az izgalmas hajrára
négyezer főnyi közönység is belejött a biztatásba. Nagy volt az
öröm a végén, hiszen magyar sikernek tapsolhattak az egybegyűltek, Borzi és Darázs nyakába
került az aranyérem.
A végeredmény: 1. Magyarország (Borzi István, Darázs Ádám]
42 pont, 2. Csehország 40 pont,
3. Szerbia és Montenegró 34
pont, 4. Szlovákia 29 pont, 5.
Magyarország (Dávid János, Király Norbert) 23 pont, 6. Szlovénia 16 pont, 7. Bosznia-Hercegovina 12 pont.
TAMÁS ÁKOS

Oktatást vállal

• RITMIKUS gimnasztika
tanfolyam indul, szeptember
15.,
4-14
éves
korig.
Jelentkezés Tóth Eszternél:
06-20-565-2790
Szeged.
(24786506)
• A MÚZSA Iskola F e s tőműhelye felvételt hirdet,
ahol a növendékek Aie Ildikó és Simon Edit k é p z ő m ű vészektől elsajátíthatják a
festészeti
technikákat
és
műhelytitkokat,
különböző
fejlesztő feladatokkal találkozhatnak, részt vehetnek
pályázatokon,
kiállításokon
és szakirányú továbbtanulásra is felkészülhetnek. J e lentkezni a Napfény Műteremben (Széchenyi tér 2/a)
szeptember 3 - á n 1 6 - 1 8 ó ráig Ale Ildikónál, 4 - é n 1416 óráig Simon Editnél (+
alkalmazott grafika-reklámgrafika) lehet. (24888022)
• MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, érettségire, f e l vételire felkészítés középiskolásoknak,
06-30/4412248. (24887955)
HIIDtrtSKlVÉTU
MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs
diszkóit és vegyeskereskedő;
6630 Mindszent, Szzbadság tér 9.
P é n z , értékpapír

1 7
•

•

•

Valbtavaltás

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Rudii, Kérész u. 8.66-16/311-4486
1 6

Róbert
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Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FESTMÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24888011)
• RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt. 29.
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 10-17 óráig.
(23976952)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, l e het romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tolt—
neműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 ,
Szeged. (24887657)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással.
62-249^296,
62-247-269, 30-375-5419,
7 0 - 5 0 5 - 9 0 4 0 . (24887586)
19

Szakképzés

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul
Szegeden.
Vizsgáztatás, valamint részletfizetési lehetőség. Tel.: 6 2 544-179,
06-30-358-6664
Kovácsné. (Ny. sz.: 0 7 0493-02). (24887613)

Oktatást vállal

Ismét indulnak a BGF.
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar kihelyezett

10. számtól 24. számig, a Székely utcában 11. számtól 19. számig és 12.
számtól 20. számig, a Kolozsvári utcában 21. számtól 45. számig és 22. szám-

tól 48. számig áramszünet lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük.

A
DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés
r j y k R A u s z ü N E T Vezetősége értesíti Deszk lakosságát, hogy
::|=™=«"*-*
2003. szeptember 5-én, 8-12 éráig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Semmelweis
u.-ban az Alkotmány u.-tól a Felszabadulás u.-ig, a Május 1. u.ban az Alkotmány u.-tól a Felszabadulás u.-ig, a Rákóczi u.-ban,
a Táncsics M. u.-ban, a Bajcsy-Zs. u.-ban, a Tóköz u.-ban, a Felszabadulás u. 1-16. számig, valamint a temető területén.
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.

**

*
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POSZTGRADUÁLIS
képzései, szeptembertől.
Kérje részletes tájékoztatónkat!

r
k90

KE.

(OKÉV oy. sz.: 02-019(M>2)

l e lefon: 0 6 - 2 2 / 5 0 1 - 6 6 5

csapat, hiszen hétgólos hátrányból álltunk fel. Felállt támadás
ellen már jól működött a védelmünk is. Az Izvidjakkal szemben újabb pozitívumot produkáltak a játékosok, hiszen 12 góllal
kellett nyernünk a csoportgyőzelemért, s mi tizenhármat dobtunk.
- Mi volt az oka annak, hogy a
döntőben
nagy
gólkülönbségű
vereséget szenvedtek
a macedón
bajnoktól1
- A torna végére fokozatosan
elfogytunk: Bajusz, Perger, Matics, Sutka vált ki a csapatból. Fejes sérülése miatt például alig tudott játszani. Laluska szinte csere nélkül játszotta végig a tornát,
s elfáradt. Ilyés is olyan feladatokat kapott, mint amilyet korábban soha.
- Az egyéni
teljesítményeket
miként értékeli 1
- Puljezevics egyenletesen és
jól védett. Nem véletlenül választották meg a torna kapusának. Halász csereemberként jó

benyomást keltett bennem. Noris és Berta jól megoldotta a jobbszélső posztot. Mezei nagyon
megbízhatóan játszott. Matics
továbbra is a klub erőssége. Laluskának és Ilyésnek sokat kell
dolgozni, s a megfelelő rutinnal
már meghatározói lehetnek a
Pick Szegednek.
- A felkészülésben
milyen változást tervez a doboji
tapasztalatok után 1
- Nem a tornán látottak miatt
változik meg a csapat felkészülési ritmusa, mint inkább a bajnoki rajt közelsége következtében.
Kevesebb lesz már a fizikai megterhelés, annál több a taktikai és
technikai feladat végrehajtása.
- Előkészületi
mérkőzés
szerepel még a programban 7
- Csütörtökön a szerbiai Kanizsán játszunk az első ligás Szabadkával egy mérkőzést. Egyébként napi két edzéssel folytatódik a felkészülésünk a bajnoki
rajtra.
SÜLI JÓZSEF

Az eltiltás csak lehetőség
ATLÉTIKA
PÁRIZS (MTI)

Megfoszthatják a párizsi atlétikai világbajnokságon 100 és 200
méteren szerzett aranyérmeitől
Kelli White amerikai futónőt,
mivel szervezetében serkentőszerre bukkantak, de a végső
döntés meghozatalához egy alapos, minden részletre kiterjedő
vizsgálatra van szükség.
E z tA m e

Ljungqvist, a N e m z e t k ö -

zi Atlétikai Szövetség (IAAF) alelnöke jelentette ki. Hozzátette, a White
2 0 Szolgáltatás
• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(24887787)
• KERTSZERVIZ! Diszkertek tervezése, kivitelezése, átalakítása, felújítása,
sziklakert és tóépítés, ö n tözésszerelés.
Kertészmérnök.
06-30-9737-532.
(Szeged) (24786419)
• AKCIÓS új tíjDusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
S z e g e d . és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 30-9457-577. 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
0630-9-550-537.
Szeged.
(24583767)
• K Ö L T Ö Z T E T ? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 0 6 - 7 0 311-79-06,
06-20-3567058. Tel./fax: 6 2 - 5 5 5 - 6 0 3 .
Szeged
és
környéke.
(24887979)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
62-401-318, 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24887849)
• LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak s z á l l í tása, belső rakodás, l o m talanítás hétvégén is. D o bozokat, rekeszeket biztosítok! 6 2 - 4 9 7 - 3 5 8 ,
06-306304-690.
(Szeged)
(24482532)
• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, s z ú n y o g háló, árnyékolók,
garázskapuk szerelése, javítása.
62-449-029,
06-70-31179-15. (24584153)
•SZOFTVERSZERVIZ
Szeged - Otthoni számítógépek szoftveres
problémáinak helyszíni elhárítása.
www.netion.hu - Tel.: 6 2 420-583. (24886768)
• Ü V E G E Z É S ingyen? S Z I L Á N K " ! MárazAB-Aegonos
lakásbiztosítással rendelkező
ügyfeleinknek is! Szeged, Teréz u. 42. Tel: 4 2 5 - 5 5 5 .
(24887770)

2 1

vizeletében talált modaíinil csak jövőre lesz rajta a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján, viszont hatása jól ismert,
gyakorlatilag ugyanaz, mint az efedriné, vagyis csökkenti a fáradtságérzetet. Az efedrin használatát viszont
már most is szankcionálják, mégpedig kétéves eltiltással.
- Nem szabad elkapkodnunk
semmit. Minden érdekeltet meghallgatunk, még jogászokat is bevonunk a munkába, s aztán hozhatunk ítéletet - mondta Ljungqvist.
A 26 éves atléta ártatlanságát
hangoztatja: - Semmi rosszat nem
tettem. A legkörültekintőbb módon jártam el. A betegségemre

Tanfolyam

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: k ö z g a z d a sági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási S t ú diónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: 6 2 452-288
és" 6 2 - 4 8 1 - 9 2 8
telefonon.
Szeged,
Petőfi
sgt. 25. (24786521)

AKKREDITALT
NYELVI KÉPZÉS
ÉS VIZSGÁK
A TIT-BEN!
Felkészítő tanfolyamokat
(60 órás) Indít a TIT
németből szeptember 9-én,
angolból szeptember 22-én.
Vizsgaidőpont:
német: november 15.
angol: december 13.
Beiratkozás
szeptember 1-től,
Kárász u. 11.
Óradíj: 6 5 0 Ft

§
s

• ANGOL német és/vagy
számítógép-kezelő
tanfolyamok indulnak szeptember
22-től a STARGATE akkreditált nyelviskolánál. 3 0 % - o s
adókedvezmény jóváírható,
munkaügyi központos t á m o gatás igényelhető. Szeged,
Püspök u. 11/A. 62/421515,
06-70/216-75-08.
(24988152)

igbwkc
KÜLKERESKEDELMI 0KTATASI
ÉS T0VÁBBKÉPZÜ KÖZPONT
Csongrád megyei képviselete
akkreditált felnőttképzési §
intézmény
Lajstromszáma: 0001
Nyilvántartási szám: 074)02-02

T

2003 szeptemberétől Szegeden is
indítja OKJ-s tanfolyamait
• Idegenvezető
• Idegenforgalmi menedzser
- Marketing- és reklámmenedzser
• Marketing- és reklámügyintéző
• Irodavezető

• 3 0 % - 0 s szja kedvezmény
nyel A B C - e l a d ó ,
ruházati
eladó,
pénztárgépkezelő,
kereskedő- és v e n d é g l á t ó üzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unicornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928.
(24887573)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól.
SZJA-ból
30%.
Munkanélküliek, GYES-esek
a
munkaügyi
központ
támogatását
igényelhetik!
62/424-484.
Akkreditált
képző:
HUNIT-MagyarorSZág (0 1 29)(24887837)
• EGYÉNI és k i s c s o p o r t o s
felvételi előkészítés jogra,
államigazgatásira,
rendőrtisztire, kommunikáció s z a k ra
egyetemi
oktatókkal.
Szeged. 0 6 - 2 0 9 - 1 2 2 - 6 6 9 .
(24887658)

TOVÁBBKÉPZŐ KÉT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

- Marketing- és
reklámmenedzser
- Marketing- és
reklámügyintéző
- Idegenforgalmi
menedzser
- Idegenforgalmi
ügyintéző
- Irodavezető
Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.
ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: www.tanulok.hu

Tel 62/425-805,
9-16 óráig

-

A képzés díjának 30%-a
lesonbaté az adébél.
Részletes tájékoztatás: 62-442-694
• TANULJON meg egy óra
alatt
szabni!
Bemutató:
szeptember 5 - é n , S z e g e den.
06-20-593-1866.
(24887740)

3
£

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:

Angol- és németnyelv-tanfolyamok
Saját vizsgáztatási jogosultsággal

olyan készítményeket szedtem,
amelyek nincsenek rajta a doppinglistán - fogalmazott White, aki
biztos, ami biztos alapon nem vett
részt az esti 4x100-as váltó döntőjében, s nélküle az amerikai kvartett második lett a hazaiak mögött.
A tengerentúli klasszis idén január elseje és június 30-a között
nem versenyezhetett Franciaországban, mert a tavalyi párizsi Golden League-viadalt követően szervezetében triamcinolonra bukkantak. Az asztmára szedhető szer
ugyan szintén nem tiltott listás, viszont Franciaországban illegális
készítménynek számít, így használatát büntetik.

Akkreditációs lajstromszám: 0010,
OKÉV nyilvántartási szám:
07-0065-02
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Üzlethelyiség

• MAKKOSERDŐ s o r o n 40
négyzetméteres üzlet eladó.
Érd.:
06-30-239-4368.
Szeged (24887192)

• SZEGED ALSÓVAROSI
ipari célú, jelenleg
húsüzemként' és
húsboltként
működő cég, amely más
ipari, vállalkozási célra is
alkalmas, eladó teljes f e l szereléssel,
berendezéssel
45.000.000
Ft-ért
vagy
anélkül 30.000.000 Ft-ért.
0 6 - 3 0 - 9 7 3 - 5 2 9 7 . (24887828)
• SZEGED-BELVÁROSI,
471 n m - e s ingatlan + 100
nm pince belső udvarral,
irodának vagy szolgáltatásra
alkalmas tevékenységre e l adó!!
06-30-320-4597.
(24887997)
2 3

Téglaépítésű lakás

• BELVÁROSI, e g y e t e mekhez közeli 75 rrf-es,
szépen felújított polgári lakás sürgősen eladó. 0 6 - 3 0 655-35-95,
Szeged.
(24887143)
• KÁLVÁRIA térnél (Remény u. 3.) társasházi lakások 2 0 0 4 - e s építéssel leköthetők. 6 2 - 4 6 1 - 9 5 4 , 0 6 20-980-54-41.
(Szeged)
(24888040)
• SZEGED, Erős János
utcai, 53 n m - e s , kétszobás,
erkélyes téglalakás a II.
emeleten 8 M Ft-ért eladó.
Érd.:
06-30-554-5750.
(24886835)
• Ö T H A L O M u t c a 44.. 40
m 2 -es,
egyszobás,
összkomfortos lakás konyhabútorral, garázzsal, udvarrés;
szel eladó
6.200.000-ért.
06-30/512-9798,
Szeged.
(24887975)

GRAFOLOGUS* ES
ÍRÁSSZAKÉRTŐ'
KÉPZÉS INDUL
SZEGEDEN
a KATONA ÁGNES
igazságügyi ás szakképzési
grafológus szakértő által
vezetett Országos
írásszakértő Intézet Kft.
szervezésében.
Tájékoztatás és jelentkezés:
Tel.: 36/413-765
és 36/516-570
Honlapunkról jelentkezési lap
is letölthető!
ywww. irasszak.hu
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Szerdán Cegléden MK-meccset játszanak Bagiék

A Makóban nincsenek
bérelt helyek
A Makó FC-t évek óta az NB II
meghatározó labdarúgócsapatai között tartják nyilván. A
zöld-sárgák két évaddal ezelőtt
a harmadik, legutóbb pedig a
negyedik helyen végeztek. A
most zajló bajnokságban ismét
a legjobbak egyike az alakulat.
Három fordulót követően százszázalékos teljesítménnyel, imponáló, 15-O-ás gólkülönbséggel
állnak Dálnakiék az NB Il-es tabella élén. Ráadásul még a Magyar Kupában is remekelnek. A
32 közé jutásért az élvonalbeli
Békéscsabát búcsúztatták.
- Túlzás lenne azt állítani,
hogy verhetetlenek lennénk, de
tény, nem vagyunk rosszak - nyilatkozta szerényen Kolozsvári János edző. - Hogy mi a sikerünk
titka? Az biztos, hogy jól sikerült
igazolnunk a nyáron. A tavaszi
szezonhoz képest az előre játékban sokat fejlődtünk. A középpályán Bány és Fábián egyaránt
erősítést jelent, nem ítészéivé a
támadókról, Pálinkóról,
Hadárról és Patkósról. Elértük azt, hogy
komoly harc folyik a csapatba kerülésért. Nincsenek bérelt helyek.
A tréner őszintén bevallotta, a
parádés kezdésbe az is belejátszott, hogy a legutóbbihoz képest
liígult a mezőny.
- Az elmúlt évadban több jó
csapat szerepelt a csoportban folytatta a szakember. - Azzal

együtt továbbra is fenntartom,
most erősebbek vagyunk, mint
korábban. A sorsolásunk is kedvező, az első hét fordulóban
olyan csapatokkal kerültünk,
vagy kerülünk szembe, amelyek
újoncok. Egyértelmű célunk,
hogy az évad végén az első háromban végezzünk.
A Makó FC a Magyar Kupában
is nagyot alakíthat. A Szakmar
kiverése kötelező házi feladat
volt, viszont az Arany Aszok Ligában szereplő Békéscsaba búcsúztatása már több volt, mint
bravúr. Vaigáék a 16 közé jutásért szerdán 16 órakor a Cegléd
otthonában folytatni szeretnék a
kupamenetelést.
Annyira
belendültünk,
olyan jó eredményeket értünk
el, hogy már ott tartunk, csalódottak lennénk, ha szerdán elvéreznénk - jelentette ki Kolozsvári. - Nem tudom elképzelni, hogy az NB III-as Cegléd nagyobb
játékerőt
képviselne,
mint azok az NB Il-es együttesek, amelyeket eddig legyőztünk. Együtt vannak a srácok, a
sikersorozat megint összekovácsolta a társaságot. A Sátoraljaújhely ellen 9-0-ra nyert kezdő
csapaton nincs okom változtatni, tehát a Czirbus - Sümeghy,
Dálnaki, Magyar, Kis K. - Bagi,
Varga, Bány, Fábián - Pálinkó,
Hadár összeállításban kezdünk
a Cegléddel szemben is.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a 35. fogadási heti nyeremények a jövedelemadó levonása
után a következők. A totóban 13
plusz egy találatos szelvény egy
volt, nyereménye 6 millió 887 ezer
423 forint. 13 találatos szelvény
nem volt. 12 találatos szelvény 8
volt, nyereményük egyenként 286

ezer 976 forint. 11 találatos szelvény 114 volt, nyereményük
egyenként 20 ezer 139 forint. 10
találatos szelvény 1032 volt, nyereményük egyenként3708 forint.
A góltotóban 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény egy volt, nyereménye 102
ezer 108 forint. 4 találatos szelvény 11 volt, nyereményük
egyenként 7266 forint.

HIRDETÉS*

Igazságos a döntetlen

EDZŐMECCS
Szerdán 16.30-kora
Vasutas-pályán játszik
edzőmeccset az NB I/B-s FC
Szeged labdarúgócsapata a
megyeegyes SZVSE-vel.
ÖTVENSZÁZALÉKOSAK
A második fordulót játszották az
NB II-NB III-as ifjúsági és
serdülő
labdarúgó-bajnokságokban.
Serdülők: Hódmezővásárhelyi
FC-Makó FC 2 - 4 (0-2). HFC:
Molnár - Jesenszki, Mucsi, Berta
- Rácz S., Olasz, Rácz D., Tóth
R., Hortobágyi - Szász D., Bánfi.
Edző: Dezső Ferenc. Makó:
Bodócsi - Győri (Pipicz), Varga
Végig nagy harcot vívott egymással a rangadón a Fradi-csatár, Alexander Jovics (balról) és az Újpest R., Berki (Bottyán) - Fülöp,
védője, Juhár Tamás.
MTI-fotó: Illyés Tibor Csák, (Sándor L.(, Majó, Tézsla,
Horváth I. (Halász) - Bischoff,
Bress (Görbe). Edző: Mazula
mozdulattal emelte át a labdát a A BAJNOKSÁG ÁLLASA
Zoltán. Gólszerzők: Rácz D. (2),
hátrálás közben elcsúszó Szű1. Sopron
5 3 1 1 10- 510
csön. A vezetés után is az Újpest
2. MIK
5 3 0 2 1 1 - 7 9 ill. Bischoff (4).
akarata érvényesült, de mert a
3. Pécs
5 2 2 1 8 - 8 8 Ifjúságiak: HFC-Makó 4 - 1
Az Arany Ászok Liga ötödik for- félidő hajrájában Polonkai zicÚjpest
5 2 2 1 8 - 6 8 (1-0). HFC: Erdei - Szilágyi
5. Balaton FC
5 2 2 1 5 - 3 8 (Czina), Schuszter, Lucza,
dulójának záró mérkőzésén nem cerben hosszan vette át a labdát,
bírt egymással a két ősi rivális, elmaradt az előny növelése.
6. Videoton
s 2 2 1 7 - 7 8 Marton - Salgó (Bordás),
az Újpest és a Ferencváros.
7. Debrecen
A fordulást követően megváls 2 1 2 8 - 4 7 Gilicze, Hegedűs Cs. (Nacsa),
tozott a játék képe, az addig ke8. Haladás
5 2 1 2 7 - 7 7 Dani - Tóth Cs. (Bereczki),
veset mutató zöld-fehérek átvet9. Békéscsaba
5 1 2 2 5 - 7 5 Király N. Edző: Császár Károly.
ték az irányítást. Kriston még ki- 10. Győr
5 1 1 3 2 - 8 4 Makó: Kander - Kalász,
hagyta a meccs helyzetét a 60. 11. Ferencváros*
5 1 4 0 6 - 5 1 Mikus, Majó, Árva percben, de két perc múlva me- 12.2TE
5 0 0 5 3 - 15 0 Rakonczai, Bakos T., Bakos A.
l - l (1-0)
(Kelemen), Bíró (Faragó) hetett az Újpest közepet kezdeni:
*A Ferencvárostól 6 büntetőTóth L., Miklós (Ruskó). Edző:
Kassai ajándék tizenegyessel lep- pont levonva.
Budapest, Megyeri út, 6000 néző. VezetMéhes Tibor. Gólszerzők:
te meg a vendégeket, amit Gera
te: Kassai.
megköszönt, majd értékesített.
A tabellán utolsó helyen álló Za- Tóth Cs. (2), Bereczki,
Gólszerzők: Simek (9.), ill. Gera (62. Az egyenlítést zokon vették az laegerszeg vezetőedzője, Bozsik Marton, ill. Miklós.
1 l-esből).
Az utóbbi időkben nem múlt el újpesti ultrák, „hőbörgésük" kö- Péter bejelentette lemondását, Kiemelt korosztályos bajnokság,
úgy Újpest-FTC mérkőzés, hogy vetkeztében akadt egy kis mun- amit a klub vezetősége elfogadott. U13: Nagykőrös-HFC 2-1
ne lett volna azon botrány. Talán kájuk a rohamsisakos rendőrök- Bozsik a 2001-2002-es évadban ( l - l ) . HFC: Rónyai-Borsándi
(Ámann), Póth, Fekete, Sági
ez volt az oka annak, hogy a nek. A hajrában ismét a futball bajnoki címet nyert a zalaiakkal,
(Gazsó) - Bakos, Szabó P., Juhász
játszotta
a
főszerepet,
de
további
majd
legutóbb
a
7.helyen
végzett
rangadóra csak alig fél ház volt
I. - Mátrai (Soós), Kovács K.,
gólnak már egyik fél tábora sem irányításával a csapat.
kíváncsi a helyszínen.
Az első játékrészben egyértel- örülhetett.
A távozó szakember elárvult Szász G. (Nagy Zs.(. Edző:
műen a házigazdák futballoztak
A jó iramú, küzdelmes mérkő- helyét Mihalecz István vette át, Kandó Róbert. A HFC gólját
jobban. A 9. percben egy látvá- zés igazságos a döntetlen, de az akivel 2004. június 30-ig kötöt- Kovács K. szerezte.
U15: Nagykőrös-HFC 1-2
nyos Polonkai, Simek akció vé- egy-egy pontnak egyik fél sem tek szerődést.
(0-0). HFC: Bódai - Juhász S.
gén az utóbbi 25 méterről remek tud maradéktalanul örülni.
SZ. L.
(Földi), Máté, Papp D., Varga N.

LABDARÚGÓ NB I

ÚJPEST-FERENCVÁROS

Erdeitől kiütést várnak
JEGYEK A GÁLÁRA

Három szakember véleményét
kérdeztük meg a gálával kapcsolatban. A régióban és a sportágban mindhárman igen ismertek. Nacsa József,
a megyei
bokszszövetség elnöke rengeteg
nemzetközi és hazai amatőr
mérkőzést vezetett versenybíróként Erdei Zsoltnak. - Szimpatikus, tehetséges embernek, színes egyéniségnek ismertem meg
Zsoltot, aki tényleg példaképe
lehet a fiataloknak. A sportág
népszerűsítése
szempontjából
igazán örömteli, hogy Szeged
adhat otthont ennek a gálának,
hiszen ilyen rangos esemény a
városban még nem volt. Éppen
ezért ígér sportági csemegét a
szurkolóknak az összecsapás,
amely - bár nem szeretek jósolni - az ötödik menetben dőlhet
el, természetesen Madár javára.
Gál László, a Szegedi Boksz
Club edzője izgatottan várja a
szombatot. - Biztos színvonalas gála lesz, aki kijön a sportcsarnokba, nem csalódik. Még
sosem láttam az Universum által szervezett eseményt, ráadásul a szervezők megígértek a
nézőknek egy világsztárt is.

A szombati gálára bővült a jegyárusítóhelyek száma. Eddig Szegeden a Tourinform Dugonics téri irodájában (hétköznap 9-től
20-ig), a Tourinform Széchenyi téri Infopontjában (mindennap
9-től 20.30-ig), az újszegedi sportcsarnokban (hétköznap 10 és 18
óra között), illetve Szentesen az IBUSZ-irodában (9 és 17 óra között) lehetett belépőkhöz jutni. Az új hely: Szeged, a Nagyáruházban lévő KM Tours Utazási Iroda.
A jegyárak, kapuk mögötti lelátók: 3500 forint; a tribün négy
sarka: 5000 forint; a ringtől a 7-9. sor: 6000 forint; a ringtől a
4-6. sor, valamint a négy középső tribün: 8000 forint; a ringtől a
2 - 3 . sor: 10 ezer forint; a ringtől az első sor: 12 ezer forint.
Az újszegedi sportcsarnok főbejáratát 18.30-kor nyitják meg, a
gála 19 órakor kezdődik. Erdei mérkőzése várhatóan 23 órakor
kezdődik, a meccs után pedig a Tisza Volán és az SZKT kisegítő
különjáratokat indít a nézők számára. A sajtóedzés szeptember
4-én (csütörtök) 17 órától a Média Marktban, a mérlegelés szeptember 5-én (péntek), 16 és 17 óra között a Cora Áruházban lesz.
A programot a Szegedi Repülős Ejtőernyős Egyesület legjobbjai vezetik be: 19 órától hárman (Kiss Norbert, Csorba József, Csorba
Csilla | ugranak, meglepetést hozva a sportcsarnok elé.

Három olyan magyar bokszoló
lép majd a ringbe, akiket nagyon jól ismerek az amatőr pályafutásukból. Isaszegi
Róbert
nem mai gyerek, ám még mindig képes kiváló meccsre. Nagy
fános stílusából adódóan az ő
mérkőzése látványos, közönségvonzó találkozónak ígérkezik. Erdei Zsoltnak nem okozhat meglepetést a spanyol Perez. Szerintem nem öklözik végig a találkozót, Madár révén
hamarabb befejeződik az összecsápás.
Hódmezővásárhelyen,
a
Hódgép SE-ben az öklözök

REFLEKTOR
NŐI VÁLTÓARANY
Aranyérmet szerzett a Vörös
Zsuzsanna, Simóka Bea, Füri
Csilla összeállítású csapat a
csehországi Ustí nad Labemben
zajló öttusa Európa-bajnokság
váltóversenyében. A második
helyen az olaszok, a harmadikon
a házigazdák végeztek.

Szegeden újabb helyen lehet belépőt vásárolni

Eljött a szeptember és villámgyorsan eljön a szombat este is,
amikor Erdei Zsolt a WBO
(Bokszvilágszervezet) interkontinentális bajnoki címét védheti meg Szegeden.
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munkájáért Szálkái László felel. A tréner szeretne részt venni a gálán, ám nem biztos,
hogy összejön neki. - Sajnos, a
derekam rakoncátlankodik, így
egyelőre ágyhoz vagyok kötve.
Erdeit jól ismerem, az ő pályafutását végigkísértem, mindenképpen sikert várok tőle. A
boksznak jót tesz, hogy a megye, illetve Szeged ilyen jeles
eseményt rendezhet. Nagyszerű szervezési feladat, amelyet
eddig profi módon oldottak
meg. Remélem, a gála lendít a
régió ökölvívásán.
MÁDI JÓZSEF

Hat hibátlan csapat
Két fordulón vannak túl a
Csongrád megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokság csapatai.
Hat hibátlan mérlegű gárda
akadt az első két játéknapon,
közülük a Csengele és a H. Astra
egyaránt két számjegyű győzelmet aratott.
Eredmények, A csoport, 1. forduló: Sándorfalva n.-Öttömös 5-2,
gólszerzők Táborosi A (3), Komáromi, Gerecz, ill. Kis-Szabó, Mezei.
Zákányszék-Károlyi DSE 0-6, g.:
Szántó (2), Molnár S., Martonosi
A , Szabó T., Heidrich. Pázsit
SE-Forráskút 2-2, g.: Lesznek, Csigér, ill. Dudás P., Harmath. Balástya
II.-Röszke II. 2-0, g.: Vámos, Kiss
A. Opusztaszer-Zsombó 8-1, g.:
Szalai V (5), Kiss M. (2), Szatmári,
ill. Molnár Z. Pusztamérges-Ruzsa
3-1, g : Huszta, Kispál G., Kispál I.,
ill. Váczi B. Baks-Csengele 2-10, g.:
Pető, Balogh, ill. Juhos, Kubát (3-3),
Várszegi R. (2), Pálh, Palotás. A
Baktó SC-IKV-Alsóváros meccset
szeptember 3-án rendezik.
2. forduló: Zsombó-Balástya
II. 2-4,g.: Molnár Z. (2), ill. Dancsok (2), Hegedűs L., Hegedűs A.
Öttömös-Baks 3-1, g.: Sólya (2),
Csernék, ill. Bánfi. Károlyi
DSE-Sándorfalva II. 1-2, g.: Polyák, ill. Török, Ács. Forráskút-Zákányszék l - l , g.: Dudás
P., ill. Hódi. Ruzsa-Ópusztaszer
4-3, g.: Váczi B. (3), Hegedűs G.,
ill. Szalai V. (2J, Godó. IKV-Alsóváros-Pusztamérges 2-1, g.: Csehó B., Tóth G., ill. Kispál I. Csengele-Baktó SC 3-1, g.: Kubát (2),
Juhos, ill. Magda. Röszke II.—Pázsit SE 2-1,g.: Bellér, Barbócz, ill.
Lesznek.
Az élcsoport állása: 1. Csenge-

le 6 (13-3), 2. Sándorfalva II. 6
(7-3), 3. Balástya II. 6 (6-2), 4.
Ópusztaszer 3 (11-5), 5. Károlyi
DSE 3 (7-2), 6. Pusztamérges 3
(4-3), 7. IKV-Alsóváros 3 (2- 1),
8. Rúzsa (5-6) és Öttömös (5-6)
3 - 3 ponttal.
B csoport, 1. forduló: Maroslele-Algyő II. 0-5, g.: Makra (3),
Sebők, Farkas. Pitvaros-H. Astra
0-5,g.: Mihály (2), Kovács V, Kovács G., Fodor. Tápé Il.-Szőreg II.
3-2, g.: Bíró Gy. (2), Rácz Gy., ill.
Lengyel Z., Kócsó. Kübekháza-Ambrózfalva 4-0, g.: Szirovicza (2), Lakatos, Dékány. Eperjes-Szentesi Kinizsi 0—4, g.: Tóth
Gy. (3), Bórák. Nagymágocs-Derekegyház 2-2, g.; Sándor (2), ill.
Varga, Gyukics. A Földeák-Székkutas találkozót később rendezik.
Szabadnapos: Mártély.
2. forduló: Szőreg Il.-Pitvaros
1-3, g.: Lengyel Z., ill. Gyurkó
(3). Derekegyház-Mártély l-l,g..'
Gyukics,
ill.
Tóth.
Algyő
II.-Nagymágocs l - l , g.: Farkas,
ill. Györgyi. H. Astra-Maroslele
13-0, g.: Mihály (4), Kovács G.
(3), Kovács V. (2), Sarkadi, Soós,
Szekeres,
Palicskó.
Székkutas-Tápé II. 1-2, g.: Pandurcsek,
ill. Magyar K., Rácz Gy. Ambrózfalva-Földeák 7-1, g.: Stranszki,
Pászti (2-2), Kéri, Bóna, Garam,
ill. Katkó. Szentesi Kinizsi-Kübekháza 5-1, g.: Törőcsik (2), Birkás, Tóth Gy., Rúzs-Molnár, ill.
Savanya. Szabadnapos: Eperjes.
A bajnokság élcsoportja: 1. H.
Astra 6 (18-0), 2. Szentesi Kinizsi
6 (9-1), 3. Tápé II. 6 (5-3), 4. Algyő II. 4, 5. Ambrózfalva 3 (7-5),
6. Kübekháza 3 (5-5), 7. Pitvaros
3 (3-6), 8. Derekegyház 2 ponttal.
BOKOR BÉLA

- Konc, Mátrai D., Makó A.
(Orosz), Hézső - Imre D.,
MolnárM., (SzabóÁ.(. Edző:
Bokor János.
NOSZTALGIAMECCS
Húsz éve, hogy a Szőregj Rákóczi
labdarúgócsapata feljutott a
megyei I. osztályba. A sikert
kivívó játékosok és szurkolóik az
évfordulóra nosztalgiamérkőzést
szerveztek, mely előtt
megemlékeznek az időközben
elhunyt Kasza Péter elnökre,
Hank Mihály intézőre és
Horváth László játékosra. A
találkozó szombaton 15 órakor a
szőregi pályán kerül sor Rútai,
Varga Z., Kasza I., Buknicz,
Kasza L., Lengyel, Tóth, Kocsis
E, Lakatos, Balogh S., Bajorics,
Simon, Jaksa, Kele, Csikós,
Nagy S., Nagy D., Nagy J., Oláh,
Kakuszi, Fülöp, Márton, Wéber,
Kovács Z., Szirovicza, Boros,
Jernei, Keresztes, Szabó L.,
Németh I. és Széli részvételével
és természetesen az együttes
edzője, Török Gyuri bácsi sem
hiányzik majd az oldalvonal
mellől.
ATLÉTÁKAT VÁR
MENYHÁRT EDZŐ
Szeptember 20-21-én rendezik
meg Budapesten a serdülő
atléták egyéni országos
bajnokságát, ezért itt az ideje,
hogy a versenyzők
megjelenjenek az első
bázisedzésen, amely ma lesz a
Felső Tisza-parti stadionban. Itt
egyeztetik az edzésidőpontokat
és a versenyeket is. Menyhárt
Zoltán edző egyúttal várja
azokat az 1993/1994-es, az
1989-es, az 1990-es, az 199l-es,
s az 1992-es születésű lányokat
és húkat, akik érdeklődnek a
sportág iránt. Jelentkezni ma a
helyszínen 17.30-tól lehet.
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Az ősz, a nagy kaland
FARKAS CSABA
Állt Thakács az esti (kora-) függőfolyosón, susogott az udvarban a nagy diófa gömb alakú koronája - a korona alsó része, amit megvilágítottak a
kocsmakonyha
fehér neonfényei, hidegzöld volt,
felső, melyre nem vetült fény, láthatatlan - feketén zúgott a gótikus jegenye a szomszéd
bérház
udvarában, száguldott az ég. Azaz száguldottak
az alacsonyan jövő, városfény-megvilágította,
narancsfehér felhőpamacsok,
fölöttük - de jóval fölöttük! - szinte állt a szakadozott, szürkéslila felhőtömb, még följebb, a véghetetlen
magasságban, ki-kibukkant
a réseken a kíváncsikég ég.
Egy-egy csillag is átszún a
rohanó-ballagó-örökkévaló rétegezettségben, pár percre a növekvő Hold
sarlójának világító, egy darabja is feltűnt a lemezek fölött. Csak karéja felső fele látszott ki az egybefüggő felhőtömb mögül, majd, kardszárnyú delfin hátúszója, lassan alámerült ez is. - A szél zúgott, északról jött, a folyosó hideg volt Thakács
talpának, s ő magának is a levegő. Végigszaladt
rajta valami ősz-jötti borzongás, körbenézett
(feje
fölött a tetőnek a folyosó fölé nyúló része, gerendái-cserepei, ahol szeretnek fészket rakni a darazsak; jobbra a szomszéd lakás, majd a lépcsőház,
ahonnan a macskák minduntalan
föllopóznak,
hogy ételt csenjenek az 6 [A. és Thakács] sziámijának táljából; balra további lakások, köztük az
idős asszonyé, aki egyszer csak eltűnt a városból,
nem találta a hatóság, és a beszögezett ajtó mögül
napokig hallani lehetett galamházban tartott galambjai vergődését [„Mi lesz velük?", sírta Á.
Thakács nyakába, amit Th. ekként hallott: „Mi
lesz velünk?"]; háta mögött, a kis
beszögellésben,
saját ajtajuk, mellette ablak, előtte asztalka, az

asztalkán kiterített sárgabarackmagok,
„majd
egyszer feltörjük és megesszük"-címszóval
tartogatja Th. s A., nyár eleje óta, de Thakács érzi,
nem lesz ebből semmi soha; a tányérka mellett,
nagy virágcserépben, a zöld-fehér foltos, beszélgető lombú fácska, telente, amíg benn van a szobában, lehullajtja levelét, tavaszai, mikor Th. kirakja a folyosóra, kirügyezik), ám hol is hagytuk el,
szóval, körbenéz Thakács maga körül - anélkül,
hogy fölkattintotta volna a falon a villanyt -,
ősz-érkezti borzongással. Olyasféle izgalom fogta
el, mint gyerekkorában,
nyáron, falun,
mikor
menteni kellett be az udvarról a
felhőszakadás
elől a... mit is?, valamit menteni kellett. Vagy
amikor télen kellett menteni a nagy havazástól
a... a..., valamit. -Lehet: soha semmit nem is kellett menteni? Lehet: százezer évvel ezelőtti hangulat kerítette hatalmába Thakácsot, amikor még
létkérdés volt, hogy ne érje a szállást
készületlenül „az idő", hogy benn legyen minden, védett
helyen, mire benn lennie kell; ilyesféle az az érzés is, ami esőben fogja el az embert - ha nem
szobából nézi -, még abból a korból, mikor, nem
lévén Aspiiin, „váltóruha", kamillás gőzölés, egy
egészen kis megázásba is simán bele lehetett halni. - Állt Thakács a koromsötét függőfolyosón, támaszkodott a hideg korlátnak, feje fölött fehérnarancsszínben rohantak az alsó felhőpamacsok,
jóval följebb komótosan ballagott a nagy-nagy, öszszefüggő, lilaszürke felhőlemez,
még
följebben:
örökérvénylett az ég, „Indul a nagy kaland, az
ősz", mondta magában Thakács, - Fény gyulladt
a lépcsőházban,
jönni kezdtek fölfelé
valakik.
Megtört a varázs.

A hegesztő
zuhanása
MOSZKVA (MTI)
Tizenkét emeletet zuhant egy
hegesztőmunkás Moszkva belvárosában, de csodával határos
mó_don életben maradt. A harmincnégy éves fiatalember egy
épülőfélben levő ház 23. emeletén dolgozott, ahonnan egy széllökés lesodorta. Tizenkét szintnyi repülés után a 11. emeleten
akadt fenn - közölte a fővárosi
rendőrség vasárnap. A munkást
agyrázkódással és törött jobb lábbal szállították kórházba az Antonova-Ovszejenko utcai építkezésről. Az erős szél a hét végén
egy másik balesetet is okozott
Moszkvában. A Versinyin utcában vasárnapra virradóra egy 31
éves nőre dőlt egy fa. A nő súlyos
koponyasérülést szenvedett, az
orvosok sikeresen küzdöttek az
életéért.

Lusta postás

Hűvös idő
KsSZftlftl

NEUSS (MTI)
Rekordot javított levelek nem
kézbesítéséből egy német postás:
több mint 60 ezret nem vitt ki a
címezetteknek. Mindezt két és
fél év alatt nem tette, azaz nem
több évtizedes lustaság eredményeként halmozta fel az irdatlan
levélmennyiséget. A 36 éves levél nem kézbesítő levélkézbesítő
azért bukott le, mert egy idő után
a címzettek panaszkodni kezdtek, hogy nemigen kapnak levelet. A rendőrség ezután házkutatást tartott a postásnál, és mintegy 61 ezer levelet talált a szobákban és az alagsorban. A postás arra hivatkozott, hogy túl sok
volt a postája, mármint a kézbesítenivalója. Lelepleződése után
önként kilépett állásából, de ezzel nem úszta meg büntetés nélkül. Neuss város bírósága 10 havi felfüggesztett börtönre és 200
óra közmunkára ítélte.

Ma többszőr lesz erősen felhős az ég, néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Helyenként megerősődik az északnyugati szél. Délután 20,21 fokra számíthatunk.
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További kilátások
A kővetkező napokban is az ilyenkor elvárhatónál hűvösebb időben lesz részünk.
Kezdetben többszőr megnövekszik a felhőzet, egy-egy zápor is kialakulhat, majd a
hétvégén a napsütés kerül tülsűiyba.
LEFOGLALT ARUK
A Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságán 16 és félmillió forint értékben foglaltak le
csempészárút. A szabálysértési
eljárások során lefoglaltak 3160
karton cigarettát, szeszes italokat, 23 darab DVD lemezt valamint majdnem kétezer darab autóillatosítót. A vámosok kétmillió forint bírságot szabtak ki.
LOPTAK
Az egyik szegedi, Vitéz utcai lakásba jutottak be ismeretlen személyek, akik a tulajdonos figyelmét elterelve, egy fiókból 255
ezer forintot vittek el. A Kereszttöltés utca egyik lakásának ajtajába felejtett kulccsal az alkalmi
tolvaj 300 ezer forint értékben
lopott használati tárgyakat. A
Bence utcából lezáratlan segédmotor-kerékpárt akart ellopni
egy férfi, akit tetten értek.
BABAKOCSI A ZSÁKMÁNY
Egy Puskás utcai ház közös tárolójából 50 ezer forint értékű babakocsit vitt magával egy tolvaj.

A NAP VICCE
- Önnek mi a foglalkozása?
- Főtápász vagyok!
- És mit csinál a főtápász?
- Hát főtápászkodik!
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VÍZSZINTES: 1. Egy abszolút hétköznapi kérdés. 10. Illetve, röv.
11. Világításra használatos nemesgáz. 12. A teljes magyar
ábécé kezdete. 13. Munkácsy Mihály eredeti családi neve. 15.
Nitrogén és hidrogén. 16. Év, ismert latin szóval. 17. A válasz
második része. 20. Várpalota részével kapcsolatos. 22. Köteléktől megszabadít. 24. Oersted, röv. 25. Horvát autók jelzése.
26. Udvarias megszólítás. 27.... Paulo. 28. Római 3000. 30.
Építőanyag. 31. Dabas határai! 33. Milligramm. 34. „Példamutató" tolnai község. 36. Teniszjáték egyik eleme. 38. A válasz
harmadik, záró része. 40. Műsorsugárzás. 42. Csahos. 43. Bizonytalanul áll. 45. Nikkel és szén jele. 46. Bibliai alak, a későbbi Pál apostol. 48. Magad?
FÜGGŐLEGES: 1. A kérdésre adott morbid válasz első része. 2.
Becézett Ilona. 3. A Moszkvics egyik típusa. 4. Belső hang! 5.
Olasz karmester (Roberto). '6. London művésznegyede. 7. A
cink vegyjele. 8. Az „Aranycsapat" hátvédje volt (Mihály). 9. Ú.
Á. N. 14. Színész (Béla),. 16. Kaukázusi falutípus. 18. Cipőt javít. 19. Előadást megkomponál. 21. Utódot fogantat. 23. Fémszállal átszőtt selyemszövet. 29. Történelmünk egyik tragikus
csatahelye. 32. Erdei állatka, becézve. 35. Dolog, latinul. 36.
Rosszhírű kocsma. 37. írófolyadék. 39. Év, angolul (=YEAR).
41. Csonthéjas gyümölcs. 44. U. a., mint a vízszintes 24. sz.
sor. 46. Téli sport. 47. Éneklő szócska.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Ne győzködd az agyad, a hiba a valóságban van!

Zápor

Vízállás:
ATisza Szegednél 93 em (hőfoka 21.8 C°), Csongrádnál - 1 5 2 cm,
Mindszentnél - 2 2 cm. A Maros Makónál - 1 0 2 cm.
ANap kel: 6.03, nyugszik: 19.24, Hold kel: 11.48, nyugszik: 24.15

Elverte a vetkőzőfiút
WHEELING (MTI)
Annyira elégedetlen volt a vetkőző férfival leánya leánybúcsúján
egy amerikai asszony, hogy jól elverte a férfit. Az eset az Illinois
állambeli Wheelingben történt.
Az 52 éves, igencsak kikapós
anyósnak ígérkező hölgy először
azon háborgott, hogy késik a vetkőző ember a partiról.
Amikor aztán végre megérkezett, kiderült, hogy mégsem ő érkezett meg, hanem helyette csupán egy beugró. Az elégedetlenség tovább fokozódott, amikor a
28 éves férfi a vártnál hamarabb

Morbid, gyászos helyzetértékelés

A NAPOS OLDALRÓL. Aszódi Éva negyedéves olasz szakos hallgató a Szegedi Tüdományegyetemen. Idén szerezte első diplomáját kommunikáció szakon, de nem csak újságíróként, hanem
Amerikában tábori táncoktatóként, Magyarországon pedig angol
tanárasszisztensként is kipróbálta magát. A munkában és a szórakozásban is a változatosságot keresi, szabadidejét pedig legszívesebben barátaival és családjával tölti. Kedvenc hobbija a tánc és az
olvasás.
Fotó: Káinok Csaba

21*

21*

fejezte be mutatványát, mindennek tetejébe pedig a menyaszszony anyja úgy találta, hogy vetkőzésével nem keltette fel kellően lánya figyelmét. így aztán az
anya felkapott egy palackot, amivel jól fejbe vágta a hivatásos vetkőzőlegényt, majd pedig megrugdalta. (Hogy mely testrészeken,
arra nem tért ki az AP.) A megvert sztriptíztáncos feljelentette
az örömanyát, akit harmincnapi
törvényszéki felügyeletre ítéltek,
továbbá arra, hogy fizessen kétezer-ötszáz dollár „fájdalompénzt" az elagyabugyált vetkőzőlegénynek.

ISTEN ÉLTESSE!
REBEKA, DORINA
Rebeka héber eredetű név görögös alakja, jelentése: megigéző,
megbabonázó, vagy jól táplált.
Arany János Tengerihántás című
balladájában szerepel Rebi néne,
a falu boszorkánya, aki varjúvá
tud változni. Dorina a Dorottya
becézése több idegen nyelven.
Egyéb névnap: Absa, Absolon,
Apollinár, Axel, Csépán, Ella,
Euzébia, Fedor, Fédra, Fodor, István, Margit, Teó, Teodor, Teodóra, Tóbiás, Töhötöm. Absa régi
magyar személynév, amely vagy
az Aba kicsinyítő változata, vagy
az Absolon becézése. Előbbi esetben jelentése: apa, utóbbiban: a
béke atyja. Axel ugyancsak az
Absolon dán-svéd alakjából jött
létre. Ismert viselője Axel Paulsen (1855-1938) norvég mű- és
gyorskorcsolyázó, aki a nevét viselő ugrás kitalálásával vált népszerűvé.

K&H lekötött
betétek
I millió forint feletti betétlekötés esetén. 1 millió forintig az éves kamatláb 8.65%. Ajánlatunk 2003. szeptember 1-től október I O-ig a 2 hónapra lekötött új betétekre
vonatkozik. A betéti kamatok már az első naptói érvényesek. EBKM-9,15% I millió Ft felett EBKM= 8.65% 1 millió Ft-ig. Az akció részleteit a bankfióki Hirdetmény, a
betéti szerződés részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja.

