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Nem jogerősen tizenkét évet kapott a magyarcsanádi sorkatona

TÉMÁINKBÓL
KÉT ÉVIG REKLAMÁLUNK
Ha az edzőcipőt a mosógépben
mossuk, azaz nem
rendeltetésszerűen használjuk,
hiába reklamálunk, ám ha
gyártási hibára vezethető vissza,
hogy a termék szétmegy, két évig
jogosultak leszünk cserére vagy
javításra.
3. oldal

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)
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Bűnösnek találták Mátó Árpádot
Emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki és tizenkét év
börtönre ítélte tegnap a Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa a húszéves magyarcsanádi
Mátó Árpádot. Az ügyész három
nap gondolkodási időt kért, a védő felmentésért, enyhítésért fellebbezett. Az ítélet nem jogerős.

RÉGI-ÚJ ISKOLÁK
A béketelepi és a Gyík utcai
iskolaépületek most is
benépesültek, csak már nem
azok a gyerekek járnak egyikbe
sem, akik korábban. A Napos
útra beköltözött a Waldorf-iskola
Új szentivánról, a Gyík utcába
pedig a speciális nevelést és
oktatást igénylők szakiskolája a
József Attila sugárúti épületből.
5. oldal

- Egyértelműen felmentésre számítok - mondta a bíróság második emeletén, a 237-es tárgyalóterem előtt tegnap reggel Mátó
Antal. A „férfinak meg sem fordult a fejében, hogy a bíró másképp is dönthet. A magyarcsanádi férfi tegnap délelőtt feleségével
és kisebbik fiával várta, hogy elkezdődjön nagyobbik fia, Mátó
Árpád tárgyalása. A húszéves fiatalember mindeközben pár méterrel arrébb bilincsben, rabláncra verve várakozott.
Mint azt korábban megírtuk, a
Szegedi Katonai Ügyészség emberöléssel vádolja a magyarcsanádi fiatalembert. A vádirat szerint Mátó 2001. december
31-érői 2002. január elsejére virradóra Magyarcsanádon, a Búza
utcában meggyilkolta egyik barátja, Bringye János édesanyját,
Bringye lánosnét, majd rágyújtotta a házat.

14 900 Ft

RÓMA, MADRID, DUBLIN, BERLIN,
PRÁGA, BRÜSSZEL, ATHÉN, VELENCE,
HELSINKI, PÁRIZS, KAIRÓ, FRANKFURT
Fenti ár csak odaútra érvényes, a repülőtéri illetéket nem
tartalmazza! Helyek kapacitás függvényében foglalhatók!

M O R T O N S L É G I U T A Z Á S I IRODA
62/420-088
és a Tesco Áruházban:
62/459-502

mokton's

www.mortons.hu

A SZÍNHÁZ PÉNZE
Ebben színházi évadban
mindenre lesz pénz - ígéri Mádi
Zoltán, akit a gazdasági
stabilitás helyreállítására kért fel
a szegedi önkormányzat. Titok
nincs, annyi programot kell
tervezni, amennyire van pénz.
.7. oldal

www.delmagyar.hu

Mátó Árpád a bíró indoklását hallgatja. Mögötte édesapja, öccse, valamint édesanyja.

Demján Szegeden
Szegeden járt tegnap Demján
Sándor a Magyar Labdarúgó Liga
elnöke, sikeres üzletember, vállalkozó. A sportvezető Botka László
polgármesterrel, Újhelyi István
országgyűlési képviselővel és az
FC Szeged NB I/B-s labdarúgócsapatának vezetőivel tárgyalt. Nem
csak a sportról beszélgettek, ha-

Fotó: Gyenes Kálmán

Folytatás az 5. oldalon

A tavalyi újranyitás után ismét bezárt a szegedi szórakozóhely

Eladhatják a Cocktailt

nem esetleges szegedi fejlesztésekről is. A Felső Tisza-parti stadion ugyanis elhasználódott, a
mai kor követelményeinek nem
felel meg. Lesz-e új arénája a városnak? Erre van esély, a Liga hajlandó hitelt adni a fejlesztéshez.
írásunk a 15. oldalon

Lemondott Csehák Judit
Távozik tárcája éléről az egészségügyi miniszter,
utódjának neve már pénteken ismert lehet.
Csehák Judit (képünkön) szerdán bejelentette, hogy
a miniszterelnökkel kötött korábbi megállapodása
értelmében felmentését kérte az egészségügyi miniszteri tisztségből. A miniszter arra hivatkozik,
hogy egy évre vállalta a munkát és cáfolta, hogy lemondása a tárca büdzséjének összeállításával van
kapcsolatban. Elmondta, erkölcsileg azt tartja helyesnek, ha listás képviselői helyéről is lemond. Reményei szerint az MSZP pénteki frakcióülése után
már az utódját is bemutathatják. Egyes információk
szerint Kökény Mihály, a tárca politikai államtitkára, vagy Vojnik Mária, a parlamenti egészségügyi bizottság elnöke lehet az új miniszter. Szegedi szocialista képviselők szerint Csehák sikeres munkát végzett az eltelt másfél évben. Azt remélik, hogy olyan
utódja lesz, aki folytatja az ágazat reformját.
MTI Telefotó: Kovács Attila

Összeállításunk a 2 - 3 . oldalon

SlAGtft

szeoéo

AÁ»lÓ

Egy időben ez volt a legnépszerűbb szegedi éjszakai szórakozóhely.
Szeged egyik legnagyobb szórakozóhelyét, a Cocktailt bezárták, üzemeltetési jogának eladásáról
szóló szerződést a napokban aláírják. A leendő tulajdonos(ok) nevét üzleti titokként kezelik.
Ezekben a napokban látják el kézjegyükkel a Cocktail étterem és diszkó üzemeltetési jogának eladásáról szóló szerződést. A részletekkel kapcsolatban
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Rádió

Fotó: Karnuk Csaba

próbáltuk szóra bírni az eladók képviselőjét, de Bera
József üzleti titokra hivatkozva sem a vételárral, sem'
a régi, sem az új befektetőlckel kapcsolatban nem
árult el részleteket.' Egyelőre csak annyit tudni, hogy
hamarosan, valószínűleg szeptember végén, vagy
október elején már újra fogad vendégeket a Cocktail.
Folytatás a 4 . oldalon

• B E L F Ö L D

2

-

K Ü L F Ö L D "

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 4.

A kormánydöntés értelmében a kismamák idén, egy összegben jutnak a pénzükhöz

Csehák Judit felmentését kérte
A szerdai kormányülés utóéletét meghatározta az egészségügyi miniszter felmentési kérelme. A kormány eldöntötte:
előterjesztik a Büntető törvénykönyv
gyűlöletbeszédről szóló szabályozásának
módosítását.

MTI-ADALÉKOK

i

BUDAPEST (MTI)

Nem várható változás a pénzügyi tárca
élén - közölte a kormányszóvivő szerdai
budapesti sajtótájékoztatóján, a kabinet
ülését követően. Gál /. Zoltán az esetleges
személyi változásokat firtató újságírói
kérdésre azt mondta, hogy a kormány
nem foglalkozott ilyen ügyekkel. Személyi
kérdésekről nem is volt szó a szerdai kormányülésen - közölte a kormányszóvivő.

f
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A miniszter szempontjai
Csehák /udit szerdán bejelentette, hogy
a miniszterelnökkel kötött korábbi megállapodása értelmében szeptember 1-jévcl
felmentését kérte az egészségügyi miniszteri tisztségből.
Csehák (udit a kormányszóvivői sajtótájékoztatón közölte: egy évre vállalta a
miniszterséget, azzal a kitétellel, hogy annak letelte után „visszatérnek" a kérdésre,
és megbeszélik, folytatja-e a munkát. A
távozó egészségügyi miniszter arra számít, hogy Medgyessy Péter kormányfő
szeptember 8-ai, vagy 15-ei hatállyal dönt
felmentési kérelme elfogadásáról. Közlése
szerint a miniszterelnök felajánlotta,
hogy felkéri a betegjogi és ellátottjogi közalapítvány kuratóriumi elnökének. Csehák Judit elmondta: erkölcsileg azt tartja
helyesnek, hogy ebben az esetben országos listás képviselői helyéről is lemondjon. Beszámolt arról is, hogy az MSZP
pénteki frakcióülésc után várhatóan közös sajtótájékoztatót tart a kormányfővel,

ív

A távozó Csehák Judit (balról) egyik
utolsó miniszteri ténykedéseként a sajtótájékoztatón elsősegélyben részesítette Burián Máriát, a minisztérium
sajtófőnöket.

és akkor reményei szerint már utódját is
bemutathatják.

Akismamák pénze
A jogosult kismamák még idén, egy öszszegben, adómentesen és a Legfelsőbb Bíróság döntésének megfelelően kapják meg
a nekik járó, elmaradt jövedelempótlékot
- közölte a kormányszóvivő. Ez annak
alapján történhet meg, hogy a kormány
elfogadta a jövedelempótlék adó- és köztchermentességéról szóló javaslatot, amc-

Kiss Péter államtitokra hivatkozva elutasította Demeter Ervin
kérését, hogy megismerhesse a
jegyzőkönyvét annak a kormányülésnek, amelyen elfogadták a fidcszcs képviselő szerint
„a milliárdok tisztára mosását
lehetővé tevő" rendeletet. A Fidesz országgyűlési képviselője

írásban kérdezte meg a MeH-vezető minisztert: készült-e jegyzőkönyv vagy hangfelvétel arról a
kormányülésről, ahol elfogadták
azt a kormányrendeletet, amely
a képviselő szerint lehetővé tette, hogy Kulcsár Attila, a K and H
brókercégének volt munkatársa
„milliárdokat mosson tisztára",
s hogy az ügylethez állami pénzeket tudjon felhasználni.

Vízen a kétéltű autó

se bonyolult szervezeti keretek között,
nem megfelelően szabályozva, személyi
és tárgyi feltételek megteremtése nélkül
működött - mondta Gál J. Zoltán. Közölte: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) a Széchenyi-terv 200l-es, illetve
2002-es első félévi pályázati kifizetéseit
vizsgálta. „A Kehi által vizsgált támogatások egy része, mintegy 8 milliárd forint
mindössze négy tulajdonosi körnél összpontosult" - mondta a jelentésre hivatkozva. A források jelentós része nagyvállalatokhoz és külföldi tulajdonosi körökhöz
került - közölte a kormányszóvivő.

Egységes adatbázis
Új, egységes ügyfélregiszter létrehozásáról döntött a kormány az uniós és a magyarországi mezőgazdasági támogatásokban érintettek számára. „A rendszer biztosítja, hogy minden személy és cég csak
egyszer kerüljön nyilvántartásba, valamint a tárolt adatok megbízhatóak legyenek" - közölte Gál J. Zoltán. Hozzátette: a
rendszert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működteti, az adatbázis
kezdeti feltöltéséhez megkeresik az eddig
nyilvántartásba vett ügyfeleket.

Gyűlöletbeszéd

MTI Telefotó: Illyés Tibor

Túl titkos a rendelet
BUDAPEST (MTI)

Benyújtotta lemondását Csehák /udit
egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter. Az MTI információja szerint az egészségügyi miniszter utóda
Kökény Mihály, a tárca jelenlegi politikai államtitkára, vagy Vojnik Mária, az
Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának szocialista elnöke lehet. Az MTI
úgy tudja, Csehák Judit azért mondott
lc, mert nem látja biztosítottnak a jövő évi költségvetésben az egészségügy
átalakításához szükséges forrásokat. A
kormány estleges átalakításával kapcsolatban Gál /. Zoltán kormányszóvivő kedden késő este az MTI-nek elmondta, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök kormányalakításkor kötött egy megállapodást Csehák Judit
egészségügyi, szociális és családügyi
miniszterrel, amelynek részletei - az
ígéretek szerint - napokon belül ismertté válnak. Csehák Juditot 2002.
május 27-én nevezte ki miniszterré a
köztársasági elnök. Korábban 1987 és
1990 között, a Németh-kormány tagjaként vezette az egészségügyi tárcát.

lyet a parlament ősszel tárgyal majd mondta Gál J. Zoltán. Emlékeztetett arra,
hogy a jövedelempótlékra - amelyet kérelem nélkül folyósítanak majd - az jogosult, aki 2000. január 1-jeés 2002. március 7-c között volt gyesen. Az intézkedés
körülbelül 550 ezer kismamát érint, a jövedelempótlék többletigénye valamivel
több mint 33 milliárd forint.

Széchenyi-terv
A Széchenyi-terv pályázatainak kifizeté-

Az MSZP elnöksége kifogásolja a PM

A Büntető törvénykönyv módosítása,
amely a gyűlöletbeszédet szabályozza,
olyan megfogalmazásokkal él, amelyek
segítik a jogalkalmazást és megfelelnek az
alkotmányossági követelményeknek - közölte Gál ). Zoltán. „A módosítás szerint
büntetendő, ha valaki nagy nyilvánosság
előtt valamely nemzet, vagy valamely
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport,
avagy a lakosság egyes csoportjai ellen
gyűlöletre izgat, vagy erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel" - mondta a
kormányszóvivő.

kommunikációját

Céljuk a kormányprogram
ütemes megvalósítása

Az a jó, ha a kormány stabil; a kabinetben történő személyi
változásokra az elnökségi ülésen nem hangzott cl javaslat - közölte
Kovács László, az MSZP elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján, melyet az elnökség ülését követően tartott az éjszakai
órákban.
BUDAPEST (MTI)

A "miniszterelnök jelenlétében
tartott tanácskozásról szólva a
pártelnök hangsúlyozta, az elnökségi ülésen nem került szóba
Csehák Judit egészségügyi és
László Csaba pénzügyminiszter
tevékenysége, ugyanakkor a
pénzügyi tárca kommunikációját „erős kritika" érte. Kérdésre
válaszolva Kovács László kitért
arra, hogy „a jogos bírálat a miniszter felelősségét is felveti". A
pártelnök tájékoztatása szerint a
kormányfő egyetértett a Pénzügyminisztérium kommunikációját ért kritikával, melyet jogosnak nevezett.
Mint Kovács László elmondta,
az ülésen egyetértés volt abban,
hogy folytatni kell a kormányprogram végrehajtását. Ezzel

Feladta
magát

kapcsolatosan kifejtette, „nem
hagyjuk magunkat eltéríteni a
program megvalósításától". Kovács László szavai szerint a program teljesítésének ütemét a gazdaság lehetőségei szabják meg. A
költségvetésről szólva úgy fogalmazott, a 2004-es büdzsé takarékos lesz, melyben nagyobb szerepet kap az igazságosabb közteherviselés.
Újságírói kérdésre válaszolva
úgy fogalmazott, az elnökség azt
várja Medgyessy Péter miniszterelnöktől, hogy erősítse a minisztériumokat kiszolgáló apparátust és nagyobb hangsúlyt helyezzen a szakszerűségre. Kovács
László szólt arról is, hogy az elnökség álláspontja szerint erősíteni kell a párt, az országgyűlési
képviselőcsoport, illetve a kabinet együttműködését, gyakorib-

bá kell tenni az egyeztetéseket.
Hozzátette, elkerülhetőek lennének a „kommunikációs zavarok", ha a frakció munkacsoportjai részt vehetnének egyes minisztériumi vagy kormánydöntések előkészítésében.
Kovács
László ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, az elnökségi ülésen kormánytag nem ajánlotta
fel lemondását.
Az MSZP nem fogadja cl a hatalommal való visszaélést, a
tisztségek felhasználását anyagi
előnyök szerzésére - mondta Kovács László.
A politikus Szili Katalinnak, az
MSZP elnökhelyettesének a napokban tett kijelentésével kapcsolatosan úgy fogalmazott: „ha
bárki jogsértést követ el, nem
védjük meg, ha bárki megsérti az
etikai-erkölcsi normákat, neki
kell levonnia a személyére vonatkozó konzekvenciákat". Kovács
László ugyanakkor hozzátette,
ha valakit alaptalanul ér támadás, akkor viszont kiállnak mellette.

OKLAHOMA CITY (MTI)

Feladta magát Bemard Ebbers
(felvételünkön), a WorldCom
amerikai távközlési vállalat volt
vezérigazgatója, akinek hivatali
ideje alatt a ma már MCI néven
működő óriáscég a világgazdaság
történetének egyik legnagyobb
értékű könyvelési csalását követték el.

RÖVIDEN
ÓBUDAI LÖVÖLDÖZÉS
A rendőrség őrizetbe vett két
férfit, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy augusztus végén
Budapesten bosszúból lelőttek,
illetve lelövettek egy férfit, egy
másikat pedig életveszélyesen
megsebesítettek. A nyomozók
feltételezése szerint a két férfi
egy hét évvel ezelőtt elszenvedett
sérelmet bosszult meg, amikor
augusztus 27-én Budapesten, a
III. kerületi Vihar utca egyik
szórakozóhelye előtt lelőttek egy
31 éves férfit, társát pedig
életveszélyesen megsebesítették
- mondta el Petőfi Attila rendőr
alezredes.
VADÁSZPER

A Mohácsi Városi Bíróság
kétnapi tanúmeghallgatás után
decemberre cinapolta az olasz
vadászok perének tárgyalását. A
bíróság 11 vádlott, 50 tanú és 12
szakértő meghallgatása után
dönt majd a 2001-ben az udvari
határátkelőhelyen elfogott 40
védett madárfaj 11 ezer 700
lefagyasztott teteme kapcsán
perbe fogott vádlottakról.

A gyilkos

A Fidesz-elnökség ülése Dobogókőn

A „Medgyessy-csomag" bírálói
D 0 B 0 G 0 K 0 (MTI)

A „Medgyessy-csomag" megszorító intézkedéseivel
köddé vált az egészségügy konszolidációs programja - jelentette ki Mikola István a Fidesz elnökségi
ülését követő szerdai dobogókői sajtótájékoztatón.
Az egészségügy helyzete önálló napirendi pont volt
Rendőrök szemlélik a Gibbs brit vállalat által tervezett és megva- az elnökségi ülésén.
lósított, Aquada elnevezésű kétéltű személygépkocsit, amint a
A témának különös aktualitást ad Csehák Judit
Temze londoni szakaszán száguld. Szárazföldön 160, vízen 50 lemondása - mondta az Orbán-kormány egészségkm/óra sebességet képes elcrni a jármű és egy gombnyomással le- ügyi minisztere. Az elnökség kifejezte óhaját, hogy
het váltani a két üzemmód között.
MTI Telefotó/AP/Adam Butler a kormányfő végre találjon olyan embert az „anar-

chikus állapotban" lévő egészségügyi tárca élére,
aki „a rend irányába tereli az ágazatot, vagyis viszszatér az előzó kormány szabályozásaihoz" - tette
hozzá Mikola István. Közölte: szó volt még a várható áremelésekről és a Fidesz belső szervezeti átalakulásáról is.
A Fidesz- elnökség áttekintette a politikai helyzetet és a közelgő parlamenti ülésszak kulcstémáit mondta Mikola István. Az ülés résztvevői úgy látják, hogy a gazdaságban negatív folyamatok indultak el, ezért az előzó ciklus gazdaságpolitikáját kellene folytatni - közölte.

STARKE (MTI)

A kivégzése előtt egy nappal a
kettős gyilkosságért elítélt Paul
Hill (felvételünkön) a sajtóértekezletre tart a floridai Starke városában. Hill halálos injekció befecskendezésével ölt meg egy orvost és kísérőjét egy abortuszklinika előtt.
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Az MSZP-sek szerint jó munkát végzett Csehák Judit

Lemondó
család

Kritizálják László Csabát
A miniszterelnök elfogadta Csehák Judit
egészségügyi miniszter lemondását. Az
M S Z P keddi elnökségi ülésén további személycserékről is szó esett.
A hétvégi frakcióülésen jelentheti be Medgyessy Péter a várható minisztercseréket a
kormányban. A miniszterelnök tegnap elfogadta Csehák Judit egészségügyi-, szociális-,
és családügyi miniszter lemondását, aki korábban már kétszer is fontolgatta távozását.
Csehák cáfolta, hogy lemondása a tárca jövő
évi büdzséjének összeállításával áll kapcsolatban. Elmondta: ha tehette volna, már júniusban felállt volna a miniszteri székből,
mert csak egy évre vállalta a posztot. Utódjaként Vojnik Mária, a parlament egészségügyi
bizottságának elnöke és Kökény Mihály, korábbi egészségügyi miniszter, a tárca jelenlegi
államtitkára neve is szóba kerülhet. Az
MSZP elnökségének éjszakába nyúló keddi
ülésén azonban felvetődött Gyurcsány Ferenc sportminiszter távozásának szükségessége is. Egyesek László Csaba leváltását sürgetik, mert szerintük tarthatatlan a kormány
gazdaságpolitikája, és az, hogy a pénzügyminiszter az MSZP-t megkerülve nyilatkozik a
tervezett ár-, áfa- és adóemelésekről.
A pénzügyi tárca kommunikációjával Újhelyi István is elégedetlen. Az MSZP országos elnökségi tagja szerint megengedhetetlen, hogy a politikai vezetés tudta nélkül kerültek ki valótlan hírek például az ingatlanadó bevezetéséről, vagy a diákok utazási kedvezményének csökkentéséről, amelyeket így
n e m tudtak azonnal cáfolni. Újhelyi hozzátette: az MSZP belső ügyeit nem a sajtóban,
hanem a párt erre alkalmas fórumain kell

SZAVAY ISTVÁN

Újhelyi István, Botka László és Ványai Éva - ha más okokból is - érthetőnek tartja Csehák Judit lemondását.
DM/DV-fotók
megvitatni, ezt a célt szolgálta az elnökségi
ülés is.
Ugyanakkor sikeresnek értékelte a Csehák
Judit által vezetett tárca másfél évét. A 13.
havi nyugdíj és a dupla családi pótlék bevezetését, az 50 százalékos egészségügyi béremelést, és az ágazat reformjának megindítását
mind Csehák nevéhez kötötte. - Személyesen sajnálom a miniszter asszony távozását,
de számítani lehetett a döntésre, hiszen ezt a
munkát vállalta a választásokkor, és mára sikeresen el is végezte - fogalmazott.
Tiszteletreméltónak nevezte Csehák Judit
feladatvállalását Botka László országgyűlési
képviselő. Az MSZP Csongrád megyei elnöke bízik abban, hogy a miniszternek olyan
utódja lesz, aki folytatja az általa megkezdett
munkát, és tovább fejlődik a betegellátás, és
folytatódik az ágazat reformja. A politikus elmondta: a szocialisták kétnapos frakcióülé-

Csongrádban nincs vizsgálat leszázalékolás miatt

Ellenőrzés van,
kivizsgálás nincs
Országszerte vizsgálják a rokkantságot megállapító orvosi
bizottságok
szakvéleményeit.
Az ellenőrzések a csalások gyanúja miatt sem lettek gyakoribbak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Csongrád megyében a bajai,
miskolci és mátészalkai ügyek
kirobbanása után sem merült fel
gyanú leszázalékolási visszaélések, vagy orvosi igazolások hamisítása miatt - nyilatkozta lapunknak Juhász Ferenc, az Országos Orvos Szakértői Intézet
főigazgatója.
A közelmúltban az ország több
pontján felmerült a gyanú, hogy

leszázalékolási csalások történtek, melyek során orvosok pénzért hamis igazolásokat állítottak ki a betegeknek. Ezen okmányok birtokában a páciensek
könnyen hozzájuthattak az 50
százalékos
munkaképességcsökkenésért kapható járulékhoz, illetve súlyosabb esetekben
a rokkantnyugdíjhoz is. Az intézet hatásköre pedig csupán a
szakvélemények utólagos ellenőrzésére terjed ki, intézkedni
csak a rendőrség tud.
- Miskolcon még vizsgálják az
ügyet, Baján már vádemelésre is
sor kerül - mondta Juhász Ferenc, majd hozzátette:" Csongrád
megyében jelenleg egyetlen eljárás sincs.

Az unió Makón a Hagymaházhoz jött

Megerősödnek-e
a kisvállalkozások?
Negyven-ötven érdeklődő volt kíváncsi tegnap a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös uniós felkészítő rendezvényére a
makói Hagymaházban, pedig a térségben közel 2700, zömében
támogatásra szoruló vállalkozás működik .
A tanácskozáson többek között
a Széchenyi vállalkozásfejlesztési programról volt szó, amit a
gazdasági tárca főosztályvezetője, Gerényi Gábor mutatott be
azt sem elhallgatva, melyek
azok a pályázati alapok, melyek
már kimerülőben vannak. Mint
elhangzott, a projekt a tőke- és
információhiányban szenvedő
magyar vállalkozások versenyképességét igyekszik szolgálni a csatlakozást követően ugyanis
komoly kihívás elé állítja őket a
nyugati konkurencia és ez több
millió ember sorsát érinti.
A programból a főosztályvezető kiemelte - többek között - a
technológiai felzárkóztatás hitelprogramját, mely pénzintézeteken keresztül hat-hat és fél százalékos kamatra, tíz- és ötvenmillió közötti értékben vehető
igénvbe legfeljebb hetvenöt százalékos finanszírozásra, négvtől

sén terítékre kerül minden olyan nyilatkozat,
amely a nyáron hangzott el, és megvizsgálják
azt is, milyen hibák történtek a kormányzati
kommunikációban.
- Hiába váltja új miniszter az egészségügyi
tárca élén a lemondott Csehák Juditot, az
ágazatban megmarad a feszültség, hacsak
nem változnak a finanszírozás feltételei - vélekedett a hírrel kapcsolatban Ványai Fva. A
szakember - aki a szegedi egészségügy helyzetét három cikluson keresztül alpolgármesterként követte, jelenleg pedig a közgyűlés
szakbizottságának elnöke - megjegyezte: hiába történt béremelés, a gyógyszer-támogatási
rendszer változása, a kórháztörvény elfogadása és az egészségügyi dolgozók jogállásáról
szóló törvény tervezete jelentős vitát váltott
ki, és ezek külön-külön is elvezethettek ahhoz, hogy a miniszter lemondjon.
K.B.

Leszerelés és bevonulás
A márciusban bevonult Jcatonák közül 1956-an szereltek le a Magyar
Honvédségtől szerdán, miután teljesítették hat hónapos sorkatonai
szolgálatukat. A leszerelt honvédeket szerdán délelőtt ünnepélyes állománygyűléseken búcsúztatták el alakulatuknál.
A szeptember 9-10-i bevonuláskor a tervek szerint mintegy háromezer sorköteles kezdi meg sorkatonai szolgálatát. A fiatalok a két hónapos alapkiképzés után a szárazföldi csapatokhoz kerülnek. A behívóparancsot már minden érintett megkapta, a hadkiegészítő parancsnokságok pedig megküldték az illetékes önkormányzatoknak a bevonulási segély kifizetéséhez szükséges névjegyzéket.

Bár az egy időben sokakat magába bolondító Torgyán doktor annak idején naponta többször is kifejezte abbéli jámbor óhaját,
hogy mondjon le - mondjuk éppen - Horn Gyula, mifelénk mégsem vált túl gyakorivá, hogy valaki önként távozzon a székéből.
Ezért is kapjuk föl a fejünket a hír hallatán, miszerint Csehák Judit egészségügyi miniszter benyújtotta lemondását. Arról nem is
beszélve, hogy korábban egyszer már ugyanezt megtette férje,
Békési László is a Horn-kormány
pénzügyminisztereként.
Ez egy lemondó család - intézhetnénk el mindezt egy bugyuta
szójátékkal, ha e páros cselekedetnek nem lenne egyéb tanulsága
is. De van. Békési annak idején azért távozott, mert az Antall-kormány által hátrahagyott súlyos gazdasági-pénzügyi
helyzetben képtelenségnek tartotta, hogy a kormányfő nem hajlandó
kemény restrikciós eszközökhöz nyúlni a csődközeiben lévő ország rendbetétele érdekében. Ő pedig pénzügyi
szakemberként
pontosan látta, hogy nem folytatható tovább a bevételeket
meszsze meghaladó állami költekezés és a bevételek növelése is lehetetlen, mert abba menthetetlenül belerokkanna a gazdaság.
Lemondásának végül meg is lett az eredménye. Horn föladta az
erős és osztogató államra vonatkozó álmait, fölvállalta Bokros Lajost és csomagját. Amely bár drasztikus és a maga nemében szélsőséges is volt, annyi bizonyos, hogy rendbe szedte az országot, a
gazdaságot pedig elindította a fönntartható növekedés útján.
A feleség, Csehák Judit mostani lemondásának pikantériája az
előbbi történet fényében bontakozik ki igazán. Csehák ugyanis az
egészségügyi és szociális ügyekért felelős miniszterként most többek közt - bár ezt tagadja - azért is mond le, mivel tárcája jóval
kevesebbet kap jövőre, mint amennyit ő elengedhetetlenül
szükségesnek ítél. Ö pedig elkötelezte magát a működőképes
egészségügy kialakítása és fenntartása mellett, mely céljait így nem látja megvalósíthatónak.
Vegetálás és szervihs bólogatás helyett pedig inkább távozik.
Tisztességes magatartás mindkettőjüké.
És
meggyőződésem,
ha valamiféle véletlen folytán most éppen Békési lenne a pénzügyminiszter, akkor is lemondana valamelyikük.
Békési azért,
mert ő sem tudna többet adni az egészségügynek anélkül, hogy
ne veszélyeztesse az ország pénzügyi egyensúlyát és gazdasági
fejlődését, Csehák pedig azért, mert férjétől sem kapná meg a kért
összeget. Hiába, ára van annak, hogy a múlt héten az olcsó állam
mellett voksolt a nagypolitika, fölmérve a kényszerítő
körülményeket.
Végezetül csak annyit: tisztelem és becsülöm azokat az önként
távozó politikusokat, akik inkább elveikhez, emberi és szakmai
tisztességükhöz hűek, nem a hatalomhoz. És egyben sajnálom is,
hogy távoznak. Ennél csak azt sajnálom jobban, hogy mifelénk az
alkalmatlanok, a kártékonyak, a csinovnyikok, a sipisták soha
nem mennek önként. És sokszor nem is küldik őket, legalábbis
nagyon sokáig nem. Mint ahogyan az az írás elején emlegetett lemondásügyi tanácsadóvalis
történt.

A bíróságig is eljuthat a hibás cipő ügye

Már két évig reklamálhatunk
Szeptember elseje óta a korábbi
hat hónap helyett két évig reklamálhatunk, ha cipőnk gyártási hiba miatt megy idő előtt
tönkre.
A polgári törvénykönyv „hibás
teljesítésre" vonatkozó rendelkezései július 1-jei hatállyal módosultak, de csak szeptember l-jétől léptek életbe. A legjelentősebb változás az, hogy a fogyasztó a vásárlás időpontjától számított két esztendőn belül érvényesítheti szavatossági igényét, ha a
termék elromlik, szétmegy. Nem
árt azonban tudni, hogy az ügyfél
elsősorban javítást remélhet, s
csak akkor jár a csere, ha ez nem
lehetséges. Amennyiben a ruhát,
cipőt nem rendeltetésszerűen
használták, például az edzőcipőt
utcán viselték és mosógépben
mosták - magyarázta Garai István, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke a tegnapi szegedi sajtótájékoztatón - , akkor hiába reklamálnak az emberek. A szavatossági
igényt kizárólag a termék gyártási hibájára visszavezethető meghibásodás esetén lehet érvényesíteni.

tizenöt esztendeig tartó futamHa gyártási hiba m i a t t megy tönkre, két év múlva is visszavihetjük a cipőt.
idővel.
Fotó: Karnok Csaba
Az önkormányzat segíti a hazai, illetve uniós forrásokat eléra szakértői csapatok - válaszolta gyasztóvédők szerint azonban ni. A javításra az árut elismerni kívánó vállalkozásokat - deGarai István - , tagjai írják meg a mégsem kell perek sokaságától vény ellenében veszi át a keresrült ki Búzás Péter polgármester
szakvéleményt, amelyért az ügy- tartani, mivel a forgalmazónak kedő, azon fel kell tüntetnie a
köszöntőjéből. Többek között
félnek meghatározott tarifák sze- egyre inkább elemi érdeke a vevők fogyasztó nevét és címét, az áru
ezt a célt szolgálja a jelenleg kirint előre kell fizetni. A kereske- megtartása, s rá lesz bízva, az azonosításához szükséges adalenc fővel működő Makó és Térdőnek nem kötelessége elfogadni ügyet miként tisztázza a gyártó- tokat és azt az időpontot, amisége Fejlesztési Kht., melynek
a szakvéleményt, vagyis ha kitar- val.
kor az ügyfél a kijavított árut átlétszámát hamarosan bővítik.
A hibás termék javítását leg- veheti. A szavatossági igény érS hogy ki mondja meg a cipőről, tó a fogyasztó, akkor a felek sajUgyancsak az ő érdekükben te- miben ment tönkre? Erre vannak nos a bíróságon kötnek ki. A fo- feljebb 15 nap alatt el kell végez- vényesítésekor jegyzőkönyvet is
kinti fontos partnernek a város a
felvesznek. Ha a forgalmazó a
kamara térségi szervezetét is.
fogyasztó igényének teljesíthetőségéről a bejelentéskor n e m
A polgármester hozzátette:
tud nyilatkozni, álláspontját
Makó térségében 3500 bejegylegkésőbb három m u n k a n a p o n
zett vállalkozás van, közülük akA fogyasztó saját magának a legnagyobb ellensé- ben elteszi, de leginkább már ott eldobja. Még az
belül köteles vele közölni. A
tívan mintegy 2700 működik.
ge. Szakértők szerint ugyanis mi magunk tehe- aprópénzt sem kéri vissza. A fogyasztóvédők azt
polgári törvénykönyv módosítáJellemző, hogy közülük alig hattünk arról, hogy becsapnak bennünket. A német tapasztalják, legtöbben számla és nyugta nélkül
sa értelmében az első hat hószáz a társas vállalkozás. Búzás
vásárló például nem felejti otthon a szemüvegét, szeretnének reklamálni. Lakásuk felújításához
napban jelentkező hibák esetéPéter azonban azt is megjegyezha élelmiszert vásárol, és szemben velünk, nem is úgy fognak hozzá, hogy nem kérnek árajánlaben azt kell vélelmezni, hogy a
te, hogy az unióban is hasonlóaz árat olvassa el először, hanem azokat a tudni- tokat, nem érdeklődnek a vállalkozó után, majd
jelzett hiba már a vásárlás időképp sok az egyéni, illetve kisválvalókat, amik a dobozon szerepelnek. A magyar elfelejtik pár sorban leírni, mire is kötnek szerzőpontjában megvolt.
lalkozás.
vevő a pénztárnál rá se néz a blokkra, jobb eset- dést.
SZABÓ IMRE l
F. K.

A MAGYAR VEVŐ NEM VISZ SZEMÜVEGET

4 "MOZAIK"
KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Ismét
megrongálták a falu egyetlen
szobrát. Az augusztus közepén
átadott, márványból készült
Szent István-szobor koronájáról
már másodszor törték le a
keresztet és gyakran vécének
használják a talapzatát. A
károkozás miatt ismeretlen
tettes ellen a polgármesteri
hivatal feljelentést tett. A
szoborban huszonötezer forintos
kár keletkezett.
BALÁSTYA. Épülnek az új
önkormányzati bérlakások
Balástyán, jelenleg a
tetőszerkezetet rakják a
szakemberek. A korszerű
otthonokat tavaly ősszel kezdték
építeni a gazdasági minisztérium
Széchenyi-terv-csomagjának 29
millió forintos támogatásával, és
várhatóan 2004 tavaszán
vehetik birtokba a lakók. A
lakások közül négy 54
négyzetméter, kettő pedig 65
négyzetméter alapterületű. A
lakók valószínűleg jövő év elején
pályázhatnak a lakásokra, és a
képviselő-testület dönti el, ki
költözhet be. Elsősorban fiatal
diplomás pályakezdőkre
számítanak, a bérleti díjakat
piaci alapon állapítják meg.
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A tavalyi újranyitás után ismét bezárt a szórakozóhely

Tíz éve jelentek meg az első süllyesztett

Eladhatják a Cocktailt

Virágok a deszki
óriáskukákban

Folytatás az 1. oldalról

Szeged egyik legnagyobb szórakozóhelye és az étterem váratlan bezárását nem értette a törzsközönség, hiszen Bera lózsefés tulajdonostársai tavaly októberben alakították át a régi éttermet és diszkót.
Arra a kérdésre, vajon a felújítás mennyibe került,
hasonlóképpen nem kaptunk választ, de feltételezésünkre, hogy az összeg több tízmillió forint, Bera József rábólintott Valamint megerősítette azon információinkat, miszerint a summa 80 százaléka a gyér
forgalom miatt gyakorlatilag elveszett.
A szórakoztatókomplexum forgalmának csökkenését Bera azzal magyarázta, hogy az étteremtől a
ballagásokat követően elmaradtak a vendégek, többek között azért, mert a vendéglő nem rendelkezik
terasszal. Annak fenntartását attól kezdve a diszkó

már végképp nem tudta finanszírozni. Ugyanakkor
a diszkó sem hozta a korábban megszokott bevételeket. Az esti, éjszakai szórakozóhely az utóbbi időben a fiatalabbak, a húsz éven aluliak legkedveltebb
helyévé vált, márpedig ez a réteg a kevésbé tehetősek közé tartozik. Nyilvánvaló, hogy az új vezetésnek más zenei stílussal, programokkal kell próbálkoznia.
A jövővel kapcsolatban a régi tulajdonosnak
olyan információi vannak, hogy az étterem étlapja,
jellege nem változik majd. Szerinte a diszkó,
amennyiben megcélozza az éjszakában több pénzt
elkölteni tudó réteget, megtalálhatja számításait.
Már csak azért is, mivel jó volt a híre, a rendőrségi
razziák során egyszer sem bukkantak kábítószerre,
s nem történtek atrocitások.
F. K.

Százéves a szegedi eredetű labdajáték

Újra feltámad a turul

DOMASZÉK. A

képviselő-testület kihirdette a
domaszéki vákuumos rendszerű
szennyvízcsatorna második
ütemére kiírt közbeszerzési
pályázat eredményét. A
felhívásra négy cég jelentkezett.
A megközelítőleg 200 millió
forintos építési beruházást a
Hídépítő Rt. végezheti, a
munkálatokat a társaság
szeptember 15-én kezdi és a
tervek szerint 2004. szeptember
30-áig befejezi.

Változások a szegedi
buszmenetrendben
Archív kép a turul hőskorából. A hatvanas években a strandon már rövid nyelű ütőkkel játszották.

SZEGED. Pénteken délelőtt 10
órától az MTA Szegedi Biológiai
Központjának Genetikai
Intézete konferenciát tart
Genetikai műhelyek
Magyarországon címmel az
SZBK Temesvári körút 62. szám
alatti központjában.
ZSOMBÓ. Kisasszony-napi
búcsút rendeznek vasárnap
Zsombón. Ez a község legrégebbi
ünnepe, melyet a templom
védőszentje, Kis Boldogasszony
tiszteletére rendeznek. A
templomban reggel 7-kor és
11 -kor lesz szentmise. A vásári
kirakodás is reggel kezdődik, a
mutatványosok, a céllövöldék,
forgók és sok más játék a
sportpályánál várja a
gyermekeket és szüleiket. Kora
délután kezdődik az igazi
népünnepély a „dorozsmai
földön". Az ünnepet déltől az
öreg motorosok felvonulása
színesíti.

Éppen egy évtizeddel előzte meg
a szegedi süllyesztett hulladékgyűjtő sziget programot Vörös
László deszki vállalkozó, aki
1993-ban hozatta be a későbbi
mintaként szolgáló szemetesedényeket Csongrád megyébe.
Finnországi útja során tetszettek
meg neki a mindent elnyelő,
mondabeli Molochról elnevezett, föld alatti hengerek.
Az első szállítmánnyal huszonnégy szemétnyelő érkezett:
közülük egyet saját lakása előtt
helyezett el a vállalkozó (akkor
helyi képviselő), négyet pedig önköltségi áron eladott a deszki önkormányzatnak. A többi az ország több településén talált gazdára, még Siófokra is jutott a felszínen kevés helyet foglaló, a
hulladékot a föld hűvös gyomrában gyújtó őriáshengerckből. A
vállalkozó összesen mintegy száz
föld alatti gyűjtőedényt importált.
A négy deszki süllyesztett kuka
azonban nem sokáig teljesíthette
feladatát: a közterületen beásott
konténereket az 1994-es választások utáni önkormányzat „be-

záratta", az edényeket földdel
töltötték meg, s tetejükbe virágokat ültettek. Vörös László kétkedéssel fogadta a gyújtórendszer
gazdaságtalan
működtetéséről
szóló érveket, s azóta is sajnálja,
hogy terve kudarcba fulladt.
Sirrücz József
polgármester
(1994-ben is ő vezette a képviselő-testületet) kilenc év után is
emlékszik a süllyesztett kukák
megszüntetésének
okaira.
Négy óriáskonténer nem oldhatta meg az egész település hulladékelhelyezési
és
-szállítási
gondjait, ezenfelül hiányzott az
ürítéshez szükséges darus kocsi,
amelynek beszerzése, ilyen kis
számú gyűjtőedény mellett, nem
lett volna gazdaságos - mondta a
polgármester.
De más baj is volt. A szeged-tarjáni Sólyom utcában kialakított gyújtőszigettől eltérően, a hajdani deszki kukákban
nem fajtánként gyúlt a hulladék.
A vegyes szemétbe pedig akkoriban a falubeliek nem egészen
odavaló dolgokat is beledobtak:
előfordult, hogy döglött macska
búdösödött a hengerben.
A hamvába holt deszki kísérlet
azonban fölkeltette a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kht.
szakembereinek érdeklődését is.
A kezdettől sikerrel működő siófoki gyújtórendszer példaként
szolgált a Sólyom utcai süllyesztett konténerek tervezése idején.
NY. P.

Tanévkezdettől

MÓRAHALOM. Az idei
tanévben a mórahalmi általános
iskola tanulói ingyen kapják az
idegen nyelvi tankönyveket, a
kedvezmény több mint kétszáz
diákot érint.
RÚZSA. Szombaton rendezi a II.
rúzsai hagyományőrző
lakodalmast a Rúzsai Baráti Kör.
Délután 2 órakor gyülekeznek a
vendégek a legénybúcsúztatóhoz
a Vass-félc fogadóban. A fogatos
felvonulás ezután a
menyasszony kikérésére indul
idősebb Móra Imre tanyájára, a
Kossuth-dúlő 40. szám alá. Az
ifjú pár fél négykor indul a falu
utcáit bejárva a lakodalom
helyszínére. A vőfély felhívására
hagyományos kalácsokkal,
süteményekkel és italokkal
kínálják a menetben haladókat.
Fél nyolctól a kultúrházban
nótacsokrot hallhatnak az
érdeklődők a
Magyarnóta-szerzók és
Énekesek Délmagyarországi
Egyesülete énekeseinek
előadásában. A talpalávalót az
alsócsorvai Szűcs Béci és bandája
húzza. Az este hátralevő
részében régi lakodalmi
szokásokat és játékokat
elevenítenek fel.

Vörös László deszki vállalkozó
1993-ban Finnországból hozatta az első, föld alá süllyesztett
hulladékgyűjtő
konténereket
Csongrád megyébe. A kísérlet
Deszken nem vált be: az emberek döglött állatokat is bedobtak a kukákba.

konténerek

Idén százéves az egyetlen szegedi eredetű sport, a turul nevű
labdajáték. Szabó László önkormányzati képviselő indítványozta a
közgyűlésnek, hogy mutassák be a városi rendezvényeken a turult.
Most ősszel lesz száz éve annak,
hogy Halácsy Antal szegedi testnevelő először mutatta be az újszegedi sétányon az ifjúságnak
s z i n t találmányát. A turulban
faútővel kell ügyesen átütni a hálón egy teniszlabda nagyságú labdát, vagy feladni a partnernek,
mint a teniszben. Bizonyára a játékosok sólyoméhoz hasonló,
gyors és légies mozgása adta az

ihlctet a játék elnevezéséhez.
Szegeden a tenisz ugyan korábban divatba jött, de az csak a kiváltságosok sportja volt, a turul a
foci elterjedésével egykorú, és
mindkettő a nép játékává vált.
Hívták a turult az évtizedek során röptenisznek és sprintballnak, de egyik elnevezés sem vert
gyökeret a nyelvünkben. A játékot is csak viszonylag kevesen is-

merik. Szabó László önálló képviselői indítványt nyújtott be a
közgyűlésnek, amelyben a játék
megismertetését szorgalmazza,
hiszen ritka a világon az olyan
város, amelyhez egy sport kitalálása fűződik.
A képviselő azt javasolja előterjesztésében, hogy a városi rendezvényeken mutassák be a játékot, és jövőre, az első turulbajnokság századik évfordulóján
rendezzenek Szegeden a feltaláló
neve után Halácsy-kupának keresztelt bajnokságot.
DOMBAI TÜNDE

A tanévkezdéstől módosul néhány autóbuszjárat menetrendje, és újraindították a pesti expressz-járatot - tájékoztatta lapunkat a Tisza Volán Rt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A tarjáni Víztorony térről induló
18-as jelzésű busz útvonalát
meghosszabbították a műjégpályáig.
A korábbinál 10 perccel korábban közlekedik az 5 l - e s busz 14
óra 40 perces járata, amely szeptembertől 14 óra 30-kor indul; a
busz a nagyállomástól a Mars
tér és Tarján érintésével a Mol
Rt. központi megállójáig közlekedik.

Kulturális célokat is szolgál a szentesi Kossuth téri építmény

Egy alkalom egymillió forint
Tízmillió forintért újíttatta
fel az ö n k o r m á n y z a t a város
f ő t e r é n lévő nyilvános illemhelyet. Tavaly mindössze tízen t e t t e k itt szükségszerű látogatást.

Módosul a 78H (Mars tér, Rókusi krt., Vértói út, Béketelep,
Napos út, Budapesti út, Fehér-tó,
halgazdaság
autóbuszvonal
rendje is. A busz más számozással és megváltozott útvonalon
közlekedik: az új, 77-es jelzésű
járat a Kiskundorozsma, Vásártér, Negyvennyolcas utca, Dorozsmai út, Budápesti út, Fehér-tó, halgazdaság vonalon jár, a
kocsikat a régi menetrend szerint indítják.
•

Ismét jár a Makó, Szeged, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Budapest vonalon közlekedő autóbusz. A Tisza Volán Rt. expresszjárata szeptember 5-étől, pénteken és vasárnap közlekedik.

HÍREK
AVÁROSŐRÖK
ÉS A BŰNMEGELŐZÉS

A polgárőrök mellett Szegeden
az Önkormányzati Városőrség is
segíti a rendőrök munkáját a
tanévkezdéstől. Csongrád megye
egész területén bún- és
baleset-megelőzési akciósorozat
indult.
MENTELMI IOG

Az elmúlt év őszén a város
megbízása alapján újították fel
a Kossuth téren a nyilvános illemhelyet is: a m u n k a tízmillió forintjába került a városnak.
Az önkormányzatnál azóta
nem jelentkezett üzleti vállalkozás, mely üzemeltetni kívánta
volna a tetszetős arculatot kapott létesítményt, melyben - lapunk információi szerint - tavaly alig egy tucatnyian fordultak
meg. A feladat feltehetően hamarosan a Városellátó Intézményre hárul - közölte Balogh
Görgyi főkertész.
A közintézmény tetőszerkezete szabadtéri kamaraszínpad: a legutóbbi kirakadóvásár
valamennyi kulturális programja ezen a helyszínen zajlott, itt rendezi meg a játéktér
méretének megfelelő előadáso-

Lázár János mentelmi joga
marad címmel lapunk tegnapi
számában számoltunk be az
országgyűlési bizottság
döntéséről. Információnk
részben téves volt, ugyanis
Lázár János mentelmi jogának
felfüggesztését a Csongrád
Megyei Főügyészség nem
indítványozta - magánvádas
eljárásról lévén szó.
Pontatlanságunkért az
érintettektől és olvasóinktól
elnézést kérünk.
Drága lett a nyilvános: az e l m ú l t évben alig egy t u c a t n y i a n látogatták a t í z m i l l i ó f o r i n t é r t felújí- HELYESBÍTÉS
t o t t illemhelyet Szentes főterén.
Fotó: Tésik Attila Szombati lapszámunkban
megjelent Városi tanévnyitó az
kat a művelődési és ifjúsági hogy a közelben, a szökőkút a belvárosban. Az időjárás függ- Arany Jánosban című
mellett kényelmesen elhelyez- vényében a tér hangulatához tudósításunkban sajnálatos
ház.
Kruzslicz Pál igazgató eddigi hetők a hangosító berendezé- igazodó előadások a városlakók elírás történt, az igazgatónő neve
tapasztalatai szerint a tömege- sek, és a színpad környékén lévő szórakozását szolgálják a jövő- helyesen: Kissné Gera Ágnes. A
hibáért olvasóink és az érintett
ket vonzó rendezvények szerve- szabad területen két-háromszáz ben is.
zése szempontjából praktikus, széken hallgathatják a muzsikát
B. G. elnézését kérjük.
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Tizenkét évet kapott a magyarcsanádi sorkatona

Bűnösnek találták
Mátó Árpádot
Folytatás az 1. oldalról

A magyarcsanádi férfit először
tanúként, majd pár nappal később gyanúsítottként hallgatták
ki. Mátó Árpád a gyilkosság utáni tizedik napon részletes, mindenre kiterjedő beismerő vallomást tett, amit később - arra hivatkozva, hogy azt kényszer alatt
tette - visszavont.
A legutóbbi tárgyalást egy héttel ezelőtt, augusztus 26-án tartották. A perbeszédek elhangzása után a bíró úgy döntött, egy
hét múlva, szeptember 3-án hoz
ítéletet.
Kilenc órakor a vádlott családja, védője, valamint az ügyész és
a média képviselői bevonultak a
terembe. Pár másodperces feszült várakozás után belépett a
bíró, majd szinte azonnal kihirdette az ítéletet. „Mátó Árpád
bűnös emberölés bűntettében" jelentette ki.
A büntetése 12 év börtön és 10
év közügyektől való eltiltás.
Ezenkívül 921 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezték a fiatal férfit. Mind ő,
mind pedig családja rezzenéstelen arccal hallgatta végig az ítéletet, majd az azt követő, közel
másfél órás indoklást. Az ítélethirdetés után az édesapa széttárta kezét, majd elkeseredetten az
előtte lévő pad támlájára ütött.
A hosszas indoklás alatt a fiú

édesanyja homlokát kezébe hajtotta és csukott szemmel hallgatta a bírót. Mátó öccsén látszott,
őt is megviselte a döntés: előbb
körmeit rágta idegesen, majd
édesanyjához hasonlóan előrehajolt és tenyerébe temette arcát.
A vádlottak padján ülő Mátó
Árpád arcán nem tükröződtek
érzelmek. Csak a gyilkosság
részleteinek ismertetésénél rázta
meg többször a fejét. Amikor a
bíró kijelentette, majd megindokolta, miért nem fogadta el a családtagok vallomását, az anya, az
apa és a testvér egy emberként
szisszentek fel.
Az ügyész három nap gondolkodási időt kért. Mátó védője,
Krajkó Zoltán felmentésért, a
büntetés enyhítéséért fellebbezett. Krajkó szerint még mindig
nem mutattak be olyan bizonyítékokat, amelyek egyértelműen
terhelőek lennének védencére.
Az ítélet n e m jogerős. A bíró engedélyezte, hogy Mátó Árpád fél
óráig együtt legyen a családjával.
- Az európai jog szégyene. A bíróság egyoldalúan látja a dolgokat. Ha azt mondom, hogy elfogult, enyhén fejeztem ki magam
- kommentálta az ítéletet a bíróság második emeltén a 237-es
tárgyalóterem előtt a fiatalember
édesapja, Mátó Antal.
ARANYT. JÁNOS

M á t ó Árpád arcán nem tükröződtek érzelmek.
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Újra gyerekzsivaj hallatszik a nyár elején megszűnt sulik épületeihői

Új iskolák a régiek helyén

A Waldorf Újszentivánról költözött be.
Elkezdődött a tanév a szegedi Napos úti és a
Gyík utcai iskolában is. Csakhogy már
egyik épületben sem azok járnak, akik tavaly. Az előbbiben a Waldorf-iskola, a másikban az Alternatív Kísérleti és Speciális
Szakiskola költözött.

A közgyűlés döntése értelmében a „lila" iskolában működő Németh Imre-iskola megszűnt, helyére a speciális nevelési-oktatási
igényű gyerekeket foglalkoztató szakiskola
került.
A szűkös és rozoga József Attila sugárúti
épületből kétszer akkora helyre költöztek.
Garami István igazgató elmondta: az új helyen van tornatermük, a tágas folyosókon,
aulában elférnek a tanulók. Háromszázötven-négyszáz diák jár ebbe az iskolába, a
kezdeti létszám általában nőni szokott,
mert év közben más iskolából „átjönnek" a
gyerekek. Eddig n e m is tudtak minden diákot fogadni.
A „csendesebb" szakmákat költöztették át
Fotó: Gyenes Kálmán a Gyík utcába: a szövőműhelynek, varrómű-

A „lilába" szakiskola került.
helynek itt végre elég hely jutott. A mezőgazdasági, faipari, fémipari szakmák a petőfitelepi épületben maradtak. Egy adott tanítási
napon a gyerekeknek nem kell utazgatniuk a
két épület között, de a tanárok néha bizony
buszra szállnak.
A hatalmas épületben egy-két terem üres, a
tornatermet sem tudják teljesen kihasználni
- mondta az igazgató. Ezekbe más intézmények tanulóit is várják, a sportcsarnokot már
most sem kizárólag az iskola diákjai használják.
A tágasabb épületben új szakmákat is indíthatnak, például kerékpárszerelést tanítanak azoknak a diákoknak, akik képesek továbblépni. Tervezik, hogy faműves, szitanyomó, dísznövény és parkgondozó képzést indítanak - mesélt terveikről az iskola vezetőjeA másik, béketelepi önkormányzati iskola
végül n e m kimenő rendszerben zárta be kapuit, hanem véglegesen. A Waldorf-iskola Újszentivánról költözött a helyére. Az intézmény magánkezdeményezésre jött létre, egy

Nem fogadják el a kettős díjrendszert a ráfizetésre kényszerített lakók

Viharos volt a rókusi távhőfórum
Mintegy kilencezer távfűtött lakásban élők jártak rosszul a sokat vitatott kettős díjrendszer
bevezetésével. Közülük néhányan lakossági fórumon tiltakoztak a többletköltség ellen.
Bírálatok egész zápora zúdult
volna a Szegedi Hőszolgáltató
Kft. képviselőjére a kettős tarifa
miatt, de a távfűtők részéről senki sem jelent meg a rókusi Arany
János Általános Iskolában tartott
lakossági fórumon. A megbeszélésre Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő hívta mindazokat,
akiket hátrányosan érint a kettős
díjrendszer.
A képviselő adatai szerint a 27
ezer 62 távfűtött
lakásból
8822-ben emelkedett kisebb-nagyobb mértékben az alapdíj. Kalmár Ferenc úgy véli, az ó érdekükben is szót kell emelni, hiszen többnyire éppen azok kényszerülnek többletfizetésre, akik
korábban sokat költöttek lakásuk hőszigetelésére, ajtót-ablakot cseréltek, termosztatikus elzárószelepet és költségmegosztót
szereltettek föl, á m beruházásaik
és takarékosságuk „jutalmaként" most mégis évente több
ezer (tízezer) forinttal többletköltség terheli őket.
Minthogy a havi elszámolás
szerint fizető házak példája már
a tél közepén mutatta az ellentmondásokat, Kalmár Ferenc januárban fölszólalt a képviselő-testületben, indítványát azonban nem fogadták el. Az augusz-

tusi rendkívüli közgyűlésen anynyit sikerült elérni, hogy független szakértők vizsgálják felül a
jelenlegi elszámolási rendszert, s
a testület az elemzés után dönt
az esetleges változtatásról.
A megjelentek közül sokan elmondták véleményüket. Nagy
Ferencé a kisnyugdíjasok és alacsony jövedelműek nevében beszélt, s elmondta, hogy ők a leghidegebb napokon inkább fölvettek még egy melegítőt, mert
takarékoskodtak a jövedelmük-

höz képest igen drága távfűtéssel. Egy felsővárosi asszony felháborítónak nevezte, hogy a fűtés alapdíja kétszerese a tényleges fogyasztást mutató hődíjnak.
Egy úr a versenyhivatalnak is
megküldte a fűtésdíjat vitató,
számokkal alátámasztott levelét.
Azt válaszolták, hogy kifogásaival forduljon az Alkotmánybírósághoz. Vámos Tamás egy felsővárosi lakóközösség képviseletében élesen bírálta a kettős díj-

Az új tarifarendszer nehéz helyzetbe hozta a lakókat.

rendszert, mondván: amit a takarékosság miatt a hődíjban
n e m jön be, azt az alapdíjban beszedik.
A résztvevők jelenléti ívet írtak
alá, s megegyeztek abban, hogy
Botka László polgármesterhez
fordulnak és kérik: a szakértői
vizsgálat lezárásáig állítsák viszsza a régi elszámolást, illetve a
jövőben úgy számoljanak, hogy
mindenki csak a tényleges fogyasztás után fizessen.
NYILAS PÉTER

Fotó: Schmidt Andrea

egyesület tartja fenn. Köszlerné Kellet Ágnes
igazgató megjegyezte: itt nyolc osztályt tudnak elhelyezni. Egyelőre négy van. Négy éve
ugyanis egy első osztállyal kezdtek, és minden tanévkezdéskor újabb osztálynyi gyereket vesznek föl.
A Napos úton négy osztálytermet, két napközis termet, egy néptánctermet alakítottak
ki. Most már tornatermük is van, rendezvényeket is tudnak tartani. Egyelőre nyolcvan
diákja van az iskolának, de mostantól tovább
bővülhet a létszám. A Waldorf-iskolákban
ugyanis nagy osztályokat alakítanak ki, ez
jobban megfelel pedagógiai programjuknak.
Ottjártunkkor, tegnap délután, a gyerekek
a szülőkkel együtt festették az iskolát: a fehér
folyosót sárgára. A Waldorf pedagógiájához
hozzátartozik a természetes anyagokkal berendezett, otthonos környezet. A szülők is
részt vesznek a munkában, van, aki a szükséges kellékeket vásárolja meg az iskolának,
van, aki villanyt szerel - így működik a Waldorf.
M .

B.I.

Tiltakozás az algyői
a kikötő miatt
N e m nyugtatják meg az ígéretek az algyői Bajusz Jánost,
aki a kikötőbe tartó uszályok
miatt megnövekvő teherautóforgalomtól tart. A balesetveszély, por és zaj miatt már korábban is sokan szót emeltek a
faluban.

Azért telefonált szerkesztőségünkbe Algyőről Bajusz /ános,
mert a tervezett óvintézkedések
ellenére nyugtalanítja a faluban
kikötni szándékozó uszályok érkezésének híre. Mint mondta,
korábban bebizonyosodott, hogy
a ki- és berakodást végző teherautók nem csak a település nyugalmát zavarják, de állandó balesetveszélyt jelentenek az iskolába járó gyerekekre, akiknek nap
közben gyakran kell vándorolniuk a különálló épületekben kialakított szaktantermek és tornacsarnok között. - Amíg a teherautók itt lesznek, megint
nem nyithatnak az iskolában ablakot a por és füst miatt - tette
hozzá olvasónk.
Arra is fölhívta a figyelmet,
hogy a töltésre fölvezető utat
már eddig is épp eléggé tönkretették a nehéz járművek. Valószínűnek látszik, hogy már a följáró
alapja is megrepedezett.
- A kikötő használatát szabályozó határozat ellen több fórumon is tiltakozott a lakosság, de
a testület ennek ellenére megadta az engedélyt. Most a káosz
megismétlődésétől tartunk - jeFotó: Schmidt Andrea lentette ki Bajusz János. Mint

szállítási szakember úgy véli,
sokkal alkalmasabb helyet is választhattak volna a kikötésre: a
falutól távol, a Tisza-híd mellett
eddig is folyt sóder-homok kirakodás.
- Remélem, hogy legkésőbb jövőre rendeződik a helyzet mondta ft'ri József polgármester.
Emlékeztetett rá, hogy a képviselő-testület annak idején csupán
azért vette tudomásul a falu kikötőjének használatáról szóló
megállapodást, mert ígéretet kapott a végleges és mindenki számára megnyugtató megoldásra.
Ez pedig pontosan egybevág Bajusz János javaslatával: az önkormányzat és a Tisza Gabonakereskedő és Kikötőüzemek Kft.
egyetért abban, hogy a híd melletti kavicskikötő alkalmas lenne a teherhajók fogadására.
A tárgyalás folyik, az előkészítő munka halad: a szakhatósági
engedélyek már megvannak, de
akadályt jelent, hogy az adott terület kicsi. A bővítést ingatlancserével oldhatják meg, ennek lebonyolítása viszont több időt
vesz igénybe. Ezért az őszi szállítást még a jelenlegi körülmények
között végzik.
Piri József hangsúlyozta, hogy
szigorúan ügyelnek a kikötő-használati szabályok betartására: egyszerre egy teherautó
szállíthat, a kocsik csökkentett
sebességgel haladnak, s vállalják
az útban esett károk helyreállításának költségeit.
N "
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KERÁMIA TETŐCSEREPEK
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NEM KERAMIA TETŐKIEGÉSZÍTŐK

Szeged, Csongrádi sgt. 31. Tel.: 62/491-022
Szeged. Tűzoltó u. 4. Tel.: 62/466-481
Szeged, Pulz u. 50. Tel.: 62/424-047
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szállítás!
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Szeptember
7.,
óasarnap
10.00 Bartha Tóni: Paprika
Jancsi
11.00 Mangó Club • karibi ritmusok és
dallamok
llt.00 Detot Berbecses
a Cinkák - moldvai hanytztre: mttzttke
16.00 Tabak Színház: Szent lóán éji álom
17.00 Bartha Tóni: Paprika Jancsi
Visszatér
18.00 Dr Valter & lawbreaken
húzós, tancc'ot blatt
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natúr, engóbozott
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A BGE Pénzügyi
és Számviteli Főiskola
szeptemberi kezdéssel
ismételten indítja
posztgraduális képzéseit
kihelyezett formában Szegeden:
• Curópai l'niús pénzügyek
• Közgazdász szakmérnök
• Adó-, illelék-. vám-,
jövedékszakértő
• Pénzügyi vállalkozási szakértéi
Jelentkezés
és bővebb felvilágosítás:
okl:\ ii, w. o:-fll«wi:

8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15-ig
Helyi képvLsekV: F a r k a s Z s u z s a
•R-j.: 20/9770-237; 62/249-271
www.minerva90.hu
E-maii: minerva90@axelero.hu
Részleifizelés!
.Kérje részleles tájékoztatónkat!.
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Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!

(Tangó natúr, Csárdás natúr)
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és Va tar nap eyesz nap: Paprikaguritás,
Szent
György
és a Sárkány harca,
Kotompkeresó-Verseny.
Rendező: Ordogszekér Rt ' progrenmnfe. SO 38) SS 3U • tca'a erdefizekf
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Szeptember
6.,
szombat
10.00 Bartha Tóni: Paprika
Jancsi
11.00 Békés Banda
Kárpát-medencei kényszerét mtatik*
IS.00 Naórang
Etfmo-eletro-jazi Kecthemetrc!
16.00 Meg Színház: Egg Árgyítus neóü
királyrét...
17.00 Bartha Tóni Paprika Jancsi
Visszatér
18.00 Csík Zenekar • Erdélyi népzene es tánc

anyagszükséglet-számítás,

szaktanácsadás,
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CÉGKÖZPONT ÉS CSORNAI GYÁREGYSÉG 1

JAMJNA GYÁREGYSÉG

TATAI GYÁREGYSÉG | BUDAPESTI KER. KÉPVISELET
Ó BUDŐTRPST, NÉMPÍVÖTGY* Ú!
TEL.: 5. ZTCDIZOO

>*>-7ho; *>&6-777
V.'SST»--"*
1
T.IÍRTRÍONDATFT.HU j
WWW.TONOACH.HU • WWW.TETOCSEREP.HU

30
TUNING

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

»-mail: bcdape*>?$tondach.K

• WWW.TONDACH.COM

Az MSZP szegedi országgyűlési képviselői
2003. szeptember 6-án (szombaton)
részt vesznek
a Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon,
az alsó rakparton, ahol
az MSZP sátrainál 13 órától
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRNAK
EGY KIS HALÁSZLÉKÓSTOLÓRA!

megvalósulását!

KÖSZÖNJÜK!
Vivendi Telecom Hungary

VASARNAP

DELMAGYARORSZAG

TATRADOLTRAVEL UTAZÁSI IRODA ^ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z H
6721 Szeged. Szent István tér 6. Tel.: 62/487-835 — — — — — • —

• Nvltrau.

Őszi kedvezményes utazási lehetőségek, szegedi indulással
Szeptember 17-21.: Erdélyi körutazás

Félpanziós ellátással • Utazás: Volvo B—12 típ. luxusbusszal
Szeptember 23-október 1.: Parizs-Normandia-Bretagne-Loire-völgy
• Ellátás: reggeli • Utazás. Volvo B - 1 2 típ. luxusbusszal • Részvételi díj: 69 900 Ft
Október 18-31.: Spanyolország-Portugália-OlaszországFranciaország nagy utazás

• Részvételi díj: 149 600 Ft

• Félpanziós ellátás • Utazás: Volvo B - 1 2 típ. luxusbusszal

2 0 0 4 . évi s í p r o g r a m o k !

Délmagyarország

Friss hírek folyamatosan
Ingyenes onlíne apróhirdetés
Iskolai hírbázís
Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek
Fórumok

ON-LINE
az

M Á F R N I N T

ujsag

www.de1magyar.hu

4

Rókusi krt.

• Részvételi díj 27 900 Ft

Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykeresó
Képeslapküldés
Hírlevél hetente kétszer

"

TESCO

itiondwgh

Cím: Szeged Nyitra U. 2 . (A Tescóvai szemben, a volt Le Scarpe helyén)
Tel.: 06-62/541-270

Uj őszi árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Női farmer:

Férfi-

9 9 9 Ft

mellény:

1 1 0 0 Ft

Tornacipő:

550 Ft
ZSUZSI és M

Az akció szeptember 1-jétóT 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 • cipó • lakástextil > játék • ajándék

Kft.

ÉPÍTŐANYAG-kereskedés
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ÉpManyog Kereifcadfe

MAPEI
nagykereskedés
Szeged. Vértói úl 1B/A. • Tel: 62/551-840, fax: 62/551-849
Nyitva: h.-p.: 7.30-16 00 óráig, szo.: 7.30-11.00 óráig
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A művészetpárti gazdasági szakember

Ne a pénzről szóljon a színház
Ebben az évadban mindenre lesz pénz ígérte az nyitó társulati ülésen Mádi
Zoltán, akit önkormányzati biztosként a színházi gazdálkodás stabilizálására kértek fel.
A gazdasági szakembert a tavaszi csődhelyzetben arra kérte fel a színházat fenntartó önkormányzat, hogy segítsen biztosítani a szabadtéri játékok és az induló kőszínházi évad gazdasági hátterét, stabilizálni az intézmény pénzügyi helyzetét.
- A szabadtéri játékok programsorozata művészeti és üzleti értelemben egyaránt sikerrel zárult - mondja Mádi Zoltán. - A pontos adatok még nem állnak
rendelkezésre, de az már látszik, hogy a
tavalyi elöadásszámnál mindössze kettővel kevesebbet jóval több mint százmillió
forinttal olcsóbban tudtunk megvalósítani. A nézőszám körülbelül ugyanannyi
volt mint tavaly, a jcgyárbevétclünk pedig
körülbelül 130 millió forint.
Nincs titok - mosolyog a kérdésen, és
megtervezett, szigorú költségvetésre,
pénzügyi fegyelemre, a kiadások többszörös kontrolljára hivatkozik. Azt
mondja, minden egyes számlát, a nyári
játékok összes kiadását hárman is ellenőrizték, s nem lesz ez másként az őszi
szezonban sem.
A tavaszi 350 milliós hiány kisebb hányadát, mintegy százmillió forintot a
színház dologi kiadásaínak csökkentésével „kigazdálkodtak", a nagyobb há-

1

V RT-

Mádi Zoltán a színház önkormányzati
nyadát az önkormányzat a következő év
terhére előlegezte meg. így ebben a gazdasági évben összesen majdnem 1,8
milliárd forintra rúg a Szegedi Nemzeti
Színház és Szabadtéri Játékok költségvetése. Ez az összeg 2004-ben 200 millióval lesz kevesebb. A végrehajtott, mintegy tízszázalékos, negyvenfős létszámleépítés az idén még nem, csak jövőre jelent kevesebb költséget. - A színház és a

Október 3.: Luigi Pirandello színműve, a
Hat szerep szerzőt keres. Október 17.:
Giuseppe Verdi népszerű operáját, a Don
Carlost Gregor József állítja színre. November 7.: Lehár Ferenc operettje, A víg
A közelmúltbeli közgyűlés tárgyalta az özvegy a Dóm térről „települ be" a nagyelőző önkormányzati biztos, Zoltán Gá- színházba. November 27.: Carlo Collobor jelentését, amelyben egyebek között di-Litvai Nelli: Pinokkió - a zenés meseaz állt, hogy a színháznál foglalkoztatott, játékot Galkó Bence rendezi. November
kinevezett közalkalmazottak közül hu- 29.: furonics Tamás Mozart Requiemjészonöttel vállalkozói szerződőst is kötött re készült táncművét újította fel a Szegekorábban az intézmény; a biztos a jog- di Kortárs Balett. December 12.: Giacoszabályoknak megfelelően e szerződések mo Puccini a huszadik század hajnalán
megszüntetését javasolta. Megtörtént - alkotta meg operai remekművét, a Tosmondja Mádi Zoltán. Az úgynevezett cát, amelyet Angyal Mária rendezésében
kényszervállalkozások ügyében - a biz- újítanak fel. Január 13.: Rákos Pétos jelentése szerint 155-en vannak a ter-Bornai Tibor A mumus című zenés
színházban - a készülő jogi szabályozás mesejátékát Horváth Péter állítja színpadra. Január 22.: Két vendégkoreográszerint járnak majd el.
- A szegediek közül sokan meglepőd- fus táncművei egy estén, a Szegedi Kortek, amikor személyesen megismerked- társ Balett előadásában: Martin Sticfertünk; az volt a benyomásom, afféle go- mann Schubert-szimfóniára komponálnosz, öreg embernek képzeltek, aki bot- ta A tragika című művét, a Szegeden már
tal jár és időnként rácsap mindazokra, ismert Uri Ivgi Scsedrin-zenérc a Carakik pénzt költenek - tréfálkozott a tár- ment. Február 6.: A Puskin verses regésulati ülésen Mádi Zoltán. Hozzátette: nyét feldolgozó Csajkovszkij-operát, az
neki az a célja, hogy a színház ne a pénz- Anyegint ugyancsak Angyal Mária renről szóljon. Mindezek után nem annyira dezi. Február 20.: A Nyugat második
biztosa.
Fotó: Schmidt Andrea meglepő, amit a kérdésre válaszolt: mi- nemzedékéhez tartozó Zsolt Béla kevéstől függ, vállal-e további munkát a szege- sé ismert darabját - Nemzeti Drogéria szabadtéri pénzügyi helyzete már stabil, di színház gazdasági menedzselésében - a rendezői pálya elején járó Almási Tóth
de ez nem jelenti, hogy bővében len- hiszen mostani megbízatása november András teszi színpadra, akárcsak a Pirannénk a pénznek - tájékoztat az önkor- 30-áig szól. Azt mondta, ez az önkor- dello-darabot. Március 6.: Erkel Ferenc
mányzati biztos. - A kőszínházi évadot mányzat szándékain és még egy, számá- Bánk bánjának felújítása. Április 16.:
spórolósán terveztük meg, csak annyit, ra fontos körülményen múlik. Megnézi Ödön von Horváth darabja a keringőkiamennyit ki tudunk fizetni. Ezért a kőszínházi évad első előadásait; csak rály Strauss melódiáinak világát idézi:
mondhattam a nyitó társulati ülésen, akkor vállal itt további munkát, ha ezek- Mesél a bécsi erdő - Bal József rendezi.
hogy ebben a szezonban mindenre lesz nek az előadásoknak vonzó kisugárzá- Április 30.: Rossini művét sok leleménynyel állította színre az operatársulat,
pénz, értsd: mindarra, amit a szűkös sát, művészeti auráját tapasztalja.
anyagi háttér ismeretében elterveztünk.
SULYOK ERZSÉBET most felújítják a Se villa, se borbélyt.

Hová lett a tavalyi sár, avagy:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A színházbérletesek
visszajaroja

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGTONGAZDÁLKOOÓ KT.

• /

SZMJV Közgyűlése felhatalmazása alapján
az IKV Ingadankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. pályázatot hirdet
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
határozatlan időtartamra szóló bérbeadására.

Szent István tér alatti (új épületben lévő)
üzlethelyiségek
A helyiségeket 2003. szeptember 8. és szeptember 11. napján
a táblázatban megjelölt időpontokban lehet megtekinteni.
Cím

Bánatpénz
Alap(Ft)
terület m*

Rendeltetés

Bemutatók

Bemutatás
időpontja

Szent István tér 3.

I. üzlet (szerkezetkész)

39

312.000

3.120.000

10.00 óra

Szent István tér 3.

II. üzlet (szerkezetkész)

35

280.000

2.800.000

10.00 óra

Szent István tér 3. III. üzlet (szerkezetkész)

39

312.000

3.120.000

10.00 óra

Szent István tér 3. IV. üzlet (szerkezetkész)

64

512.000

5.120.000

10.00 óra

Szent István tér 4.

I. üzlet (szerkezetkész)

37

296.000

2.960.000

10.00 óra

Szent István tér 4. II. üzlet (szerkezetkész)

41

328.000

3.280.000

10.00 óra

Szent István tér 4. III. üzlet (szerkezetkész)

33

264.000

2.640.000

10.00 óra

A részletes pályázati hirdetmény megvásárolható:
2003. szeptember 9. napjától 2003. szeptember 18. napján 15 óráig
2.000 Ft + 25% áfa ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse
és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy meghatalmazottja útján aláíija.
(Kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző előtt tett meghatalmazást fogadunk el).
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök:

de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-15.30 óráig
de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-17.00 óráig

péntek:

de. 8.00-12.00 óráig.

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.)
www.ikv.hu: e-mail.: kezeles@ikv.hu

Kárt szenvedtek a színházi berlettulajdonosok tavaly, mert elmaradtak bemutatók. Összesen
majdnem hárommillió forintot
fizettek vissza nelrik.
Általában hamar felejtünk. Ám
amint elkezdték árulni - a szabadtéri bezárását követő napon
- az új kőszínházi évad bérleteit, sokaknak eszébe jutott a tavalyi szezon zűrös zárása, amit
a bérletesek pénztárcája is
bánt.

Elmaradt bemutatók

Pályázati
alapár (Ft)

szerda:

/ •

A Korognál Károly főigazgató
lemondása után a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok vezetésével ideiglenesen
megbízott Kocsis László Levente
február elején radikális lépésre
szánta el magát. Bejelentette,
hogy a teljes pénzügyi csőd elkerülése végett nem tartják meg az
évad további részében az eltervezett bemutatókat. A helyi színházi botrány ezzel országossá terebélyesült, hiszen ekkorra már a
Budapesti Tavaszi Fesztivállal
együttműködésben
tervezett
Prokofjev-opera, a Tüzes angyal
teljes alkotógárdáját leszerződtették, majd a próbakezdés előtti
napon lemondták a produkciót.
Az itthoni nézők ezzel együtt a
Revizorról, a Lear királyról, a Kicsengetés és a Pinokkió című darabokról kényszerültek lemondani. Kocsis László Levente viszont sokfélét mondott akkoriban, egyebek között azt, hogy háromféle módon is el tudja képzelni a bérletesek kártalanítását.
Visszakapják a bérletárak arányos részét - ez korrekt. De azt is
találta mondani, hogy beszámítják ezt az összeget a szabadtéri
jegyek árába, meg azt is, hogy
esetleg a következő évadban kapják arányosan olcsóbban a bérletüket, akik ezt a kompenzációt
választják.

Hárommillió forint
A két utóbbi variáció elhalt,
elfelejtődött, gyanítjuk, azért,
mert ezek az ötletek a gyakorlatban kivitelezhetetlenek és
minden valószínűség szerint
pénzügyi szabályokba is ütköznek.

Végül az történt, hogy aki bement a bérletével a jegyirodába
június 6-ig - ez már meghoszszabbított határidő volt
az
visszakapta a bérletár arányos részét. A jegyiroda közlése szerint
összesen majdnem hárommillió
forintot fizettek vissza a bérlettulajdonosoknak. (A tavalyi bruttó
bérlet-árbevétel közel 30,5 millió
forint volt, a megvásárolt jegyekből pedig 56,5 milliót kasszírozott a színház.) A bérletesek közül sokan elfogadtak olyan megoldásokat is, hogy az elmaradt
bemutatók helyett a továbbjátszott produkciók közül választottak, ezeket nézték meg a bérletük felhasználásával.
A jelek szerint azonban akadtak, akik valamilyen ok miatt
nem jelentkeztek június elejéig a
jegyirodában
kártalanításért.
Most viszont, amikor elkezdték
árulni az új szezonra szóló bérleteket, vitték a tavalyit magukkal,
s kérdezték: mi legyen? Néhányuknak most eszükbe jutottak
Kocsis László Levente kártérítési
variációi is. Mások arra hivatkoznak, hogy nem kötelesek figyelni a médiumok színházi híreit, márpedig a színház nem tájékoztatta őket bérleteik sorsáról.

Utólagos kártalanítás
Közülük többen szerkesztőségünkbe is eljuttatták panaszaikat. A szervezőirodában érdeklődésünkre megerősítették, hogy
június 6-ig állt módjukban viszszafizetni a bérletek arányos
árát, azután ezt csak főigazgatói-gazdasági igazgatói engedélylyel tehetik meg. Mádi Zoltán, a
színház önkormányzati biztosa,
akinek az intézmény pénzügyi
stabilitásának helyreállítása a
feladata, azt mondta: a legutóbbi
napokban is engedélyezte néhány bérletes utólagos kártalanítását. Ezek különleges esetek,
akadt például, aki bizonyítani
tudta, hogy akadályoztatása miatt - külföldi tartózkodás - nem
állt módjában eddig a kárrendezés. A jegyiroda munkatársai
egyébként azt állítják, hogy akit
elértek, telefonon vagy más módon értesítettek a kártalanítás lehetőségéről.
S. E.

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
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HOGY LESZ AZ UDVARLOBOL URALK0D0?

BÖRTÖNSZERELEM

V szó jobban fájhat, mint a pofon
Mit tud tanácsolni a pszichológus, vagy a lelkisegély-szolgálat ügyeletese annak a nőnek, aki férje lelki terrorjára
panaszkodik? A szakember azt mondja, a tanács csakis
egyedi, személyre szabott lehet, ám a legnagyobb, legfontosabb lépést ekkorra már maga a nő tette meg:
felismerte, hogy áldozat, és változtatni szeretne a helyzetén. Mert a szóbeli bántalmazástól szenvedő nők zöme
- legalábbis mifelénk - belenyugszik abba, hogy az élet
bizony nehéz egy férfi oldalán.

A régi baráti társaság kedvencére panaszkodik a felesége.
Azt mondja, a férje kiállhatatlan, amikor kettesben vannak,
minden apróság miatt ót vádolja, rendszeresen lehülyézi,
parancsolgat neki, és szinte
sportot űz abból, hogy megalázza. A barátnők csodálkoznak, hallgatnak, aztán másra
terelik a szót. Nem valószínű,
hogy bármelyikük elhinné:
ilyen is lehet az a férfi, akit évek
óta művelt, kedves, megnyerő
embernek ismernek. A nő pedig még egyszer nem próbálkozik: megtartja magának a
gondjait. A szakember szerint
ilyesmi gyakran előfordul, és
az is majdnem törvényszerű,
hogy a nő egyedül marad. S
bár a szóbeli bántalmazásnak
nincsenek látható nyomai, az

ember önbecsülése, lelke életre szóló sebeket kap. A Nők a
Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület honlapja szerint a
bántalmazóval való együttélés
legkárosabb következménye,
hogy az áldozat önbecsülése
egyre mélyebbre süllyed. A
bántalmazó férfi időnként
kedves is tud lenni a társával,
ami megzavarja a távozás gondolatát fontolgató feleséget,
kételkedni kezd a megérzéseiben is.
Hogyan válik szörnyeteggé a
nyájas udvarló, s hogyan fordulhat elő, hogy intelligens,
tanult nök eltűrik, hogy megalázza őket kedvesük, majd
férjük? Az udvarlás időszakában mindenki a legszebb arcát
mutatja, a nők erősnek, tökéletesnek látják a párjukat.

Ősz asszonyok ideje
Szeptemberrel eljött az évszakváltás, s eljött az Ósz asszonyok
ideje. Az aranyló hónapok sztárjai a természetesen szolid,
mégis sokszínű, melegséget árasztó, hűséges hölgyek.
A szem íriszfestékéből, az eredeti hajszínből és a bőr alapárnyalatából évszak-kategóriákat
kreáló szakemberek szerint az
Ősz asszonyok jellemzője a természetesség, a nőiesség. Szemük színe leginkább sötétvagy középbarna, esetleg zöldesbarna vagy kékeszöld. A bőrük alapárnyalata bronzos. A
hajuk színében az éretlen gesztenye színétől a sötétbarnáig
fellelhetők az árnyalatok, s gyakori a vöröses tónus is. Nem
csoda hát, ha színeik aranylók,
s legjobban az őszi ragyogást
kifejező, fokozó réz- és aranybarna árnyalatok állnak nekik.
A javallott telt, de tompa színek
közé belopható a lódenzöld is.
A természetes árnyalatok jól il-

leszkednek az Ősz hölgyek barátságos attitűdjéhez, melegszívűségéhez,
nőiességéhez.
Ők azok, akik biztonságot teremtenek a családnak, s hűséges társai az olyan férfiaknak,
akik nem akarnak uralkodni
rajtuk. Akik egyenrangú társnak fogadják el őket, azok kitartó társat kapnak, szépséges,
természetes kisugárzású nőt,
akivel büszkélkedni lehet.
Természetességüket
meleg
színű, lágy tónusú sminkekkel
maguk is fokozzák, nem szeretik a harsányságot. Az áll jól nekik, ha csak kevés festéket használnak és szépen „eldolgozzák".
Ruháikhoz kedvelik a természetes alapanyagokat, megy
nekik a len, a pamut, a kord, a
tweed - elegáns, űrihölgy fazonokban és country-stílusű öltözékekben egyaránt. Azon se kell
meglepődni, ha az éppen divatos cuccok közül bolondosabbakban jelennek meg - jellemzi
őket némi extraéhség. Ennek
kifejezője lehet a parfüm is,
nem véletlen, hogy erotikus keleti illatokat ajánlanak nekik. Ékszerekből viszont csak természetes hatásút, olyat, ami
bőrük bronzos alapárnyalatához illik - elegáns rajtuk a réz, a
bronz, a fa, s királynőin hat a
vörös- vagy mattsárga arany.
SZABÓ MAGDOLNA

Szóbeli bántalmazáskor

az ember életre szóló sebeket

Miután összeköltöznek, jobban megismerik egymást, ám
a visszaút innen már nehéz, és
csak nehezebb lesz.
Benyovszky István pszichiáter
főorvos, a makói telefonos lelkisegély-szolgálat vezetője azt
mondja, bár folyamatosan nő a
szolgálat ismertsége, és egyre
többen hívják telefonon munkatársait, azért a családi terror
áldozatainak többsége magától
értetődőnek tartja, hogy a férfiak bizony elvadulhatnak, és

kap.

már az is jó, ha nem fajul a vita
a tettlegességig. Pedig nagyon
kevés olyan ember van, akiről
tényleg lepörögnek a szidalmak, akinek idegrendszerét
nem kezdi ki a módszeres lelki
terror. így az a nő, aki felveszi a
telefont, és feltárcsázza Makón
a212-515-öt-vagy Szegeden a
80 820-111-et, Vásárhelyen a
249-529-et - már megtette a
legfontosabb lépést: fölismerte, hogy áldozat, és segítségre,
mégpedig külső segítségre van

ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA

szüksége. A tanács, amely elsősorban érzelmi, lelki oldalról
próbálja megerősíteni az érintettet, minden esetben személyre szabott.
S közben lehet, a szóbeli
bántalmazónak
ugyanilyen
nagy szüksége lenne a lélekgyógyász segítségére, hiszen
többnyire bizonytalan, éretlen
személyiség, akin elhatalmasodnak kisebbségi érzései, ha
végül egyedül marad.
B. A.

Titkos viszony
a zárkában
Felfüggesztettek egy argentin
rendőrnőt, miután folyamatos
szexuális viszonyt tartott fenn
egy elítélttel. A 22 éves Pamela
Alejandra Candasi az argentin
Tierra del Fuego börtön alkalmazottjaként dolgozott, amíg
fény nem derült Gaston Diaz
elítélttel folytatott gyengéd viszonyára. Diazt öt évre zárták be
fegyveres rablótámadás miatt.
A rendőrnő kísérte az elítéltet
a tárgyalásokra, s ekkor lobbant
fel a szerelem kettejük között. A
börtön vezetősége jó darabig
nem jött rá a titkos viszonyra,
arra sem, hogy Candasi rendszeresen meglátogatta a rabot
zárkájában, hogy kettesben
tölthessék az éjszakákat.
- Vérlázító ez a viselkedés. A
hivatali szabályokat és a magánéleti erkölcsi normákat is
megszegte a volt alkalmazottunk - nyilatkozta felháborodottan a rendőrség szóvivője. Semmilyen jogszabály nincs,
amely arra vonatkozna, hogy
nem folytathat elítélttel szerelmi
viszonyt. Amellett, hogy találkozgattak, Pamela rendesen végezte a munkáját. Azt pedig végképp törvénytelennek tartom,
hogy az elbocsátást követően
nem engedélyezték, hogy látogassa Diazt - reagált Candasi
ügyvédje, aki azért harcol, hogy
a hölgy visszakapja az állását.

EGYEDÜLÁLLÓ NŐ GYEREKKEL TÁRSAT KERES

Nehéz az elvált szülőnek
Egy nő számára a gyermek jelenti a legnagyobb örömöt a világon. Persze ez igazán úgy a jó, ha a megszületett gyermekek családban nőnek fel.
A házasságok több mint fele hazánkban is
válással végződik. Sokan már házasságot
sem kötnek, hanem inkább az élettársi
kapcsolatot választják, és sokan vannak,
akik egyedül is vállalják a megszületendő
gyermeket.
A bíróság általában az édesanyának ítéli
a gyermekeket. Az élettársi kapcsolatból
kilépett férfiak szintén magukra hagyják
az édesanyát. Már a szakítás is megviseli
az embert, de amikor ott áll a gyermekével egyedül s nincs érzelmi támasza,
nincs kivel megosztani örömét, bápatát,
ennél nehéz kegyetlenebb érzést elképzelni. És a gyermeküket egyedül nevelő
anyák évről évre többen vannak, de ál-

A gyerekes férfi esélyei
A „gyerekes" férfiaknak jobbak az esélyeik
párt találni, mint a gyermekteleneknek állítja egy brit magazin.
Az újság az első, kifejezetten apáknak
szóló magazin Nagy-Britanniában. A lap
ezer, 23-45 év közötti hölgyet kérdezett
meg, és válaszaik alapján arra jutott, hogy a
nők 65 százaléka - azaz csaknem kétharmada - érzelmileg közelebb érez magához és hosszabb távú kapcsolatra alkalmasabbnak tart egy apát, mint egy
gyermektelen férfit.

maikban, mint minden nő, ők is várják a
nagy Ő-t.
Elvált szülőnek lenni nehéz. Nem csak
azért, mert az anyagiakat egyedül kell
megteremteni, a gyerekek folyamatos
programot jelentenek - a különélő fél
legtöbbször megelégszik annyival, hogy
néha felugrik a srácokhoz vagy hétvégén
egy napra elviszi őket. Nehéz azért is,
mert a válás traumáján végre túljutott
gyerek életét nem akarjuk újra felbolygatni azzal, hogy anyuka-apuka szerelmes lett valakibe.
Egyébként is a lányanyaként szült vagy
picivel egyedül maradt mamáknak kevesebb esélyük van társra találni. A gyerekorvosnál, a bevásárlóközpontban vagy
éppen a parkban ritka az a facér férfi, akit
a babakocsi látványa rögtön ismerkedési
lázba hoz. Ha baráti társaságban is párok
vannak, akkor még nehezebb a dolgunk...
Persze a barátnők biztatásai jólesnek,
hogy jól nézel ki, meg úgyis találsz magadnak egy klassz pasit. A férfiszemek
fürkésző tekintete is őket igazolja, de hol
késik, mikor jön már a nagy Ő? Tény és
való, hogy nehezebb így társra lelni, de
ami ennél is fontosabb, megfontoltabbnak kell lenni, mint a szingli csajoknak.
Az óvodás-, kisiskoláskorú gyerekekkel
már nagyobb a mozgástér, jobbak a lehetőségek is. A nehézséget ebben a korban az jelenti, hogy mikor mutassuk be új
partnerünket vagy egyáltalán bemutassuk-e.
A gyermekes anyukákat a komoly, érzelemgazdag kapcsolatok érdeklik, nem
pedig az egyéjszakás kalandok. Már eleve
úgy keresnek társat maguknak, hogy
gyermeküknek is megfelelő legyen, s az

A gyermekes anyukákat a komoly,
érzelemgazdag kapcsolatok
érdeklik,
nem pedig az egyéjszakás
kalandok.
kizáró ok, ha a férfi a gyerekkel nem jön
ki. Folyamatosan tesztelnek (lehet, hogy
nem tudatosan), figyelnek, vajon ki lenne
a legideálisabb társ számukra? A kudarctól visszariadva sokszor csak messziről
szemlélik a férfiakat, nehezen közelíthetőek meg.
L
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P0K0RNY KATALIN, SZEGEDI MODELL A HASZNÁLHATÓSÁGRÓL ÉS A NÉPZENEGYŰJTÉSRŐL

Smink nélkül, színesen
rendezett Év arca versenyen
1998-ban indultam, ahol a hazai divatszakmában elismert
stylist, Náray Tamás vezette
zsűrinek több száz lány között
kellett döntenie. Első körben
bekerültem a legjobbnak,
vagy ahogyan a szakmában
nevezik, a leghasználhatóbbnak ítélt húsz lány közé. Majd
a következő fordulón egy fotótábor keretében mérték föl,
ki a legsokoldalúbb és legszínesebb egyéniség. Végül
negyedik helyezést értem el,
aminek köszönhetően úgymond megnyíltak előttem a
kapuk: a versenynek nevet
adó cég szerződtetett és számos lehetőséget kínált számomra, vállaltam reklámfotózást, smink és hajmodell voltam ismert cégeknél, olykor
világmárkák kértek fel modellnek.

A divatszakma mozgalmas világába nem könnyű bekerülni, sőt
sikeresnek lenni, szakzsargonnal élve, „használhatóvá" válni
még nagyobb teljesítmény. A 26 éves, szegedi Pokorny Katalin
már több mint nyolc éve dolgozik a modellszakmában, ruházati

- Milyen elvárásoknak
kellett megfelelnie a válogatások során?
- A jó megjelenés nem minden, az éppen aktuális divattrend követése mellett fontos,
hogy el tudjam adni magam. A
válogatásokra minden modell
magával hozza a fotóit tartalmazó modellkönyvét, a
megrendelők ez alapján is-

mernek meg és döntenek egy
szerződésről. Ilyenkor a modellnek minél több arcát kell
megmutatnia, hogy az adott
cég kiválaszthassa a neki megfelelő karaktert. Egy farmerreklámhoz például a vagány
oldalamról kellett bemutatkoznom, míg a menyasszonyi
ruhák viselésekor a nőies vonal dominált.
- Gyakran hallani
olyan
eseteket, amikor a manökenek úgymond elszállnak a sikertől. Hogyan tudta összeegyeztetni a karriert a hétköznapokkal?
- Számomra a modellélet
nem jelentett karriert, nem
éreztem úgy, hogy sikeres vagyok, annak örültem, ha meg
vannak elégedve velem. Azonban tisztában voltam azzal,
hogy ebben a szakmában a
siker csak pillanatnyi érzés.
Ezenkívül a pesti munkák során gyakran előfordult, hogy a
rólam készült anyagokból
nem kaptam referenciapéldányt. Nem tetszett a pesti
élet rideg és személytelen világa sem, ahol minden modell
a riválisod és minden helyzetben csak magadra számíthatsz. Mivel Szegeden jártam
egyetemre, egyre kevésbé tud-

és kozmetikai világmárkák plakátjain is találkozhatunk vele.
- Ma egyre több tizenéves álma, hogy modell legyen. Ön
hogyan került kapcsolatba a
divatszakmával?
- Nem tartozom azok közé,
akiket kislánykoruktól kezdve
a modellvilág vonz. Gimnazistaként, amolyan woodstocki
lány voltam, élveztem a koncerteket és a kötetlen szórakozást. Csak érettségi után kezdett el érdekelni komolyabban
ez a pálya. Az osztálytársaim

unszolására jelentkeztem Szegeden egy modelltanfolyamra.
Izgatott, hogy mire vagyok képes, mit tudok kihozni magamból, ha versenyben vagyok.
- Később sorra követték egymást a szegedi
divatbemutatók, melyeknek
rendszeres
résztvevője. Mi jelentette
az
első sikert illetve
megmérettetést?
- A Bonton szervezésében

tam összeegyeztetni a munkát
a tanulással. Ezért döntöttem
úgy, hogy lemondom a pesti
ajánlatokat és csak Szegeden
vállalom el a felkéréseket. Szerencsére itt foglalkoztatott
modell vagyok, és folyamatos
az igény a munkámra.
- Ezek szerint a tanulást
választotta a karrier helyett?
- Nem, mindig igyekeztem
több lábon állni, a gimnázium
után beiratkoztam egy lakberendezői tanfolyamra. Ma is
gyakran adok ötleteket az ismerőseimnek, barátaimnak az
otthonuk szépítéséhez. Gyerekkoromtól kezdve pedig vonzott a tanári pálya: jelenleg történelem-földrajz szakos tanárnak készülök.

-A fotózások,
bemutatókés
a tanulás mellett jut-e idő a
kikapcsolódásra ?
- Számomra a kikapcsolódást
az utazások jelentik. Szeretem a
változatosságot, szívesen megismerem más országok tájait,
kultúráját. Rendszeresen részt
veszek külföldi városok által
meghirdetett nyári egyetemeken. Az egyik legérdekesebb élményt a moldáviai kirándulás
jelentette, ahol tradicionális
moldáv népzenét gyűjtöttem. A
lengyelországi út során pedig
jiddis zenét hoztam haza kuriózumként. Gyakran járok túrázni is, a legnagyobb vágyam,
hogy részt vehessek egy olaszországi vulkántúrán.
NAGY KRISZTINA

A M I A D I V A T K R E Á T O R O K A T IHLETTE

Vezérmotívumok a divatban
A nőiesség és az utazás a vezérmotívum a divatdiktátorok
2003/2004-es őszi-téli kollekcióiban. A legnagyobb tervezők
már bemutatták elképzeléseiket.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Diornak dolgozó John Galliano például kiszivárogtatta,
hogy az ő kreációit egy tavaszi
indiai utazás ihlette. Christian
Lacroix az V Károly spanyol
király udvarába érkező flamandok témáját dolgozza fel,
így egyesítheti az Észak ünnepélyes pompáját a Dél érzékiségével. Stéphane Rolland

A divatbemutatókon
tizenkét
nagy divatcég, köztük a
Chanel, mutatta be kreációit.

a Scherrernél párizsi szellemességgel idézi meg a Távol-Keletet: kimonócsomóval,
origamival, a vonalakat átszövő orchideacsokrokkal.
Christophe Josse, a Torrente
tervezője a nőiességet és az
érzékiséget akarja dicsőíteni.
A koreai Ji Haye-t szintén az
„örök nő" érdekli kedvenc
anyagaival, a selyemmel és az
organzával. A fiatal Eymeric
Francois kollekcióját az Andok
és a Rio de la Plata közé helyezte el. A libanoni Georges
Chakra és Georges Hobeika inkább Nyugatra utazott: az első
a XX. század első évtizedéből,
„a boldog békeidőkből", míg a
második a brit királyi gárdától
merített inspirációt.
A divatbemutatókon tizenkét nagy divatcég mutatta be
kreációit, köztük a Chanel, a
Dior, az Ungaro, a Valentino, a
Christian Lacroix, a Versace és
a Gaultier. A hivatalos naptárba első ízben került be libanoni, Elie Saab cégével, amely
számos sztárt és felső tízezer-

beüt öltöztet. Ugyancsak most
debütál a párizsiak exkluzív
klubjában Antonio Grimaldi és
Sylvio Giardina közös, hét éve
működő divatháza. A 24 „off"
divatbemutató közül kiemelkedik a japán Jamamoto Jondzsié és az űj amerikai divattervezősztár Rick
Owensszel
erősödött Revilloné.
A nagy bemutatók mellett
más ünnepségek helyszíne is
Párizs. Loulou de la Falaise,

A hivatalos naptárba első
ízben került be libanoni, Elie
Saab cégével, amely számos
sztárt és felső tízezerbelit
öltöztet.

Christian Lacroix az V. Károly
spanyol király udvarába
érkező flamandok
témáját
dolgozza fel.
Yves Saint-Laurent
egykori
múzsája idén már másodszor
mutatja be kiegészítő- és ruha

kollekcióját. Kenzo nagy pompával nyitja meg a Samaritaine Áruház egykori első épületében megnyílt csarnokát. A
France 3 tv-csatornán Marie-Ange Horlaville divatműsorának századik adását egy
híres klubban tartják. A divat
szakma magas elismerését jelzi, hogy Lolita Lempickát, a
luxuskészruhák alkotóját becsületrenddel tüntetik ki.

Intenzív bőrregenerálódás
Mialatt ön alszik, addig bőre intenzíven regenerálódik. A bőr az
éjszaka folyamán fokozza a természetes sejtmegújulást, amellyel a
nap során felhalmozódott káros hatások ellen védekezik. A kor
előrehaladtával a mindennapi káros hatások miatt a bőr természetes megújulási folyamata lelassul és veszít hatékonyságából,
ébredéskor az arc gyűröttnek tűnik.
A megoldás: a nagy kozmetikai cégek éjszakai kréméi, mint
például az ősz arcápolási újdonsága, a Garnier ránctalanító,
bőrfeszesítő krémje, amely természetes összetevőinek köszönhetően revitallzálja a bőrt és ösztönzi a természetes regenerálódási
folyamatot az éjszaka folyamán. A gyömbéreszencia az A-vitaminnal
egyesítve megindítja a bőr sejtmegújulását és láthatóan regenerálja
a bőrt. A 100 százalékig természetes cseresznyeeszencia az áfonya
kivonattal feszesíti bőrét és visszaadja rugalmasságát. Ébredéskor
az eredmény azonnal látható: a bőr csodálatosan sima lesz, mintha
kivasalták volna. Friss, feszes, intenzíven és tartósan hidratált.
A tökéletes hatás érdekében használja a nappali krémet és a
szemkörnyékápoló krémet kiegészítésként.
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Nyerni fog-e Erdei Zsolt í

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg aki

héttőtől péntekig

9 és 12 óra között hívható a

06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen S M S üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok/tódelmagyar hu címre küldhetnek Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon

KERÉKPÁROSOK A JÁRDÁN
A szeged-rókusi templomnál található ideggondozó közelében
nincs kerékpárút, így a kerékpárosok és a kismotorosok a járdán
közlekednek. Telefonálónk elmondta: többször látta, hogy a
kerékpárosok már nem egy, a
gyógyintézményből kilépő beteget löktek fel. G. J. olvasónk szerint mindenképpen ki kellene jelölni egy bicikliutat a gondozónál.

FARSANG ZSOLT

KUKLA1ARPAD

SZKALONAI (ANOSNE

GYOVAIGASPAR

informatikus:

nyugdíjas:

csomagoló:

vállalkozó:

- Igen. Eddig is minden mérkőzésén sikeres volt, és a felkészülése szintén mindig jól sikerült.
A hazai pálya és a hazai közönség előnyeit élvezve biztosan túljut ezen az ellenfélen is, nem
szokta magát hagyni. Biztos,
hogy győztesen kerül ki a küzdelemből.

- Persze, természetesen. Egyébk é n t nem szeretem az ökölvívást. Szerintem a sfxrrt nem arról szól, hogy két ember péppé
veri egymást, de ettől a dologtól
eltekintve borzasztóan szurkolok Erdeinek. Nagyon rokonszenves embernek tartom Madárt.

- Reménykedem benne, hogy
Erdei győz. Nagyon nagy segítséget jelent majd neki, hogy hazai környezetben, magyar közönség előtt védheti meg címét.
Egyébként a barátnője szüleit
ismerem, őt magát pedig nagyon csípem. Szurkolunk neki.

- Természetcsen győzni fog.
Szegeden biztosan telt ház előtt
bokszolhat, így a magyar közönség plusz erőt tud kölcsönözni
neki a küzdelem közben. Nagyon szurkolunk neki, hiszen
ha jól tudom, szentesi kötődésű. Nincs mit tennie, nyernie
kell!

•

H0R0SZK0P
jjfn

KOS: Ne húzódjon vissza a csiga
házába! Ez semmiképpen nem jó

stratégia. Az emberek kíváncsiak önre, s
higgye el, jó szándékkal viszonyulnak önhöz. De ha mindig megijed, akkor azt hiszik,
valami takargatnivalója van.
^tópL BIKA: Szerelem: egy két nap maI^ k

II gány kiteiezetten jól |önne, hogy ér-

zelmeit rendezni tudja önmagával. Hivatás:
ne mondja ki a véleményét etsó haragjában,
mert később bánni fogja!
I K R E K : Előjegyzési

naptárában

Imost rengeteg program, tennivaló
szerepel Követni akarja jé csillagát, s reméli, hogy az emberek is tettigyelnek rá.
Persze élvezi, ha reflektorfényben állhat.
RÁK: Ha a kívánt jövedelmi szint
I ^ W I alatt van, kezd alkotó módon gondolkozni, másodállás után néz, vagy azt
mérlegeli, hogy a magasabb fizetés reményében munkahelyet változtat A siker nem
marad el.
A

J

O R O S Z L Á N : Sokan sietnek segít-

' • • I s é g é r e a mostani szorult helyzeté
ben Bár csatát vesztett, az erkölcsi győze
lem úgyis az öné és ezt legyőzöl is tudják
Legyen erós és bátor, mert nincs minden
veszve.
/

V

S Z Ü 2 : Családja felnéz énre. mert

P0STAB0NTAS

BONUSZ
A Subasán élő K. I.-né minden
héten több ezer forint értékben
vásárol a Family Frostnál. Telefonálónk úgy tudja, hogy minden 1100 forint fölötti vásárlás
után egy bonuszt kap ajándékba. Noha egész nyáron vásárolt,
nem kapott bonuszt, viszont a
napokban kettővel is megajándékozták, a probléma csak az,
hogy az júniusra szól. Az ügyben több helyen próbált érdeklődni telefonon, mit tehet.
Mindhiába.

mm
PANNON G S M
Az élvonal

Kornmunkááós

LJestel

Mára kérdeztük:

Burkolt reklám
Újszegedi lakóparkok dömpingje címen megjelent
reklámcikk végéről ugyan hiányzott a megfelelő jel:
„X". Azért az olvasó arra igen hamar rájött: nem
volt ez más, mint jól megfizetett hirdetés, elsősorban a Vitala Kft. részéről. A címben jelzett „lakóparknak" nevezni a képpel is megjelenített Népkert
sori házat már így is szégyen, de a korszerű építési
technika ma már elvárható követelményeit (például hang- és hőszigetelés) külön erényként feltüntetni tényleg a rosszul sminkelt rcklámhalandzsa kategóriája. Vajon hogy engedhettek egy ilyen monstrumot építeni e városrész kertvárosi jellegű környezetébe? Ha már annyira bírálják/juk a régmúlt építészeti stílusát (szocreál) Újszegedre nem tömegigényeket kielégítő, olcsó kivitelezésű soklakásos
épülettömbök kellenek. Ha a cikkíró tényleg szépívű, a városrész jellegéhez igazodó és az igényeknek

megfelelő társasházi példákat akart, találhatott
volna! (Minden reklámtól mentesen, merthogy
azoknak a házaknak és kivitelezőknek nincs szükségük rá).
A Fő fasoron, a Víztorony tér előtt és környékén
épült néhány nagyon tetszetős, a tájba simuló, látványos, érdekes építészeti megoldásokat rejtő villajcllcgű társasház. Ezeknek lenne helyük Újszegeden a magánházak mellett, között.
Amennyiben a Vitala Kft. a cikkben említett többi terve is hasonló, nem csoda, hogy féloldalas reklámra van szükség az értékesítéshez. A cikk másik
részében említett marostői lakóparkról még ezután
derült ki, milyen látványosság válik belőle, de jellegében mindenképpen jobban illik a környezetébe.
NAGY MÁRIA,
SZEGED

Harc a közönség ellen
Hosszú évek óta sikqres harc folyik a szegedi közönség ellen: hogyan lehetne távol tartani a színháztól, mert ilyen músorpolitikával nem is hiszem, hogy nem
erre megy ki a játék!
A nézők többsége szombat este zenés vígjátékra, vagy operettre szeretne beülni a színházba! Egymás után tűnnek el a
milliók, a színházban pedig
megnézhető darab még sincs! A
legutóbb bemutatott „Faust" c.
opera színrehozatala is inkább

KÖSZÖNET A POSTÁSNAK
Pctőfitelepcn, az Irinyi és Csap
utca körzetét ellátó postásnak

mondtak köszönetet az ott lakók
abból az alkalomból, hogy a kézbesítő 38 éves munkaviszony
után nyugdíjba vonul.

Nyerni fog-e
Erdei Zsolt?
Következő

kérdésünk:

Jár-e diszkóba?
Küldje
a

el

kérdés

válaszát
napján

SMS-ben!

M
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A* SMS várrJizásanonnál tarja sorrá torló*.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

országos botránynak minősül!
(Tehát közvetítette a televízió
is.) A rendezés ürügyén elkövetett színházi „merényletnek"
semmi köze nincs a Fausthoz,
egyáltalán az opera műfajához
sem, ami örök rejtély marad a
rendező számára! Gounod muzsikája tartott vissza attól, hogy
már a darab kezdetén a szék
támláját hangos csattanással
odalökve kirohanjak a kultúra
házából! A világ legszebb színházából!

Alaposan ráférne a szegcdi
színházra a teljes vezetés jól
kiérdemelt lecserélése (tehát
n e m c s a k az igazgató távozása,
h a n e m a színházi-zencigazgatói csere is!) N e m operaszakember kell, h a n e m a közönség
igényeit is figyelembe vevő,
operett és egyéb zenés vígjátékok felé is (!) nyitott szemléletű karmester! így ismét közönség töltené be a nézőteret!
KOMLÓSI JÁNOS,
SZEGED

SZEGED

Szeptember 3., 9 éra 20 perc, 3400 g Sz.:

GARGYAN GRETI

Halász Anita és Mészáros Zsolt (Kistelek).

Szeptember 2., 10 óra 35 perc, 2890 g Sz.:
Mézer Andrea és Gárgyán Attila (Bácsszó-

VÁSÁRHELY

lós).

ÁRVA LEVENTE ANTAL

TUNYOGI ISTVÁN
DÁNIEL

Szeptember 2., 11 óra 20 perc, 3550 g Sz.:

Szeptember 3., 9 óra 10 perc, 3580 g Sz.:

Imre Angéla és Árva Antal (Szeged)

Fejes Anna és Tunyogi István (Hódmezővá-

VÖRÖS LÁSZLÓ HENRIK

sárhely).

•

Szeptember 2., 12 óra 15 perc, 3500 g Sz.:
Nagy Orsolya és Vörös Liszté (Szeged).

MAKÓ

VIDÁCS BIANKA

KOVÁCS MARTIN OLIVÉR

Szeptember 2., 2 1 óra 54 perc, 2180 g Sz.:

Szeptember 1., 15 éra, 2480 g. Sz : Milák

ön meg van-e elégedve mostani életvitelé

Kőfalvi Zsuzsanna és Yidács Norbert (Sze-

Ilona és Kovács Miklós (Makó).

vei, társadalmi helyzetével

Miért van brutalizmus a sintértelepeken?

ged).

NAGY ANNA KORÍNNÁ

FRANK MARTIN

Szeptember 2., 10 óra 35 perc, 3100 g Sz.:

Szeptember 3., 2 óra, 3080 g Sz.: Förgeteg

Balla Amarilla és Nagy Sándor (Makó).

Számos újságcikltbcn számolt be az Orpheus Egyesület a gyepmesteri telepeken folyó szabálytalanságokról. A gyepmester feladata az lenne, hogy a lakosság által felelőtlenül szabadjára engedett állatokat
(pusztán a lakosság közegészségügyi érdekei miatt)
begyűjtse, emellett az elhullott (pl. autók által elütött, betegségben elhalt) állatokat összeszedje.
Az élve begyűjtött állatok száma (legtöbb esetben
kutya, macska) az ország 93 ezer négyzetkilométer
területén - 3200 településén - közel százötvenezer.
Ez egy igen nagy szám. Nagyobb városokban az
évenként begyűjtött állatok száma több ezer (Budapesten közel 20 ezer, Szegeden 1000-1500, Makón
több száz, Hódmezővásárhelyen 500 körüli...). Mit
kellene tennie a gyepmesternek a begyűjtött állatokkal? Tizennégy napos karanténba kellene tennie a megfogott állatokat, hogy bebizonyosodjon,
hogy nincs c fertőző betegségük (pl. veszettség)
vagy esetlegesen várni, hogy a kóbor állatokért jelentkezik-e a gazdájuk.
A gyepmesteri telepeken ennek kivárása helyett
gyakran jóval előbb elpusztítják az állatokat. Ráadásul, néha nem megengedett módszerekkel (lapát,
hurokfojtás stb.) teszik ezt. Gyakori, hogy a gyepmesteri telepekről a kutyák oktatási-labor célú állatkísérleti telepekre kerülnek, ezáltal szerezve a sintér
a normatív keretéhez alternatív anyagi bevételt.
Természetesen a gyepmesteri telepek dolgozói az
illegális tevékenységeiket nem ismerik el, de tetteiket bizonyítják, hogy a beszállított állatok maxim u m papíron töltik karanténban az idejüket. A

Gyöngyi és Frank Tibor (Balástya).

GYEVI NAGY LAURA

BALLA VIVIEN

Szeptember 2., 18 óra 5 perc, 3150 g Sz.:

Szeptember 3., 8 óra 33 perc, 2540 g Sz.:

Kanász Andrea és Gyevi Nagy Gábor (Nagy-

Berta Ibolya és Balla Szabolcs (Szeged)

lak)

tudják, mekkora erőfeszítésébe került idáig eljutni Kérdéses azonban, hogy

M É R L E G : Határozott igénye van a
harmóniára, csak akkor érzi jól magát, ha az önt körülvevő világgal összhangban élhet A családon kívül a szomszédaival is igyekszik jó viszonyt fenntartani.
V

S K O R P I Ó : Új kapcsolatában némi

I

presztízsveszteséggel kell szembe-

néznie, házasságában
számíthat

pedig tejmosásra

Anyagi helyzete ingadozó, ezt

nehezen viseli el Bizonyítani akar.
J K -

N Y I L A S : Az egészség és a lélek

Ir^lIösszhangjában

a legbonyolultabb

dolgok is egyszerűvé válhatnak. Ha a munka köti le minden percét. így nagyon kevés
ide|e marad a magánéletére, s ez nem mindig szerencsés.
BAK: Most már nem kell sokat várI nia, s újra lételeme, a víz közelébe
utazhat. Lehet, hogy ez most csak egy belföldi utazás lesz barátaival, de azért élvezze
ki ezt a lehetőséget, szerezzen sok új ismerést.
VÍZÖNTŐ: Ma sok apró ügyet kell
i elintéznie Munkáia teljes odafigyelést és összpontosítást igényel. Kiváló gyakorlati érzékének

köszönhetően

mindent

megold Szerelme már nagyon várja
HALAK: A Plútó egyfajta veszélyt
jelez, amely nem csupán ön ellen
irányul Annyit tehet az ügyben, hogy megpróbál bölcs lenni. Minden döntésének számítsa ki a következményeit is.

sintérek az állatvédőkkel szemben állnak, az állatvédők gyepmesteri telepeken történő ellenőrzési
szándékát rendszerint megakadályozzák. Mindez
pusztán anyagi érdekből történik, vagy a környezeti felelőtlenség dominál, vagy nem megfelelő emberek végzik a gyeptéri tevékenységet?
Nem hiszem, hogy az EU küszöbén ez harmonikus környezeti kezelés lenne, ismerve, hogy létezik
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak
Nemzeti környezetvédelmi programja, Nemzeti
természetvédelmi alapterve... persze hozzá kell
tenni, hogy a települések állattartási rendeletei sok
esetben mcsszemenőleg nem környezetbarátok, és
nem segítik a h u m á n u s állatkczclés lehetőségét,
pusztán emberoidalúak.
Miként lehetne megfelelően kezelni a kóbor állatokat? Tisztességes eszközök alkalmazásával (pl.
menhelyek létrehozásával), megfelelő gyepmesteri
gárda felállításával, akik az élet tisztelete, és a felelős környezeti tudat ismeretében végzik a munkájukat. A legfontosabb az lenne, ha a lakosság az állattartást/szaporítást felelős alapokra helyezné, hiszen ha az állatok körében nem lenne fölszaporodás, megszűnne a gyepmesterek munkájának nagy
része is, és javulna a jelenlegi helyzet. Mivel világunkat mi magunk alakítjuk, és a háziállatok kezelése emberi felelősség, házunk tájának rendben tartása kinek-kinek saját felelőssége...
SERES ZOLTÁN, ORPHEUS ORSZÁGOS ÁLLATVÉDŐ
ÉS TERMÉSZETBARÁT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
WWW.ZUG.HIJ - ÁLLATBARÁT WEBKUCKÓ

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

SZERENCSÉS FEKETE VIVIEN
Szabó Krisztina és Szerencsés Fekete Attila

SZENTES
NÉMETH ZSOMBOR

(Szeged).

Szeptember 2., 14 óra, 3200 g Sz.: Mécs

MÉSZÁROS TAMARA
AMANDA

Bernadett és Németh András (Szentes).

Szeptember 3., 9 éra 35 perc, 3770 g Sz.:

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

Ma a balesetet szenvedett

7.30 óráig. Hetye: Szeged, Kossuth L sgt.

személyeket

pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel

Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika

15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám.

(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.

62/474-374, vagy 104.

szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyer-

A telefonszám díjmentesen hívható a megye

meksérültek és gyermeksebészeti betegek

egész területéről: 06-80-820-111 és (nem

ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti

díjmentes) 06-62-548-294.

osztályán történik.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

Rendelési idő: hétköznap 16 érától másnap

02 óráig: 249-529.

reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

másnap reggel 7.30 éráig. Helye: Szeged,

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

Kossuth L sgt. 15-17. (a Szilágyi utca fe-

02 óráig: 212-515.

lől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYÓGYSZERTÁR

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

reggel 7 óráig Tel.: 547-174. Csak sürgős

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

esetben!

Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól

PONT
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Lara Croft: Tomb Raider - Az
élet bölcsője. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed
9 óra: Boldog születésnapot! Színes
magyar film; du. fél 7 óra: Vénusz
szépségszalon. Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. 4 és fél 9 óra: Hogy szeretsz'
Színes dán film ; du. negyed 7 óra:
Tesó. Színes magyar film.
PLAZA CINEMA
CITY
Túl mindenen: 16, 20.15 óra.
Segítség hal lettem: 13, 14.30 óra.
Charlie angyalai 2: 18.15 óra.
Doktor Szöszi 2: 13.30, 15.45,
17.45, 19.45 óra.
Tomb Rider 2: 14.30, 17, 19.30
óra.
Szindbád: 14.15 óra.
A sorsdöntő nyár: 16, 20 óra)
Azonosság: 18 óra.
Miről álmodik a lány: 14.45, 17,
19.15 óra.
A fülke: 14.45, 16.45, 18.45, 20.45
óra.
Terminátor 3: 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra.
Oviapu: 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 óra.
Malacka a hós: 13.45 óra.
Az igazság órája: 15.15, 19.45 óra.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt: 17.30 óra.
VASÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Hajó a vége. Színes amerikai film; este 8 óra:
Egy csók és más minden. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Londoni csapás. Színes amerikai akcióvígjáték; este 8

óra: A sötétség leple. Színes amerikai horrorfilm.
SZEGVÁR
Este 7 óra: Tökös csaj. Színes amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 6 órakor az MTESZ székház
nagytermében (Kígyó u. 6.):
A Dél-Alföld rejtett értékei címmel
diavetítéssel egybekötött előadás.
Vendég: Kelemen Gábor tájkutató.
Házigazda: Kószó Jenő.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.) 9-től 19 óráig várja látogatóit.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési Központban (Temesvári krt. 42.) megnyílt
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. A tárlat szombat és vasárnap kivételével, szeptember 7éig, 10-től 14 óráig tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ B garénájában (Vörösmarty
u. 3.) megnyílt
a IX. Szegedi Művésztelep kiállítása. Részt vevő művészek: Elekes
Károly, Erdélyi Gábor, Imre Mariann, Kótai Tamás, Lovas Ilona,
Sinkó János, Szabics Ágnes, Szász
György, Takács Eszter, Wechter
Altos. Megtekinthető szeptember
7-éig, hétfőtől péntekig 10-től 18
óráig.
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt „Gyökerestől tépi ki a reakciót..." - politikai plakátok
(1945-1949) című kiállítás. Megtekinthető szeptember 28-áig, hétfő
kivételével 10-től 17 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Áz országos

képzőművészeti kiállítás átfogó képet ad a hazai szobrászat, festészet
és grafika utóbbi néhány évének jelentősebb tendenciáiról. Megtekinthető szeptember 14-éig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománckiállítása. Megtekinthető szeptember 28-áig, hétfő kivételévei, naponta 10-től 18 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az érdeklődőket de. 10-től du. 6 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 1686-1940ig címmel. Megtekinthető naponta
10-től 18 óráig, hétfőn szünnap.
A Somogyi-könyvtár földszinti kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások - régi
útleírások a Somogyi-könyvtár
gyűjteményében címmel kiállítás.
Megtekinthető hétfőtől péntekig
10-től 17, szombaton 10-től 16
óráig.
A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész tárlata. Megtekinthető szeptember 30-áig, az
étterem teljes nyitva tartási ideje
alatt, reggel 6-tól 24 óráig.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja látogatóit.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprikamúzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja látogatóit. Vasárnap és hétfő szünnap.
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat, 4. Válaszúton (ism.) [16]
10.00 Operettfalu - Kübekháza
Operettgála, I. (ism.) 10.55 A
jászói Premontrei Monostor Szlovák kultúrtörténeti dokumentumfilm 11.25 A sarki fény Alaszka
egén Japán természetfilm 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Dilizsaruk Angol komédiasorozat. Homokszemek a gépezetben
[16] 13.40 Dilizsaruk Angol komédiasorozat. Alternatív kultúrák (ism.) [16] 14.10 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
14.35 Együtt Velünk élő kisebbségek 15.05 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi
műsora 15.35 Kedvenc állatom
Francia ismeretterjesztő gyermekfilmsorozat. Paulhino és az aligátor (ism.) 15.50 Androméda
Amerikai sci-fi tévéfilmsorozat,
6. Emberi androidok (ism.) [16|
16.40 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 111. Harc Ewing módra
17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50 Tempó!
Francia szórakoztató sorozat. Sirtaki 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti hír-.
adók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Don Matteo Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat, 13. A kis
angyal (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
A megoldások show-ja [ 16|
21.05 Stradivari
Olasz tévéfilm, IV!. [16]
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.00 Heti inenü Terítéken
a kultúra. Mélykúti Ilona
műsora
23.35 A galamb szárnyai
Angol-amerikai film [18)
1.10 Kárpáti krónika

tv
5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix
Mozimagazin (ism.) [12) 6.30 Jó
reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli
csevej 9.10 Tripla vagy semmi
Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.40 Maria Del Carmen
Mexikói filmsorozat, 2. 10.30
Teleshop 11.30 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat (12) 12.00
Will és a haverok Amerikai ifjúsági sorozat, 1. így kezdődött
12.55 Apacsok nyila Amerikai
westernfilm [12] 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10
Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 15.
A majmok nem sírnak 16.05 Jó
barátok Amerikai vígjátéksorozat, 160. 16.35 Jakupcsek [12]
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 141. 18.30
Tények Hírműsor [12]
19.05 Aktív A tv2 magazinja [12]
19.45 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 12.
A Wendigo [12]
20.45 Tökéletes világ
Amerikai akciófilm [ 12]
23.30 Jó estét, Magyarország!
0.15 Páran párban Angol
vígjátéksorozat, 18. Szex
kötöttségek nélkül [16]
0.45 TbtalCar
1.15 \feled is megtörténhet: Jesse
Owens története, I.
2.50 Aktív A tv2 magazinja (ism.)
3.30 Vers éjfél után

L .

A Bramac tetőcserép az időtálló csúcsminőség szimbóluma.
Tájba illő szépség, utánozhatatlan tartósság és minden
építészeti stílushoz alkalmazkodó, egyedülállóan széles szín- és
formaválaszték - ez a Bramac cserepek sikerének titka.
A tetők csúcsa most még könnyebben elérhető:
szeptember 6-tól 20-ig 1 5 % - o s kedvezménnyel
juthat hozzá bármelyik típusú 1/1-es Bramac cseréphez.
További információért és személyes tanacsadásért keresse az
ország Bramac kereskedőit.
Tetőfelújítási kékvonal: 06 40 94 94 09

Szaratnék többet tudni a Bramac
tetőrandazerröl. kérem, küldjenek
címemre termékkatalógust:
építkezem
tetőfelújítást tervezek
kapcsolatfelvételt kérek

CVN
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_

Találón..
Bramac Kft.
8200 Veszprém,
Házgyári út 1.
infohu@bramac.com
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub.(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25
Terra Nostra 10.15 Játékzóna
10.20 Topshop 11.25 Játékzóna
11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Antenna Euroatlanti magazin (ism.) 13.40 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub
14.35 Játékzóna 14.50 Disneyrajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Fedőneve: Puma
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
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.25 Barátok közt
21.00 Gálvölgyi-show
- szeptember (12]
21.35 Kész átverés-show [12|
22.45 Az utca törvénye Ámerikai
akciófilm-sorozat, 1.
Kísért a múlt, 1. [12)
23.40 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12)

23.50 Híradó - Késő esti kiadás
23.55 Sportklub
0.05 Stella Moziklub
Mozimagazin [12)
0.35 .hu
Multimédia-magazin
1.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12)
D U N A
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Mondák a magyar történelemből 8.30 Műsorismertetés 8.35
A fanyűvő unokája 9.10 Közép-európai magazin 9.45 Páratlan panorámák 9.50 Mozidélelőtt: Magyarok Magyar játákfilm 11.40 Hungarorama - Kitekintő 12.00 Déli
harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.30 Cimborabarangoló 13.00 Magyarország kincsei 13.10 Mozidélután: A Pál utcai fiúk Magyar film 14.55 Fejezetek a magyar film történetéből
15.55 Duna-táj 16.25 Öt órai zene 16.30 Ingatlaninfó (ism.) 16.40
Kalendárium 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 A Random-átjáró
19.00 Euroszkóp
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Fejezetek a magyar film
történetéből
22.00 Miért? Kérdések a közéletről
22.30 Fuldokló ifjúság
0.05 Zorán énekel 0.25 Vers 0.30
Himnusz, műsorismertetés 0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 2.20 Mindentudás Egyeteme 3.30 klub.dunatv.hu
4.00 Vitatott személyek Gróf Teleki
Pál 5.00 Euroszkóp

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panoráma Benda Lászlóval [16| 9.30
Juhász László kultúrtörténész Jánosi Antal műsora 10.05 Záróra
11.05 Viribus Unitis 12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 43. 12.45
Hagyományok háza Táncos magyarok I. Néphagyomány és történelem. Középkori körtáncok; Táncos
magyarok II. Néphagyomány és történelem. Páros táncok
13.40
Haydn: Baryton-trió 13.55 Kárpáti krónika 14.05 Ars Hungarica
Szent István-bazilika 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat,
12. 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport
19.40 Esti mese Kedvenc állatom.
Francia gyermekfilmsorozat.
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Mestersége színész
21.50 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 5. [16)
22.40 Záróra
23.45 A Birodalom Dán-svédnémet-francia tévéfilmsoiozat,
8. Pandemónium [18]
1.05 Ablak-esztétikus Dombóvári
Gáborral 1.35 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 2.05 Járóföld A Zsámbékimedence 2.35 Emberek a természetben 3.00 Lehár Összeállítás a
szerző legnépszerűbb operettjeiből
3.50 Telesport
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6.00 Hatlábú birodalom 6.30 Nyitott
világ: a transzplantáció 7.00 Terhestorna 7.30 Sportszerda (ism.) 8.00
Híradó (ism.) 8.15 Mi csak kérdezünk... Kalendárium 8.30 Kimba
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő adás 17.30
Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak
18.30 Cigánymagazin 19.00 Híradó
19.30 Biztonsági zóna 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 Nyitott Világ: a
transzplantáció 21.00 Poirot - ékszerrablás a Grand Metropofitanban.
Angol krimi 22.00 Egészségmagazin
22.30 Nyári élményeink makói nyári művésztelep 23.00 Képújság

• tv
VÁSA/MlYl V A K » T Í K B O

15.00 Közvetítés felvételről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő-testületének rendes közgyűléséről 0.00 Képújság

|

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

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

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

Rádié7„97,iÁ
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelet nyári ellenőrzései, aktuális
feladatai. Vendég: Pálkúti
Istvánná igazgató 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 18.15
Full extrá 20.15 SMS kívánságműsor, zenei válogatás

A nao filmje
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Nyitott világ: a transzplantáció (h) 15.30 Vásárlási műsorablak
(h) 16.00 Az Európai Unió és a
munka világa (h) 16.30 Dokumentum Műhely: örökre egy szobában
(h) 17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés (h) 17.30
Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Klipp
18.30 Lélektől lélekig 19.00 Híradó
19.30 Biztonsági zóna (h) 20.00
Estelő 21.00 Poirot: ékszerrablás a
Grand Metropofitanban. Angol krimi 22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság
^

TV 2
20.45 Tökéletes
világ
Amerikai
akciófilm

...

IPJTTI

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.40 Házépítők magazinja
18.55-20.30 Városi Tv Szeged műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel
tv. ajánló 21.30 Tudományegyetem
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

j l
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.15
Szemközt (ism.) 8.00 Szegedi Ifjúsági Napok (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Körút 22.00
Szegedi hírek (ism.)

Fsz.: Kevin Costner, Clint
Eastwood, Laure Dern
Negyven évre ítélték Butch
haynest. A fickó cellatársával
megszökik a sittről. Butch
Alaszkába tart, mivel onnan
kapott hírt az apjáról. Útközben túszul ejtik és magukkal
viszik a nyolcéves Phillipet,
akit szigorú anyja hamis elvek
szerint nevel. Butch társa igazi dúvad, ezért Butch lelövi.
Kettesben mennek tovább a.
kisfiúval, akinek imponál a
férfi jelleme, és tetszik neki az
izgalmas utazás. Zsaruk üldözik őket...

"MOZAIK" CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBE
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, pvc és $5
icsqudvev

Állást Kinél
Autó
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építési telek
Építőanyag
Garázs
Gazdit keres

FŐVÁROSI OKTATÁSI
INTÉZMÉNY
felsőfokú végzettséggel

Hagyaték
Haszonállat
Könyv

rendelkező

Kieg. munkát kínál

vidéki képviselőket
keres

Közlemény
Magánház

oktatási szolgáltatás
értékesítésére.

Növény
Oktatást vállal

Tel : 06-1-351-7076,
06-1-351-7077.

Pénz, értékpapír
Régiségek

• A NATURTEX (iyapjú és
Tollfeldolgozó Kft. a Szeged, Cserje sor 2. szám
alatti üzemébe szakképzett
ós betanított varrónőket keres felvételre Jelentkezni
személyesen lehet a délelőtti órákban (24988157)

Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépítésü lakás

1

|
f

Üzlethelyiség

• ELEKTROMOS szakképesítésű kollégát keresünk
saját autóval. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
"Szeged 024988601" jeligére
a
Sajtóházba
kérjük

Állást kínál

DÉLMAGYARORSZÁG
A Dcliuagyarország
napilap szegedi é s
újszegedi terjesztői
csapatába keresünk
megbízható,
dinamikus

(24988601)
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

Szegeden szeptember 8-án.
Arany J. u. 7. 11/13.
Tel: 06-30-576-74-30

munkatársat
4 órás munkakörbe.
Információ
6t ulópont-egyeztetés a

S

70/337-45-59

|

Gratulálunk

(24968254)

• FOGORVOSI a s s z i s z tensnőt keresek magánrendelőmbe főállásban. 06-30/
22-98-688,
Szeged.
(24988558)

• A WORKLINE MAGYARORSZÁG bedolgozókat keres otthoni, kézi-, illetve papírmunkák elvégzésére. Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk. 1032 Budapest,
Kiscelll u. 76. Érdeklődni:
06-1/240-7424, 06-30/5910847 telefonszámokon lehet.
(24887971)

• HIDEGBURKOLÓT t e l jesítmény bé rezésse I alkalmaznék 06-30-233-44-94.
(Szeged). (24887712)

82. (24988160)

CSttt

telefonszámon.

• DIÁKOK ielentkezését
várjuk Csongrád megye
minden településéről, helyben végezhető terjesztési,
Szegeden pedig kertészeti
munkára Érdeklődni: MELÓ-DIÁK, Szeged, Honvéd
tér 5/B, Tel : 62/426-424.

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Tesco táskaüzletbe eladói
(elveszünk 06-70/317-32-

számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak

<Boldog
Születésnapot
Születésednek második
évfordulóján köszöntünk.
Apu, Anyu nagyim boldog
mert Te itl vagy közöttünk.

I

Boldog
szülinapot
Nyerges Bence
Antaln

62/567-835

• KFT. állandó munkára
CO-val
jól
hegesztőket
keres. Érd.: 8-10 óráig 62494-624. (24886874)

(üzenetrögzítő

• MÉLYÉPÍTÉSBEN jártas
művezetőt keresünk vidéki
munkák irányításához. Felelősségteljes, önálló munkavégzést kívánunk, amelyet
kiemelt bérezéssel honorálunk.
06-30/9-363-519.
(24988335)

• FÉLÉVISMÉTLŐ vagy
évhalasztó, nappali tagozatos fiúk és lányok jelentkezését várjuk könnyű fizikai
munkára. Érd.: 62/420-433,
20/462-00-83
Szeged.
(24988566)

• SZEGED Piazaba. a Pasha Lakástextil Üzletbe kreatív, számítógép-ismerettel
rendelkező eladót keresek.
Jelentkezés a helyszínen.
(24988518)

• MÁRKÁS é d e s s é g és
üdítőital értékesítésére és
terítésére keresünk üzletkötöket. Gépkocsi és vállalkozói szükséges. Érdeklődni:
06-1-280-8440-es
telefonszámon. (24887387)

• MARKAKERESKEDÉSBE
autószerelésben is jártas
autóvillamossági
szerelőt
felveszünk. Jelentkezés önéletrajzzal: Szeged, Algyői
út 65., 06-30/34-91-791,
62-473-000/1. (24988670)
• SZEGEDI G r a f i k a i és
Előkészítő
Stúdió
keres
kreatív, gyakorlattal rendelkező operátort. MAC, PC
programok széles körű Ismerete
elengedhetetlen.
Referenciák megjelölésével
várjuk a jelentkezőket "önállóság, siker 024685393"
jeligére
a
Sajtóházba.
(24887104)

• SZEGEDI munkahelyre
keresünk pénztárosokat, á rufeltöltőket. Jelentkezni: h p-ig 8-16 óráig: Work
Centrum Magyarország Kft.
6791 Szeged. Szilágyi u. 2.
3. em. 317. (24988579)

METALL!
9AKAY NÁNDOR u. 29,

lí2/54u6ű

• INGATLANKÖZVETÍTŐ
forgalmazó - értékbecslő
OKJ
szakképzését
újra
indítja a Krúdy Felnőttoktatási Központ munkalehetőséggel. Tel: 06-1-26610-67, 06-30-9-51-8061,
06-30-434-1350,
www krudy org (24887901)

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

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

(24786394)

• SZOBAFESTŐKET, s e gédmunkásokat felveszünk
Érd.:
06-20/98-43-891.

M ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető cég franchise
partnerekel keres. 06-302053109 (24786402)

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

1
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HIRDETÉSFELVÉTEL:

J

• ORSZÁGOS I n g a t l a n iroda-lánc szegedi irodája
közvetítő munkatársakat keres. 62/452-674. (24968520)

(24887750)

Állást kínál

SZEGEDI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT

MARKETINGVEZETŐT

Elvárások:
- szakirányú diploma
- min. 3 éves vezetői gyakorlat
- angol, német nyelv középfokú ismerete
Kiterjedt kapcsolatrendszer előnyt jelent.
Feladatok:
- a cég marketingstratégiájának kidolgozása
- médiakapcsolatok ápolása
- reklám- és PR-feladatok ellátása
- rendezvények szervezése
- arculatkialakítás
- az ügyvezetővel való szoros együttműködés
Bérezés: megegyezés szerint.
Szakmai önéletrajzokat „Aqua" jeligére szeptember
14-ig kérjük a Sajtóházba (Szeged, Stefánia 10.)

J

Boldog
Születésnapot
Lek Szabinát
20.,
. Andort
17.
születésnapján köszönti:
Édesapjuk
és a család
apraja-nagyja

Gyászközlemények

(24988359)

• VAGYONVÉDELMI brókercég 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.)
(24888052)

KERES

Anyu, Apu.

• ÉPÍTŐIPARBAN jártas
betanított
segédmunkást
felveszek Tel.: 06-30/3352818. Szeged. (24988099)
• ÉVET halaszt? Nincs állása, de legalább érettségizett munkakereső? Ingyenes tanfolyam elvégzése
után jó kereseti lehetőséget
biztosítunk. Másodállásban
is dolgozhat. Ha érdekli a
lehetőség,
akkor
hívjon
bennünket 16 és 17 óra között a 06-30/289-4349-es
telefonszámon
Szeged.
(24988556)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,

GYÁSZHÍR

K

.7«

Ind

DOBÓ ISTVÁN

wKöszönetet mondunk

mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,

életének 81. évében örökre itthagyott bennünket. Temetése szeptember 9-én, 13 órakor lesz
a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család

ÖZV. MOLNÁR IÁNOSNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

(1249X87.10

„Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom és munka volt az egész életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket." Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
NÉMETH LAJOSNÉ
KŐHEGYI MÁRIA

MIHÁLYI IÓZSEF,

a Csonka lános Műszaki Szakközépiskola és Kollégium dolgozója súlyos betegségben, tragikus
hirtelenséggel, 53 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember 4én, 13 órakor a református temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük!
A szakközépiskola testülete

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
SZEKERES ISTVÁNNÉ
GYURIS MÁRIA

(volt bordányi lakos) életének 82.
évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 9én, 10 órakor lesz a Dóci temetőben.
Gyászoló család,
0249887M

'

=

=

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KÁLMÁN FERENC KÁLMÁN

74 éves latrában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 6-án, 14 órakor lesz a Szőregi temetőben.
Gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy

¿3
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temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
~
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV. SZARÓ JÓZSEFNÉ

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja, Algyö
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem,
REMZSÖ LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, gyászomban osztoztak.
w^sr.i-i
Gyászoló felesége

FRISS É L Ő PONTY
6 7 0 Ft/kg árun
a FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton 8-14 óra között.

A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk, filézzük.
Érdeklődni lehet
g
a 62-461-444-es
|
w
telefonszámon.

(24988576)

• ÁRUISMERETTEL és
szakképzettséggel rendelkező élelmiszer-eladót
pénztárost keresek szegedi
üzletbe. Érd.: 9-17 óráig:
30/200-1935. (24968206)

ÉLJI

V A S A K 2 0 - 4 0 0 mhí
M É R E T R E VÁGVA IS !

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

s 62/541-770

• FIAT Brava 1 6SX 5 é ves, 4 hónapos, elektromos
tükörállltó, elektromos ablakemelő, 145.000 km-t futott, klimás. metálfényú, jó
állapotú, de kisebb esztétikai javítás és más kisebb
javítás van rajta eladó Ár:
1 150.000 Ft. Érdeklődni 7 19 óra között: 06-20/35-77722, Szeged. (24988766)

M A R O S D C K F O M P E R

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, 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)
• JÓ állapotban lévő, egyszemélyes. fenyőágy matraccal együtt, olcsón eladó.
Érd.:
06-30/55-45-750.
(24988313)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben
Szeged, Rókusi 25. 62-489603. (24887798)

debs23h

• ALLERGIA legújabb terápiája az Édenkert Gyógyközpontban Szegeden, 62431-422. (24988198)

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, testvér, rokon, jó barát,
ÁBRAHÁM IMRE,

Zákányszék, Szegfű J. u. 42. sz.
alatti lakos temetésén megjelentek és fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a zákányszéki háziorvosainak és Éviké lelkiismeretes, fáradhatatlan munkájáért, valamint
a Szegedi Dialízis Központ orvosainak, nővéreinek és betegszállítóinak kitartó, küzdelmes munkájáért, mellyel drága jó férjem
életét igyekeztek meghosszabbítani.
Szerető felesége és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

'„-SZERELESI

É p í t é s iANYAGOK
telek

• ÚJSZEGEDEN nagy építési telek eladó régi házzal.
06-30/22-98-688. (24988560)
9

Garázs

• GARÁZS 4000 Ft-ért kiadó. 62-310-835. Szeged.
Béke U. 8. (24988552)

• BESSY, 8 éves német juhász, szuka kutya vagyok.
Tízhetes, keverék kislány
kutyus odaadó anyukája.
Sürgősen új gazdit keresünk, mert a jelenlegi elköltözött. Subasán lakunk,
ingyen elvihetők vagyunk.
Tel: 06-30/310-8202. Papp
Csaba. (24988806)

az

a

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt 10.
62-426-433. (24887970)
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a
Szeged, Bihari 29., 62-492682. (24887186)

12

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24888010)

(24887360)

életének 62. évében elhunyt. Szűk
családi körben örök nyugalomba
helyeztük.
Gyászoló család

ii'¡uzt
8

• SZEGEDI munkahelyre
keresünk
FELSZOLGÁLÓ
KAT alkalmi munkára. Jelentkezni h-p-ig, 8-16 óráig: Work Centrum Magyarország Kft. 6791 Szeged, Szilágyi u. 2. 3. em. 317.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
Édesapánk, nagyapánk, testvérünk,

Egyéb

702. (24988592)

(24988462)

TARJÁNYI GYÖRGYNÉ
OLÁH MÁRTA

életének 79. évében elhunyt. Temetése szeptember 5-én, 10 órakor lesz a Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 9 órakor.
Gyászoló család, Mórahalom

5

• SZÖLÖPRÉS 150 l - e s .
Zsombón eladó. 62-255-

• TAKARÍTÓNŐT keresek
esti műszakra, mellékállásba. Érd : 9 00-től 15 00-ig,
62-550-987.
(Szeged)

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

ÖZV. BÖRCSÖK ISTVÁNNÉ
NÉMETH ETELKA

SZEGED

í

is)

Apróhirdetése + 8 0 Ft-ért m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

(24988541)

GépjármüvezetA-képzés

TELEFONOS

Apróbörze

• ANGOL/NÉMET/FRANCIá
nyelvtudású liatalokat keresünk külföldi luxushajóra,
vendéglátó- és szállodaipari
munkakörbe Érdeklődni lehel: 06-1/466-4105. 06-1386-9035
Budapest.

Elveszett

3

NONSTOP

Megrendelhető telefonon:

g

62/271-407

I

• PASSAT kombiból elvitt
Sony kamerámat és a benne lévő kazettát visszavásárolnám,
30/313-55-23.
(Szeged) (24988665)

dosbs^i
TERRAKOTTA

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

• NYÚLKETREC eladó 6
rekeszes, tálcás. Csanádpalota. 62/263-184. (24988527)

• HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315-

Csempecentrum

322. (24888009)

Szeged. Bérkert u. 129.

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁ
RÓLUNK könyveket, magánkönyvtárat.
könyvhagyatékol Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel:
62-423-325

Tel: 62-439-025

• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termöhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás. földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető 62-484-133, 62467-724.
munkanapokon.
Szeged (24887644)

SZENTES

(24887853)

|Cs/fM
mm\L

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KIS FERENC LÁSZLÓNÉ
, KVAKK MARGIT,
Szentes, Dr. Berényi I. u. 6. szám alatti lakos 58 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 5-én, pénteken, 11 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

MAK0

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szeretett halottunk,

ÖZV. PÁLF1 MIHÁLYNÉ

búcsúztatása szeptember 5-én, 16
órakor lesz a Kiszombori temetőben.
Gyászoló család
„Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen,
Drága lelke nyugodjék békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

ROSTÁS ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek. Köszönjük a csokrokat
és a koszorúkat.
Gyászoló család, Székkutas

BAKOS LÁSZLÓ,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

földeáki lakos 57 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 6án, 10 órakor lesz a Földeáki temetőben.
Gyászoló család

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

DÉGI SÁNDORNÉ

ÖZV TEMESVÁRI KÁLMÁNNÉ

temetésén megjelentek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
(1149X8744

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

utolsó útjára elkísérték.
024VSH789
Gyászoló család

Zrínyi utcai lakos temetésén megjelentek.
Gyászoló család

PAPP SÁNDORT

KELEMEN ISTVÁN,

ÖZV. SZÁNTÓ MIHÁLYNÉ
NAGY ROZÁLIA

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család,
Vásárhely

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 4.
ILiJIJ.I,,lll,l.lll l il,üi
• MINDENNAPI embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, pedagógusok, eü.-i dolgozók részére.
Tel.: 62-540-188. (Szeged).
(24988241)

•

• CSALÁDI házat, lakást
keresek.
Gulyás,
06-30/
3883-510 (24988522)
• MAKÓN f e l ú j í t o t t ( 1 0 0
nm) parasztház eladó garázzsal.
melléképületekkel.
7,2
MFt.
20/977-24-56.
(24988346)
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Növény

• FŰSZERPAPRIKA f e l vásárlását a Hamar Gabriella
Paprikafeldolgozó
megkezdte. Átvétel Mihálytelken, fizetés helyszínen,
azonnal. Érdeklődni:
62420-808. (24786544)
• OSZLOPOS tuják,
gömbtuják, díszfák és botanikai ritkaságok széles választéka. Egyes növények
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18., 62-427-991.
Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(24988288)

eeubsm

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN és környékén lakást,
házat keresek. (Török) 0630/406-80-12. (24988539)
• SZEGED PETŐFITELEP,
Csap utcai, kívülről felújított,
kétszobás,
összközműves
magánház
13.000 000-ért
eladó. Érd: 06-30-93805 7 8 . (24988571)

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

(24887787)

(23976962)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, toll—
neműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24887657)
Szakképzés

0/-0018-02

WZZ4-I

2003. szeptember 9-én
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Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)
• KÉPKERETEZÉS azonnal!
Mire elfogyasztja az általunk kínált frissítőt, már be Is keretezzük a képeit, festményeit!
SZILÁNK" Szeged, Teréz u.
42. Telefon: 425-343. (24381769)

(24482532)

Frissítő
masszőr

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318, 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (24887849)

tanfolyamot indítunk.

HÓRUKK'SPEED BT.

ADÓKEDVEZMÉNY!

Mtimmmm

"

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Telefon:
426-587, 425-596
E-mail: lnlo@mlokszeged.hu
A k k r e d i t á c i ó s szám: 0 0 2 1

f

Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számíthat
<<8«>4
:

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457-577, 06-6.2-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9-550-537.
Szeged.
(24583767)
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Tanfolyam

• 30%-05 szja kedvezmény
nyel ABC-eladó, ruházati
eladó,
pénztárgépkezelő,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unlcornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928
(24887573)

mindennap

Tel/fax: 62/5SS-603.
Rádiótel.: 70/311-7906
20/356-7058

*

• LAKBERENDEZŐ tanfolyam Indul szeptemberben.
Kurzus Bt. Felvilágosítás:
62/442-694.
OKÉV:
060090-02. Szeged (24988262)
Tanúsítási szám: 07-0041-02

- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós ismeretekkei
Mérlegképes könyvelőknek
Vizsgakedvezményckkel
OKJ 54 3436 04
- Minőségbizt. felülvizsg.
és t. OKJ 53 5401 05
- Tb. ügyintéző
§
OKJ 52 3435 05
- Th. szakelőadó
a
OKJ 54 3435 04

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam Indul: közgazdasági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: 62452-288 és 62-481-928
telefonon. Szeged, Petőfi

V a l a m e n n y i képzésre saját

d í j 3 0 % - a az a d ó b ó l

s g t . 2 5 , (24786521)

visszaigényelhető!

• FELVÉTELI e l ő k é s z f t ö
tanfolyamok indulnak közgazdaságtan,
programozó
matematikus, jogász szakokra matematikából, történelemből, magyarból tananyaggal, személyre szabottan, folyamatos számonkéréssel, előnyös áron a COREPETA Bt.-nél. 62/422359. (Szeged). (24988380)

A . sz.: 0 0 3 6

KÜLKERESKEDELMI OKTATÁSI
ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZP0HT
Csongrád megyei képviselete ^
akkreditált felnőttképzési
intézmény
Lajstromszáma: 0001

C s o n g r á d m e g y e i Igazgatóság
Szeged. M é r e y u. 6 / B .
Tel.: 6 2 - 4 2 0 - 6 5 2 ,
481-060

g

perfekt

Nyilvántartási szám: 07-002-02

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

Angol- és németnyelv-tanfolyamok
Saját vizsgáztatási jogosultsággal
A képzés díjának 30%-a
levonható az adóból.

62-442-694

• EGYÉNI és kiscsoportos
felvételi előkészítés jogra,
államigazgatásira,
rendőrtisztire, kommunikáció szakra
egyetemi
oktatókkal.
Szeged, 06-209-122-669
(24887658)

/

(24988152).

vizsgáztatási j o g o s u l t s á g g a l

Yi W Ytr . k O t ű . í f í f

•
•
•
•
•

• ANGOL német é s / v a g y
számítógép-kezelő
tanfolyamok indulnak szeptember
22-től a STARGATE akkreditált nyelviskolánál. 30%-os
adókedvezmény jóváírható,
munkaügyi központos támogatás igényelhető. Szeged,
Püspök u. 11/A. 62/421515,
06-70/216-75-08.

- Pti. és számviteli ügyintéző
OKJ 52 3432 04

r e n d e l k e z ü n k , és a t a n f o l y a m i

bcom

Részletes tájékoztatás

Lomtalanít?

TÁMOGATÁS, RÉSZLETFIZETÉS, |

(24786506)

MMNR VALUTA» ALTAS M M
A LEGKEDVEZŐBB ARF0LYAH0B*
Utón, Karasz u.«. M-1B/J11-44H

(24988260)

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

•MIOK®

• RITMIKUS gimnasztika
tanfolyam indul, szeptember
15.,
4-14
éves
korig.
Jelentkezés Tóth Eszternél:
06-20-565-2790
Szeged.

f i t v bl.

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.

• GIMNÁZIUMBAN b i o l ó giát óraadóként tanítanék
Hódmezővásárhelyen vagy
környékén.
06-20-4934066. (24584128)

—
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Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrlntárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (24888011)

22

• ANGOLTANÁR d i á k o k
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítéséi vállalja. 06-30/
856-2772. (24988717)

• CSONGRÁD, Géza u. 2.
számú, kertes, kettöszobás
ház komfort nélkül eladó.
Érd.:
62/258-636
vagy
Csongrád, Csáki Gy. u. 7.
Irányár: 3,5 M. (24988206)

21

13

H I R 0 E T É S •

IPARI É S
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K ¡K
KERKSKEDEXML
'*""••
OKTATÁSI KÖZPONT
A K K R E D I T Á L T INTÉZMÉNY

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számitógép-kezelö,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól.
SZJA-ból
30%.
Munkanélküliek, GYES-esek
a
munkaügyi
központ
támogatását
Igényelhetik!
62/424-484
Akkreditált
képző:
HUNIT-Magyarország (0129)124887837)

S Z E L E I ! , TISZA 1„ KRT. 83.

30%-os adókedvezménnyel
gyakorlatorientált

REKLÁMGRAFIKAI
SZÁMÍTÓGÉPES
ASSZISZTENS
tanfolyam indul

g

SZEPTEMBERBEN,

i

• TIFFANY TANFOLYAM
indul Szegeden, szeptember
8-án,
15-én. Kereskedői
hálózat biztosított! 06-20/
593-1866. (24988581)

a,

Felvilágosítás, jelentkezés:
o
Tel.: 627555-575.30/269-76-92.
OKÉV: 06-00174)2

e-mail: ikok@vnet.hu

• VILLÁMVÉDELEM f e lülvizsgálója tanfolyam indul
október elején Szegeden, a
Megamos Kft. (Nyt. sz.: 030088-02)
szervezésében.
Jelentkezés: Lengyel László.
Tel.: 62/478-227, 72/3248 4 2 . (24887229)

26

Téglaépítésü lakás

• KÁLVÁRIA térnél ( R e mény u. 3.) társasházi lakások 2004-es építéssel leköthetők. 62-461-954, 0620-980-54-41.
(Szeged)
(24888040)

• SZEGED, Erös J á n o s
utcai, 53 nm-es, kétszobás,
erkélyes téglalakás a II.
emeleten 8 M Ft-ért eladó.
Érd.:
06-30-554-5750
(24886836)

• SZEGED, Kálvária sgt.-i,
55 nm-es, kétszobás, külön
bejáratú, parkettás, teljesen
felújított téglatakás eladó,
06-20/524-8100. (24988531)
27

Üzlethelyiség

• KERESKEDŐ k ö z b e n
4200 m'-es telek, 400 m es
épülettel,
műhellyel,
összközmüvel eladó. Alkalmas kereskedelmi és ipari
célra is. 06-70/248-5035,
Szeged. (24988432)
• SZEGED, Attila u. 3. sz.
alatti, 46 nm-es
pince
üzlethelyiség bérleti joga,
betegség miatt 3.500.000ért eladó. Érd.: 62-321-964,
06-30-505-4113. (24887860)
• SZEGED B E L V Á R O S I ,
471 nm-es ingatlan + 100
nm pince belső udvarral,
Irodának vagy szolgáltatásra
alkalmas tevékenységre eladó!!
06-30-320-4597.
(24887997)

/

palyazati felhívás

RENAULT
MECANE

I N G A T L A N K E Z E L Ő ÉS
V A G Y O N G A Z D Á L K O D Ó RT.

SZMJV Közgyűlése felhatalmazása alapján
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. pályázatot hirdet

/

Uj Mégane Limousine.

az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Szárnyal az úton.

határozadan időtartamra szóló bérbeadására.
A helyiségeket 2003. szeptember 8. és szeptember 11. napján
a táblázatban megjelölt időpontokban lehet megtekinteni.
Cím

Rendeltetés

Alapterület Bánatpénz
m2
(Ft)

Pályázati alapár
(Ft)

Bemutatás
időpontja

Kárász u. 5. szám alatti (felújított épületben lévő) irodahelyiségek:
Kárász u. 5.
Kárász u. 5.
Kárász u. 5.

iroda (szerkezetkész)
iroda (szerkezetkész)
iroda (szerkezetkész)

49
57
84

490.000
570.000
840.000

4.900.000
5.700.000
8.400.000

15.00
15.00
15.00

Dugonics tér 2. szám alatti (felújított épületben lévő, kizárólag
együttesen megpályázható) helyiségek:
Dugonics tér 2. üzlet (szerkezetkész)
Dugonics tér 2. raktár (szerkezetkész)

32
217

320.000
1.302.000

3.200.000
13.020.000

Lechner tér 8. szám alatti (új épületben lévő) parkolók
Lechner tér 8. épület alatti parkoló (P6)
Lechner tér 8. épület alatti parkoló (P7)
Lechner tér 8. épület alatti parkoló (P8)

18
19
19

72.000
76.000
76.000

720.000
760.000
760.000

14.15
14.15
•
•

9.00
9.00
9.00

További ajánlataink:
Batthyány u. 25. műhely
Párizsi krt. 26. műhely
Sóhordó u. 25. raktár

45
157.500
1.575.000
81
243.000
2.430.000
35
70.000
700.000
A részletes pályázati hirdetmény megvásárolható:

13.30
8.30
9.30

2.000 Ft + 25% áfa ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse
és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy meghatalmazottja útján aláíija.

(Kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző előtt tett meghatalmazást fogadunk el).
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök: de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-15.30 óráig
szerda:
de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-17.00 óráig
péntek:
de. 8.00-12.00 óráig.
www.ikv.hn: e-mail.: kezeles@ikv.hu

WWWJCNA^TJHU

Fogyasztás őt«,' 100 b: Vtgts: ÁHÁ Városi: 5,4-11,8; Orságrrti: 4,4-7,»; fOJ Becsílás l/im: 120-101 Mtartól függőm!

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon/ fax: (62) 420-237

PROVIDENT

2003. szeptember 9. napjától 2003. szeptember 18. napján 15 óráig

IKV Ingaüankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. (Szeged, Dáni u. 14—16.)

Az új Renault Mégane Limousine a motorok és sebességváltók széles
választékát kínálja, elsőrangú vezetési dinamizmusának köszönhetően
pedig Ön valóban szárnyalni fog.Vonalvezetése elegáns, de nem hivalkodó, melynek stílusához tökéletesen illeszkedik a tágas és barátságos
belső tér. Az új Renault Mégane Limousine vezetésének élményét Ön is
megtapasztalhatja márkakereskedésünkben szeptember 6-án és 7-én.

FINANCIAL

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

Lenne

munkaidő után

O
éL

v Szeretné
kiegészíteni jö vedelmét ?

szabad

órája?

v Szeretné mindezt
lakókörnyezetében

tenni ?

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Győr-Moson-Sopron megye területére.
A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880 ban Nagy-Britanniában alapított
Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.
Munkatársunkként az ö n feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő
kapcsolattartás lesz, továbbá készpénzkölcsűnök átadása, törlesztőrószletek
összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.
A M I T KÍNÁLUNK:

• rugalmas munkaidő,
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,
• nagy múltra visszatekintő cég támogatása.
JELENTKEZÉS:

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

06-40-50-50-50

kül<

*ie el a MUNKATÁRS szót és

NEVÉT sms-ben, és ml visszahívjuk:

06-20-555-5050

"MOZAIK"
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Péntektől már Secserbegovics is a Szeviéppel gyakorol

Edzések a vb jegyében
KOSARLABDA
Egy hetet töltött Mátraházán a
Szevicp-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata. Az
Európa-kupára is készülő együttes hétfő óta Szegeden gyakorol.
Hajtanak rendesen a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női
kosárlabdacsapatának játékosai.
Egy hét a Gellértben, no, nem a
fürdőben, hanem az újszegedi
sportkomplexumban, majd egy
hét a Mátrában. Egész jó kis nyaralást lehetett volna összehozni
az elmúlt két hét programjából a
szegedi kosarasoknak. Újhelyi
Gábor
tanítványai
azonban

egyik helyen sem a pihenést választották: ők az edzésekre szavaztak. A mester is erre voksolt.
Kell a jó kondi, hiszen a gárda a
magyar- bajnokság mellett a
nemzetközi megmérettetésre, az
Európa-kupára is készül. Két
fronton is helyt kell állnia a Szeviépnek. A vezetők pedig szeretnék, ha a honi pontvadászatban
előrelépne az együttes. Nem lesz
könnyű feladat, hiszen a riválisok is jól erősítettek. Szerencsére
ez a Szeviépről is elmondható.
Visszatért szülési szabadságról a
válogatott Donkó Orsolya, sikerült leigazolni az euroligás tapasztalatokkal is rendelkező bosnyák Secserbegovicsot és Újhelyi
Gábor egykori szekszárdi tanítványát, Russai Petrát. Szopkó

Eszter is harcra kész, az elmúlt
idényben sérüléssel bajlódó bedobó már kőkeményen tréningezik. A kosarasok most egymás
között atlétikai világbajnokságot
rendeznek. Minden délelőtt a
Felső Tisza parti stadionban
edzenek, róják a köröket az atlétikai pályán: a párizsi vb jegyében. Hogy sikerült a mátraházi
edzőtábor? - többek között erre a
kérdésre is válaszolt Újhelyi Gábor vezetőedző.
- Mindent sikerült elvégezni,
amit előre elterveztünk a mátraházi edzőtáborban. Ideális körülmények között lakhattunk a Szeviép.üdülöjében. Délelőttönként
erdei futás szerepelt a programban, míg délután háromszor is
teremben edzettünk. Minden já-

tékos teljes erőbedobással végezte a gyakorlatokat, pedig néhányuknak víz- és vérhólyag nőtt a
talpán. Még nem kaptak teljes
terhelést a játékosok, a kemény
időszak most következik szá-.
mukra. A futás mellett a labda is
előkerült, igaz, legtöbbször a medicinlabda. A héten már bekapcsolódott a munkába Fűrész Diána és Roczkov Viktória is, egyedül a válogatott Kajdacsi Judit hiányzik. Szeptember 12-én játszszuk az első edzőmeccset, Szabadkán lépünk pályára. Szeptember 17-én Szolnokon játszunk, majd először 20-án láthat
bennünket a szegedi közönség,
ekkor a Szabadka érkezik az újszegedi sportcsarnokba.
SÜLI RÓBERT

MINOZZI

8.490,
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Rajt, súlyos vereséggel
FUTSAL
A bajnok otthonában súlyos vereséggel kezdett a futsal NB
I-bcn a szegedi Első Beton.
CSŐ-MONTAGE-ELSŐ BETON
8 - 0 ( 2 - 0 )

Budapest, 150 néző. Vezette: Török, Tapócs.
Első Beton: Bodrogi - Szentágotai, Mahler, Balogh, Laszk, Kovács R Cserék: Tihanyi (kapus), Ambrus, Mahler, Cserenkó, K. Tóth, Molnár, Fekete. Edző: Bódi
Attila.
Egy teljesen átalakult, megfiatalított csapatnak nem lehet kellemes érzés rögtön az elmúlt évek
magasan legjobb csapatánál kezdeni a bajnokságot. Márpedig a
futsal NB I-ben ez a sors várt a tavalyi második Első Betonra. Az
elmúlt sorozatban éppen a
Cső-Montage otthonában sikerük győznie a szegedi együttesnek, ez volt a fővárosiak egyetlen
veresége a szezonban. Most erre
kevés esélye volt Mahleréknak,
de azért több mint fél órán át
megnehezítették a válogatottak

sorát felvonultató Cső dolgát.
Nagy Zsolt a negyedik percben
vezetéshez juttatta a hazaiakat,
ám a második gól a szünet előtti
másodpercekben, míg a harmadik a 32. percben született. A hajrában szétesett a Beton játéka.
Bódi Attila: - Ez volt a bajnokság legnehezebb meccse, amelyen sokáig kiválóan oldották
meg a fiúk a taktikát.
Elkezdődött az NB Il-es bajnokság is, rögtön egy megyei
rangadóval.
HBF-Lubicka-Temesvári Hús
7-5 (6-2). HBF-Lubícka: BagdiZámbori, Kovács Z., Erhardt,
Brinszky. Cserék: Farkas, Miklós
Cs., Czakó, Tóth E., Völgyi R.,
Szalai A., Bubori (kapus). Temesvári Hús: Bazsó - Garamvölgyi,
Kovács R., Rózsavölgyi, Németh
T. Cserék: Kiss A., Szalai F., Hajdú, Váczi, Németh T., Horváth.
Gólszerzők:
Erhardt
(2),
Brinszky (2), Farkas, Kovács Z.,
Zámbori, ill. Váczi (2), Kiss A.,
Garamvölgyi, Hajdú. Vásárosnamény-Szentesi
Vasutas
6-7
(1-2). A szentesi
gólszerzők:
Szarvas (2), Varga (2), Jerney, Kerepeczky, Rúzs-Molnár.

Nemzetközi mezőny jött össze Szegeden

Öt megyei arany
TENISZ
Négy napon át csatáztak a teniszezők a szegedi nemzetközi
versenyen. A népes mezőnyben
a Csongrád megyei játékosok öt
elsőséget kasszíroztak.

Wien • Berlin • Praga • Budapest

NEVER 2 HOT

9.490,-

Ismét rangos versenyt sikerült
rendeznie annak a lelkes kis csapatnak - fanka fános, Végh Ferenc, Óvári György, Kiss Dénes,
Kucsora Sándor, Sárkány Lukács,
Mészáros László és Hajdú fózsef
-, amely évek óta azon munkálkodik, hogy Szegeden életben maradjon a veterántenisz. Immár tizennegyedik alkalommal csatáztak a játékosok a viadalon.
Idén az újszegedi Kisstadionban, az SZVTK pályáin zajlottak
a mérkőzések. Nemzetközi volt
a mezőny, a szomszédos országokból,
Romániából,
Szerbia-Montenegróból is többen
rajthoz álltak. A Csongrád megyei sportolók igazán kitettek
magukért, öt elsőséget - Tömka
fános, Barsi László, Magyar Ildikó, Ladányi Zsigmond, Hajdú József - szereztek.
(anka János, a fesztivál egyik

szervezője elmondta, a torna
után úgy búcsúztak egymástól a
résztvevők, hogy jövőre is találkoznak.
Eredmények, férfiak, +35: 1.
Tomka János, 2. léiméi Zsolt
(mindkettő Szeged). +40: 1. Caeiulescu Viorel (Románia). +45: 1.
Krnyetin Dragan (Szerbia-Montenegró), 2. Kucsora Sándor (Szeged),
3. Berezvai Árpád (Szentes). +50:
1. Barsi László (Ásotthalom). +55:
1. Varga László. +60: I. Bakonyi
Levente. +65: 1. Lelkes András.
+ 70: Lénárt László. Vigaszág: 1.
Máté József (Szeged), 2. Szigeti
Zsolt. Páros, +35: 1. Cacilescu,
Hajdú József (Románia, Szeged), 3.
Klivényi, Tomka (Szeged). +40:
Ladányi Zsigmond, Balogh (Szeged, Budapest), 3. Thékes István,
Sárkány László (mindkettő Szeged). +50: 1. Filiczki, Bocz, 3. Barsi, Kasper (Ásotthalom, Szeged).
+55: 1. Bakonyi, Lukács. +65: 1.
Lénárt, Kende. Női egyes, +35: 1.
Magyar Ildikó (Szentes), 2. Szederkényi Edit, 3. Hálóné Tápai Anna
(mindkettő Szeged). +45:1. Porjesz
Emma, 3. Barna Katalin (Szeged).
+55: 1. Kővári Erzsébet. Vegyes páros, +35: 1. Kővári, Szabó. +55: 1.
Szentirmai, Pohly.
S. R.

ZANDONELLA

8.490,-

MINOZZI

9.990,

shoemanic.com
Tbmka lános nverte a 35 évesek vetélkedését.

Fotó: Schmidt Andrea
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„Szállj el kismadár!" Sokan ismerik a Republic együttes slágerét.
Népszerű dal volt, s népszerű ma is. Nem utolsósorban Erdei
Zsolt, azaz Madár bevonuló zenéje. Az ökölvívó is nagy slágerré
tette a dalt, hiszen győzelmeiből szerencsére eddig akadt bőven.
Madár már Szegeden van. Készül a szombati nagy meccsre.
Szerencsés helyzetben voltam, elsőként találkozhattam a magyar
kiválósággal. Fáradt volt, amikor elfoglalta a szállását. Rosszul
aludt az éjszaka. Ennek ellenére közvetlen volt, jutott ideje a poénokra, és barátként fogadta az újságírókat. Ritkaságszámba megy
az ilyen. A sztárokról legtöbbször nem ez a kép alakul ki. Megkozelíthetetlenek, nem igazán szeretnek a tollforgatókkal beszélgetni.
Erdei Zsolt nem ilyen. Kollégám, Mádi József azt kérdezte tőle,
hogy mikor tréningezik majd. Madár még pontosan nem tudta az
időpontot, de elkérte újságírótársam telefonszámát. Tíz perc múlva felhívta öt, s közölte az edzés időpontját. Ó informált bennünket, segítette a munkánkat. Pedig fáradt volt. Másnap délelőtt a
városban találkoztunk vele. Egyből intett nekünk a kocsiból. Másodjára futottunk össze, mégis megismert. Erre mondják: vérbeli
profi, aki nem szállt el magától.
SÜLI RÓBERT

Nyolcaddöntős Szentes
CEGLÉD-MAKÓ 0 - 0 ,
(11-ESEKKEL 3:0)

A labdarúgó Magyar Kupában a
16 közé jutott a Szentes, miután Fclcsúton 2-1-re nyert. A
M a k ó Cegléden tizenegyesekkel vérzett el.
FELCSÚT-SZENTES 1 - 2 ( 0 - 2 )
Felcsút, 5 0 0 néző. Vezette; Szabó R.
Szentes: Bíró - M á r i c s , Kerepeczky,
Gyagya, Keller - Ábel, Tóth C s „ Szabó T „
Pálfi - S z a r v a s , N a n a . Edző: Bozóki Zoltán.
Gólszerzők: D ó m j á n ( 1 1 - e s b ő l ) , ill.
Szarvas, S z a b ó T.

Egykori NB l-es edző (az Újpestről ismert Nagy László) és volt
Videoton-játékosok (Szalai Csaba, Diczkó, Varga) várták az NB
III-as bajnoki címre törekvő Felcsútban a szentesieket. A vendégek a szél támogatásával kezdtek
és alaposan meglepték a meccs
elején a hazaiakat. A 7. percben
Szarvas 28 méterről szánta lövésre magát, amely a bal felső sarokban kötött ki, 0-1. A 17. percben Szabó Tibor cselezgetett,
m a j d 20 méterről tüzelt, a labda
pedig a jobb alsóban landolt,
0 - 2 . Ezután magához tért a Felcsút, a játék kiegyenlítődött. A
vendéglátóknak az első félidőben
két, a felső lécet is érintő próbálkozásuk volt. A második negyvenöt percre sem állt el a szél, így
ekkor a Felcsút élvezhette a légi r a m támogatását. Egészen az
utolsó percekig ennek nem volt
eredménye, mert a Szentes nagyon jól védekezett, illetve a hazai gárda pontatlan volt. A Fejér
megyei együttes a szélekről belőtt labdákkal igyekezett zavart
kelteni, kevés sikerrel. Aztán a
90. percben Keller kezét érintette
a labda a 16-oson belül, a 1 l-est
pedig Dómján Bírót becsapva lőtte a jobb sarokba, 1-2. A hátralévő két percet kihúzta a Szentes.
Bozóki Zoltán: - Az első huszonöt percben jól és eredményesen játszottunk, aztán pedig
küzdenitudással értünk célba.

Cegléd, 3 0 0 néző. Vezette: Varga I. L.
Makó: Czirbus - Sümeghy, Dálnaki, M a gyar, Kis K. - Bagi, Brakszatórisz ( G y e nes), Bány, Fábián - H a d á r (Zakar), P á linkó (Patkós). Edző: Kolozsvári János.

Igazi kupahangulat várta Cegléden az NB II keleti csoportjának
éllovasát. A hazaiak az NB I/B-s
Szegedet és az NB Il-es Budafokot búcsúztatták az előző fordulókban, míg a Makó a főtáblán a
Szakmárt és a Békéscsabát ejtette ki. Az NB III-as Cegléd az alacsonyabb osztályú csapatokra
jellemző taktikát választotta: fegyelmezetten a saját kapuja elé
zárkózott, és kontrákkal próbálkozott. A Makó csak kínlódott a
taktika ellen, ám így is sokszor
sikerült a védők mögé kerülniük
Bányéknak. A vendégek mindkét
oldala, Bagi és Fábián is aktív
volt, de a beadások nagyon sokszor pontatlannak bizonyultak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a játékvezető igencsak
védte a Ceglédet. A mezőny legjobbja a hazai kapus volt, akinek
a produkciója a hosszabbítás
után - amelyben a Cegléd a kapufát is eltalálta - a tizenegyeseknél csúcsosodott ki. Gyenes
balra, Zakar jobbra rúgott büntetőjét védte ki, majd Bány sem tudott az eszén túljárni.
Kolozsvári János: - Nagyon
csalódott vagyok néhány labdarúgóm hozzáállásán.
További eredmények:
VasasDebrecen 2-0, Tüzsér-Balaton
FC 2-1, Bodajk-Győr 2-0, Tatabánya-ZTE 0-2, MátészalkaPécs 1-2, Orosháza-Videoton
0-4,
BKV
Előre-Haladás
(1 l-esekkel) l - l (5-4), Balassagyarmat-Sopron (hosszabbítás
után)
1-3,
Keszthely-Győri
DAC 1-3, Soroksár-Honvéd
1 - l , 1 l-esekkel 2-5, Karcag-Kaposvölgye 3-2,
SzentlőrincBarcs 2-0,
Kecskemét-MTK
0-3. A Nyíregyháza-FTC mérkőzést szeptember 11-én játszszák.
MÁDI JÓZSEF
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Lesz új labdarúgó-stadion?
Demján Sándor, a Magyar Labdarúgó Liga elnöke tegnap Szegeden járt. A sikeres üzletember
a város vezetőivel egyeztetett,
többek között a Felső Tisza-parti stadion esetleges rekonstrukciójáról.
Szegeden a labdarúgás területén
megmozdult valami. Az FC Szeged együttese nagyon mélyről indult el évekkel ezelőtt. Lépésről
lépésre haladt előre az együttes,
ameddig a magyar másodosztályba, az NB I/B-be verekedte
magát. Ami igazán példaértékű:
főként saját nevelésű fiatalokkal
érték el ezt.
A Felső Tisza-parti stadion pedig... Jobb n e m beszélni róla.
Szörnyű látványt nyújt. Talán
Albániában vannak ilyen létesítmények. Az biztos, hogy az
ország egyik legcsúfabb pályája a
szegedi. Lehet, hogy ez megváltozik, méghozzá a közeljövőben.
Tegnap délelőtt a Csongrád
megyei
székhelyre
érkezett
Demján Sándor, a Magyar Labdarúgó Liga elnöke. A sikeres üzletember és sportvezető Botka
László polgármesterrel, Újhelyi
István országgyűlési képviselővel, az FC Szeged vezetőivel, Ferencz Gáborral és Kovács Gáborral tárgyalt. Hosszabb időt töltöttek el a Felső Tisza-parti stadion
lelátóján, s beszélgettek a lehetőségekről.
- A '70-es években jártam
meccsen Szegeden - kezdte a
mondandóját Demján Sándor - ,
és emlékszem, hogy 15 ezren
voltak azon a pályán. Az egyik
kedvenc játékosom éppen szegedi volt: Kocsis Lajost nagyon kedveltem. Emlékszem, egyszer a
Népstadionban a félpályáról in-
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Hét, illetve négy. Ennyire futotta előző heti tippelőinknek a totópárbajban. Az előbbi, a több
találat az úszóedző, Molnár János nevéhez fűződik, míg a másik szám Kovalik Jánoshoz. Ezzel a győztes Molnár a második
ellenfelét múlta felül a kajakos
Molnár Péter után. Az újabb
szelvényen a pluszmérkőzés kivételével Európa-bajnoki selejtezők szerepelnek. Tuti egyest
vár kedvenc válogatottjától, a
Előző heti tippelőink
közül
hollandtól az osztrákok elleni Molnár János hét, míg Kovalik
mérkőzésen.
János négy találót ért el.

A liga elnöke, D e m j á n Sándor (balról) Botka László polgármesterrel (középen) Újhelyi István országgyűlési képviselővel (jobbról a második), Ferencz Gábor klubelnökkel, Kovács Gábor ügyvezető elnökkel ú j stadion építéséről tárgyalt.
Fotó: Karnok Csaba
dúlva mindenkit
kicselezett,
majd az üres kapuba gurított.
Nagyszerű alakítás volt. Én nagyon szeretném, ha a szurkolók
Szegeden élőben láthatnának
ilyen megmozdulásokat. Hallottam arról, hogy a városban remekül működik az utánpótlásképzés, erre komoly energiát fordítanak. Ez a mai magyar fociban a
legfontosabb feladat. Azonban
nem csak a fiatalokra van nagy
szükség, hanem a megfelelő körülményekre is. Szegeden éppen
ez hiányzik. A város vezetőivel
erről tárgyaltunk, hiszen a stadionrekonstrukciós
programban
szerepel a város. Kész tervek vannak az átépítésről. Nekünk is érdekünk, hogy emberek megfelelő

körülmények között szórakozhassanak, és ehhez a liga hajlandó hitelt is nyújtani.
Az önkormányzat idén a szegedi foci mellé állt. Komoly összeggel támogatja az FC Szegedet és a
Tisza Volán Focisulit.
- N e m csak a sportról tárgyaltunk Demján Sándorral - kapcsolódott a beszélgetésbe Botka
László polgármester - , hanem
más
szegedi
fejlesztésekről,
munkahelyteremtésről, oktatási
központ építéséről. így került
képbe a Felső Tisza-parti stadion
is. A közös fejlesztés lehetőségéről konzultáltunk. Az elkövetkező napokban megnézzük a már
kész terveket és megvizsgáljuk
annak lehetőségét, hogy miként

tudnánk egy új, minden igényt
kielégítő stadiont megépíteni.
Amint említettük, ezen a bejáráson jelen volt Újhelyi István
országgyűlési képviselő is. Főként azért, mert éppen a körzet
képviselője.
- Számomra különösen fontos
- zárta mondandójával az összejövetelt Újhelyi István - , hogy
meginduljon a Felső Tisza-parti
stadion fejlesztése, mert az itt
élő emberek egyik szórakoztató
központja lehet ez. N e m csak a
labdarúgópálya, hanem a környezete is megújulna, sportpályák épülhetnének, amelyek az
amatőr és szabadidősport újabb
központjai lehetnének.
S. R.

King Dongo vár Erdei Madárra
A szombati bokszgála két főszereplője, Erdei Zsolt és Jüan
Nélongo Pérez tegnap az újszegedi
sportcsarnokban
edzett. Mától pedig megkezdődik a nagy show felvezetése.
Jüan Nélongo Pérez. A Bokszvilágszervezet (WBO) félnehézsúlyú interkontinentális bajnoki
címvédésében az említett spanyol bunyós lesz szombaton késő este, 11 óra környékén az újszegedi sportcsarnokban Erdei
Zsolt ellenfele. A hispán öklöző
Madárral egy napon, még kedden 21 óra tájban futott be a szegedi Alfa Hotelben lévő szállására. Erdei már az érkezése napján
edzett, mégpedig egy órán keresztül. Előbb hatszor háromperces kesztyűzéssel kezdett, majd
szédülés elleni reflex- és reakciógyakorlatok, kötelezés, technikai
átmozgatás következett. Szerdán
egymást váltották az ú j szegedi

Totópárbaj
I M E A TIPP1EIK
X2
Azerbajdzsán (120.)—Finnország (43.)
IX
Írország (13.)-Oroszország (38.)
1
Grúzia (91.HUbánia (89.)
2
Fehéroroszország (82.)-Csehország (12.)
X2 Örményország (lll.)-Gorógország (29.)
1
Ukrajna (46.)-Észak-írország (112)
2
Macedónia (87.)-Anglia (8.)
X
Lettország (16.)4engyelország (34.)
X2
Izland (56.)-Németország(10.)
X2
Bosznia-H. (77.)-Norvégia (22.)
1
Szlovénia (29.)-lzrael (42.)
1
Hollandia (4.)-Ausztria (50.)
1
Olaszország (11.)—Wales (52.)
X
Portugália (16.)-Spanyolország (3.)

I

Szegeden járt a liga elnöke, Demján Sándor

Nem szállt el

LABDARÚGÁS

H

sportcsarnokban a felek, hiszen
előbb Erdei, majd Pérez tréningezett az alagsori teremben.
Az egyik internetes lap alapján
sikerült néhány dolgot megtudn u n k Erdei szombati ellenfeléről. A spanyol bokszoló 1969.
december 26-án született Tenerife szigetén, Santa Cruz városában. Érdekes, hogy még most
is ott él. Az ortodox vallású Pérez
182 cm magas, négy centivel
emelkedik Erdei fölé. A King
Dongo becenévre hallgató bokszoló jelenleg 32. helyen áll a világ félnehézsúlyú ranglistáján.
Eddig 1994 óta éppen húsz profi
meccset vívott, ebből 15 a győzelmek, négy a vereségek száma,
egyszer pedig döntetlent ért el.
Legelső meccsén, még 1994 májusában egy bizonyos Guillermo
Diego ellen - mindketten hivatásos újoncként léptek a kötelek
közé - a negyedik menetben
technikai kiütéssel nyert. Az első

A szurkolók már ma, 17 órától
találkozhatnak a szombati gála

két főszereplőjével. A szegedi
Média Marktnál tartják ugyanis
a sajtóedzést, amelyen mindkét
öklöző megmutatja magát. Pénteken 16 és 17 óra között a mérlegelés következik a Cora Áruháznál. Mindkét helyszínen lehet majd kapni a gálára korlátozott számban a 3500 és a 10 ezer
forint közötti jegyeket. Szombaton a sportcsarnok 18.30-tól
nyitja kapuit, a gála 19, az Erdei-Pérez találkozó pedig várhatóan 23 órakor kezdődik.
A hírek szerint a szervezők
meghívását elfogadták a világhírű Klicsko-fivérek, így ők is megtekintik a gálát. Az utolsó négy
találkozón a következő magyar
érdekeltségű meccsek szerepelnek: Herczeg László-Andreas
Kotelnik (német), Isaszegi Róbert-Aurel Popa (román), Nagy
János-Ivo
Golakov
(bolgár),
majd zárásként Erdei-Pérez.
MÁDI JÓZSEF

Kuvaiti és katari atlétasikerek
ATLÉTIKA

Vass Imre a Rádió 88 programigazgatója, ám nem fordított hátat a műsorvezetésnek sem.
Szereti a sportot, különösen a
labdarúgást, amelyet megyei
szinten
űzött
Dunavecsén.
Amióta az eszét tudja, a Ferencváros a kedvence. Az egykori
magyar páros rangadók a Népstadionban felejthetetlenek maradtak számára. A nemzetközi
futballéletben a német Bayern
München és az angol Liverpool
a favorit, az olasz bajnokság viszont nem tetszik neki.

vereség 1997 novemberében, a
negyedik találkozóján jött, amikor fean-Marc Mormeck a harmadik menetben technikai K.
O.-val múlta felül. Ezután Marc
Snipe-ot legyőzte, de a hatodik
összecsapásán Thomas Ulrichtól
szenvedett újabb vereséget. Ulrich
jelenleg
harmadik
a
WBO-nál (itt éppen a negyedik
Erdeit előzi meg), és további három ranglistán is az élmezőnyben található. Pérez karrierjében
jött nyolc vereség nélkül megvívott találkozó, aztán 2000 februárjában Clinton Wtx>ds állította
meg a menetelését. Legutóbb
szinte napra pontosan egy éve,
2002. szeptember 26-án öklözött Danilo Háusslerrel - ez volt
a negyedik, utolsó veresége. Érdekesség, hogy a húsz meccséből
tizenkettőt hazai környezetben,
Tenerife szigetén bokszolt Pérez.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végén Szegeden a Felső Tisza-parti stadion adott otthont a
Tisza-kupa nemzetközi atlétikai
versenynek, melyet a Szeged
Városi Atlétikai Szövetség és a
Szeged Városi Sportigazgatóság
rendezett. A hazaiakon kívül
többek között szerb-montenegrói, katari és kuvaiti sportolók is
rajthoz álltak és remek eredményeket értek el. Összesen öt
nemzet, tizenhat klub atlétái
versengtek a helyezésekért a salakos pályán. Gerelyhajításban
a hagyományos Szoboszlai Pé-

ter-emlékversenyt és ezzel a díszes serleget a kuvaiti Ahmed
Abuj nyerte meg.
Eredmények:
Felnőtt férfiak, 1500 m: 1.
Szalóki Róbert (SZVSE) 4:26.7,
2. Báló Zoltán (Zenta) 4:42.8;
súlylökés:
1. Kahlid Habash
18,17 m, 2. M u s t a f a . Salem
16.61, 3. Asad M á m o n (mind
Katar) 16,40; kalapácsvetés:
1.
Nasser Jarallah (Kuvait) 68,39
m, 2. Eperjesi László (SZVSE)
54,13; juniorok (6 kg-os szer):
1. Ab Zinkawi 76,46 m, 2. Mohamed Jararh (mindkettő kuvait) 65,50, 3. Mocsári Mihály
(Szegedi Lelkesedés) 49,68; gerelyhajítás
(Szoboszlai
Péter-emlékverseny):
1. Ahmed
Abuj (Katar) 70,65 m, 2. ifj

Nagy Sándor (Debreceni AK)
67,75, 3. Bélák József (VTE)
64,40.
Legjobb ifjúsági eredmények,
100 m: 1. Háznagy Gergely 11,4
mp, 2. Csala Attila (mindkettő
SZVSE) 11,5,- 400 m: 1. Szép Balázs (Dunakeszi) 55,1 mp ; távolugrás: 1. Péter Máté (Szegedi Lelkesedés) 612 cm, 2. Urbán Ádám
(Zenta) 607; súlylökés: 1. Mshari Soroor (Kuvait) 17,17 m, 2. Belovai Dániel (SZVSE) 15,88;
diszkoszvetés:
1. Belovai Dániel
44,45 m.
Felnőtt nők, 1500 m: 1. Biacsi
Ilona 5:11.9, 2. Biacsi Bernadett
(mindkettő SZVSE) 5:12.3; súlylökés: 1. Sefsics Diána (Szabadka) 13.0 m ; kalapácsvetés: 1. Fekete Erzsébet (SZVSE) 46,45 m.
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Mérgező
békaleves

Kerüljünk beljebbít
BAKOS

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 4.

ANDRAS

Fokozatos melegedés

SANGHAJ (MTI)

Áll délben az aradi Mihail Eminescu utcán, a barátait várja, és talán azért, mert helybelinek néz
ki vastag fekete szakállával itt, a görög katolikus
templom árnyékában, talán azért, mert bizalomgerjesztő az arca, megszólítja egy fiatal lány. Hadarva,_ szenvedélyesen magyaráz valamit románul. Ó erre elmosolyodik, mert csak egy szót ért
az egészből: a lány valamit szeretne a rendőrségen. De már a lány is mosolyog, és még bátrabban
magyaráz. Mivel kérdő hangsúlyok vannak a
mondataiban, 6 mégiscsak közbevág, megmondja a lánynak, angolul: „sajnálom, de nem beszélem a nyelvedet". A lány ekkor tovább magyaráz,
még folyékonyabban, angolul; úgy tűnik, amerikai lehet.
Kiderül, hogy a szomszéd megyében dolgozik, a
munkája révén csöppent ide. Az egyik közeli épületben akadt dolga, és taxit hívatott, hogy minél
hamarabb odaérjen az állomásra. Csakhogy a cég
titkárnője, aki a taxit hívta, talán nem elég érthetően mondta a címet, ezért hiába nézegették az
ablakból az utcát, a taxi nem jött. Amikor fölhívták a központot, azt mondták, a kdcsi már régóta
vár, a közelben, a rendőrség előtt. De hol a rendőrség; Ő akkor elmagyarázza, igaz, egy kicsit lassabban, mint a lány, hogy szintén idegen Aradon,
csak néhány órája ismerkedik a belvárossal, de
azt, hogy melyik a rendőrség épülete, már tudja.
Mondaná is, hogy a legrövidebb út pont itt, ezen a

kapubejárón át vezet, keresztül kell menni ezen
az udvaron, amikor megakad: nem jut eszébe az
udvar angolul. Megpróbálja körülírni, a lány
azonban ráncolja a homlokát, ami annak a jele,
hogy nem tudja követni a magyarázatot. Végül
azt mondja a lánynak, inkább megmutatja az
utat. Bemennek a nyitott kapun, végig az udvaron, amely hátul ís nyitott. Betont keverő, lapátoló munkások között vezet az út, de ki lehet jutni a
másik utcára.
Közben persze továbbra is az angol udvaron
gondolkotiik. Nyilván azért űz gúnyt belőle saját
memóriája, meri épp, mielőtt a lány megszólította volna, azon tűnődött, hogy a belvárost járva
magyar szót csak az udvarokon hallott, s vajon ez
véletlen lehet-e. Eszébe jutott, amit egy otthoni,
hajdan többségében szlovákok lakta falu egyik kisebbségi képviselőjétől hallott. Az az asszony azt
mondta, akkor vált át szlovákra, amikor becsukja
a kiskaput este, és bemegy a házba, és ez szerinte
így természetes ott, ahol ilyen előrehaladott az
asszimiláció; magunkra csukjuk az ajtót, bezárkózunk a nyelvbe. Akkor ezen nem csodálkozott.
Közben kiérnek az utcára, és 6, rámutatva a
kockaépületre, magyarul mondja: ott van a rendőrség. A lány szeme elkerekedik: „de hát az Istenéri, miért nem beszélünk magyarul;! Kerüljünk
beljebb!" - mondja széles mosollyal, és visszalép
az udvarba.

Varangyosbéka-leves
okozott
családi tragédiát Kína déli részén: négy gyerekkel végzett az
étel, amelyet az áldozatok anyja
- illetve nagynénje - azért főzött,
mert úgy tudta, hogy jót tesz az
emésztésnek. A 7-11 év közötti
gyerekek - az asszony három saját gyermeke, továbbá egy unokatestvérük - hányni kezdtek a
levestől, de csak azután kerültek
kórházba, hogy állapotuk tovább
romlott.
Az orvosok kétórás küzdelem
árán sem tudták megmenteni a
békamérgezett kicsinyek életét.
A dél-kínai Kuangtung tartomány, ahol a tragikus eset történt, híres a vadon élő állatokból,
így a teknősbékából és kígyóból
készült ételekről. A mérgező varangyosbékákat az óvatlan édesanya maga szerezte be. A helyi
közegészségügyi hatóságok felhívásban intették óva a lakosságot
a varangyos- és levelibéka fogyasztásától.
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További kilátások
lényeges időjárásvá Hozást okozó trónt nem várható, de a magasban egyre enyhébb
levegó érkezik Wénk Ennek megfelelően fokozatos melegedésre számíthatunk, a
hóméi sóklet azonbanazátlagalattmarad Sok napsütésre.száraz időre van kilátás

A NAP VICCE

Vásárnap

Éltes, súlyos egyéniségű hölgy
lép az orvosi rendelőbe kivizsgálásra, és a doktornak szegezi a
kérdést:
- Le kell vetkőznöm, doktor
úr?
Az orvos enyhén borús arckifejezéssel fegyverzi le:
- Szükségtelen. A nyáron már
láttam a strandon...

fflÉMff A FAIHOZ

Anaps ülést többszőr zavarja meg növekvő felit őzet, de emWésre érdemes csapadék
rem vakfczmfi Az áltagos ná 6-7 tokkal hűvösebb idő várhaló.

Lottószámok
SKANPINÁVLOTTÓ
A: 5 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 7 , 2 2 , 3 2 .
B:3,4,14,24,30,34,35«
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Változó

Ezt a falvédő táblát s e m teszik k i az ablakba - legalábbis addig, a m í g a p á r k á n y o n o t t parkol a szaFotó: Tésik Attila
bálytisztelő bringás drótszamara.

ISTEN ÉLTESSE!
ROZÁLIA
Rozália olasz eredetű, valószínűleg a Rosa, azaz Róza továbbképzéséből alakult. Jelentése: rózsa.
Kisfaludy Sándor késóbbi felesége volt Szegedy Róza, hozzá írta
Himfy szerelmei című versfüzérét, amelynek első része, a Kesergő szerelem, a reformkorban hatalmas sikert aratott. Egyéb névnap: Ida, Mór, Móric, Mózes, Róza, Ruszalka. Ruszalka, a sellő
két opera főhőse is lett: Dargomizsszkij és Dvorák egy-egy
színpadi zeneművében szerepel
a szláv mondavilág vízitündére.

Dylan Thomas-vonat
SWANSEA. SHREWSBURY (MTI)

„Dylan Thomas 1914-1953"
névre kereszteltek át egy vonatot
a neves walesi költő-író halálának 50. évfordulója alkalmából.
Több más, Swansea - a költő
dél-walesi szülővárosa - és a
nyugat-angliai Shrewsbury között közlekedő vonatot pedig
Thomas-idézetekkel láttak le.
Aeronwy Thomas, a költő lánya
a vonatkeresztelés ünnepi eseménye alkalmával elmondta,
hogy apja szeretett vonaton utaz-

ni, s tetszene neki a tiszteletadásnak ez a találó módja. Dylan
Thomas egész életében nehéz
körülmények között élt, anyagi
gondokkal küszködött. Alkoholmérgezés következtében halt
meg 1953. november 9-én New
York-ban. 39 évet élt.
Később, egy bizonyos Róbert
Zimmerman énekes-gitáros-dalszerző annak idején a költő iránti
feltétlen tiszteletből felvette a
Dylan nevet, s így azután Bob
Dylan néven ismerte meg a világ.

Max:24°

MaxáS*
MKI:10°

MHKL<R

um

M N : 1 0 °

Változó

Derült

Vízállás:
A Tisza Szegednél 93 cm [hőfoka 20.1 C°), Csongrádnál -150 cm,
Mindszentnél - 2 0 cm. A Maros Makónál -107 cm.
ANap kel: 6.05, nyugszik: 19.20, Hold kel: 1.3.44, nyugszik: 1.13

.

Nyomkövetőtolvaj
biztos jó lesz valamire. Miután a
nő észrevette, hogy eltűnt a
nyomkövető, telefonált a rendőrségnek, de addigra a szerkezet
már amúgy is automatikusan jelezte a hatóságnak, hogy kikerült
a házi őrizet területéről. Az illetékes börtön házi őrizetesekkcl
foglalkozó tisztje ezek után otthoni számítógépével pillanatokon belül kiderítette, hogy hol
van a nyomkövető, a rendőröket
pedig a készülék jeladásai egy lakásba vezették, ahol el is fogták a
40 éves tolvajt. A szóban forgó
nyomkövető egyébként mintegy
100 ezer forintot ér.

TÁRCÁT LOPOTT

Ellopta egy házi őrizetben lévő
elítélt nyomkövetőjét egy férfi az
Egyesült Államokban, de csak
azért, mert nem tudta, mi az. A
hatóságnak nem volt nehéz kiderítenie a tolvaj hollétét: csak bc
kellett kapcsolni egy számítógépet. A műholdas nyomkövetővel
Wisconsin állam Rock megyei
börtöne egy házi őrizetben lévő
nőt tartott szemmel, aki a kertjében hagyta kis időre a készüléket. Ezt használta ki - balszerencséjére - a tolvaj, aki ugyan nem
tudta mit lop el, de úgy vélhette,

Egy szegedi férfi figyelmetlenségét kihasználva lopták el irattárcáját, vásárlás közben egy tarjáni
üzletben. A kár 20 ezer forint.

Metélés, öncsonkítás

BESURRANT

NAIROBI ( M T I )

NYITOTT KOCSI
:

O

te

JANESVILLE (MTI)

U L .

Hétfő

Ismét rakodás közben nyitva hagyott gépkocsiból tűntek el értéktárgyak. Az autó vezetője Szegeden, a Cserzy Mihály utcában
parkolt. Míg rakodott, egy tolvaj
ellopta kézitáskáját a benne lévő
személyes iratokkal és készpénzzel együtt.

Besurranó tolvaj járt Szegeden a
Boldogasszony sugárút egyik
nyitva hagyott lakásában. A még
ismeretlen tettes egy, az ablakpárkányon hagyott övtáskát vitt
magával, amiben a sértett iratai,
pénze és mobiltelefonja volt. A
kár összesen 600 ezer forint.

Saját kezűleg metélte körül magát egy kenyai nő, és csupán
azért, hogy férje szüleinek kedvében járjon. Anyósáék korábban
elutasították őt, mert nem vetette magát alá a rítusnak. A húszéves, terhes nőt férje kidobta a

házból, mert a rokonok szerint
nem lehet a család tagja olyan
nő, aki nem követte a körülmetélés hagyományát. Ezért a lány
szülei vidéki házában egy borotvapengével elvégezte magán a
műtétet, majd a sebet fertőtlenítőszer és gyógynövények keverékével kezelte - írta a Reuter.

Ha nem kopog az éhségtől a szem Herecsavaró
A FELAJÁNLOTT
2 DB BELÉPŐT

A b e l é p ő k e t á t v e h e t i a r e n d e z v é n y előtt
a z újszeged! s p o r t c s a r n o k
Információs pultjánál.

J0 SZURKOLÁST!

VÍZSZINTES: 1. Egy magyar közmondás első része. 11.
Csinos. 12. Az egyik állatövi jegy. 13. Borókapálinka. 14.
Becézett orosz férfinév. 15. Sertés kicsinye. 17-Ékköves
fejdísz. 18. Származik. 19. Pénzintézet. 2 0 . Germánium.
2 1 . . . . és Magóg. 2 2 . Orosz író (Makszim, + 1 9 3 6 ) . 2 4 .
Kedvelt vörösbor. 2 6 . Oly módon. 2 8 . Képző, - v e párja.
30. Ipa. 3 1 . Egyiptomi. 3 2 . Alápakol. 3 4 . Halle folyója.
35. Utcák kereszteződésében négy található. 3 6 . Csónakgerinc. 3 7 . Tolnai részlet! 3 8 . Hibáztat. 3 9 . Olasz férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. ...-Tropez. 2 . Idegesítő, nyugtalanító. 3 .
Európa-kupa. 4 . Erősen tapad. 5. Clapton keresztneve.
6. Latin tagadás. 7. Kétjegyű betű. 8. Az egyik szélirány.
9. A láncfonalak közötti nyílás, ahol a vetélő jár. 10. Kitartó ragaszkodás. 14. Színművész (László), 15. A közmondás másik része. 16. Kedvelt gyermekjáték. 17. Célbadobó játék. 19. Élvonalbeli kézilabdázónő (Rita). 2 2 .
Gyors ukrán nemzeti tánc (oroszos írásmód). 2 3 . Földtörténeti korszak. 2 5 . Kézfogás. 2 7 . Angolszász űrmérték. 2 9 . Katonai kiképzés jelzője
ázadi finn
építész és iparművész (Alvar, =
izető
csatorna. 3 4 . Téli sportot űz. 3 6 . Koreai
Üres póz! 4 0 . R a d o r ] # g y 0 r S Z * 0 9 '
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asszony

SZIHANUKVAROS ( M T I )

Herecsavarással ölte meg férjét
egy kambodzsai nő, miután a férfi megverte őt. A 46 éves Soth
Chin és 52 éves férje 20 éve éltek
házasságban a tengerparti Szihanukvárosban. Házasságuk a
szemtanúk szerint mindig is viharos volt. A minap aztán - miután férje ismét megverte -, az
asszony megragadta a férfi heréit, és addig csavarta, amíg annak
- valószínűleg a szörnyű fájdalomtól - a szó szoros értelmében
elakadt a lélegzete és meghalt.
Az asszony maga jelentette az
esetet a hatóságoknál. Elmondása szerint sohasem akarta megölni a férfit. Letartóztatták, és
valószínűleg vádat emelnek
majd ellene gyilkosság miatt.

