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

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A tragédia ellenére ma folytatódik a szegedi verseny .

TÉMÁINKBÓL
A HATÁRON TARTÓZTATTÁK
FÖL A VEZÉRIGAZGATÓT
A hegyeshalmi határállomáson
tartóztatták föl a Kereskedelmi
és Hitelbank volt
vezérigazgatóját. A körözött
Rejtő E. Tibor és felesége
Ausztriába készült. Közben a
Britton Kft. fővárosi irodájában
házkutatást tartottak.
2. oldal
HATMILLIÁRDOT NYERT
CSONGRÁD MEGYE
Csongrád megye települései több
mint hatmilliárd forint címzett
és céltámogatást nyertek
pályázatokon. A pénzt többek
között a szegedi egészségügyi
ellátás fejlesztésére, a csongrádi
és szentesi
szennyvízcsatorna-rendszer
bővítésére fordítják.
3. oldal
LENIN UTÁN NAGY IMRE
Fölújítják a szegedi Rákóczi
teret. A hajdani Lenin-szobor
talapzatát lebontották, s
fölszedik a töredezett
burkolólapokat is. A tér másik
oldalán állítják föl Nagy Imre
szobrát. A parkolót sétatérré
alakítják át, s több lesz a
zöldfelület a téren.
5. oldal
DUGÓ A RAKPARTLEZÁRÁS
MIATT
A Tisza-parti halfesztivál
előkészítése miatt már kora
reggel lezárták a szegedi Huszár
Mátyás rakpartot, ezért a reggeli
csúcsforgalomban dugók
alakultak ki a Tisza Lajos
körúton. A halfesztivál
tánczenével és divatbemutatóval
kezdődött.
5. oldal
DEMJÉN ÉS A VILÁGSIKER

FcSVVCrCS

Ejtőernyőshalál a reptéren
Szegeden mintegy félórás, akciófilmbe illő üldözés után az
egyik béketelepi ház udvarán
álló disznóólból húzták elő a
szegedi nyomozók azt a 26 éves
büntetett előéletű férfit, aki
előző nap hajnalban ismeretlen
társával kirabolt egy panziót.
Két ismeretlen férfi csöngetett be
csütörtökön a hajnali órákban a
szegedi Jakab Lajos utcában lévő
Center panzióba. Amikor a tulajdonos ajtót nyitott, fegyvert fogtak rá és a bevételt követelték tőle. A megrémült tulaj odaadta a
rablóknak övtáskáját, a benne lévő egymillió háromszázezer forinttal. A két támadó gyalogosan
menekült el a helyszínről. A
fegyveres rablók valószínűleg készültek az akcióra, mivel a panzió bárja hajnali négy óráig tart
nyitva.
A Szegedi Rendőrkapitányság
nyomozó osztályának munkatársai rövid időn belül, tegnap a
A szerencsétlenül járt ejtőernyős a reptér bejáratánál csapódott a földnek. Holtteste szalaggal körülkerítve feküdt a gyepen. Fotó: Schmidt Andrea déli órákban elfogták az egyik elkövetőt. A 26 éves, büntetett előszóltak, hogy valami nincs rendben. Ilyenkor életű K. A. az egyik béketelepi
Szörnyethalt az a 63 éves férfi, akinek nem nap délután 4 órakor életét vesztette Szegeden.
- Amikor süllyedés közben hallottam a rá- az ember hallja a hozzá szóló hangján, hogy családi házban húzta meg magát.
nyílt ki az ejtőernyője tegnap délután a
szegedi versenyen. Egyelőre nem tudni, mi- dión az utasítást, hogy a földön kell marad- nagy a baj. A balesetet nem láttam, már csak A rendőrök megjelenésével meért nem használta mentőernyőjét, miután nom, már tudtam, hogy baj van - mondta a a hatalmas puffanást hallottam - emlékezett nekülőre fogta a dolgot.
tragédia után néhány perccel a szegedi repü- a történtekre a tapasztalt ejtőernyős.
Ekkor amerikai akciófilmekbe
észlelte, hogy bajba került.
lőtér vezetője. Podolcsák András volt annak a
Méhész Sándor, a szegedi repülőtéren zajló illő üldözés kezdődött. A bűnöző
A nagy gépek helyett mmdössze egy repülőmo- gépnek a pilótája, amelyből tegnap délután ejtőernyős verseny igazgatója hírzárlatot ren- legalább húsz családi ház kerítédelt el az ügyben. Csupán annyit közölt, a 63 sén átmászva, átugorva rohant,
dell zümmögött tegnap fél ötkor a szegedi re- kiugrott a szerencsétlenül járt ejtőernyős.
Csorba József, a Szegedi Repülő Egyesület éves, budapesti ejtőernyős ezer méter magas- nyomában az őt üldöző tizenkét
pülőtér gyepe fölött. A gépek a földön veszterendőrrel.
geltek, az ejtőernyősök felszerelésüket csoma- ejtőernyős szakosztályának vezetője nem is- ból hajtotta végre a sikertelen ugrást.
golták el, mert az éppen zajló nemzetközi ejtő- merte a szerencsétlenül járt férfit. - Éppen a
Folytatás a 4. oldalon
ernyősversenyt leállították. Egy ejtőernyős teg- földön hajtogattam az ejtőernyőm, amikor Folytatás a z 5. oldalon

Szabályosan
vett ingatlant
az ítélőtábla

Ma este lesz a bokszgála az újszegedi sportcsarnokban

Erdei és Pérez a mérlegre állt
Ma este hét órakor kezdődik az újszegedi
sportcsarnokban a profi bokszgála. A
nap rangadóját Erdei Zsolt a spanyol
Pérez ellen vívja.

Helyreigazítást kér a Szegedi ítélőtábla
elnöke a Stop című internetes hírportáltól, amely az X-Press hírügynökségre
hivatkozva azt állította: ötvenmilliós jelzálog terheli azt a Sóhordó utcai épületet, amelyet a Szegeden is ismert vállalkozó, Bereczk Imre érdekeltségéhez
tartozó cégtől vásárolnak meg.
A Bergendy majd a V-Moto-rock
együttesek énekese és
basszusgitárosa, az utóbbi
években szólistaként ismert
Demjén Ferenc félénk kisfiúból
vált előadóművésszé. Véleménye
szerint Magyarországról senki
sem válhat világhírűvé.
Szieszta

www.delmagyar.hu

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rendben! Minden ökölvivó hozta a súlyát, átment az összes versenyző a mérlegelésen. Ez volt az utolsó ceremónia a mai
profi bokszgála előtt. Este hét órakor pedig
már a mérkőzések játsszák a főszerepet az
újszegedi sportcsarnokban. Hét összecsapást láthatnak a nézők. A rangadó, az Erdei Zsolt-fuan Nelongo Pérez csata várhatóan este tizenegy órakor kezdődik.
Nagy harcra van kilátás, hiszen a spanyol fiú nagyon egyben van, míg Erdei remek felkészülés után lép szorítóba. A
WBO, (Bokszvilágszervezet) interkontinentális félnehézsúlyú meccsének esélyese természetesen a magyar versenyző, aki
eddig mind a tizenhat találkozóját megnyerte, míg Pérez jóval szerényebb mutatókkal rendelkezik, ő 15-ször járt sikerrel,
de négyszer kikapott, míg egyszer döntetlent játszott.

Olyan vállalkozóval üzletel a Szegedi Táblabíróság, aki ellen korábbi ügyei miatt
büntetőeljárás folyik - állította az X-Press
Hírügynökség. Heidrich Gábor, a Szegedi
Táblabíróság elnöke nem tagadta, hogy Bereczk Imre cégétől vásárolták meg a testület Sóhordó utcai székházát, azt azonban
cáfolta, hogy jelzálog lenne az épületen.
A történet 1998-ban kezdődött. Ekkor
Heidrich Gábor, még a Csongrád Megyei
Bíróság elnökeként kapta a feladatot: találjon ingatlant az ügyészség elhelyezésére. Az
akkori elképzelés szerint ugyanis az ügyészség kiköltözött volna a Széchenyi téri központi épületből, és helyére költöztették volna a később felállítandó táblabíróságot.
Folytatás a 3. oldalon

Erdei Zsolt (balról) és Jüan Nelongo Pérez a mérlegelésen.
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Fotó: Miskolczi Róbert

Részletek a 19. oldalon

B E L F O L D
Iratokat vittek el a rendőrök a Britton Kft.-tői

Elfogták a K and H
volt vezérigazgatóját
A K and H brókercégének ügyében a hegyeshalmi határállomáson tegnap délelőtt feltartóztatták Rejtő E. Tibort (képünkön),
a pénzintézet lemondott vezérigazgatóját. Szintén
tegnap
házkutatást tartottak a Britton
Kft. budapesti irodájában.
BUDAPEST (MTI)

Rejtő E. Tibor és felesége Ausztriába kívánt utazni, de az érvényben lévő körözés miatt a határőrség feltartóztatta a volt bankvezetőt. Az MTI úgy tudja, hogy a
rendőrség néhány órával a feltartóztatás előtt adta ki a körözést a
volt bankvezető ellen. Rejtőt a
pénzintézet brókercégének ügyében sikkasztásban való bűnrészességgel gyanúsítják.
Ugyancsak tegnap házkuta-

tást tartott a rendőrség a K and
H brókercégének ügyével összefüggésbe hozott Britton Kft. fővárosi irodájában, ahonnan az
Országos Rendőr-főkapitányság
Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának három nyomozója
iratokat hozott ki. A nyomozók
a helyszínen várakozó újságírók egyetlen kérdésérc sem
voltak hajlandók válaszolni,
autójukba ülve szó nélkül távoztak.
- Bizonyos papírokat és iratokat kerestek a rendőrök a Britton
Kft.-vei és annak anyacégével
kapcsolatban, a két cég üzleti
ügyeiről szóló szerződéseket, iratokat és adathordozókat foglaltak le a rendörök - mondta Mészáros lános, a cég egyik ügyvezető igazgatója.
A Britton Kft. a K and H brókereégének, a K and H Equitiesnek volt úgynevezett megkülönböztetett elbánásban részesülő ügyfele. A kft. neve a Pannonplast-részvények felvásárlásával összefüggésben vált ismertté. A Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete június 17-én
nyilvánosságra hozott határozatában megállapította, hogy a
Britton Kft. és a Pevdi Kft. szabálytalanul vette át az ellenőrzést a Pannonplast Rt. felett, és
felszólította a társaságokat, közöljék valós tulajdonrészüket,
továbbá ideiglenesen felfüggesztette tulajdonosi jogaik gyakorlását.

A brókerbotrányról
kérdezne a Fidesz
A Fidesz kezdeményezi az országgyűlés rendészeti bizottságának és
nemzetbiztonsági bizottságának összehívását a brókerbotrány és a
„pénzmosás gyanújába keveredett" Inter-Európa Bank ügyében hangzott el a frakció tegnapi sajtótájékoztatóján.
A Fidesz meg szeretné hallgatni Lamperth Mónika belügyminiszter
beszámolóját arról, hogy miként hagyhatta cl az országot a többmilliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila, illetve arról, hogy kikből áll a brókerbotránnyal kapcsolatba hozható off-shore cégek tulajdonosi köre - mondta Kontrát Károly képviselő.
Demeter Ervin közölte: a nemzetbiztonsági bizottságban Kiss Péter
kancelláriaminiszternek és Tóth András nemzetbiztonsági államtitkárnak kellene számot adnia a két ügyben. Tisztázni kell, hogy a
nemzetbiztonsági államtitkárnak milyen szerepe van a brókerbotrányban - mondta Demeter Ervin.
Kontrát Károly tudni szeretné, miként fordulhatott elő, hogy a két
szír állampolgár közül - akik az Inter-Európa Banktól hatmilliárd forintot vettek fel készpénzben - az egyik elhagyhatta az országot. - Hogyan lehet, hogy a nyomozást végző rendőrök súlyos szakmai hibák
sorozatát követik el az eljárás során? - tette fel a kérdést a képviselő.

Európai külügyminiszterek

Az EU készülő alkotmányát és
az időszerű nemzetközi kérdéseket vitatják meg az Európai
Unió külügyminiszterei, illetve
a csatlakozó országok képviselői
az olaszországi Garda-tó partján
tegnap kezdődött kétnapos nem
hivatalos tanácskozáson. Magyarországot Bársony András, a
Külügyminisztérium
politikai
államtitkára képviseli. Ríva del
Gardában a globalizáció ellen
tiltakozók számos tüntetést
szerveztek. Csaknem félszázán
kenukon és gumicsónakokon
vonultak fel a tavon, a szárazföldön pedig két csoport eltorlaszolta a Ríva del Gardába vezető
közutakat, ahol több kilométeres kocsisorok alakultak ki, s a
tüntetők festékszórókkal fújták
le a fórumra igyekvők gépjárműveit.

K Ü L F Ö L D
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Kökény Mihály lesz az egészségügyi miniszter

Megállapodás adóügyben
Medgycssy Péter miniszterelnök szerint a kormány tevékenységében az elmúlt időszakban voltak hibák, a kabinetnek
csökkent a népszerűsége, de az
ellenzék stratégiája eredménytelen, nem szereztek vele új szavazókat. Közben megszületett a
megállapodás a jövő évi adócsökkentés ügyében.
TAPOLCA (MTI)

A kormányfőnek a szocialista
frakció tegnapi, tapolcai ülésén
mondott beszédéről Gál /. Zoltán kormányszóvivő tájékoztatta
az újságírókat. Medgyessy Péter
a K and H-ügyről szólva úgy fogalmazott, „nincs, aki megállít
az igazság kiderítésében".
A kormányfő beszédében Gyurcsány Ferenc sportminisztert felkészült, szorgalmas kormánytagnak nevezte, aki a kormányzati
poszton nem hibázott és nem volt
jogellenes cselekedete.
A kormányzati hibákról szólva
a miniszterelnök kiemelte, hogy
„éretlen, félkész javaslatok szivárogtak ki" kormányzati döntéskent beállítva, túl lassú az apparátus, nagy a bürokrácia, illetve a
kormány kommunikációja roszszabb, mint tevékenysége.
A kormányfő beszédében arra
is kitért: lejárt a türelmi idő
azoknak a köztisztviselőknek az
esetében, akik nem bizonyították lojalitásukat vagy szakmaiságukat. Ezzel összefüggésben
szólt a közigazgatási apparátus
megerősítéséről, amelyről a jövőben döntések várhatóak.
A költségvetésről és a gazdasági
helyzetről szólva a miniszterelnök kiemelte a gazdasági bizalom
megerősítését, a jövő évre tervezett 3,8 százalékos költségvetési
hiányt, illetve a 12 százalékos reálbér-növekedés megőrzését.

Elítélt
határőrök
KAP0SVAR (MTI)

Bűnszervezetben elkövetett embercsempészet miatt hét határőrt 1-5 év közötti börtönbüntetésre ítélt tegnap a Kaposvári Katonai Bíróság. A vádlottak pénzért egy éven át többször külföldi
menekülteket juttattak át illegálisan a magyar-szlovén határon.
Az ítélet nem jogerős.

tanácskoznak a Garda-tónál

Csónakokon tüntettek
RÓMA (MTI)

-

Csehák Judit lemondott egészségügyi miniszter Tapolcán. Átadja a széket.

HORN MEGUJULAST SÜRGET
Ha azt akarjuk, hogy a kormánytagok a feladataikra összpontosítsanak, fel kell szabadítani őket az alól, hogy párttisztséget töltsenek be - mondta Horn Gyula az MTI-nek Tapolcán, az
MSZP-frakció ülésének szünetében. A volt miniszterelnök szerint
ez lehetőséget ad arra is, hogy új emberek kerüljenek ezekbe a
tisztségekbe, akik „frissítik a pártot és offenzívába mennek át".
- Az kellene, hogy Kovács László pártelnök is adjon utat a megújulásnak - jelentette ki Horn Gyula. Az MSZP korábbi elnöke
szerint a párt tisztújító kongresszusát mielőbb, lehetőleg 2004 elején meg kellene tartani.
Megszületett a megállapodás
az adócsökkentés ügyében - jelentette be Medgyessy Péter miniszterelnök, Kovács László, az
MSZP és Kuncze Gábor, az
SZDSZ elnöke tegnap Tapolcán.
Jövőre 25 százalékos marad az
általános forgalmi adó (áfa) kul-

csa, emelkedik a jövedéki- és a
játékadó, kiterjesztik az evakört, és a költségvetési intézményeknél 40 milliárd forintos
megtakarítás várható.
- Ez egészében véve kiteszi azt
az összeget, ami ellentételezi a
személyi jövedelemadó csökken-

Őrizetben Klivinyi
BUDAPEST (MTI)

Ausztriában elfogták Klivinyi
Zoltánt, a Verticai Invest ügyvezetőjét. A férfit tegnap délelőtt
őrizetbe is vették. Erről Garamvölgyi László ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatóságának vezetője tájékoztatta a távirati irodát. Az ORFK munkatársai osztrák rendőrök segítségével a
schwechati repülőtéren fogták el
Klivinyit, amikor Amerikába
akart
távozni.
Garamvölgyi
László tájékoztatása szerint intézkednek a Verticai Invest ügyvezetőjének kiadatásáról.
A Verticai Invest Ingatlanhasz-

Gyerekrabló
MISKOLC (MTI)

Eltűnt egy 17 hónapos kisfiú a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Szirmabesenyőről tegnap délután. A kicsit feltehetően egy 60
év körüli nő rabolhatta el. A
mozgássérült és szellemi fogyatékos kisgyereket szülei egy babakocsiban a ház udvarán levegőztették, magára hagyták, és
kisvártatva egy kutya vonyítására lettek figyelmesek. Kimentek
az udvarra, és a kicsit nem találták a babakocsiban. A rendőrség
egy 60 év körüli nőt keres, akit a
környéken nem sokkal később
láttak karján egy kisgyerekkel,
majd ugyanezt az asszonyt két
órán belül Miskolcon és HerRohamrendőrök globalizáciőcllenes tüntetőket tartóztatnak fel nádménetiben is látták felbukkanni.
az olaszországi Riva del Gardában.
Fotó: MTI/AP/Alberto Pellaschiar

nosító és Befektető Szövetkezet
fővárosi irodájában a rendőrség
augusztus közepén tartott házkutatást, ahol a XI. kerületi nyomozó hatóság lefoglalta a szövetkezet könyvelését, pénzügyi bizonylatait, amelyeket szakértők
bevonásával vizsgálnak. Az ügygyei összefüggésben még akkor
nemzetközi
elfogatóparancsot
adtak ki Klivinyi Zoltán, a szövetkezet ügyvezetője, az Esti Hírlap Rt. volt elnöke ellen. A szövetkezet ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az év első felében jogosulatlan pénzügyi
szolgáltatási tevékenység végzésének alapos gyanúja miatt tett
feljelentést.

Fotó. MTl/Kosztiesák Szilárd

tésének hatását - mondta a kormányfő. Kovács László MSZP-elnök szavai szerint az adóügyben
kötött megállapodás megfelel a
szocialisták ama törekvésének,
hogy ne emelkedjen a 2004-es
költségvetés hiánya, és ne sérüljön az igazságos közteherviselés.
Kuncze Gábor üdvözölte a megállapodást, ami véleménye szerint
stabilizálja a gazdaságot és megalapozza a fenntartható fejlődést.
Az MSZP frakcióülésének
szünetében jelentették be, hogy
a lemondott Csehák Judit után
Kökény Mihály lesz az egészségügyi, szociális és családügyi tárca vezetője szeptember 15-től.
Kökény a Horn-kormányban
több mint másfél évig volt népjóléti miniszter. A politikai államtitkári posztot Vojnik Mária
tölti be.

Sztrájkra
készülnek
BUDAPEST ( M T I )

Barátságtalan lépésnek, sőt prejudikációnak tartja a Magyar Orvosi
Kamara azt, hogy az egészségügyi
minisztérium vezetői megkérdőjelezik a köztestület vezetőinek legitimációját, és a jövő héten mindenképpen elkezdik a sztrájk előkészítését. Éger István elnök sajtótájékoztatón közölte, a sztrájkkészültséget akkor határozzák el, ha
a kormány nem tárgyal velük. A
MOK sérelmezi, hogy javaslatait nem építik be az Országgyűlés
előtt lévő, az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvénybe.

Felfüggesztett börtön
Simek Kittinek
A Somogy Megyei Bíróság nem jogerősen 1 év 8 hónap - három év
próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte azt a fiatalkorú
lányt, Simek Kittit, aki a múlt év augusztus 31-én Tótújfaluban egy
pisztollyal megölte a nevelőapját. A bíróság enyhítő körülménynek
tekintette a vádlott fiatal korát - a bűncselekmény elkövetésekor alig
múlt 14 éves - , továbbá, hogy a nevelőapja hosszú időn át erőszakosan, durván és megalázóan bánt a családjával, az anyával és a gyerekekkel egyaránt, az elsőrendű vádlottat pedig 6 éves korától szexuálisan is zaklatta. A bíróság a bűnpártolással vádolt édesanyát ugyancsak bűnösnek találta a nevelőapa megölésében és ezért 7 hónap, két
évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A kiskorú veszélyeztetése
miatti vád alól bizonyítottság hiányában a bíróság felmentette az
anyát.
Az ügyész mindkét elítélt esetében súlyosbításért, a vádlottak és
ügyvédeik pedig enyhítésért fellebbeztek. A fiatalkorú lány ügyvédje
az ítélet kihirdetését követően újságíróknak elmondta: maximálisan
elégedett, ennél enyhébb büntetésre nem is lehetett számítani. Csak
azért nyújtottak be fellebbezést, hogy a fellebbviteli tárgyaláson ne
csak az ügyész, de ők is meg tudjanak szólalni védenceik érdekében.
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Az elnök állítja, hogy szabályosan vásárolt székházat a Szegedi ítélőtábla

A halászlé
kérdései

Heidrich és Bereczk cáfol
Folytatás az 1. oldalról

FARKAS CSABA
Egy Takaréktár utcai ingatlanrészt vásárolt 134 millió forintért a Csongrád Megyei Bíróság.
Az épület áttervezését meg is
kezdték, ám amikor az Orbán-kormány idején elhalasztották a táblabíróságok felállítását,
a munkálatokkal is leálltak.
Az ügy 2002-ben folytatódott,
amikor ismét döntés született a
szegedi táblabíróság megszervezéséről. Ekkor azonban
az
ügyészség már nem fogadta el a
Takaréktár utcai ingatlant, így a
táblabíróságnak kellett épület
után néznie. A meglévő Takaréktár utcai ingatlanrész ugyanis alkalmatlan bíróság számára. Heidrich Gábor immár a Szegedi
ítélőtábla elnökeként nézett új
székház után az ítélőtábla és a
fellebbviteli főügyészség számára. Nyolc ingatlant vizsgált meg
tüzetesen, és ezek közül a Sóhordó utcai épület felelt meg minden kitételnek.
Az épület az O T P Faktoring
Rt. tulajdonában volt, ám egy opciós szerződéssel rövidesen a Somogy Mega Kft. tulajdonába került. Az ingatlan korábban Bereczk Imre szegedi vállalkozóé
volt, aki jelentős összeggel tartozott az OTP-nek, cége, a Tisza
Mega Kft. pedig felszámolás alatt
állt. A felszámoló az ingatlant értékesítette, a vevő az O T P Faktoring volt. Csakhogy az épület
értéke meghaladta a tartozásét.
Ezért Bereczk egy opciós szerződést kötött az OTP Faktoringgal,
amely szerint egy éven belül közösen értékesítik az épületet, és a
korábbi tartozás, illetve az eladási ár közötti különbözetet a vál-

A táblabíróság 260 millióért jut a képen látható szegedi ingatlanhoz.
lalkozó visszakapja. Egy év eltelte után pedig a Somogy Mega
Kft. köteles volt visszavásárolni
az ingatlant.
Ezért a vevő idén július 31-én a
szintén Bereczk tulajdonában lévő Somogy Mega Kft. volt.
A táblabíróság meghívásos
közbeszerzési eljárás keretében
választotta ki a Sóhordó utcai
épületet.
- Az ingatlan tulajdoni helyzetéről tájékoztattam az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökét - hangsúlyozta Heidrich Gábor. Az elnök határozottan cáfolta, hogy az ingatlanra jelzálogjog

van bejegyezve: a csütörtöki szerződéskötés előtt egy nappal kikért
földhivatah tulajdoni lap szerint
az ingatlan per- és tehermentes.
Heidrich szerint a vételár is reális,
hiszen független értékbecslők 288
millióra taksálták az ingatlant, a
táblabíróság pedig 260 millióért
vásárolhatja meg. Ez az összeg a
becsült 590 milliós felújítási költségekkel együtt is alatta marad a
székházgondok megoldására biztosított egymilliárdnak.
Az elnök cáfolta, hogy fia - aki
1995-től önálló bírósági végrehajtó - közreműködésével került
volna a felszámolási eljárásban

Fotó: Schmidt Andrea
az O T P Faktoring Kft.-hez. Az
adásvételt ugyanis a felszámoló,
és n e m a végrehajtó intézte - fogalmazott Heidrich Gábor.
- Senki sem keresett meg a cikkek megjelenése előtt, pedig akkor cáfoltam volna a nyilvánosságra
hozott
információkat,
amelyek nem is hasonlítanak a
valóságra - mondta Bereczk Imre. A Kaposváron élő vállalkozó
elmondta, egy több százmilliós
hitelügylet része volt a Sóhordó
utcai székház, amelyet tehermentesen adott el a tulajdonában lévő Somogy Mega Kft.
K.B.

A tiszai az ősibb, az igazi, az egyetemlegesen
megfellebbezhetetlen, vagy a dunaiA
szegedi, vagy a bajai ? Az alaplével készülő,
vagy a tésztát tartalmazó ? Mármint halászlé, természetesen.
A
kérdésre adott válaszhoz távolodjunk el térben s időben az öreg
hídtól!
A kínai konyha azért használ sok és sokféle fűszert, mert sok
és sokféle olyan alapanyagot használ, melynek valamivel el kell
venni az ízét. A hambuszrügy s a fafülgomba önmagában ahgha
ad fokozott nyálelválasztásra
okot, sőt a kínai
fecskefészek
nemcsak íztelen, hanem teljesen emészthetetlen
is. Fűszerekkel ízesítve viszont már van íze, és mert a gyomrot
megtölti,
ideig-óráig kiküszöböli az éhségérzetet. A kínai konyha (e szószerkezet alapvetően többes számban lenne használandó,
mert
kínai konyha nemcsak egyféle van; vannak területek, ahol a csípős ízt helyezik előtérbe, másutt az édeset, megint másutt a savanyút) ízei tehát úgy alakultak ki, hogy egy évezredek óta túlnépesedett terület lakói tücsköt-bogarat megpróbáltak
megenni, de ez csak, hm, markáns füszerezettséggel lehetséges. Bizonyos értelemben persze minden konyha erről szól - a magyar is;
egyébként magyar konyhából szintén többféle van, másként fűszerez az erdélyi, másként az alföldi, s megint másként a dunántúli -, önmagában a hal is szinte ehetetlen, a halat tehát fűszerezni kell. Fűszerezték eleink is, mint például a „heatlan kóui hal eles leuben" (héjatlan kövi hal Ikövicsíkj éles - már tudniilhk csípős - lévben, azaz lében), a „tsuka zöld leuben ", a „viza fekete leuben" típusú, középkorból ránk maradott
receptusok mutatják. Ezek olyan - még az Amerika fölfedezése, így a
paprikakorszak előtti - fűszerszámokra
utalnak, amelyek részben, méginkább egészben ismeretlenek
a mai halevó előtt.
Egyik-másik jócskán egzotikus; hogy például gyömbérrel
milyen halat készítettek egykor, fejből nem tudom, de
készítettek,
annyi bizonyos. Ez részint arra utal, hogy a magyar konyha nagyon sokáig nem vesztette el keleti gyökereit és még keletibb
kapcsolatait - állítólag még kókuszhoz is hozzájuthattak
a magyarok, kereskedelmi útvonalak közvetítésével,
amely kókusz a
csendes-óceáni szigetektől közelebbről nem
származhatott
másrészt pedig új megvilágításba helyezheti a vitát: mely halászlé „az igazibb", a szegedi vagy a bajai ?
Mint az előzőek ismeretében kitűnik, a kérdés nem igényel választ. Nem azért, mintha költői kérdés lenne, hanem azért, mert
értelmetlen. Szegeden jellemzően a szegedi halászlét tartják igazibbnak az emberek, Baján karakteresen a bajait. Ám hogy mindkettő kitűnő - ha el nem rontják -, az bizonyos.

Kórház-rekonstrukciótól a csatornarendszer bővítéséig

Véget ért Az EUházhoz jön megyei programja

Hatmilliárdot nyertek
a megye települései

Kitárul végre a félig nyitott ajtó

Több m i n t hatmilliárd forint
értékben kaptak címzett és céltámogatást a Csongrád megyei
települések. A szegedi egészségügy fejlesztését közel másfél
milliárd, a csongrádi és szentesi
szennyvízcsatorna-rendszer bővítését pedig egy-egy milliárd
forinttal támogatja a kormányzat.
A kabinet tárgyalt a 2004-ben induló beruházások címzett és céltámogatásáról, egyben döntött
arról, mely projekteket támogatja. Botka László szegedi polgármester lapunknak nyilatkozva
elmondta: a kormány 1 milliárd
160 millió forintos címzett támogatást adott a városi kórház
rekonstrukciójára. Az önkormányzat 130 millió forintos önrészt vállalt a beruházásban. A
szegedi Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskola felújítására 250
millió forint címzett támogatást
fogadtak el. Itt harmincmillió forint a saját forrás.
Sikerrel szerepeltek a címzett
támogatásra benyújtott pályázaton a szentesiek és a csongrádiak
is. Előbbiek közel 750 millió forintot nyertek, amelyből a volt
megyeháza épületét újíthatják
fel, utóbbiak pedig másfél milliárd forintból építhetik fel a fogyatékosok otthonát. Mindemellett Csongrád és Szentes egy-egy
milliárd, Röszke pedig 350 millió forint céltámogatást kapott a

kormányzattól a szennyvízcsatorna-rendszerének bővítésére és
korszerűsítésére.
Szeged és Hódmezővásárhely
önkormányzata
egészségügyi
gép-műszer beszerzésére nyújtott be céltámogatási pályázatot.
Mindkét helyhatóság sikerrel
szerepelt, Szeged kétszázötven-,
Hódmezővásárhely pedig huszonötmillió forintot nyert. A
dologhoz hozzátartozik, hogy
mindkét város ugyanekkora önrésztvállalt pályázatában.
A címzett és céltámogatások
együttes összege meghaladja a
hatmilliárd
forintot.
Botka
László hangsúlyozta, ezzel országos szinten is előkelő helyen
szerepel a megye. A polgármester hozzátette: a szegedi egészségügy még soha nem kapott
ilyen mértékű támogatást. /Várai György, a városi kórház főigazgatója lapunknak elmondta:
a pénzből felújítják és átalakítják az urológiai tanszéket, valamint az összes műtőt, hogy
azok megfeleljenek a huszonegyedik század elvárásainak. A
Vasvári szakközépiskola igazgatója, Siposné Gyuris Valéria arról számolt be, hogy a 280 millió forintból teljes belső felújítást végeznek, korszerűsítik az
elektromos rendszert, rendbe
teszik a külső homlokzatot, valamint bővítik a könyvtárat és a
gyakorlótantermet.
sz. c. sz.

Meghalt a motoros
Eddig tisztázatlan
körülmények között tegnap délután elütött egy motorost egy Mercedes mikrobusz az 55-ös úton,
Mórahalom közelében. A motorkerékpár vezetője olyan sú-

lyos sérüléseket szenvedett,
hogy mire a mentőhelikopter a
helyszínre érkezett, életét vesztette. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset
körülményeit.

Szegeden, az ország 150 kistérségéből a
nyolcvanötödikben fejeződött be tegnap a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(GKM) februárban útjára indított, Az EU
házhoz jön című, kis- és középvállalkozásokat a csatlakozásra felkészítő programja.
A kis- és középvállalkozásoknak uniós ismereteket közvetítő országjárás Csongrád
megyei utolsó állomásán, Szegeden, az ifjúsági házban Csillag István gazdasági miniszter plenáris előadáson jelentette ki: az
EU-csatlakozással azok a kapuk nyílnak
meg számunkra, amelyek eddig még zárva
voltak. Ami eddig a külgazdaságot jelentette, az m o s t belgazdasággá válik, olyan

„belfölddé", ahová m á r eddig is az export
73 százaléka áramlott. Ezért a magyar
gazdaságpolitikának újabb piacok, Oroszország, Japán, Kína, Korea felé kell nyitnia. Az unió az országnak - lassú gazdasági növekedés mellett is - fejlődést hoz: a
szakemberek a növekedés évenkénti plusz
1, a beruházások gyorsulásában pedig évi
plusz 2,5-3,5 százalékos növekedést várnak.
Parragfi László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke a vállalkozóknak elmondta: a környező országokhoz képest nálunk a legmagasabb a jegybanki alapkamat,
9,5 százalék, ami rontja a versenyképességet.
Ugyanez az EU-ban 2, Csehországban 2,

Lengyelországban 5,25, Szlovéniában 6,5
százalék. Hiába ösztönzi a gazdasági tárca
kamattámogatásokkal a hitelt vállalókat, ha
ez a kormányzati támogatás érzékelhetetlenné válik a magas jegybanki alapkamat miatt.
Kifejtette, a gazdaság fejlődését a drága állam
fenntartása és az elvonások mértéke is viszszaveti. Szeri István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a rendezvénysorozat végén átadta a vándorserleget Az
EU házhoz jön program következő házigazdájának, a Veszprémet képviselő kamara elnökének, Henger Károlynak. A befogadó város emléklapot Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere vette át.
F.K.

Csillag István nem árult el részleteket a kivásárlással kapcsolatban •

Kell az M5-ös, de nem minden áron

A kormány az Alföld Konceszsziós Autópálya (AKA) Rt.-vel
szeretne megegyezni az M5-ös
sztráda továbbépítéséről, jövőre
eredményt ígérnek.
A gazdasági tárca tisztában van
azzal, hogy az M5-ös autópálya
Szegedig elérő szakaszának hiányában a déli országrész gazdasága lassabban fejlődik, s hogy a
térséget a hosszan tartó délszláv
háború összes következménye
sújtotta - mondta Csillag István
gazdasági miniszter (képünkön)
tegnapi szegedi sajtótájékoztató-

ján. A kormányprogramban kiemelt prioritást élvez az infrastruktúra fejlesztése, hiszen például Szeged hiába nevezhető „tudásközpontnak", ha nehezen lehet ide eljutni. A hiányolt autópálya-szakasz, valamint a meglévő sztráda matricás rendszerbe
bevonásáról folynak a tárgyalások az AKA-val, ám mérlegelni
kell: mennyibe kerülnek a különböző megoldások az adófizetők
számára. Az ország egyenjogú állampolgárai lesznek a déli térségében élők is, a kormány jövőre
eredményt szeretne felmutatni.

AZ ALAPÍTVÁNY IS TÁRGYAL
A szegedi M5 Autópálya Alapítvány kuratóriumának elnöke, Horváth István és titkára, Gedei Zoltán tegnap megállapodott Csillag
István gazdasági miniszterrel: a tárcával felelős partneri együttműködést kívánnak kialakítani. Az informális tárgyaláson a sztráda továbbépítése és már 2004-től a matricás rendszerbe történő
bevonása mellett felmerült: az M47-es autóút kösse össze az
M5-ös autópályát a nagylaki határátkelővel. A miniszter a célokkal egyetértett és elfogadta az alapítvány által felajánlott partnerséget.
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- Mindenképpen megoldás születik, de nem minden áron mondta Csillag István.
A háttérben zajló tárgyalások
során tavaly még 12 olyan kérdésről beszélt a miniszter, amelyekről egyezségre kell jutni. Tegnap
azt mondta, már csak kilenc
pontban nem tudtak megállapodni az AKA-val. A megegyezések
között említette meg: elérték,
hogy nem kell kihzetni az adófizetők pénzéből azt az összeget,
amelyet az előző kormány a tartalékszámla fel nem töltésével elmulasztott. Ez volt az oka annak,

hogy a magyar kormány hozzájárult: az AKA kedvezőbb feltételekkel váltson ki egy korábbi, magasabb kamatozású hitelt.
Lapunk kérdésére, miszerint a
lehetséges megoldások közül melyiket támogatja a kormány, a
miniszter a következőt válaszolta: - Bármelyiket preferáljuk, ami
eredményre vezet, és a lehető legkevesebbet fizetjük ki az adófizetők pénzéből. A lehetőségek között szerepel, hogy az állam kivásárolja az AKA-ból az M5-ös koncessziós jogát mintegy 70 milliárd forintért és átvállalja a társaság hiteleit, majd maga dönt a továbbépítésről;
részletfizetéssel
jut hozzá a koncessziós joghoz; a
sztráda továbbra is az AKA-é marad, az állampolgárok a többi
sztrádán használatos díjakat fizetik, a különbözetet a kormány
költségvetési pénzből kipótolja a
koncessziós társaságnak; magyar
befektető meghatározó részesedést szerez az AKA-ban, akin ettől a kormány jobb tárgyalási pozíciót remél.
FEKETE KLÁRA

4
KORKÉP
DESZK. A deszki önkormányzat
ebben az évben is kiírta a Bursa
Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjra a
pályázatot. A jelentkezéseket a
polgármesteri hivatalban várják
október 22-ig.

•
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Konferencia és kirakodóvásár a hungaricum jegyében

Professzori díszmenet - talárban

Paprikanapok Szegeden

Egyetemi tanévnyitó
Magyar Bálinttal
MUNKATÁRSUNKTÓL

DOC. Huszonhat településsel
közösen Dóc is részt vesz annak
a megyei konzorciumnak a
munkájában, amely a
kormányzat ivóvízminőségi
programjához kapcsolódik. A
települések együtt dolgoznak az
ivóvíz javítását szolgáló
beruházásokon, amelyek
határideje az előírások szerint
2009-ben jár le.
DOMASZÉK. Nőtt az óvodások
és iskolások száma
Domaszéken, ezért a tervek
szerint bővítik az iskolát. Az
óvodába részmunkaidős óvónőt
és gazdasági ügyintézőt vettek
fel, az iskola tanári karában
pedig három új státust
létesítettek. Bölcsőde építéséről
is döntöttek az önkormányzati
képviselők. Húszmillió forint
hitelt vesznek fel, pályázaton
nyert pénzből pedig 11 millió
forintot költenek az új
intézményre, amit talán már
jövőre birtokba vehetnek a
gyerekek és a nevelök.
MÓRAHALOM. Az elmúlt évek
• hagyományaihoz híven az idén
is megrendezik a térség
borminősítő versenyét
Mórahalmon, szeptember
20-án, szombaton a közösségi
házban. Nevezni és a
bormintákat leadni 15-ig lehet a
közösségi házban.
ÓPIJSZTASZER. A
Miniszterelnöki Hivatal
pályázati kiírására az
ópusztaszeri önkormányzat is
elküldte beadványát. A
tervezetben az úthálózat
bővítésére kértek támogatást, a
hivatal várhatóan még az idén
dönt a jelentkezőknek nyújtott
pénzösszegekről. A
képviselő-testület két kilométer
utat építene 49 millió forintból,
amelyhez a hivatal a pályázat
szerint akár a teljes költségvetés
90 százalékáig hozzájárulna.
ÖTTÖMÖS. Az öttömösi
önkormányzat pályázatát
kedvezően bírálta el a belügy- és
a környezetvédelmi
minisztérium. A beadványban a
hulladékszállítás támogatását
kérték, és az 1 millió 150 ezer
forintos beruházás költségeinek
felét, 575 ezer forintot nyerték
el. A szemétszállításhoz még az
idén műanyag edényeket
szereznek be és megszervezik a
rendszeres szállítást is.
RÖSZKE. Véradást tartanak
hétfőn délelőtt 9-től délután 3
óráig a röszkei művelődési ház
nagytermében.
SZEGED. A szegedi Juhász
Gyula Művelődési Központ
ismét meghirdeti a
hagyományos Juhász Gyula
vers- és prózamondó versenyt a
Csongrád megyeiek és a
megyében tanulók részérc. A
rangos megmérettetésre
szeptember 30-ig lehet
jelentkezni a művelődési
házban, a Vörösmarty utca 5.
szám alatt. A versenyt november
29-én rendezik meg, az előadók
középiskolás és felnőtt
kategóriában indulnak. A
kötelező Juhász Gyula-verseken
kívül egy nyugatos és egy kortárs
magyar irodalmi müvet adnak
elő 5 - 5 percben.
TISZASZIGET. Ma vadásznapot
tart a Dél-Tisza Menti
Vadásztársaság a tiszaszigeti
sportpálya mögötti területen. A
nevezéseket reggel 7 és 8 óra
között fogadják
koronglövészetre. A verseny 8
órakor kezdődik és az első három
helyezettet díjazzák. A
rendezvényt egész naposra
tervezik.

A Szegedi Tudományegyetem
2003/2004-es tanévnyitó ünnepi
egyetemi tanácsülését szeptember
7-én (vasárnap) de. 11 órakor tartja a Szegedi Nemzeti Színházban.
Az ünnepség vendége Magyar Bálint, a Magyar Köztársaság oktatási minisztere lesz, aki a Szegedi
Tudományegyetem rendezvényével nyitja meg a magyar felsőoktatás 2003/2004-es tanévét.
A Szegedi Tudományegyetem
polgárai szeretnék, ha a tanévnyitó ünnepi tanácsülések is
azon rendezvények sorába tartoznának, amelyek a régi hagyo-

Piroslik a Klauzál tér a híres fűszernövénytől.
A szegedi Klauzál téren tegnap kezdődött és
vasárnapig tart a térség egyik nevezetességének, a
fűszerpaprikának szentelt programsorozat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi fűszerpaprikanapok szervezői már tavaly
is úgy vélték, a térség e jellegzetes terméke méltó az
ünneplésre, s arra is, hogy mint hungaricumnak,
látványos programokkal öregbítsék a hírnevét. Az
idei, háromnaposra tervezett paprikafieszta pénteken Márka és régió című szakmai konferenciával
nyitotta meg kapuit. Több neves előadó beszélt a
fűszerpaprika helyzetéről és az ágazat jövőjéről. Kincs Péter, az agrártárca helyettes államtitkára az
élelmiszerbiztonság jövőjéről, valamint a Magyar
Élemiszerbiztonsági Hivatal feladatairól tartott
előadást a polgármesteri hivatal dísztermében. A

Fotó: Miskolczi Róbert

nyitónapon elhangzott: a paprika szervesen kötődik a térséghez, a hungaricummá vált jellegzetes
növény Szeged környékén tudósoknak, mezőgazdászoknak, termelőknek nyújtott megélhetést, s
mind a mai napig szoros kötelékben él a várossal.
Emiatt a szervezők úgy vélték, hogy a fűszerpaprikanapok leglátogatottabb, fogyasztóknak szóló elemét a város szívébe helyezik.
A Klauzál téren már pénteken „paprikás hangulat" uralkodott, a vörös növényfüzérek, a paprikát
és az ahhoz kapcsolódó termékeket árusító sátrak
vasárnap délutánig díszítik a Belvárost. A Klauzál
tér ad otthon a hétvégi rendezvényeknek, a paprikavetélkedőnek, a kóstolóknak, zenei-, színházi- és
bábelőadásoknak. A szervezők szombatra és vasárnapra paprikagurítást, kolompkereső versenyt,
színpadi szép históriákat és nagyszabású paprikavásárt ígérnek.

Nagydíj két Pick-terméknek
Idén tizennégy pályázó vehetett
át Magyar Tbrmék Nagydíjat és
további harminc részesült elismerő oklevélben.
A magyar termék nagydíjasok
között két szegedi termék szerepel,
mindkettő
élelmiszer-ipari és mindkét gyártó a

Pick-csoport tagja. A Szegedi
Paprika Rt. a Szegedi fűszerpaprika-őrleményért, a Pick
Szeged Rt. pedig a Pick téliszalámi szeletelt védőgázban elnevezésű
termékért
kapott
nagydíjat.
A gyártók a cikken jogosultak megjelölni, hogy az kiérde-

Három napig áll
a bál Deszken
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kopjafaavatással, kiállításmegnyitóval és ünnepi műsorral
kezdődtek meg pénteken a deszki falunapok, amelynek egyik
látványos és ízletes programja a
polgármesterek nemzetközi főzőversenye. Bizonyára az egykori elszármazottak közül is sokan
látogatnak haza falujukba a hét
végén.
A negyedik alkalommal megrendezendő versenyre 44 polgármester jelentkezett, köztük a

kárpátaljai Rahó, az erdélyi
oroszhegy, a németországi Wiesenbach és Königstein városának első embere. Szerbiából
Novi Knezsovác mellett indul
Majdán és Oroszlámos polgármestere is. Először vesz részt a
megmérettetésen a belgiumi Ninove városának első embere. A
rendezvény fővédnöke
Lamperth Mónika belügyminiszter,
aki vasárnap adja át a településen az állami támogatással felépült tizenöt lakásos önkormányzati bérházat.

melte a Magyar Termék Nagydíjat. A hazai és nemzetközi
piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű magyar termékek előállításának ösztönzésére, piacra jutásuk elősegítésére
•kiírt pályázatra ebben az évben
150-en adták be jelentkezésüket.

Jeltolmács
A fogyatékosok éve szellemének
megfelelően, a Magyar Televízió
szegedi körzeti stúdiójának déli
híradójában szeptember 8-tól, Vörös Krisztina jeltolmács teszi érthetővé a siketek és nagyothallók
számára is az elhangzottakat. A
híradó hétfőtől péntekig 12 óra 17
perckor jelentkezik az MTV 1 -en.

mányok felelevenítésével és újak
teremtésével külsőségükben és
tartalmukban is méltók egy-egy
fontos egyetemi esemény megünnepléséhez. Ezért a tanévnyitó
ünnepség - hagyományteremtő
szándékkal - az egyetem profeszszorainak taláros díszmenetével
kezdődik. Az egyetemi és főiskolai tanárok az egyetemi hajdú vezetésével, az egyetemi zászló
alatt negyed 11 órától vonulnak
az egyetem Dugonics téri épületétől a Szegedi Nemzeti Színházba. A professzori kar díszmenetére és tanévnyitó ünnepi tanácsülésre minden érdeklődőt várnak.

Csökkenőben van
a lottóturizmus
Annak ellenére, hogy Európában jelenleg Magyarországon a
legnagyobb a megnyerhető főnyeremény, nem érződik a lottóláz a határ menti településeken.
Nem hozza lázba a környező országok lakosságát a 2,6 milliárd
forintos magyar ötöslottó főnyeremény. Míg korábban sokan
zarándokoltak át a határon abban bízva, hogy megéri kitölteni
a szelvényeket, mára ez a fajta
turizmus alábbhagyott.

Sem Röszkén, sem a Szeged
környéki, szerbek által sűrűbben
lakott
településeken,
Deszken és Szőregen n e m lepik el a postákat és a lottózókat a külföldiek. - A többség
Szegeden, a nagy bevásárlások
alkalmával eddig is megvette a
lottószelvényét.
Ám
csak
azért, hogy beikszelje az öt
számot, nem fog á t j ö n n i a határon - mondta Horváth Gézáné, aki férjével Röszkén árulja
a lottót.
G. SZ. L.

Akciófilmbe illő üldözés Szeged-Béketelepen

Disznóólba bújt
a fegyveres rabló
Folytatás az 1. oldalról

A több mint félórás üldözés a
Kassák, Tarnóci, Nagyszombati
és Rengey utca által határolt területen zajlott. A rabló végül egy
disznóólban bújt el, de a zsaruk
megtalálták.
Péntek délután mi is felkerestük a panziót, ám hiába csöngettünk, senki sem nyitott ajtót, és
a telefont sem vették fel. Mivel a
béketelepiek közül tegnap délben
kevesen voltak otthon, senki
sem tudott mesélni az üldözés
részleteiről. A helyiek is csak a

rádióból értesültek a történtekről.
A 26 esztendős, büntetett
előéletű K. A. ellen fegyveres
rablás m i a t t indult eljárás a
Szegedi Rendőrkapitányságon.
Kezdeményezték a férfi előzetes letartóztatását. Arra a kérdésre, hogy a bűnözővel együtt
meglett-e a pénz, a nyomozás
érdekeire hivatkozva nem kívántak válaszolni a rendőrség
illetékesei. A fegyveres rabló
társát továbbra is nagy erőkkel
keresi a rendőrség.
A. T. J.

A birkanyírás világrekorderének

Átadták a Guinness-díjat

A FALUNAP PROGRAMJA
Szeptember 6., szombat
7 óra: Horgászverseny megnyitója
11 óra: Szabadtéri játszóház
12 óra: A főzőversenyen résztvevő polgármesterek felvonulása a
faluban
14 óra: Polgármesterek IV. nemzetközi főzőversenye a szabadidőparkban
14.30 óra: Borbemutató és nótashow
16 óra: Aikidobemutató
17 óra: Kulturális műsorok
18.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése
20.30 óra: A sztárvendég: Csepregi Éva koncertje
21.30 óra: Bál a szabadidőparkban, zenél a Drink Panthers
Szeptember 7., vasárnap
9 óra: Szalma Zoltán férfi kézilabda-emléktorna a sportcsarnokban, valamint ünnepi mise a római katolikus templomban
10 óra: A Viktória kamarakórus hangversenye a római katolikus
templomban
11 óra: Önkormányzati bérház ünnepélyes átadása: Lamperth
Mónika belügyminiszter
11.30 óra: Kézilabdatorna eredményhirdetése
12 óra: Szép Ilonka csárda átadása: Újhelyi István országgyűlési
képviselő
A rendezvény ideje alatt megtekinthető Magyarország legnagyobb, egybefüggő, öthektáros, 500 ezer tóról nyíló rózsaterülete.

Marton János Egyed Béla vezérigazgatótól vette át a G u i n n c s s oklevelét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Marton János, a tavaszi X. jubileumi állattenyésztési napokon
egyéni kézi birkanyírási Guinness-rekordot felállító 64 esztendős vásárhelyi gazda pénteken
este vette át Egyed Bélától, a

Hód-Mezőgazda Rt. vezérigazgatójától, a Guinness londoni központjából számára elküldött, a
világrekordot elismerő oklevelet.
Ahogy arról lapunkban már beszámoltunk, Marton János április 26-án 8 óra alatt 50 állatot
szabadított meg a bundájától,

Fotó: Tésik Attila

összesen 872 csettintéssel. A három ollót is elkoptató világrekorder
korábbi
próbálkozásain
ugyan napkeltétől napnyugtáig
jóval több birkát is megnyírt, ám
ez alkalommal - megfelelve a
Guinness előírásainak - szabott
idő alatt kellett dolgoznia.

•
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Lezuhant ejtőernyős
a szegedi reptéren
Folytatás az 1. oldalról
Főernyője n e m nyílt ki, és az
már biztos, hogy mentőernyőjét
nem hozta működésbe. Hogy
miért, azt egyelőre nem tudni.
Vagy már nem volt rá ideje - az
ugrástól számítva alig húsz másodperc alatt ért földet
vagy
pánikba esett, és meg sem próbálta. Az szinte elképzelhetetlen, hogy a mentőernyő sem
nyílt volna ki.
A férfi nyolc évvel ezelőtt kezdett el ejtőernyőzni, és 382 ugrásával nem számított a legtapasztaltabbak közé.
A baleset pontos okát a rendőrség, a Polgári Légi Biztonsági
Szolgálat, és a Légi Közlekedési
Hatóság közösen vizsgálja.
A gyakorlat szerint már tegnap is folytathatták volna a versenyt az ejtőernyősök, a főbíró,
Tóth János javaslatára a bírói
testület mégis úgy döntött, hogy
ma reggel hatkor szállnak csak
fel újra a gépek. Csorba József
szegedi szakosztályvezető elmondta, az eset napján a versenyzők, a bírók és a hatóságok
figyelmét is elvonta volna a bal-

5

A K T U Á L I S "

Lenin uralta egykor a Rákóczi teret, most Nagy Imre szobrát állítják föl

Park és sétatér a parkolóból

BALESETI
KRÓNIKA
Idén a tegnapi ejtőernyős tragédia volt a negyedik légi
sportbaleset. A lista:
2003. április 16.: a szegedi
repülőtér melletti árokban
landolt egy vitorlázó repülőgép, két utasa sértetlen maradt,
2003. április 26.: két vitorlázó gép összeütközött Szeged
fölött. Az egyik gép sérülten is
leszállt, a másik lezuhant, két
utasa, egy 25 éves szegedi, valamint egy 50 éves hódmezővásárhelyi férfi életét vesztette,
2 0 0 3 . a u g u s z t u s 18.: egy
szlovén vitorlázó gép alól
„elfogyott a levegő", ezért
egy szatymazi szántóföldre
szállt le ; a pilóta n e m sérült
meg.
eset, ezért döntöttek úgy, hogy
csak szombaton folytatják az
ugrásokat.
K.B.

A szentesiek építettek, a szolnokiak demonstrálnak

Hidat akarnak
A szentesi műszaki dandár katonái Szolnokon tegnap félóra alatt
rakták össze a pontonhidat. A hétvégi gulyásfesztivál fő látványosságával, a budapesti Európa-híd kistestvérével, demonstrálni akarnak a szolnokiak.
Utánzás helyett demonstrálni szeretnének a szolnokiak a Tiszán
pénteken felállított pontonhíddal. A hétvégi gulyásfesztivál szervezői
- meghajolva a többség akaratának - felvették a kapcsolatot a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár vezetőivel, és arra kérték őket,
hogy a fővárosi Európa-hídhoz hasonló gyalogos átkelőhelyet építsenek a Szolnokot átszelő Tiszán. E felkérés a műszaki alakulat kötelezően előírt gyakorlatának teljes egészében megfelelt.
A szolnokiak évek óta ácsingóznak egy tiszai gyaloghídra - tudtuk
meg Hegyi Károlytól, a fesztivál egyik szervezőjétől. A folyón csupán
egyetlen híd ível át, a forgalom annyira sűrű, hogy a Tiszaligeten levő
intézményeket csak hatalmas kerülővel lehet megközelíteni gyalogosan. A helyi önkormányzatnak is tolmácsolt kérés eddig nem talált támogatóra, éppen ezért a városlakók a pontonhíd hétvégi kihasználtságával próbálják bizonyítani, mekkora szükség lenne egy új sétahídra.
A Szolnokra rutinos állománnyal utazó szentesiek cirka félóra
alatt állították össze a közel száz méter hosszú hidat. A tegnap délu t á n i megnyitón Iváncsik Imre, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára a híd készítőit méltatta, majd felhívta a figyelmet,
hogy a haderőreform kellős közepén járó hadsereg szívesen látná az
önkéntesek sorai közt a gulyással jól lakott ifjúság bátor képviselőit.
BÍRÓ DÁNIEL

A parkolót használó autók összetörték a mészkőlapokat, most teherbíró burkolatot építenek a Rákóczi téren.
Nagy Imre szobra emberléptékű, barátságos
környezetbe kerül a megyeháza elé. A Rákóczi tér negyvenmillió forintba kerülő átépítésével növekszik a zöldterület és a sétatér.
A város egyik szégyenfoltjának nevezte Szeged
főépítésze a Rákóczi teret. A Lenin-szobor eltávolítása után a mészkőlapokkal burkolt teret parkolónak használták. A járművek súlya
összeroppantotta a burkolólapokat, töredezett, kátyús, elhanyagolt terület fogadta a megyei önkormányzat épületébe igyekvőket.
Nóvák István szerint az irodaház környezete most méltó módon újul meg. A tér rendezése negyvenmillió forintba kerül, további tizenkétmilliót költ a város Nagy Imre emlé-

kének megörökítésére. A miniszterelnök
szobra a tér belső részén, a főbejárat közelében kap helyet. Az életnagyságnál kevéssel
nagyobb, „ötnegyedes" alkotás a szemlélők
közelébe, alacsony talapzatra kerül; kis, bensőséges tér alakul ki körülötte. Ezen az emelt
részen a jelenlegi mészkőburkolat marad, illetve a szobor környékét is ezzel az anyaggal
fedik le.
A tér másik oldalán, Lenin egykori helyén
viszont zöldterület lesz, a szobor robusztus
talapzata eltűnik. A téren fölszedett, eltöredezett mészkőlapok helyére teherbíró, sárgás
műkő burkolat kerül.
A főépítész elmondta: hosszabb távon eltűnnek a parkoló autók a térről, és tovább
növekszik a parkosított felület. A várakozó-

Fotó: Scbmidt Andrea

helyek száma a fölújított téren kétharmadára
csökken, az épület főbejárata előtti területet
visszakapják a gyalogosok. Az autók csak addig maradnak a díszburkolaton, amíg a megyeháza háta mögé tervezett többszintes parkoló el nem készül. A főépítész elmondta:
egyelőre előzetes egyeztetések zajlanak ennek megépítéséről az épületet használó megyei önkormányzattal és az egyetemmel.
Az épület előtti burkolatot eleve úgy tervezték meg, hogy ha a h á t s ó parkoló elkészül, föl lehessen szedni egy részét. A
zöldfelület a jelenlegi aszfaltjárda mellett
ezzel tovább bővíthető. A tér így visszanyerheti eredeti funkcióját: parkosított sétatér alakul ki.
M. B. I.

Nem futja újabb díszburkolatra
A városfejlesztési programok
között a II. kórház korszerűsítése és a Tisza Lajos körút
Dugonics térhez kapcsolódó
szakaszának rekonsrukciója is
előbbre való a gyalogostengely
kialakításánál.
Szó sincs arról, hogy a jelenlegi
városvezetés politikai okokból
állította volna le a belvárosi díszburkolat továbbépítését - válaszolta Nagy Sándor stratégiai alpolgármester arra a szóbeszédre,
amely szerint a kormánypárti
önkormányzat tudatosan késlelteti a Fidesz-vezetés alatt megkezdett programot, amelynek az
épületrekonstrukció mellett ré-

sze volt a Kárász utca és Klauzál
tér díszburkolatának lerakása.
Az „észak-déli gyalogostengelyként" is gyakran említett terv
megvalósítása továbbra is fontos, de a program csupán egy a
hasonló, de előbbre rangsorolt elképzelések között.
Nagy Sándor hozzátette, hogy
politikai okokat emlegetni már
csak azért is képtelenség, mert a
díszburkolat-építés, valamint a
belvárosi rekonstrukció hozzá
kapcsolódó tervei is szerepelnek a
különféle programokra beadott
pályázatokban. A város összesen
14 milliárd forintos támogatásra
nyújtott be pályázatokat a minisztériumokhoz és hivatalokhoz.

A stratégiai polgármester megjegyezte, hogy bár még nem készültek el a jövő év fejlesztési tervei, a díszburkolat-építés valóban nem szerepel a legfontosabbnak tartott tervek sorában. így
például megelőzi többek között a
Tisza Lajos körút Dugonics tér
felőli szakaszának átépítése, a
Mars tér fölújítása, a II. kórház
fűtésrendszerének energiatakarékos átalakítása is.
Nóvák István városi főépítész a
gyalogostengely ügyének állásáról elmondta, hogy a díszburkolatot tervező Török Péter elkészítette a Széchenyi tér fölújításáról
szóló tanulmánytervet. A Kölcsey utca díszburkolatának ki-

építésére már kiviteli terv is rendelkezésre áll.
A főépítész kiemelte, hogy az
Aradi vértanúk terétől a Horváth
Mihály utcáig húzódó gyalogostengely terve összetett, annak
csupán része (bár igen fontos eleme) a díszburkolat-építés. Az
Arany János utcai tömbbelső kialakítása, a Horváth Mihály utcai barakk helyének beépítése, a
Kisszínház fölújítása, a Jókai utca újjászületése (a Nagyáruház
kevéssé odaillő tömbjének lehetséges rehabilitációja), a Somogyi
utcai foghíj betöltése egységesen
alkotja a Belváros rekonstrukciós
programját.
NY. P.

Kirakodóvásár, koncertek, horgászverseny

Hétfő délelőtt vehetik újra igénybe az autósok

Dugót okozott tegnap a lezárt rakpart Pörög a halfesztivál
a Tisza-parton

légnap lezárták Szegeden az alsó rakpartot, ez hatalmas torlódást okozott.
- Tudjuk, hogy a rakpart lezárása mindig érzékenyen érinti
Szeged közlekedését, legyen
szó árvíz miatti használhatat-

lanságról vagy rendezvényszervezésről - m o n d t a Frank Sándor, a Roosevelt téri halászcsárda vezetője. - Azonban a
korábbi rendezvényekkel ellentétben mi n e m két-három
nappal korábban kezdtük el elfoglalni a rakpartot, h a n e m

Az Oskola utcában sorakoznak a járművek.

csak közvetlenül a fesztivál
napján.
Frank Sándor hozzátette: a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht.-tól azt kérték, pénteken
nulla órától hétfő délig használhassák a rakpartot. - Ehhez képest hajnali kettőkor még jártak

az autók. Ahhoz, hogy tartsuk
az eredeti menetrendet, el kellett kezdenünk a pakolást tegnap hajnalban. Gyakorlatilag az
egész rakpartot be kellett építeni.
A Halászcsárda tulajdonosa
abban is bízik, hogy hétfőn az
előzetesen kért időpontnál jóval hamarabb vissza t u d j á k adni a rakpartot a forgalomnak.
- A vasárnap esti tűzijáték
u t á n azonnal megkezdjük a
pakolást és a takarítást. Száznegyven ember dolgozik majd
egyszerre, így biztos vagyok
abban, hogy hétfőn 12 óra
előtt be t u d j u k fejezni a munkát. A hétfő reggeli csúcsban
még lehet, hogy kerülni kell az
autósoknak, de 9-10 óra felé
szerintem megindulhat újra
m a j d a forgalom az alsó rakparton.
- Egy-egy ilyen rendezvény
alkalmával mindig forródrót
van a szervezők és k ö z ö t t ü n k
- m o n d t a Serege János, a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kht. m u n k a t á r s a . - Amikor a
szervezők lebontják a pavilon o k a t és színpadot, megindulh a t a forgalom a H u s z á r Mátyás rakparton.
G. SZ. L.
Fotó: Miskolczi Róbert

MUNKATÁRSUNKTÓL
Tánczenével és divatbemutatóval kezdődött pénteken a nemzetközi tiszai halfesztivál. Este a
Móra együttes muzsikált. A
folklór műsorokkal és kirakodó-

vásárral színesített három napos program a halfözés mestereit és szakácsművészetüket mutatja be a vendégeknek. A szervezők a színes, látványos rendezvénnyel a szegedi halászlé
hírnevét szeretnék öregbíteni.

A HALFESZTIVÁL PROGRAMJA
Szeptember 6. szombat
9 óra: megnyitó
9.30 óra: Donor Alapítvány gyermekműsora
10 óra: Egy szegedi boszorkány repülőn hozza a paprikát
11.30 óra: Szegedi közéleti horgászverseny eredményhirdetése
12 órától Csicsó Győző és zenekara játszik
14 óra: Motokrossz-bajnokság résztvevőinek felvonulása
14.30 óra: Paprikaőrlemény-verseny eredményhirdetése
15 órától a Molnár Dixiland Band zenél
16.45 óra: A vízi mentők és a vízi rendészet bemutatója
22 órától Elvis Presley show
Napközben rendőrségi bemutató
Szeptember 7. vasárnap
7 óra: Horgászok a Tiszáért horgászverseny
11 óra: Zenés gyerekműsor
12 órától ifj. Rácz Lajos és zenekara játszik
17 óra: Zsomboys együttes műsora
18 óra: Divatbemutató
20.30 óra: Szegedi cigányzenekarok közös műsora
22 óra: Tűzijáték.

G
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A Szeged Táncegyüttes Alapítvány
Alapfokú Művészeti Iskola

INGATLANKEZELŐ I S
VAGYONGAZDÁLKOOÓ «1.

éves gyermekek részére
felvételt hirdet.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján az

Cím: Szeged, Kálvária sgt. 14.
Tel.: 62/422-251

IKV RT. pályázatot hirdet az alábbi,

Újszeged,
B O R O S T Y Á N utcai
beépítetlen területekre (közművesített építési

Un i lever

telkek) 10.000 Ft lm2 alapáron:

Az Unilever Magyarország Kft.,
a világon piacvezető
élelmiszer-ipari termékeket gyártó vállalat
röszkei gyárába várja
2 fő

Helyrajzi

szám:

Ingatlan

alapterülete:

1588/2

792

m

2

1588/3

795

m

2

1588/4

798

m

2

1588/5

797

m

2

1588/6

800

m

2

1588/7

799

m

2

1588/8

860

m

2

1588/9

857

m

2

1588/10

855

m

2

1588/11

853

m

2

galuskagyártó

NAGYKERESKEDELMI CÉG

Ügyfélszolgálati irodáján (Szeged, Dáni u. 14-16.,

BESZERZŐT

62/553-683; weboldal: www.ikv.hu).

KERES AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL:

Ügyfélfogadás:

- szakirányú kereskedelmi végzettség
- számítástechnikai ismeretek
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

héttő, kedd, csütörtök:

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig;

szerda:

8.00-11.00,13.00-17.00 óráig;

péntek:

8.00-12.00 óráig.

Az érdeklődők fényképes szakmai önéletrajzait 2003. szeptember
15. napjáig „Megbízható 24989093" jeligére várjuk a Sajtóházba.

i k v rt.

PALYAZATI FELHÍVÁS

INGATLANKEZELŐ I S
V A G V O N G A Z O A L K O O O RT

S/.MJV Közgyűlése felhatalmazása alapján
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdalkodó Rt. pályázatot hirdet
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
határozatlan időtartamra szóló bérbeadására.
A helyiségeket 2003. szeptember 8. és szeptember 11. napján
a táblázatban megjelölt időpontokban lehet megtekinteni.

Cím

Rendeltetés

Alapterület
tn

!

Bánatpénz
(Ft)

Pályázati
alapár
(Ft)

iroda (szerkezetkész)

49

490.000

4.900.000

15.00

Kárász u. 5.

iroda (szerkezetkész)

57

570.000

5.700.000

15.00

Kárász u. 5.

iroda (szerkezetkész)

84

840.000

8.400.000

15.00

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

üzlet (szerkezetkész)

32

320.000

3.200.000

14.15

Dugonics tér 2.

raktár (szerkezetkész)

217

1.302.000

13.020.000

14.15

Lechner tér 8, szám alatti (új épületben lévő) parkolók:
Lechner tér 8.

épület alatti parkoló (P6)

18

72.000

720.000

9.00

Lechner tér 8.

épület alatti parkoló (P7)

19

76.000

760.000

9.00

Lechner tér 8.

épület alatti parkoló (P8)

19

76.000

760.000

9.00

További ajánlataink:
Batthyány u. 25. műhely

45

157.500

1.575.000

13.30

Párizsi krt. 26.

81

243.000

2.430.000

8.30

70.000

700.000

9.30

raktár

35

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 Vagyon gazdálkodó 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.(MM2.00 óráig.
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.)
ww,ikv.hu; e-mail.: kczcles@ikv.hu

Szeptember 10-én. szerdán:
Dr. Pintér Ferenc, a 2-es választókerület (Felsővárosi képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Tabán Utcai Általános Iskolában. Téma: a Vajda utcai Játszóterek felújítása. Vendégek: Újhelyi István, a terület országgyűlési képviselője. Kovács
János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási igazgatóhelyettese.
Kormos Tibor, a 6-os választókerület (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Bálint Sándor Művelődési
Házban, Temesvári kri.
Tóth Károly, a 11-es választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Béke Utcai Általános Iskolában.
Lauer István, a 12-es választókerület (Béketelep, Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Napos úti iskolában.

PALYAZATI FELHÍVÁS

SZMfV Közgyűlése felhatalmazása alapján
az IKV Ingatlankezelő 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

Bemutatás
időpontja

Karász u. 5.

műhely

Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petőfitelep, Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Balatoni Utcai Általános Iskolában.

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.

A helyiségeket 2003. szeptember 8. és szeptember 11. napján
a táblázatban megjelölt időpontokban lehet megtekinteni.

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

Sóhordó u. 25.

Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókeriilet (Szentmihály, Kecskés István-telep, Klebelsbergtelep, Gyálarét) képviselője fogadóórát tart 17.30-18.30-lg a Kecskéstelepi Művelődési Házban.
Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozsma)
képviselője fogadóórát tart 16.00-18.00 óráig a kiskundorozsmai ügyfélszolgálaton. Negyvennyolcas utca 12.
Kendered-Szabó Mihály, a 20-as választókerület (Makkosház)
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig az Ortutay Utcai
Altalános Iskolában.

BUDAPESTI SZÉKHELYŰ, ORSZÁGOS HÁLÓZATÚ

az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.

i k v rt.

Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály,
Kecskés István-telep, Klebelsbergtelep, Gyálarét) képviselője
fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a szentmlhályl óvodában.

szakoperátor

- középfokú élelmiszer-ipari végzettség vagy
- középfokú gépész- vagy műszerészvégzettség
Előnyt jelent:
- könnyűgép-kezelői végzettség
- számítógépes programok felhasználói szintű ismerete
A jelentkezéseket a megjelenéstől számított
I héten belül várjuk.
Érdeklődni lehet:
Ördögné Papdi Zsuzsa - humánerőforrás-vezető, tel.: 62/573-106
Kunsági Ferencné - humánerőforrás-asszisztens, tel.: 62/573-130

2.000 Ft + áfa ellenében

Ménesi Imre, a 22-es választókerület (Újrókus) képviselője fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a Vértói úti fiókkönyvtárban.
Dr. Szabó László, a 7-es választókerület (Közép-Újszeged) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Bálint Sándor
Művelődési Házban. Téma: Újszeged csatornázása.

Virág András, a 14-es választókerület (Alsóváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig az Alsóvárosi Általános Iskolában, Dobó utca 42.

Feltételek:

2003. szeptember 12-ig megvásárolható

Szeptember 8-án, hétfőn:
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Katolikus Közősségi Ház
könyvtárában, Kálvária tér.

Szeptember 9-én, kedden:
Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros, Béketelep)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától az élelmiszeripart főiskolán, Mars tér 7.

jelentkezését több műszakos munkarendbe.

A részletes pályázati kiírás

SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

Rendeltetés

Cím

Alapterület
m'

Bánatpénz
(Ft)

Pályázati
alapár
(Ft)

Bemutatás
időpontja

I. Üzlet
(szerkezetkész)

39

312.000

3.120.000

TO.OO ó r a

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 3.

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,
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
szerda:
de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-17.00 óráig
péntek:
de. 8.00-12.00 óráig.
IKV Ingadankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.)
www.ikv.hu: e-mail.: kezeles@ikv.hu
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MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASÓT

Megnézi Erdei Zsolt meccsét ?

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

TELEFON
K. I. azt kifogásolta, hogy 2 éve
visszaadta vonalas telefonját,
kérve a szolgáltatót, hogy törölje
adatait a listáról. Azóta mégis
több alkalommal megkeresték a
cég üzletkötői, hogy ismét vegye
igénybe a szolgáltatást. Olvasónk szerint ez megkérdőjelezi a
polgárok személyes adatvédelmi
jogainak tiszteletben tartását.
KÁDI PÉTER
BÁLINT JÓZSEF
tanuló:
műszaki ellenőr:
- Persze, természetesen. Ha ha- - Egyelőre nem tudom, a repülőzaérek, meg is kérdezem a csalá- napokra készülök a hétvégén,
dot, kimegyünk-e a sportcsar- szombaton este pedig valószínűnokba, vagy a tévében akarják leg osztálybulira megyek. A tévénézni. Madár győzni fog, ebben ben azért szerintem a többiekkel
kilencven százalékig biztos va- együtt megnézem, és az újságban
gyok, de jólesik szurkolni. Kokó- szintén elolvasom, mi is történt
nak is drukkoltunk mindig, sze- pontosan. Az eredmény érdekel
retném, ha Madárt a szegedi si- ; igazán, bár - úgy gondolom - egy
ker közelebb vinné a világbajnoki veretlen bajnok esetén ez nem
címéhez.
kérdés.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden
az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel és
látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai
felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészet osztályán történik.

VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészet (nem baleset!!) ügyeletet a Sebészeti
Klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészett osztályán, az egyéb sebészet gyermekbetegeket a Sebészeti Klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszünet napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészet klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben. Tel: 547-174.

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

HOROSZKÓP
Q l ^ KOS: Sokan csodálják a magáz d I biztosságát. Önnek a maradi felfogású emberekhez is van türelme. A szerelemben viszont tanácstalan, pedig egyszerre több hódolója Is akad.

MÉRLEG: Késő este a Hold szextilbe kerül a Plútóval, a rejtett, titokzatos, legalsó rétegek, az élet és a társkapcsolatok igazi értelme foglalkoztatja
most gondolatait.

BIKA: Fárasztja, hogy annyit kell
*
! futkosnia másokért, saját ügyei pedig elintézetlenül tornyosulnak. Üzleti elképzelései sem úgy alakulnak, ahogyan
szeretné.

SKORPIÓ: Kedvesétől várja a
I megoldást mindenre
Vállaljon
részt a tervezgetésben, hogy felmentse a
(eladatok súlya alól, mert számára Is terhes
lehet a sok vállalás.

fV^

NYILAS: Az önhittség a kiemelkedő teljesítmény kísérője. Próbáljon meg alkalmazkodni. Kerülje a kiélezett
helyzeteket és partnerét se kényszerítse
semmire, mert ma senki nem akar engedni.

IKREK: Ne várjon hálát, ha valaI kinek jót tesz. Különösen a férfiak
szenvednek attól, ha lekötelezettnek kell
érezni magukat. Ön akárhol van, biztos lehet benne, hogy ott történik valami.

I

KÓNYA GÉZA
tanár:
- Nézem a tévében, mert nagyon érdekel a boksz. Követem
Madár címeit és meccseit, Szeged pedig erre az estére bekerül
a világ híreibe. Édesapám is bunyózott, persze nem ehhez hasonló magas szinten. Én meg
csak szurkolok messziről, tanárembernek nem való a boksz, bár
az önfegyelmet ebben a sportágban is tisztelem.

RÁK: Talán ezen a héten vágy
ébred önben valakire, aki közel áll
önhöz. Lehet, hogy a volt partnere küld egy
forró e-mailt. De lehet, hogy jelenlegi szerelme üzleti úton van és onnan gondol önre.

JtMBAK:
Házas-, vagy üzlettársa
Z J A . i nehéz helyzetbe kerülhet, aminek
anyagi következményei is lehetnek. A szerelemben váratlan fordulat, fergeteges kapcsolat szakíthatja el a régitől.

0 J

OROSZLÁN: Sok pozitív képességgel rendelkezik, melyek segítségével ellensúlyozni tudja a valós világ hiányosságait, de veszélyessé is válhat, ha az
álmodozást túlzásba viszi.

| VÍZÖNTŐ: Vonuljon kissé magáIba, készítsen számvetést eddigi
életéről, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket valóban meg akar tartani és melyek
azok, amiket el kell hagynia.

SZŰZ: Úgy érzi, „megőrül", ha
^ ^ nem tudja valakivel megosztani a
gondjait. Az persze sokat számít, kinek mondja el, de mindenképpen olyan valakinek, akiben megértésre és érző lélekre talál.

HALAK: Minden elhatározás kér^ ^ i d é s e , állítják sokan, de ebben a
helyzetben nincs igazuk. Ha önnek megtetszik valaki, rögtön igyekszik kiszimatolni,
hogy biztos lehet-e a sikerben.

SÁNTÁNÉ TÓTH MÁRIA
egyetemi hallgató:
- Naná, egyértelmű. Minden
magyarért nagyon szurkolok a
képernyő előtt, Kokóért is végigaggódtam az összes menetet.
Sokszor nem is merek odanézni,
mert annyira féltem őket, hogy
egy rossz mozdulattal elvesztik a
címüket. Persze nem csak a bokszolókat figyelem, buzdítom az
úszókat, kajak-kenusokat, tornászokat is.

ÁLLATMENHELY
B. K. úgy véli, hogy hamarabb is
meglett volna az állatmenhely
területe, ha az összegyűlt pénzt
elsősorban erre fordították volna.

PANNON

G S M

T»T»» Az élvonal .

SZETÁV
A Szetáv ügyfélszolgálati irodájában járt V. Gy. olvasónk az unokájával. A hosszú ideig tartó várakozás alatt a kislány WC-re
szeretett volna menni, de erre ott
nem volt lehetőség. V Gy. szerint
a szolgáltatóknak gondolni kellene az ilyen helyzetek megoldására is.
JÁTSZÓTÉR
A Római krt.-on játszóteret épített az egyik párt,
amely azonban nem felel meg
az uniós előírásoknak. H. A.
azt kérdezi, hogy jövőre mi
lesz a sorsa ennek a gyermekek számára nagyon is szükséges, de korszerűtlen játszótérnek?

POSTABONTÁS

Mi van a Millecentenáríumi
ligetben és környékén ?
Az „Örömmel találkozom személyesen választóimmal" című
cikk olvasása közben jutottak eszembe az alábbi gondolatok:
Képviselő úr, feltételezem, tudja, merre található a Millecentenáriumi liget. De járt-e arra mostanában? Ha igen, tisztában
kell legyen azzal, hogy az ott uralkodó állapotok láttán a fenti elnevezés enyhén szólva is ironizáló jellegű. Én közvetlenül a liget
mellett lakom és a tavalyi évig az akkori önkormányzati képviselő úr (többünk személyes kérésének is eleget téve) feladatának
tartotta a liget állapotának személyes figyelemmel kísérését,
évente legalább kétszer füvet is nyírtak (a területen gazdagon nő
a parlagfű, gondolom, nem kell hozzá kommentár, hogy Szeged
ilyen szempontból az egyik legfertőzöttebb magyar város). Örültem, hogy megjött a tavasz, de hiába vártam, a füvet mindezidáig még egyszer sem nyírták le. A polgármesteri hivatal illetékesénél jártam ez ügyben, a fenti cikkben említett mobiltelefonszámon (amelyen ön szerint a nap bármely szakában el lehet önt érni) próbáltunk hívni önt, sikertelenül. A fű most már kb. 1 méter magasságú. Vajon őszig még mennyit nő? Ide tartozik még,
hogy a területet több hajléktalan bitorolja, a probléma szociális
része mellett a higiénés kérdés fontosságára világítok rá. Ha
minden marad ebben az állapotban, a későbbiekben reális a fertőzésveszély.
A másik kérdésem a bget mellett haladó Csáky J. utca forgalmára
vonatkozik. A Szegedi Közlekedési Vállalat telephelye mellett (a 8-as
trolibusz végállomása is) üzemelő benzinkútról az üzemanyag-felvételt követően a gépjárművek nem fordulnak vissza, hanem a közlekedési vállalat területén átjönnek, egy sorompón bárkit kiengednek, és
máris dübörögnek a kamionok, teherautók, stb. Ez ügyben az utca lakói kaptak egy semmitmondó levelet, mely szerint az éjszakai időszakban korlátozzák a Csáky utcában az áthajtást, azonban úgy gondolom, egyrészt sokan tartózkodnak otthon napközben is, másrészt
hosszú távon a lakások állagának romlásához vezet a nagy forgalom,
ugyanis a ház és a közút közötti távolság csak pár méter. Hogyan lehetséges az, hogy egy vállalat területére bármely gépjármű behajthat,

Küldje el válaszát
H
T __X1
a kérdés napján 17 óráig,
ICJEN
H
NEM
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS uámlázázi normál tarifa szemttörtánlc

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delniagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZILI KAROLINA
Szeptember 4., 10 óra 45 perc, 3280 g. Sz. :
dr. Bilecz Rita és dr. Szili Barnabás (Szeged).

HAJZER KATA
Szeptember 4., 11 óra 3 perc, 3220 g Sz.:
Kamut Gizella és Hajzer Béla (Szeged).

DICSŐ ANDRÁS
Szeptember 3., 20 óra 38 perc, 3850 g Sz..
Hódosí Mónika és Dicső László (Szeged).

SEFFERDÓRA
Szeptember 2., 13 óra, 3780 g Sz.: Pabk Ildikó és Seffer Zsolt (Szeged).

tetszés szerint áthaladhat, és utána egy, a városi közút előírásainak

KORICZA DÁVID

korántsem megfelelő minőségű közutat használ?
Képviselő úr, felkérem, lehetőségeihez képest szíveskedjék a fenti
problémákkal is foglalkozni.
Képviselő úr, az ügyben tett fáradozását előre köszönöm.
Egy olvasó, aki a Millecentenáriumi liget mellett lakik
(név és cím a szerkesztőségben)

Szeptember 4., 9 óra 45 perc, 3810 g. Sz.-.
László Szilvia és Koricza Csaba (Pusztamérges).

RADICS FANNI DORKA

Háromkirályok...
Lapjuk - „Isten éltesse" rovatában a Gáspár névnap köszöntése apropójából megemlítették,
hogy „a biblia" szerint Menyhért és Boldizsár mellett a háromkirályok egyike volt... A
Délmagyarország mint tekintélyes napilap, mely több tízezer
olvasót tájékoztat, nem engedheti meg, hogy - feltételezvén
véletlenül - ilyen bakit kövessen el, mint az ominózus rovatban.
A Bibliában, pontosabban az
Újszövetség könyveiben eredetileg szó sincs királyokról - de

Vezessenek

NAGY NORMAN
Szeptember 4., 10 óra 57 perc, 3330 g Sz.:
Szombath Krisztina és Nagy Krisztián (Szeged).
Szeptember 4., 13 óra 20 perc, 3190 g. Sz.:
Radics Katalin Anna (Kiskunhalas).

ami biztos - , az említett nevek
egyike sem szerepelt soha. Szerepel viszont a (magosz) perzsa
jövevényszó, ami: mágust, varázslót, csillag- és álommagyarázót és egyéb titkos „tudományok" ismerőjét, művelőjét jelenti.
A királyokat némely Biblia
„bölcseknek" fordítja - mondani
sem kell, helytelenül.
A háromkirályok későbbi legenda; nevük a „költészet" világába tartozik.
STÉGELMAYER KÁROLY,
SZEGED

óvatosan!

Csongrád megyében az idén 245 könnyű, 199 súlyos és 20 halálos
baleset történt. Négyszázheten könnyű, kettőszázhuszonöten súlyos,
huszonketten pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a
megye útjain kilenc balesetben tizenhármán könnyű, nyolc balesetben kilencen súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember életét vesztette.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

KOPASZ LILI ZSANETT
Szeptember 4., 16 óra 35 perc, 3630 g Sz.:
Mile Kitt és Kopasz András (Sándorfalva).

LÓCZI DORINA
Szeptember 4., 8 éra 35 perc, 3000 g Sz.-.
Frank Franciska és Lóczi Gábor (Makó).

DUSKA ELIZABET LAURA
Szeptember 4., 13 óra 50 perc, 3000 g. Sz.:
Motyovszki Melinda és Duska Tamás Krisztián (Szatymaz).
VÁSÁRHELY

SOMOGYI VIKTÓRIA
Szeptember 4., 12 óra 10 perc, 2900 g. Sz.:
Török Eszter és Somogyi Imre (Hódmezővásárhely).

KŐVÁGÓ TIBOR KÁROLY
Szepember 4., 13 óra, 3250 g. Sz.: Nagy
Krisztina és Kővágó Tibor (Hódmezővásárhely).

MISKOLCZI MIKLÓS
Szeptember 4., 13 óra 25 perc, 3540 g. Sz.:
Sípos Csilla és Miskolczi Tamás (Hódmezővásárhely).

Gratulálunk!

PIACI ÁRAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC AKTUALIS

ÁRAI

GYÜMÖLCSÖK
Görögdinnye 3 0 - 3 5 , sárgadinnye 100-120,
őszibarack 160-300, nyári alma 4 0 - 9 0 ,
szilva 8 0 - 1 2 0 , körte 125-225 forint kilónként.

IMPORTGYÜMÖLCSÖK
Narancs 280, citrom 250, zöld citrom 70,
grépfrút 450, nektarin 480, őszibarack 480,
kivi 75, a banán 177 forint kilónként. Zöld
alma 40 forint darabonként.

ZÖLDSÉGFÉLÉK
Rántani való albatök 2 5 - 4 0 , brokkoli
1 4 0 - 1 7 0 , cukkini 5 0 - 1 0 0 , patisszon
5 0 - 7 0 , kígyóuborka 1 0 0 - 1 1 0 , szelni való uborka 4 0 - 6 0 , fürtös uborka 8 0 - 9 0 , a
fóliás paradicsom 6 0 - 7 0 , szabadföldi
paradicsom
40-50,
vöröshagyma
6 0 - 7 5 , importvöröshagyma 75, lilahagyma 9 0 - 1 0 0 , fokhagyma 2 8 0 - 3 8 0 , importfokhagyma 400, újburgonya 6 5 - 7 0 ,
káposzta 4 0 - 5 0 , kelkáposzta 8 0 - 1 0 0 ,
kínai kel 7 0 - 8 0 , lilakáposzta 1 1 0 - 1 2 0 ,

gyökér 3 0 0 - 4 0 0 , sárgarépa 3 5 - 9 0 , spenót 1 7 0 - 2 0 0 , sóska 2 3 0 - 2 5 0 , a jégcsapretek 100, pritaminpaprika 9 0 - 1 2 0 ,
lecsópaprika 6 0 - 8 0 , almapaprika 120,
cseresznyepaprika 1 0 0 - 1 1 0 , fűszerpaprika 8 0 - 1 0 0 , t. v. paprika (kilós)
8 0 - 1 5 0 , zöldbab 1 0 0 - 1 2 0 , padlizsán
100 forint kilónként. A zeller 4 0 - 8 0 , karalábé 3 0 - 5 0 , csemegekukorica 2 5 - 3 0 ,
fejes saláta 4 0 - 5 5 , fodros saláta
6 0 - 7 0 , a hegyes erős paprika 1 5 - 3 0 forint darabonként. A petrezselyemnek 20,
a gyökérnek 3 0 - 1 5 0 , a kapornak 2 5 - 3 0 ,
a vegyes csomós zöldségnek 9 0 - 1 3 0 , a
zöldhagymának 5 0 - 7 0 forint csomója.

SZÁRAZÁRUK ÉS EGYÉB TERMÉKEK
Csiperkegomba 320, szárazbab 260-600,
sárgaborsó 140, lencse 220-250, dióbél
850, mandula és mogyoróbél 1300, mák
340-380, földimogyoró 340, mazsola
300-1500, száraztészta 300 forint kilogrammonként. A tyúktojás 3 0 darab
3 3 0 - 4 5 0 forint, az egykilós kiszerelésű rizs
140 forint kilónként.

—
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De nehéz az iskolatáska...
tiszteltetés volt számomra,
hogy Sz. Koncz István a dalok
témájával, illetve keletkezésével kapcsolatos feljegyzéseimre ilyen módon igényt tartott.
Ezek a hangulatos, kicsi, novellaszerű írások életszerű epizódokkal is kiegészítik egy-egy
kiválasztott dal történetét.
- Nem csak ír. Dél-dunántúli tanyáján, ahol él, a lovak
és szamarak tartása
mellett
(tudni lehet, hogy a „disznókat" Pesten hagyta) egyik
gyakori
időtöltése
kedvenc
íróinak olvasása. Mi vonzza
Krúdy
világában?
- Krúdy szerintem olyan költő, aki tulajdonképpen prózában ír verseket. Hihetetlenül
gyönyörű mondatokat szerkeszt, csodálatos képeket jelenít meg. Ő maga lassan ért el
idáig. Fiatal korához képest is
nagyon sokat változott, idővel
eszméletlenül jókat írt. Szerintem és sokunk szerint is ő az
egyik legjobb klasszikus magyar író. Mondanom sem kell,
hogy ő is azok közé tartozik,
akiket nem igazán becsültek
meg a maga idejében. Nekem
már valóságos Krúdy-gyűjteményem van otthon.

Neki is, mint ezen a héten olyan sok diáknak, ugyancsak
nehéz volt az iskolatáska. A gyerekkor élményei egy
sikeres felnőtt jövőjét alapozták meg, még akkor is, ha
iskoláskorában Demjén Ferencet félénknek, majdhogynem visszahúzódó srácnak tartották.
- Félénk kisfiú nem vagyok
már, de nem voltam már húszéves koromban sem. Hajtottam azért, amit szerettem volna elérni, s eközben kénytelen
ehhez idomulni az ember.
Tény, hogy eleinte nehezen
beszéltem nyilvánosság előtt.
Nem voltam igazán jó riportalany sem, de mivel volt egy
eredendő affinitásom arra,
hogy kimondjam, kifejezzem
azt, amit érzek, gondolok, idővel leküzdöttem ezeket a gátakat - idézi fel a korai nehézségeket a népszerű énekes.
Négyévesen költöztek Pesten a Kertész utcába Miskolcról, mert édesapját politikai
nézetei miatt elküldték a diósgyőri vasgyárból. Négyen
vannak testvérek, a többiek
civil foglalkozásúak.
- Vegyésztechnikusnak
készült, majd Gosztonyi Jánosnál tanult zongorázni,
orgonálni. Egy harmonikás
fiatalkori képét is láttam. Bátyján kívül, akivel nyolc éven át
együtt zenélt, nem volt másik
muzsikus a családban?
- Nem, de tulajdonképpen
mindenkinek volt valami köze
a zenéhez. Édesanyám nagyon jól énekelt. Apám kórista
volt. Ők sajnos már nem élnek. Bátyám nyugdíjas, vagy
harminc éve nem zenél. Mivel
csak a nővéremnek vannak
gyerekei, s ők is abszolút más
foglalkozásúak,
zenészként
nem valószínű, hogy lesz követőm a családban, de még a
Demjén nevet sem viszi tovább senki. Úgy maga a név,
mint az a fogalom, amit ez a
név a nagyközönségnek jelent,
velem lezárul.

A példakép
- Volt példaképe?
- Erről azért ne beszéljünk,
mert az ember tisztelhet valakit, de nem biztos, hogy ő lesz
a példaképe. Mondhatnék
rengeteg nevet az én generációmból, s a megelőző generációból is, akiket nagyon szeretek, de nem azért, mert példaképemmé választottam őket.
- Miklós Tibor Keresem a

szót, keresem a hangot című
interjükötetében
nyilatkozva
nagyra értékelte a pályatársak között Orszáczky Miklóst,
aki „olyan fogékonysággal érzett rá a legmodernebb,
angolszász eredetű zenei stílusokra, mintha nem is a Józsefvárosban,
hanem Liverpoolban
vagy
Chicagóban
született volna." Mivel a hazai menedzsment
szinte tudomást sem vett róla, idejekorán Ausztráliába
szerződött. Tud-e róla valamit?
- Igen. Találkoztam vele sokat Ausztráliában és alkalomadtán itthon is. Sikeres pályát futott be odakinn, s máig
kitűnően zenél.

Mesterséges sztárok
- Szinte az említett
könyv
megjelenésével egy időben első díjat kapott az 1977-es
táncdalfesztiválon.
Kilencszer
adott nagyszabású
koncertet
a Biulai>est
Sportcsarnokban.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon önálló koncertje
volt.
1996-ban könyv jelent meg az
életéről Demjén - Félszáz év
címmel Sz. Koncz István tollábóL Az Artisjus
kimutatása
szerint Magyarországon
játszott 10 dal közül négy az ön
szerzeménye, s ezen belül az
első kettő is az öné. Ma már
nyugodtan
elmondhatjuk,
ilyen sikerekkel a háta mögött
bízvást mehetett volna ön is
külföldre.
- Én ezt egyszerűen lekéstem. Amikor jöhetett volna a
világsiker, nem volt hozzá útlevelünk, nem volt nyitott számunkra ez a lehetőség. A menedzselésünkkel akkor foglalkozó Inter-Koncert és a magyar hanglemezgyártó vállalat
kétkedve fogadta ennek még a
gondolatát is. Ma van néhány
Amerikában próbálkozó fiatal
magyar zenész, aki már régen
nem lesz magyar, mire esetleg
világsikert tudhat a magáénak. Ez egészen biztos.
-Aztakarja
mondani, hogy
akinek ilyen ambíciói
vannak, a nemzeti
identitásáról
is le kell mondania, a magyarságát is fel kell adnia?

Három feleség
- „A valakihez, vagy valakikhez való tartozás közül én
inkább a valakikhez való tartozást tartom fontosnak"
nyilatkozta
pályája
elején.
Időközben sajátosan
alakult
az élete: háromszor
nősült,
gyermeke nem született. Hogyan fogalmazná újra az egykori választ?

Demjén Ferenc lekéste a

világsikert.

- Nem. Csak azt mondom,
hogy kint kell élni. Senki nem
tud innen, Magyarországról
világsikert csinálni. Ehhez kint
kell lenni, s meglehetősen
hosszú ideig kint is kell maradni. Ami engem illet, nem
mondom, hogy nem ábrándoztam néha többről, de nekem nagyon jó a magyar siker
is. Nekem ez majdnem „mindent" jelent.
- Az első idők
örömteli
amatőrzenélése után ön által
is felvállalt szerepkör lett a
pénzért zenélés, ami a tényleges lelki indítékot nem befolyásolta.
Hogyan érzi, kiszolgáltatottabbá
vált-e
az
ön által képviselt - évtizedeken át tartós értékeket fel-

Made in Hungary-díjat kapott 1978-ban. Huszka Jenő-díjas lett 1994-ben, s életművéért
1997-ben is. Ugyanekkor kapta az eMeRTon-dijat és az Arany Zsiráf Életműdíjat is. Tíznél több önálló
CD-je jelent meg. 570-nél több dalhoz van köze. De a számszerű adatoknál is többet elárul Demjén
Ferencről dalainak egy-egy sora: „Miért él bezárva lelkünk?" (Úgy ébredni fel c. dal a 2000 éves
álmokról), „Kétezer éves álmunk, / hogy jó oldalon állunk..." (Kétezer éves álmunk c. dal), „Tisztán
születünk, reményben, fényben. / Mi meg nem változunk, csak a világ..., / S ha egy rég elveszett szó
zeng a zenénkben, / tudd meg, hogy kerestük, éveken át." (Valahol réges régen c. dal a 2000 éj kell c.
albumról), „Bűnök nélkül? Nem hiszem, hogy ártatlanabb lennék..." (Bűnök nélkül c. dal a 13-ról), s
még egy sor erről az albumról: „Az a baj, hogy most is víz alatt élünk, s fejünk felett húznak el a
csónakok".

mutató - zenei irány a pénz és
mindenáron
való
karrierizmus, a mesterségesen
csinált
sztárok
világában?
- Mi szinte gyerekkorunk óta
játszottunk, nagyon sokáig fillérekért. Később nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem egy olcsó
műfaj. Maguk a hangszerek, a
műszaki háttér fejlesztésének
biztosítása nagyságrendekkel
nagyobb költségvetést követelt. A rendszerváltással is nagyon sok minden megváltozott. Ma szinte csak azt lehet
eladni, akire, amire széles körű kereslet van. Ez a voltaképp
kapitalista üzletszellem sok
értékes kezdeményezést tesz
piacképtelenné. Szerencsére
mi még eladhatók vagyunk.

Lovak és Krúdy

DEMJÉN FERENC

- Egykor azt
nyilatkozta:
,Amikor mi elkezdtük,
minden segítség nélkül,
nekünk
nagyon jót kellett ahhoz csinálnunk, hogy
felfigyeljenek
ránk." Milyennek látja a ma
kezdő, komolyabb
indítékkal
rendelkező, tehetséges
fiatal
zenészek érvényesülési
lehetőségeit?

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

- Nagyon szomorúnak. Bár a
mai fiatal generációt, megmondom őszintén, nem nagyon hallgatom - nekem már
ez egy más műfaj -, nagyon sokukat ismerem. Tudom róluk,
hogy tehetségesek és jó irányban haladnak, a helyzetük
mégis kiábrándító. A mostani
menedzsmentek kifejezetten
rámentek a gazdasági célú
muzsikálásra. A lemezkiadókkal együtt mostanság nem azt
keresik, aki tényleg jó, hanem
aki gyors pénzt hoz nekik. Úgy
gondolom - remélem - , hogy
ez nem tarthat hosszú ideig.
- Sokoldalú zenész:
baszszusgitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, producer,
lemezkiadó.
Készített
filmzenét. 1987-ben a Szerelem első
vérig című film
betétdalát
énekelte. Közreműködött
misében, rockoperában,
játszott
dzsesszalbumokon.
írt musicalt. 1989-től szólista. Mindezek mellett még írásra is jut
ideje, A város mindőrökre című,
2001-ben
megjelent
könyv
egyik
társszerzője.
Mondana erről pár szót?
- A könyv általam írt része
már régebbi keletű. Nagy meg-

- Mára kiegyenlítődött a két
oldal. Mindkettőhöz való tartozás egyaránt fontos. Bizonyítja ezt egyrészről az, hogy
valamikor velem együtt felnövő barátaim közül nem egygyel még ma is együtt dolgozom, másrészről a tény,
hogy Rebeccával már másfél
évtizede együtt élünk.
- Dalokat írt Katona Klárinak, Kovács Katinak, Zoránnak,
később
Dalidának,
Danny Mirrornak.
Szövegei,
zenéje egyaránt szól ötévestől
hetvenöt évesig
mindenkinek.
„Hiszek abban, hogy van közös nyelv, ami összeköti az
embereket. A játékot
közösen
kell lejátszanunk..."mondta egyszer. A dalaival
egyfajta
közvetítői szerepet kívánt vállalni ember és ember között?
- Legalább annyiban, hogy
amit nem tudnak megfogalmazni, elmondani az emberek, megteszem én helyettük a
dalaimban. Remélem, hogy
erre szükség is van. A világ ma
nagyon gyorsan változik, és
vele az emberek is. Ez valamelyest rám is vonatkozik. A
nézeteim ma is változatlanok.
Mindig ugyanazon az oldalon
álltam, és mindig azon is fogok állni. Az viszont változik,
hogy mit kell ma mondanom.
KADA ERIKA

Nefertiti
m u m i a j a ferne?
/
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Valószínűleg nem az egyiptomi
újbirodalom legszebb asszo-
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Tyúkanyó és a két lábon járó
enciklopédiák

nyának tartott Nefertiti múmiáját, hanem egy férfi holttestét tárta fel a Királyok Völgyében dolgozó brit-amerikai
régészcsoport - állítja Zahi
Havasz, az Egyiptom ókori

Az uniós csatlakozásig hátralévő hónapokban megfigye-

műkincseit felügyelő legfel-

lőként dolgozó huszonnégy magyar képviselő munkáját

sőbb tanács vezetője.

szegedi tolmácscsapat segíti. Tagjai a napokban foglalták
el állomáshelyüket a belga fővárosban, vezetőjükkel még

MTI PANORÁMA

indulás előtt beszélgettünk.

A régészcsoport múmiaszakértője, Joann Fletcher júniusban jelentette be, hogy a luxori temetkezési hely egyik titkos sírkamrájában három múmiára bukkantak, amelyek közül az egyik nagy valószínűséggel Nefertitié. Az angol kutatónő elméletét a múmia és
az ókori királynéról készült
szobrok és képek között felfedezhető fizikai hasonlóságokra alapozta. Ezek között
szerepel a szoros homlokpántnak a
benyomódása,
amelyet Nefertiti egykor viselt,
a kétszer átlyukasztott fülcimpa és a borotvált fej.
Zahi Havasz azonban már a
felfedezés bejelentésekor elvetette Fletcher elképzelését,
mondván, a Királyok Völgyéből előkerült holttest biztosan
férfié. Még a régészcsoport vezetője, Don Brothwell is elismerte jelentésében, hogy a
múmia nemét nem sikerült
egyértelműen tisztázni. Havasz szerint a kétszer átlyukasztott fülcimpa nem bizonyít semmit, mert általában
mindkét nemre jellemző volt
ez a szokás, és Nefertiti korában, az Amarna-korban
amúgy is inkább a férfiak viseltek fülbevalót.
- Az uralkodónők általában
a parókájukon és nem a fülükben viselték a függőket hangsúlyozta az egyiptológus. Fletcher elmélete ellen
szól az is, hogy a Királyok
Völgyéből előkerült múmia
csípője igen keskeny, Nefertiti viszont hat gyermeknek
adott életet, és ez a fizikai
megterhelés nem múlhatott
el minden nyom nélkül. A
kétségek eloszlatása végett a
holttestet hamarosan röntgenvizsgálatnak vetik alá,
hogy szülésre utaló nyomokat keressenek a múmiában.

- Jövőre, amikor májusban
Magyarország is uniós tagállammá válik, a brüsszeli intézményekben természetesen
tolmácsokra is szükség lesz. A
most kint dolgozó hét magyar
tolmács egyéves szerződést írt
alá - tájékoztatott vezetőjük és
egykori tanáruk Durham Dávidné. - A véglegesített állásokért ősszel szigorú vizsgákat
kell letennünk uniós ismeretekből. De már most szükség
van ránk, hiszen megfigyelő
státusban jelenleg is járnak ki
magyar képviselők a belga fővárosba. Minden új tagország
esetében az alkalmazkodóképes fiatalokat részesítik előnyben, akik kezdetben hétfős
csoportokban tolmácsolnak
egy „tyúkanyó", vagyis egy tapasztaltabb társuk irányításával.

ham Dávidné. - Nekünk azért
lesz kivételesen nehéz dolgunk, mert más tolmácsok általában csak az anyanyelvükre
fordítanak, mivel azt tudják
legjobban. Az olyan külföldi
azonban egyelőre ritka, aki
nemcsak megért bennünket,
de megfelelő szinten tolmácsolni is képes magyar nyelven, ezért valószínűleg angolról és angolra egyaránt fordítanunk kell. Ez pedig óriási
felelősség. A magyar előadó
beszédét tehát lefordítjuk angolra, és mert azt a szöveget
fordítják a többi nyelvre, nagyon felkészülten kell beülnünk a tolmácsfülkébe. Némi

A magyar tolmácsok vezetője szerint az első hetek várhatóan az ismerkedéssel telnek el, amikor is mindenekelőtt a magyar képviselőkkel
igyekeznek
zökkenőmentes
együttműködést kialakítani. A
kinti
illetékesek
mindent
megtesznek a munka gördülékenysége érdekében. Ezt
például az is jelzi, hogy a
brüsszeli konferenciaépületet
úgy rendezik be, hogy egy
strasbourgi kényelmetlenség
ne ismétlődhessen meg. Az
ottani
nyitóünnepségen
ugyanis csupán a lengyel és
magyar tolmácsok fülkéje fért
be a tanácsterembe. A többiek
az alagsorból, monitoron követték az eseményeket.

épülete Strasbourgban.

- A kiköltözés fontos része,
hogy minél hamarabb átverekedjük magunkat a belga
bürokrácia útvesztőin, hiszen
a kemény munka rövidesen
elkezdődik - magyarázta Dur-

PODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de maga
sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
„Ejnye már, meddig lustálkodsz! Ráérünk majd aludni a föld alatt",
visszhangzott a fejemben, az égre néztem, s mellettem a földet fogtam
marékra.
Fölültem, a távoli nádasban Alice Cooper buzogányt szedett egy
fiatal költőnővel, aki hangosan üvöltve sírt, s könyörgött a sztárnak,
darálja le elevenen, különben publikálja. Alice meg csak bicskáját
villogtatta, hogy ugyan bébi, túl ornamentikus a te poétikád, húsból
húst akarsz, szellemtelen gagyi, inkább tedd magadévá Phil Coliinst,
hátha benne lesz a hármasbefutóban.
Fölpattantam, Alice biztosan tudja, merre van a lemezbolt, de
addigra olyat csinált a költőnővel, hogy el kellett fordítanom a fejem,
s ha valamikor beszélni fogok róla, egy napon, amikor majd már
mindent szabad nekem.
Szomorúan ballagtam az erdő felé, és eszembe jutott, milyen szomorúan tudok ballagni az erdő felé, és keveset is nevettem életemben, és ettől még szomorúbb lettem, annyira, hogy dalra fakadtam:
„Érzem minden porcikámban, hogy egy kislány Korzikán van..."
Idegtépő pillanatok voltak ezek, de ahogy haladtam egyre beljebb
és beljebb az erdőbe, a sötétség nagy nyugalmat kölcsönzött, azt
mondta, elég lesz tíz év múlva megadnom.
Bizony, ha nem hallom azt a szép dobszólót, eltévedtem volna
magam.
A hang irányába fordultam, s mikor kiszűrtem a visszhangokat,
megszaporáztam lépteimet.

Az Európai Parlament

túlzással, valamennyien két
lábon járó enciklopédiák leszünk. Brüsszelben dolgozunk

ugyan hivatalosan, és havonta
egy hétre elutazunk Strasbourgba a plenáris ülésekre.
•

V

Durham

Dávidné

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Egy kis tisztáson Cozy Powell dobolt, a Tánc az ördöggel dobszólójába gabalyodott bele teljesen, amikor épp belépett volna a gitár,
újra fölvette saját ritmusát, kacsintott, és a háta mögé intett.
„így megy ez végestelen végek óta", mondta hirtelen, és megint a
háta mögé kacsintott, fölengedte a lábcsint, s egy csavarkulccsal
állított rajta.
Mi a szősz?, mondtam magamban, s a legkevésbé ismert változatra
gondoltam, amely szerint a szösz a tilolt és gerebenezett len vagy
kender rostjainak megfonható tömege. A lexikon szerint.
Lassan oldalazva mozogtam, nehogy a szemembe kapjon a látvány,
mikor felzúgott a fejemben: „Ez a gyerek olyan körülményes, hogy ha
elküldöm szódáért, vajat hoz, de csak a saját temetésére érvissza." És:
„Már megint mit csinálsz!? Ne szerencsétlenkedjél!"
Megráztam a fejem, a dobos lehajolt, s mögötte egy szép
görögkeleti-mintás pamlagon ott feküdt egy hatalmas fekete nyúl,
fehér lepedővel letakarva, a nyúl lábai között térdelt egy ember, úgy
láttam John Updike az, és megpróbál segíteni a nyúlnak a szülésben.
John fél szemmel rám pillantott: „Ez lesz az első húsvéti tojás."
Mellette Günter Grass ült egy sámlin, noteszt kucorgatott meztelen
térdein, s szemüvege fölött kibeszélt: „Itt nem lesz többé probléma!
Soha! Följegyzek mindent Fölírom, hogy ml volt előbb! A nyúl vagy a
tojás! És az utókor meg fogja tudni! És hálás lesz!"
„Ugyan, tati, be kéne venni a gyógyszeredet", mondta egy mellette
ülő fiúcska, aki valahonnan a peloponészoszi félszigetről származott,
japánul verselgetett, és a multikultúra volt a szakterülete, azt akarta
megtudni, milyen hatással van saját magára.
John hátraszólt: „Günter testvér, szólj, légy szíves Cozynak, hogy
valamivel lassabban dolgozzon a lábgéppel, mert erre a ritmusra nem
találok fogást se a tojáson, se a nyúlon."

Az ottani parlamenti tanácskozásokon naponta legalább
hét-hét órát dolgozunk egyfolytában. A tolmácsfülkékben mindig hárman ülünk, az
egyikünk a beszélővel szinkronban fordít, a másikunk segít neki: jegyzetel és az elhangzó számokat írja le. Harmadik társunk ez idő alatt pihen, de ő is követi az ülés
rendjét,
mert
amikor
húsz-harminc
percenként
váltjuk egymást, mindenkinek
tudnia kell, hol tart a tanácskozás. Előfordul, hogy uniós
delegációt kísérünk Magyarországra, vagy más uniós intézményekben tolmácsolunk.
Ekkor a hallgatóságnak nem
szinkronban, hanem - a magyar tolmácsoknak szokatlan
módon - a húsz-harminc perces beszédek után tolmácsoljuk az elhangzottakat.

Brüsszelben
eredetileg
nyolcvan magyar tolmácsot
akartak foglalkoztatni, a kemény vizsgákat azonban eddig csak negyvenen tették le,
és az uniós ismeretekből még
ezután kell számot adnunk.
Rendkívül fontos a tolmács
előadó-képessége és tájékozottsága,
elengedhetetlen,
hogy érett személyiség legyen
és hogy három nyelvet tudjon.
Érdekesség, hogy a kiváló szegedi képzés jóvoltából a mostani magyar tolmácsok mindegyike kötődik városunkhoz.
Legrégebben, a csatlakozási
tárgyalások kezdete óta Szepesiné Hunyadi Judit dolgozik
Brüsszelben. A belga fővárosban tevékenykedő csapat tagjai Sándor Claudia, Rotyis Anna, Kiss Attila, Majzik György
és Szűcs Péter.
DOMBAI TÜNDE

A fűben találtam egy papírlapot, valami hirdetés volt rányomtatva,
egy lemezbolt hirdetése, de a címet már elmosta az eső.
Fölemeltem, odaléptem Cozyhoz, Johnhoz, Günterhez, de csak a
fejüket rázták, nem tudnak semmiféle lemezboltról.
Jól van, rázzátok csak a fejeteket", mondtam, mikor láttam, hogy a
pamlagon fölemeli fejét a húsvéti nyúl, a füleivel felém integet, de már
nincs ereje megszólalni a végtelen szüléstől.
Szánalmasan a nyúlhoz léptem, megfogtam a kezét mintegy
részvétileg, s ebből némi erőt mentve mégis megszólalt.
„Volt Itt lemezbolt, fiacskám, itt a sarkon, a metrólejáró mellett, de
csak délután volt nyitva."
„Az bizony nagy baj", válaszoltam a nyúlnak, s arról nem is
beszéltem, hogy egy erdő feneketlen közepén vagyunk.
„Nem hallgattad a híreket, kérdezte a nyúl, bemondták-e már a
tudományos bizottság döntését, hogy akkor emlős vagyok vagy
kloákás. Borzasztó ez a halogatás, hogy nem tudom mi lesz, most
akkor véletlenül belém szorult ez a tojás, vagy tényleg szülök
egyet?"
„Ó, szegény nyúl barátom, mondtam a nyúlnak, jobban járnál talán,
ha beáldoznád magad egy kis pörköltnek."
„Nem is rossz, nem Is rossz", mondta Updike, és fogást váltott a
nyúlon.
A peloponészoszi félszigetről származó multlkulturális japán verselő
tojásra illő festékmlntázatokat vetett össze a laptopján, azt mondta:
„Fel kell készülni Időben mindenre! Mi lesz, ha megszül a nyúl!? Itt áll
majd Günter bácsi minta nélkül. Hisz nem írhat le egy csupasz
tojást!"
És akkor hirtelen szél támadt, fázni kezdtem, egy apró kéz
nercbundát terített a hátamra, s mutatta, ott a házban vendégül
lát
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FELSZÁMOLJÁK AZ ILLEGÁLIS BALATON-FELTÖLTÉSEKET

Milyen lesz
Mindenkit érdekel, a kánikulás, aszályos nyár után él-

megőrzéséért

tetőbb lesz-e az ősz. Marad a száraz, meleg idő, vagy
nagy esők jönnek, s korai tél? Segít megjósolni a népi
időjelzés.
Emberhónapba léptünk, s az őszelő havától ezen a világtájon
réges régóta az időjárás változását várják. Mi most talán kicsit
jobban is, mint eleink, hiszen igencsak megpróbálós volt az idei
nyár. Akiket nagyon foglalkoztat, hogy milyen idők jönnek, talán
okosabb lesz, ha a hivatalos meteorológiai előrejelzések mellett
figyel az évezredes megfigyeléseken alapuló, populárisabb
jóslatokra is. Merthogy ezek magukban hordozzák a népek
természetismeretét, tapasztalatait - nemcsak „babonaságok".
Az időjósló tudomány természeti jelenségekre, állatok viselkedésének megfigyelésére, előjelek észlelésére alapoz.
Az őspogány őszkezdő nap (szeptember 8.) a kereszténységben Mária-nappá alakult át, Kisasszony ünnepe lett - de
maradt negyvenes nap és az ősz ellentétes rámutató napja. Mert
eleink hitték, hogy a karácsonyig következő időjárást a szeptember megmutatja a saját idejével. Ha például „fecskehajtó
Kisasszony" napján esett, akkor valószínűsítették, hogy az ősz
nem lesz esős. A gazdák reménykedtek, hogy jó idő lesz az őszi
vetésre. S az eredményesebb termés érdekében a vetőmagot
szokásuk volt Kisasszonykor hajnali harmatra teregetni, hogy
megvédjék a búzát az üszögösödéstől. A földeken, a kertekben
ilyenkor nagyon figyelték a vakond mozgását, mert úgy szólt a
fáma, hogy annál hidegebb lesz a tél, minél nagyobbat túr ősszel
az ásólábú állatka. A verebek és a tyúkok porban fürdéséből
pedig kiadós esőket jósoltak. Esőre következtettek a szamár
ordításából is, hozzátéve „Szamár jósol, nem sok lesz". Tartósabb esőt jelzőnek vélték a giliszták felszínre jövetelét, a
hangyák futkosását.
Csongrád megyében pedig a száraz nyarak végén a libákat volt
szokás figyelni: ha a ludak libasorban felültek vagy fél lábon
felálltak a trágyadombra legalább negyedórára, azzal pár napon
belül bekövetkező nagy zuhékat jósoltak. Úgy tartották, ha
ősszel a gólyák és a fecskék korán elmennek, akkor korán
beköszönt a hideg idő. Akik pedig nem bíztak a szárnyasokban,
azok ősszel (is) saját testük jeleit figyelték: az esőt jelzi ugyanis
a viszkető fül, talp és hónalj, meg a nyilalló tyúkszem. Mások a
természet üzeneteit „vették": ha ősszel a fák levele lassan, soká
hull le, messze még a tél. Ám a hideg évszak sok hóval fog majd
meglepni, ha ősszel sok gomba terem.
A szeptember időjárását szemlélők Péter napjának (18.) is
tulajdonítottak figyelmet, mondván „negyven napig olyan időt
várj, mint Péterkor". S persze nagyon figyelmeztek Szent Mihálykor (29-én), ha aznap dörgött, az azt jósolta, jó ősz lesz, de
nagy tél várható. Más jel szerint „Szent Mihálykor keleti szél
igen kemény telet ígér". S nemcsak a télre rámutató jós ez a jeles
nap, de a népi megfigyelések szerint a megelőző napokat is
tanácsos figyelni: ahány korábbi napon dér van, annyi májusi
napon is lesz hidegveszély.
SZABÓ MAGDOLNA

A libák esőt jósolhatnak.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

emlékmű
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Brandenburgi kapu és a
Reichstag közelében elhelyezték az Európában meggyilkolt
zsidók emlékművének első
betontábláit. A 2700 kisebb-nagyobb betontáblából
álló emlékhely építése áprilisban kezdődött a Brandenburgi kapu és a Reichstag közelében lévő, négy futballpályányi területen. Az emlékhely
megépítését Lea Rosh újságírónő
kezdeményezte
1988-ban.
Hosszas társadalmi vita után
a Bundestag 1999-ben döntött
a felépítéséről. További viták
sora után vált véglegessé a pá-

lyázaton nyertes Peter Eisenman amerikai építész terve.
Az építészeti elgondolás szerint az emlékhely betontáblái
egy temető képét idézik fel, s
az emlékműről alkotott tradicionális elképzeléssel való
szembesülésre, annak radikális újragondolására sarkallnak. Az emlékmű alatt információs központ is helyet kap,
ahol hozzáférhetővé teszik a
nácizmus áldozatául esett zsidók adatbázisát.
A megnyitó a világháború
európai befejeződésének 60.
évfordulóján, 2005 májusában
lesz. A beruházás összköltsége
27,6 millió euró.

Mi lesz veled, Balaton? - találgatják a nyár elmúltával, akik a tónál
szabadságukat.

töltötték
FOTÓ: MTI/H. SZABÓ SÁNDOR

Ha a Balatonról van szó, már a vízcsapból is vízhiány
folyik. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszternek olyan - ennél kevésbé köztudatban lévő

a

tavat érintő folyamatokkal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, amelyek mindenképpen meghatározzák a Balaton állapotát, függetlenül attól, hogy épp sok víz van-e
benne, vagy kevés. Az is ezektől függ, hogy tíz év múlva is
nemzeti kincs lesz-e a tó, vagy pedig félig-meddig halott
víznek minősül, ahová nem odamennek, hanem ahonnan
eljönnek az emberek.
-A közelmúltban
megalakult
a balatoni tárcaközi bizottság, az ön vezetésével. Beszámoló hangzott el arról,
hogy mi kezdődött el máris,
illetve kezdődik a júliusi kormányülésen elfogadott,
47
pontos
cselekvési
tervben
meghatározott feladatok közül. Mik a leggyorsabban elvégzendő feladatok?
- Például fel kell számolni az
engedély nélküli feltöltéseket
s bejárókat, s létre kell hozni a
tómederből eltávolított iszap
elhelyezésére szolgáló zagykazettát. A strandok kotrására
biztosított állami támogatás
arányát 75 százalékra növeltük, a kikötők kotrása pedig 25
százalékos állami támogatást
kapott. A cselekvési terv ezeken túlmenően foglalkozik a
többi közt a vízpótlás, az infrastruktúra, a közműfejlesztés
kérdéseivel, a hulladékkezeléssel, a természetvédelemmel és a turizmussal is, hogy
csak a legfontosabbakat említsem. A programnak köszönhetően összehangoltan s hatékonyan lehet majd felhasználni a forrásokat.
- Rengetegen féltik a Balatont attól, hogy az elinduló
munkák végül is újabb vízterület-feltöltéseket,
part-kibetonozásokat,
eredményeznek. Az ilyesminek ideális lehetőséget biztosítana a lecsökkent vízszint.
- Aggodalomra nincs ok, a
jövőben
partszabályozási
munkákat csak strandok, kikötők védelme érdekében fogunk végezni. Célunk éppen a
Balaton ökológiai, idegenforgalmi s esztétikai értékeinek
megőrzése. A legnagyobb veszélyt a természetes öntisz-

Persányi Miklós

- Jut-e szennyvíz a parti tetulási folyamatokra koránt- lepülésekről a kis híján telsem a partvonal-szabályozási jesen körbeépült Balatonba?
munkák, hanem az illegális
- A víziközmű-fejlesztési
mederfeltöltések
jelentik. program csaknem lezárult, két
Ezek kifejezetten hátráltatják "parti települést kivéve mina nádasok egészséges fejlő- denütt megépült a csatornadését, aminek pedig nagy sze- hálózat. A tó körüli regionális
repe lenne a jó vízminőség gerincvezeték építése 2005-ig
megőrzésében. Az elinduló befejeződik. Szennyvíz már
partrehabilitáció lehetőséget most sem kerül a tóba. Idén
teremt a korábbi illegális be- megkezdődik az új szennyvízavatkozások felszámolására, a tisztító telep építése Balatonnádasok természetes állapo- füreden, és a meglévő telep
tának visszaállítására. A kisa- bővítése Keszthelyen. Ugyanjátított közterületeket vissza- akkor a 2001-ben végzett feladjuk a közösségnek. A kor- mérés szerint a csapadékmány egyébként úgy döntött, víz-elvezető rendszerek állahogy a Balaton-felvidéki Nem- pota még nem megfelelő.
zeti Parkot a part menti, ér- Mintegy 19 ezer hektár beltékes nádasok területére is ki- területen kell elvégezni reterjeszti.
konstrukciós, illetve fejlesztési

Megnyugtató
A Balatonnak az Is jó, ha sok víz van benne, s az is, ha kevés.
Amikor, még az előző szocialista kormányzat Idején, magas
szinten tartották a vizet, a nagy víztömeg kevésbé tudott
átmelegedni, tehát nem szaporodhattak el nagyon a lebegő algák,
elmaradt a rettegett „vízvirágzás". A magas vízszint különben azért
is kívánatos, mert egységnyi szennyanyag sok vízben nem annyira
érvényesül, mint kevésben. Aztán a vízszint lecsökkent, és az idén
nyáron mégis jó volt a Balaton vízminősége. Egy felmérés szerint
azért, mert a vízszint lehúzódásával Immár nem a mesterséges
betonpartfal veszi körbe a tavat, hanem maga a tóalj, azaz „élő",
természetes - ámbár másodlagosan kialakult - partvonal. Ez
pedig hatékony öntisztulást biztosít: a szennyanyagok a vízzel,
levegővel egyidejűleg érintkező-keveredő, oxigénnel átjárt fövenyen lebomlanak, illetve, miután a hullámzás kisodorta a lapos
parthoz, a szél egyszerűen „kifújja" őket a tóból. Kevesebb
táplálékuk marad az algáknak, ezért nem volt az idén sem
„vízvirágzás".
Ennél persze megnyugtatóbb volna, ha nem azért lenne jó
vízminőségű a Balaton, mert a szintje alacsony, hanem azért, mert
magas. Ez nagyobb esélyt jelenthetne arra nézvést, hogy a
minőség nemcsak pillanatnyilag jó, hanem hosszú távon is.
Legmegnyugtatóbb, persze, az volna, ha a tavat - ahol csak lehet
- magas vízszintnél Is természetes partok határolhatnák.
F.CS.

munkákat, hogy a belterületek
csapadékvíz-mentesítése biztosítható legyen, településekről ne jusson csapadékvíz a
tóba. A növényitápanyag(például műtrágya-) bemosódás lényegesen csökkent az
utóbbi években. Ez nagyrészt
a várakozáson felül jól teljesítő
Kis-Balaton
rehabilitációjának köszönhető: a Zala által
korában közvetlenül a tóba
szállított szerves anyagokat a
tározó felfogja. Ugyanakkor a
Balatonba torkolló más természetes vizek torkolatánál is
létesítettünk szűrőmezőket a
szervesanyag-bejutás
meggátlására. Mindenek eredménye most mutatkozik meg, mikor a kis vízmennyiség ellenére is kiváló minőségű a Balaton vize.
-A Kis-Balaton viszont csak
részben készült el. Várható-e
a második ütem befejezése?
- Őt éve folyik a második
ütem építése, sajnos, forrás
hiányban, eddig nem tudtuk
befejezni. Hamarosan tájékoztatjuk a kormányt a
Kis-Balatoni
Vízvédelmi
Rendszer, az első ütemben elkészült Hídvégi-tő működéséről, ezután születhet döntés a
munka folytatásáról. Megvalósításakor, az Ingói-berek
elárasztásakor különös tekintettel kell lennünk arra, hogy a
nádas, a madárvilág élete zavartalan maradjon. Itt kell
megemlíteni azt is: a jelenlegi
jó vízminőség megtartása érdekében kulcskérdés a mederben már korábban lerakódott,
kedvezőtlen összetételű üledék eltávolítása. Ez elsősorban a Keszthelyi-öblöt érinti, a
9 éve kezdődött kotrást a jövőben is folytatjuk.
- A Balaton máig jelentős
őshonos
halállománnyal
rendelkezik. Ez azonban lehetne még jelentősebb
is.
Tesznek-e lépéseket ezért?
- A tó halászati jogával rendelkező, profitorientált Balatoni Halászati Rt.-t olyan társasággá alakítjuk, melynek
alapvető feladata a tó ökológiai állapotát javító halgazdálkodás, a horgászati célból
vonzó halállomány szaporítása és a Balaton vízminőségének védelme. A szervezeti
változás előkészítése már
megkezdődött. Az ökológiaihelyzet-javító halászat legsürgetőbb feladata az akár 60 kilósra is megnőtt, telepített busák lehalászása. Ha ez nem
történik meg, várható, hogy az
elöregedett, nagyjából egykorú busaállomány két-három
év múlva tömegesen pusztulni fog.
- Távlatilag hogyan élhet
együtt a tó mint biológiai
egység, s az idegenforgalom?
- Megoldást csak az jelenthet, ha a turizmus kínálatát a
helyi természeti értékekre
építjük. így a turizmus haszonélvezői érdekeltté válnak abban, hogy a táj és az élővilág
még hosszú ideig eredeti gazdagságában fogadja az idelátogatókat. Az idegenforgalmi fejlesztéseket a kedvezőtlen hatások mérséklésével kell megvalósítani, a fenntartható fejlődés alapelveinek megfelelően.
FARKAS CSABA
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Visszatérhet
a SARS-vírus

DUNÁNTÚLI TAJAKON, RÁKÓCZI NYOMÁBAN

A legmagyarabb labancok

Az északi féltekén vártiató hideg miatt minden bizonnyal

ben olyan romossá vált, hogy
Mátyás király elvette azt a
szerzetesrendtől, s a pálosoknak adta. A múlt században a
környékbeliek kőbányájának
számító romot Möller István
mentette meg az enyészettől,
míg a kolostorépületek maradványait 1934-ben Lux Kálmán tárta fel. A romtemplomba ugyan nem lehet belépni, de közelről így is lélegzetelállító szépségű.

Nyergesújfalu, Zsámbék, Esztergom. A Dunántúl három,
egymáshoz is kapcsolódó települése. Kettő az évszázadok
során elvesztette korábbi jelentőségét, az egyikben pedig
a legmagyarabb labancok leszármazottai élnek.

Érdekes helye Magyarországnak az a háromszög, mely
Zsámbék, Esztergom és Nyergesújfalu között terül el. Bár a
három település története, s
mai jellegzetességei jelentősen eltérnek egymástól, egy
közös bennük: a környékükön
élnek a legmagyarabb labancok.
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a Dunántúl három
egykor nagyon fontos települése? Egyszerűen mindhárom
jelentős szerepet játszott a
magyar történelemben, s különösen a Rákóczi-szabadságharcban.
Nehezen találhatók meg a
múlt
történelmi
emlékei
Nyergesújfalun. A Duna partján több kilométer hosszan
elnyúló, ám igencsak keskeny
település legfőbb látnivalója
időben az ókorba vinné a
szemlélőt, ám az egykori Crumerum nevű, a település
nyugati felén álló dombon
emelt erődnek ma már nyoma sincs. Az 1282-ben Nergedscednek nevezett Nyergessel együtt Újfalut (Uyfalu
néven) először az Anjouk ide-

A zsámbéki templomrom

ma már csak érdekes

jében említették. Közlekedési
jelentőségét jelzi, hogy a
mohácsi csata után hat évvel
Szapolyai János választott
magyar király naszádosai a
Duna ezen szakaszán semmisítették meg az Esztergomban ostrom alá vett másik király, Ferdinánd felmentésére
igyekvő hajóhadat. A település fontos szerepet a Rákócziszabadságharc alatt kapott
ismét, amikor is Esztergom
közelsége miatt hadszíntérré
vált. A kurucok megerősítették a települést, ám a labancok gyorsan elfoglalták. A Rá-

látnivaló.

FOTÓ: KOROM ANDRÁS

kóczival szimpatizáló lakosság helyére aztán német, azaz labanc családok települtek, s még 1864-ben is Sattel-Neudorfnak hívták a települést. így aztán nem csoda,
hogy ma is gyakori vezetéknév a Hack, a Schulteisz vagy
a Braun. Ennek ellenére a
magyar hagyományokra a
legbüszkébbek.
Az Árpád-kori templomromjáról híres Zsámbék egykori
várának
kapitánya
1687-ben, azaz közvetlen Buda töröktől való visszafoglalása után Bottyán János lett,

aki Esztergom ostrománál lovaskapitányként szerzett magának hírnevet, amit aztán
Rákóczi mellé állva Vak Botytyánként öregbített. A zsámbéki vár ostromának részletei
ma még ismeretlenek, s az
egykori várban lévő katolikus
főiskola sem jelent különösebb látnivalót, ám az egykor
a francia Aynard család temetkezési helyéül épült premontrei templom maradványai már igazi turistacsalogatóként szolgálnak. A település feletti dombra emelt kőépület már az 1400-as évek-

9 SZEMKÖZT

Régi hagyomány felelevenítésével kezdődik el
az őszi szemeszter a Szegedi Tudományegyetemen. A holnapi tanévnyitó ünnepség előtt
ugyanis az intézmény professzorai teljes díszöltözetben végigvonulnak a Kárász utcán. - Ez
elsősorban nem píárfogás. A pályázatomban
azt írtam - és ehhez tartom is magam - , hogy
hagyománytisztelő ember lévén, kollégáimmal
együtt a múlt értékeinek megőrzését kötelességemnek tartom - mondta Szabó Gábor.
Az augusztus elején hivatalba lépett új rektort
a több szakon is viszonylag alacsony - 72 pont
körüli - idei felvételi ponthatárok kapcsán arról
kérdezték, nem vezethet-e ez minőségromláshoz. A professzor téves elképzelésnek nevezte,
hogy a 72 vagy a 120 pont a hallgatók „minőségét" jelezné. -Versenyhelyzet alakult ki, amelyben a bejutás alsó határa 72 pont, a felső határ

120 pont, a kettő között szóródtak a jelentkezők
eredményei. Ennek azonban nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani. Örülünk annak, hogy legalább tíz százalékkal többen jelentkeztek a szegedi egyetemre, és egyre többen jelölik meg első helyen az intézményt. A mi
feladatunk az, hogy a magas és alacsony pontszámmal bekerült hallgatókat egyaránt úgy képezzük ki, hogy azzal saját maguk és a társadalom is elégedett legyen - magyarázta.
Az adásban elhangzott, hogy jelenleg a hallgatók alig 15 százaléka lakhat egyetemi szálláshelyen, a nappali tagozatosok között pedig 25
százalék a kollégisták aránya. A rektor programjában ennek a helyzetnek a radikális javítását tűzte ki célul. - Azt szeretném, ha a lakhatási támogatás minél nagyobb hányadát a hallgatók egyetértésével a mostani kollégiumi helyek
korszerűsítésére fordítanánk. Ez azonban kevés, az egyetem hallgatóvonzó és -megtartó képessége jelentősen függ attól, hogy lesznek-e új
diákszállások - hangsúlyozta Szabó Gábor. Az
egyik lehetséges megoldásként a magántőke
bevonását említette. Ennek előkészítésére a héten szerződést írt alá egy céggel, és azt reméli,
2004. február 28-ára találnak olyan befektetőt,
aki vállalná új diákszállás felépítését. A rektor
hozzátette, hogy a kormányprogram szerint
2006-ig tízezer kollégiumi hellyel bővül a magyar felsőoktatás, abből a szegedi egyetem ezret szeretne magára vállalni.
H. SZ.

Emberi település a Holdon
Húsz éven belül állandó emberi település lehet a Holdon mondja egy vezető űrkutató
szakember. Bemard Foing, az
Európai Űrügynökség planetológusa szerint hamarosan
rendelkezésre áll az a technológia, amelynek segítségé-

KOROM ANDRÁS

esély van rá, hogy ismét felüsse fejét a SARS-vírus - figyelmeztettek amerikai egészségügyi szakemberek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Jóllehet tűi vagyunk a súlyos
akut légúti szindróma (SARS)
első hullámán, de ez korántsem jelenti azt, hogy a
SARS-vírust kiirtottuk volna mutatott rá Karén Monaghan,
az amerikai hírszerzés munkatársa, hozzátéve: egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy a mérsékelt égövben beköszöntő ősszel a vírus
visszatérhet. - Változatlanul
sebezhetőek vagyunk - figyelmeztetett Monaghan.
Míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vírusmentesnek nyilvánította a korábban érintett területeket - Szingapúr, Hongkong, Kanada, Vietnam, Kína - , a koronavírusok
családjába
tartozó
SARS-hoz hasonló törzsek továbbra is jelen vannak az állatvilágban, s bármikor ismét
átterjedhetnek az emberre.
A WHO tehát attól tart, hogy
a SARS szezonálissá válhat,
azaz az időjárási viszonyok
változásával rendre visszatérhet. A világszervezet ezért arra
szólította föl az egészségügyi
döntéshozókat, hogy az ősz
beállta előtt az influenza elleni
védőoltást minél szélesebb
körben juttassák el az érintett
lakossághoz.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS

Kollégium, magántőkéből
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televizió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát faggatta Dicső Anikó és Szabó C. Szilárd egyebek mellett az idei felvételi
eredményekről és a kollégiumi helyek bővítésének lehetőségéről.

A Rákóczi-szabadságharchoz is kötődő Esztergom, a
királyok városa, a magyar történelem sűrített foglalata, hiszen az ország legnagyobb
bazilikája közelében, az egykori római erőd környékén
állt Géza fejedelem sátra. Itt
koronázták királlyá Szent István királyt is. Az Árpád-kori
főváros a tatárjárásban teljesen elpusztult, s szerepét IV.
Béla ideje alatt Buda vette át
végérvényesen. Bár Esztergom története ma már zömében a föld alatt nyugszik,
azért ebbe is betekintés nyerhető a vármúzeumban. A Bakócz-kápolnájáról is ismert
Esztergom mára alaposan
modernizálódott, s vonzerejét a szállások építésével is
megnövelték, mégis kisváros
maradt. A várhegyből látható
dunai panorámát a nemrégiben újjáépített Mária Valéria
híd szépíti, míg a túlparti,
szlovákiai Párkányon épített,
s láthatóan erősen pusztulóban lévő toronyházak csúfítják.

megszaporodnak a légúti
megbetegedések, s emiatt

vel felépíthető egy állandó űrbázis égi kísérőnk felszínén. Itt
lehetne tesztelni azokat a fizikai és pszichológiai hatásokat, amelyeket a jövőbeli,
hosszú űrrepülések - például
egy Mars-utazás - során érik
az űrhajósokat.

Az első európai Hold-szondát, a Smart-1 indítását ezekben a napokban tervezik. A
szonda a Hold felszínének
térképét készíti el a röntgentartományban,
miközben
vízjéggel telt kráterek után
kutat.

PROGRAM

este 8 óra: Hajő a vége. Színes
amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Charlie
angyalai: teljes gázzal. Színes, m. b.
amerikai film.
SZENTES
Ma és holnap, du. fél 6 óra:
Londoni csapás. Színes amerikai
akcióvígjáték; este 8 óra: A sötétség
leple. Színes amerikai horrorfilm.
m q z i
FÖLDEÁK
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM Ma este 7 óra: X-Men 2. Színes, m. b.
amerikai film.
Ma és holnap, du. fél 4,
MINDSZENT
háromnegyed 6 és este 8 óra: Lara
Ma du. 6 óra: Mátrix. Színes, m. b.
Croft: Ibmb Raider - Az élet
bölcsője. Színes, m. b. amerikai film. amerikai film.
RÚZSA
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Holnap, du. 6 óra: Több a sokknál.
Ma és holnap, du. negyed 5 és este
Színes amerikai film.
háromnegyed 9 óra: Boldog
SÁNDORFALVA
születésnapot. Színes magyar film;
este fel 7 óra: Vénusz szépségszalon. Ma és holnap du. 6 óra: Ki nevel a
végén. Színes amerikai film.
Színes francia film.
SZEGVÁR
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Holnap este 7 óra: Mátnx. Színes, m.
Ma és holnap, du. 4 és este íél 9 óra:
Hogy szeretsz? Színes dán film; du.
b. amerikai film.
negyed 7 óra: Tesó. Színes Magyar
ÜLLÉS
film.
Holnap du. 6 óra: Bölcsöd lesz a
koporsód. Színes amerikai film.
PIAZA CINFMA
CITY
K Ö Z É L E T
Túl mindenen, ma és holnap: 16,
20.15 óra. Segítség hal lettem, ma és SZEGED
A Móra Ferenc Múzeum / / . emeleti
holnap: 11, 13, 14.30 óra. Charlie
Kincskereső kuckóiában ma de. 10
angolai, ma és holnap: 18.15 és ma
22.30 órakor is. Doktor Szöszi 2, ma órakor matiné:
Barangoló a barbárok között címmel,
és holnap: 11.30, 13.30, 15.45,
történelmi foglalkozás ftivwiák
17.45, 19.45 óra. Ibmb Rider 2, ma
István vezetésével.
és holnap: 12, 14.30, 17, 19.30 és
ma 22 órakor is. Szindbád, ma és
holnap: 12.30, 14.15 óra. Sorsdöntő A SZÁMAIK Oktató Közptmtban,
(Budapest XI. ker., Etele út 68.)
nyár, ma és holnap: 16, 20 óra.
szeptember 13-án, de. fél 10 órai
Azonosság, ma cs holnap: 18 és ma
kezdettel:
22 órakor is. Miről álmodik a lány,
a fiatal Értelmiségiek Kötc
ma és holnap: 12.15, 14.45, 17,
Közhasznú Egyesület „Tiivábbtanulás
19.15 óra. Hulk, ma és holnap:
12.15 óra. A fülke, ma és holnap:
2004" címmel tájékoztató napot tart
14.45, 16.45, 18.45, 20.45 és ma
a felvételi rendszer előző éves
22.30 órakor is. Terminátor 3, ma és változásairól és az új
holnap: 11.15, 13.30, 15.45, 18,
tapasztalatokról. (Előzetes
20.15 és ma 22.30 órakor is. Oviapu, regisztráció és további információ:
ma és holnap: 11, 12.45, 14.30,
06-30-348-07-12-es telefonszámon,
16.30, 18.30, 20.30 és ma 22.15
vagy tovabbtanulasói hello.hu e-mail
órakor is. Malacka a hős, ma és
címen).
holnap: 11.45, 13.45 óra. Az igazság
órája, ma és holnap: 15.15, 19.45 és KONCERT
ma 22 órakor is. Hogyan veszítsünk
SZEGED
el egy pasit 10 nap alatt, ma és
A lATE-klubban ina este 10 órakor
holnap: 17.30 óra.
Mi-csoda-buli. A nagyteremben Dj.
Alma és Dj. Egon, a kisteremben Dj.
Alaosony^s Pj. Immyboy.
VÁSÁRHELY
k i a l L í t a $
Ma és holnap, du. háromnegyed 6 és
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SZEGED

A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a
tánc! - magyarországi
táncábrázolások 1686-1940-ig
címmel. Megtekinthető naponta
10-től 18 óráig, hétfőn
szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Rapp György grafika és tűzzománckiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig hétfő kivételével, naponta 10tól 18 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től
18, szombaton 9-től 13 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi
Baprikamúzeum (Felső Hsza part
10.) látogatható: keddtől péntekig
15-től 18, szombaton 13-tól 16 óráig,
hétfőn és vasárnap
szünnap.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugtmics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári TárlaL Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó képet
ad a hazai szobrászat, festészet cs
grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-cig
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig
SZENTES
A Koszta József Múzeumban
megnyílt
„Az ckklesia tagjairól" Szentes
népélete a XIX. sz. első felében;
valamint néprajzi kiállítás Kis
Bálint halálának 150. évfordulója
tiszteletére. Megtekinthető
szeptember 30-áig, naponta
10-tól 18 óráig hétfőn
szünnap.
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DELMAGYARORSZAG
Futószalagon gyártott együttesek
( M T I - P A N O R Á M A ) - Az olyan televíziós showműso ok. mint Nagy-Bntanniában a Pop Idol, vagy Németországban a „Deuteschland sucht den Superstar"
(Németország keresi a szupersztárt) sablonossá teszik a zenei kultúrát - vélekedik Madonna. A 44 éves pop-szupersztara „ Q " brit magazin április elsejei számában megjelenő nyilatkozatában kifejtette: napjainkban csak arra törekednek, hogy
egy szemrevaló fiatal lányt találjanak, aki képes megmaradni ugyanabban a hangfekvésben, hogy azután piacot találjanak az általa előadott számra. Amikor o indult, fejtette ki, a lemezgyártó cégek számára még a művészi tehetseg és nem a
piacképesség volt a mértékadó.
Madonna előtt már Elton John, George Michae! és más régóta befutott sztárok Is
kifogásolták napjaink tehetségkutatási módszerét, s hogy jószerével futószalagon
állítják elő az együtteseket.
(folytatás a 2. oldalon

Igenyes bulvár • Meg tobb helyi hír
Új rovatok • Hétvégi sportesemények

Most fizessen elő, hogy októbertől Ö N M I N D E N V A S Á R N A P P O S T A L Á D Á J Á B A K A P J A újjászületett lapunkat!

Információ:

06-80/821-821
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1

Albérletet keres

2

A l b é r l e t e t kfnál

3
4

Állást kínál

5

Bérlemény

6

Egészségügy

7

Egyéb

8

Építési telek

KERES:
szakmai gyakorlattal
|
rendelkező, nagyüzemi §
kőnyvgyártásban jártas

könyvkötőt

11 G a r á z s
12 G a z d i t k e r e s
13 aápJármOvmtó-káfuát
14 G é p , s z e r s z á m
10 H a g y a t é k
16 H a s z o n á l l a t
17 K i s á l l a t

t a n f o l y a m o k indulnak
Szegeden, szeptember 8-án.
Arany J u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

20 M a g á n h á z
21 M o t o r k e r é k p á r
22 N ö v é n y

Építőipari cég bővítés céljából várja

23 O k t a t á s t v á l l a l
24 P a n e l l a k á s
25 R é g i s é g e k

szobafestő

Ruházat

•

Sport, hobbi
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépitésü lakás
Termény, takarmány
Üzlethelyiség
Vállalkozás

A i Ingatlan ét a JArmtt
rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR
feltUnt e l e i é t .

A l b é r l e t e t keres
• MEGBÍZHATÓ fiatalember
(kutyával) olcsó, különálló
albérletei keres Szentesen
06-70/200-0042. (24969169)
A l b é r l e t e t kínál
• SZEGED, Juhász Gyula
utcai 75 nm-es lakás hoszszú lávra kiadó. 30-6190436. (24887428)

06-20/9679-491.

DÉLVILÁG

kézbesítésére,
akciók
lebonyolítására

• MŰSZAKI és egyéb, középfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk budapesti, élelmiszeripari vállalathoz. Kiemelkedő
jövedelem,
hazautazás,
szállás, étkeztetés megoldott 70/279-3300 vagy
munkaidőben 52/532-020.
• SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk
lakatos
munkatársakat és 1 fő kárpitost felvételre. Érdeklődni:
8-14 óráig. 62-572-036
(24988103)

• VAGYONVÉDELMI cég
engedéllyel, szakmai gyakorlattal rendelkező, főállású
szerelőket keres Csongrád
megye területére. Jelentkezés saját kezű önéletrajzzal,
bérmegjelöléssel. Gépkocsi,
tűzvédelmi vizsga előny.
"Diszkréció 024989253" jeligére a Saitóházba. (24989253)
• ÜZLETVEZETŐT keresek,
szegedi kiskereskedésembe, külkereskedelmi ismerettel
és
németnyelvtudással Fényképes német
nyelvű szakmai önéletrajzot
"Szászház 024684620" jeligére a Sajtóházba. (24684620)

• BETANÍTOTT munkára
és műszerész pozícióba kiemelkedő
jövedelemmel.
Nyugat-Magyarországra
dolgozókat
felveszünk
Szállás, hazautazás, étkeztetés megoldott. 70/279- • ÁRUISMERETTEL és
3300 vagy munkaidőben 521 szakképzettséggel rendel532-020. (249890681
kező élelmiszer-eladót
pénztárost keresek szegedi
• BURKOLÓMUNKÁRA se- üzletbe Érd : 9-17 óráig:
gédmunkást
alkalmaznék 30/200-1935. (24988206)
Tel.:
06-30/233-44-94
(Szeged) (24989124)
• CIPŐFELSŐRÉSZ tüzöt,
clpöalja készítőt keresünk.
62-405-674
(Szeged)
(24887848)

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

Állást kínál

• X RENT Autókölcsönző.
Személyautó.
minibusz.
wwwxrentauto.hu.
06-30/
445-6000. (24988287)
• AUTÓÁTIRATÁS l e g gyorsabban, biztosltáskötés
(Szegeden) Madách 24/b
Körgyűrű
62-425-043.
(24887360)

keresünk
Csongrád területére.
jelentkezés:

06-30/998*73751
telefonszámon.
Az ÜGYVITEL SZOLGÁLTATÓ KIT.
szegedi irodái» minimum közgazdasági végzettséggel rendelkező M U N K A T Á R S A T keres.
Számítógép felhasználói s/intű ismerete szükséges, mérlegképes
kőnyvelői oklevél előnyt jelent
Kézzel írott önéletrajzokat és iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolatokut 2003. szeptember 15-ig a következő címre kérjük
megküldeni:
Ügyvitel Szolgáltató Kft. < ialyasné (»yuriiui Annamária irckluve/ető. 2400 Dunaújvánis, Kpítők útj a 7. (telefon 06-25/510-132, fax:
06-25/510-131)
fMHMI
N ő i konfekiiótermókek
gyártásában többéves
gyakorlattal rendelkező

RUHAIPARI
TECHNIKUST
keresünk,
feladata: gyártásszervezés

irányítása, ellenőrzése.
IOCOSÍTVANY SZÜKStGES.

Önéletrajzokat
az alábbi címre kérjük: «
SZEGED BOLERO KFT.

í

6724 Szeged,

f

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

• FÖSZAKÁCSOT keresek
újszegedi étterembe 06-30/
415-2662. (24988801)
• HIDEGBURKOLÓT t e l jesítménybérezéssel alkalmaznék 06-30-233-44-94
(Szeged). (24887712)
• MEGBÍZHATÓ kőműveseket.
segédmunkásokai
telveszek Szeged, 06-20/
467-37-17 (24989048)
• MUNKATÁRSAKAT keresünk a kővetkező munkakörök betöltésére: anyagbeszerző. leltétel: középfokú
gépész végzettség Kivitelezői árajánlatkészltö, feltétel: középfokú műszaki végzettség. Raktáros, feltétel:
középfokú gépész végzettség, hegesztett szerkezetek
gyártásában szerzett gyakorlat.
Ügyvitel-szervező,
feltétel: érettségi, géplrástudás. jó kommunikációs képesség Altalános feltétel
minden munkakörben: jogosítvány (B). dinamikus e gyéniség, leihasználói szintű
számítógépes
gyakorlat
(Word, Excel), csapatmunkában gondolkodás. Amit
kínálunk: változatos, érdekes munka, fiatalos, dinamikus csapat, egzisztencia.
Jelentkezés módja: írásban,
szakmai önéletrajz benyújtásával Postacím: "FIKSZ
999" Kft.. 6725 Szeged.
Kálvária sgt 87/A. (24969082)

Állást kínál

A SZILÁNK RT. GÉPIPARI ÜZLET AGA
a termelőkapacitás növelése érdekében

g é p l a k a t o s és g é p é s z - e l e k t r o n i k u s
munkatársakat keres speciális üvegipari gépek gyártásához.
Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat, alapszintű
számítástechnikai ismeret, angol vagy német alapfokú nyelvismeret.
A fényképes önéletrajzokat 2003. s z e p t e m b e r 12-ig kérjük eljuttatni
a 6724 Szeged, C s e r z y M. u . 30/b címre.
További információ a gépekről: www.szilank.hu
24909306

• OPEL Astra 1.41, 82 LE,
klímával, extrákkal, Igényes
vevőnek eladó. Hitelre is!
63/316-543,
06-30/8561660. (24988978)

• OPEL Corsa Swing ötajtós, hibátlan állapotban eladó. Hitel megoldható! 0620-554-9211. (24988764)
• SUZUKI Swift 1.3 2001.
októberi, ötajtós,
10.000
km-rel, garanciával, extrákkal, garázsból eladó. 63/
313-526. (24989055)
• TRABANT 1.1 négyütemű, 2 év műszakival, zöldkártyával,
eredetvizsgával
eladó. Érd.: 62-432-337
vagy 30/356-5035, Szeg e d . (24989135)

• VW GOLF III—as, 1.4CL,
1994-es, megkímélt, szép
állapotban eladó. Hitelre is!
06-30/4-888-462 (24989044)
• VW Polo 1.0 46 e km-rel,
1998-as, első tulajdonostól,
szervizkönyves, garázsban
tartott, megkímélt állapotban
eladó. 30/9-434-261. Irányár: 1.650.000 Ft. (Szeged)
• VW Polo 1.0 1998-as,
46.000 km-rel, elsó tulajdonostól, szervizkönyves, garázsban tartott, megkímélt
állapotban eladó Irányár:
1.65 M Ft. 06-30/9-434261, Szeged. (24989088)
Bérlemény
• CEGEK, intézmények és
magánszemélyek
részére
minden igénynek megfelelő
lakások, házak hosszú távra
bérelhetők. Euport Szeged
Ingatlanközvetítés. Tel.: 62452-823, mobil: 20-5146344 (24887561)

Sztgedf Mii
gyermekorvosi koriét
praxisjofla eladó. ¡
0 6 - 1 0 / 5 4 1 1 - 9 9 9

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U 29.

CSŐ és VAS

Karosszériaés javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

Teljes körű alkatrószkínélet
Clm: Szeged, Londoni krt. 9
Tel: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig

• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4 000 Ft/nap. kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 12.000 Ft/nap Tel.:
62-552-888 (24685303)
• FORD Slerra 1.8TD 1990es. szép állapotú, sok extrával, 1,5 év műszakival, á ron alul eladó 06-30-37026-33. (24989105)
• FIAT Brava 1.6SX 5 é ves. 4 hónapos, elektromos
tükörállftó. elektromos ablakemelő, 145.000 km-t futott. klímás, metálfényű, jó
állapotú, de kisebb esztétikai javítás és más kisebb
lavltás van rajta eladó. Ár:
1 150.000 Ft. Érdeklődni 7 19 óra között: 06-20/35-77722, Szeged. (24988766)
M LADA 2105, 1300 köbcentis. karbantartott állapotban, sürgősen eladó. Tel.:
30/412-2127.
Szeged.
(24989165)

„

B/Ny 150/150 ablak,

'«»R+afa

BÍNy 90/150 ablak: 23 000 R + «a
B/Ny 120/150 ablak?" 5 » R + áfa
Nyilo 9IVZ10 erkélyajtó:
» 5 0 0 R + áfa
SCH1NDI.KR ta is műanyag telikén
ablakok és árnyékolók forgalmazása
«725 Szeged. Moszkvai krt. 1».
Tel 62-445-080. Fax 62-458-510
Nyitva tatlás: h.-p. 8-17, szo.: 8-12

M HASÍTOTT, nagy súlyú
sertés fele, negyede eladó.
Makó, Kálvária 54/a. 213580. (24989054)

• NYÚLKETREC eladó 6
rekeszes, tálcás. Csanádpalota, 62/263-184. (24988527)
• ÁLLATVÁSÁR minden
hónap második vasárnap, a
sertésfelvásárló
telepen.
Érd.: Zombori István 06-30/
409-6912,
Zákányszék.
(24989251)

Kisállat
Földterület
• 39 HA szántóföld (40 AK/
ha) és 27 ha-on állattartótelep eladó Békéscsaba
közelében. Érdeklődni 209436-546-os
telefonon.
(24887263)

• KUTAKKAL felszerelt. 32
lánc mélyen felszántott és 7
lánc (Ardicsban) felszántott
föld
kiadó.
218-959.
(24988504)

• SZÁLKÁS SZÖRÜ tacskókölykök törzskönyvvel eladók 63/453-171. 06-30/
850-2602. (24989069)
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged. 62-315-

Garázs
W GÖNDÖR sori. 32 nm.
szerelőaknás,
villanyórás.
magasított, kistehergépkocsinak, vagy raktározási
célra eladó vagy kiadó. 62/
475-241. (Szeged) (24988400)
• RETEK u t c á b a n g a rázssoron garázs eladó, 0630-448-0848
(Szeged)
W SZEGED, Kálvária sgt. e lején. téglaépületben 12
nm-es. udvari garázs bérleti
joga átadó, 62-429-175.
(24988813)

W A TAPPANCS segítségével keresi régi vagy új gazdáját egy 8 éves, közepes
termetű, fekete, kan kutyus,
aki a Tátra tér környékén
kóborolt bolhanyakörwel a
nyakában. A két hátsó lábát
nehezen használja
Érd.:
06-70/380-22-81, 70/38022-86, Szeged. (24989272)
• 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 elvlhetók vagyunk.
Tel: 06-30/310-8202, Papp
Csaba. (24988806)

• ÉLÖ, cserepes Aloe Vera
gyógynövény
vásárolható.
Katona
József
u.
39.
(Szeged) (24785802)
W ÜZEMKÉPES, jó állapotú,
Termotéka 25-ös gázkazán,
2 db keringtetöszivattyú.
FÉG vízmelegítő eladó. Érd.:
497-519. (Szeged) (24989023)

W CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot Indít szeptember 11-én, igény szerint
délelőtti órákban is. Szeged,
Tisza L. krt 62., 62-424-

M É R E T R E V Á G V A 13 !

S62/541-770

M ÚJSZEGEDEN nagy építési telek eladó régi házzal.
06-30/22-98-688. (24988560)
W ÚJSZEGEDI, magánház
építésére alkalrpas. legalább
2.000 m'-es, minimum 30
m-es
utcafrontú
telket
vásárolnék. Tel.: 70-3121914 (24887779)
Építőanyag
TRANSZPORTBETON-,
CEMENT|

a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep
Információ:

0 2 5 . (24988855)

Gép, s z e r s z á m

W VÁSÁROLNÉK Szegeden
a
Marostői
városrészen
társasház
építésére
alkalmas telket. Tel : 703121-914 (24887796)

06-20-414-61-71

Elveszett kottáimat
keresem
Jtnuofl EUIHÉREH IÉIIH A WGlAlilÓI Hhja:

06-10/11-808-71
vagy 01/111-718« Nagyarossy
Magánház
W CSALÁDI ház 90 nm-es.
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért eladó. 62289-601. (Öttömös) (24988932)
• CSONGRÁD megyében
családi házat, üdülőt, építési
telket és Hódmezővásárhelyen, Szegeden lakást is
vásárolnék.
06-30-3746416, AcSái (24584472)
• 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. (24988205)
W KERTÉSZETI bázis
Szentesen! Termálfűtésü fóliaházak,
összkomfortos,
kertes ház 6000 m1 területtel
eladó Irányár: 35 millió Ft.
06-30/9-281-501. (24989178)
W KISZOMBORON 2.5 szobás ház, fürdőszobás, parabolaantennás,
gyümölcsössel, nortonkúttal. gazdasági épületekkel, azonnal
beköltözhetően eladó. 0630/857-4635. (24988746)

• FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek eladása. Ingyenes tervezés, ültetés. Újszeged, Derkovits fasor 53.
431-705,
30-915-23-73.
(24989171)

• FŰSZERPAPRIKA f e l vásárlását a Hamar Gabriella
Paprikafeldolgozó
megkezdte Átvétel Mihálytelken, fizetés helyszínen,
azonnal. Érdeklődni: 62420-808. (24786544)
• KERTÉPÍTÉS! Különlegesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szöreg. Magyar u. 214. Tel.:
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor!
(24685501)

• OSZLOPOS t u j á k ,
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)

Oktatást vállal
• ANGOLTANÁR diákok
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítését vállalja, 06-30/
856-2772. (24988717)

M SZEGEDEN családi házat, vagy lakást keresek,
Domonkos,
06-30-406-

• LY 80 Poclaln 60-as és
100-as mélyásókkal, 90-es,
120-as körkanállal, 2 m-es
iszapolókanállal, 40-es, 60as, 100-as markolókanalakkai, műtárgysüllyesztésre alkalmas. kb. 30 m hosszú
toldalékkal + egy bontott
gép
eladó.
Irányár:
3.500 000 Ft + áfa. Érd : 62/
484-133,
30/2055-902
Szeged. (24989303)
Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (24888010)

MwnüHLVÉm
MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs
dhzlwat él vtgytslwrtskeéés
6630 M M u e n t , Szabadság tér 9.

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek Medvegy.
06-30-406-8012.
(24887681)

• SZEGEDI, igényes, új
magánház, 06-30-423-43-

{tyaPPMft
Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állalmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!

Postabank Rt.
119980064)6289010-1000000 (

Sport, hobbi
• WADO RYU karateoktatás
indul a Fő fasori "Csikós" iskolában, külön kezdőknek
ós haladóknak. Érd : 06-20/
370-1611,
stempiötvnetwork hu.
(Szeged) (24989257)

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

(24786506)

(24887787)

Panellakás
M RÓMAI krt —i. 90 m'-es,
cseréptetös ház IV. emeletén levö. háromszobás, e gyedi étkezős, légkondicionált, parkettás, járólapos,
redőnyös, erkélyes panellakás eladó 06-30/326-0494, Szeged. (24988883)
• SZEGEO ÚJRÓKUSI, 80
m'-es, igényes lakás cseréptetös házban eladó. 0620/336-0413. (24988624)
• VAJDA utcai, I. emeleti
(ötszintes), 1+2 szobás, felújított (vízóra, parketta, járólap. redőny, dlszcsempe,
stb ) lakás eladó 8 300 000ért, 323-391 du.. 06-30/
998-1667, 06-30/289-0848.
(24988534)

Régiségek
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296.
62-247-269, 30-375-5419.
70-505-9040. (24887586)

HIRDETÉSFELVtTEL
MÓRAHALMON:
S z e g e d i u . 1.,
Divatáruüzlet,
Tel.: 6 2 / 2 8 1 - 2 1 2 .
9-17

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye Tel: 06
30 9457 577. 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• FELFÚJÁSSAL és alumfniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezéséi
vállalom Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 06-62-498702 (Szeged és Csongrád
megye). (24887878)
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9-550-537.
Szeged.
(24583767)

• KERTSZERVIZ! D i s z kertek tervezése, kivitelezése, átalakítása, felújítása,
sziklakert és tóépltés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök. 06-30-9737-532.
(Szeged) (24786419)
• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, bútor összeszerelése garanciával. 20-9975-271, Szeged (24989057)
• MOBIL WC-KÖLCSÖNZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)

• SÍRKERET k é s z í t é s t
vállalok műkőből. 2 személyes 150 000 Ft, 1 személyes 110.000 Ft. 62/282321. (24988180)

Oktatást vállal
Közép- és felsőfokú szakképzéseink:
jelentkezési határiű: szeptember 15!

W SZEGED FODORKERTI
kétszobás téglaház alápincézett melléképülettel, összközmüvel, villamoshoz közel
eladó,
06-30-407-6470,
484-615, 13.00—tói. (24989159)
• SZEGED MÓRAVÁROSI,
tetőtér-beépítéses.
2x5
szobás, több generációs. 2
garázsos,
melléképülettel,
pincével, teljes közművel
rendelkező ház 58.000.000ért eladó, 06-30/851-2969.
egész nap. (24988823)

1(*

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

- Általános mcncd/.ser
- Kereskedelmi menedzser
- Médiamenedzser
- Minőségügyi Szakmérnök
- PR-m unkatárs
O K É V nyilvántartási szam 06-0022-02

Euromenedzser Kép/.ési Központ
62/482-822 • www.euromenedzser.hu
Rendezvény

ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI ZSINAGÓGÁÉRT
2003. szeptember 8-án,
hétfőn, 19 órakor

8 0 1 2 . (24786346)

Építési t e l e k

ÉRTÉKESÍTÉS

Közlemény

(24887855)

• ATI CSÁSZÁRNÉ Bt EUkonform árufuvarozó vállalkozó, EU-konform buszos
vállalkozó, nehézgép, köny
nyűgép. targonca, ADR,
TIR, belföldi buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezetö, taxi vállalkozó és undortkeltö-szaktanfolyamokat
indít 'OKÉV tsz. 06-005602, Szeged. Berlini krt. 16.
Tel.: 62-422-240. 06-209431-444. (24988933)

Mr

AUTÓSBOLT

Nyílászáró Kft.
három és öt légkamrás profilból

Gépjárművezető-képzés

Érdeklődni:
06-30/9811-871.
SUZUKI MARUTI

s

Gazdit keres

Egészségügy

Egyéb

150 cm3
1 3 0 0 0 0 Ft. i

S t "
T I S Z A P L A S T 2002

3 2 2 . (24888009)

430. (24887328)

GOKART

Haszonállat

(24989067)

• FOGORVOSI ügyeletet
vállalok
magánrendelőben
szombaton és vasárnap 812-ig és 15-20 óráig.
Szeged, Selyem u. 2/B. Tel:
62-498-057, 06-20-3700-

(24988254)

kézbesíti

Makkoserdo sor 20.

|
§

• A KISKÖRÖSSY Halászcsárda szakképzett szakácsot felvesz azonnali belépéssel. Jelentkezés személyesen. (24989072)

Utazás

A

- j ó kereseti lehetőség
- stabil megélhetés
- fiatal, jó csapat.

(24988335)

(24989070)

szakmunkások vagy kreatív munkát kedvelő, tanulni vágyó fiatalok jelentkezését hosszú távra.
Amit nyújtunk:
^

Rendezvény

M

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

számítógép-kezelói

18 K ö z l e m é n y

is)

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

gépkezelői munkakörbe,
kiemelt bérezéssel.
Jelentkezés önéletrajzzal:
6701 Szeged. Pf.: 72.
Tel.: 62-549-945/144,
62-549-944.
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

18 K ö n y v

(üzenetrögzítő

Apró börze

6723 Szeged, Makkosházi krt. 1.

9 Építőanyag
10 F ö l d t e r ü l e t
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NONSTOP TELEFONOS HI R0ETÉSFELVETEL : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Szegedi Kossuth
Nyomda Kft.

Autó

H I R D E T É S "

a szegedi új zsinagógában
a zsinagóga rekonstrukciója javára

-

a Weiner Kamarazenekar
ad hangversenyt.
Közreműködik: Isabelle Oehmichen
z o n g o r a m ű v é s z n ő (Párizs)

04. (24989083)

W SÁNDORFALVÁN, 4 szobás ház 2 fűtésrendszerrel
eladó.
06-30-21-35-735.

Vezényel: Weninger Richárd
A MŰSORT MESZLÉNYI LÁSZLÓ ISMERTETI.

(24989143)

M TÁPÉI, háromszobás,
kétnappalis, 2 fürdőszobás,
padlófűtósü, parkosított telekkel.
légkondicionálóval.
2000-ben
épült
ház
23.000.000-ért eladó. 0620/965-13-13. (24988122)

Ruházat

SZEGED PLAZA
Választékunk a következő termékekkel bővült:

Motorkerékpár
W PUCH Maxi S, 50 köbcentis, ezüstmetál szinű kismotor megkímélt, kiváló állapotban eladó. Irányár: 50
E Ft. 62/210-726, Makó.
(24989062)

- kismamaruházat
- nagyméretű női ruházat 4 4 - 5 6
minden

Valamint
osztályunkra
az új őszi

méretig

megérkezett
- férfi, női, gyerek
kollekciónk!

-

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 6.
2 9 Szolgáltatás
• ZAKANYSZEKI szeszfőzde folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632 (24684834)
• ÜVEGCSISZOLÁS tükörkészítés 1 napos határidővel, csak a SZILÁNK nál
Szeged, Teréz u 42. Jel.:
6 2 4 2 5 5 5 5 (24887763)

• ÁRUSZÁLLÍTÁS, költöztetés, belső pakolás garanciával.
06-70/380-2350.
(24988888)

Mixer
tanfolyam indul a
BOLS MIXER
AKADÉMIÁN

Morafcsik Péter és neves
mixerek oktatásával.
A LEGJOBBAKNAK ÁLLÁSLEHETŐSÉG.

T e l 06-20/350-5901, ?
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu
• EGYETEMI előkészítő
pszichológiából. PSZICHODRÁMA csoport. Humanistic
Központ 62/452-569. Szeg e d . (24988258)

• 3Ü%-OS szja kedvezmény
nyel ABC-eladó, ruházati
eladó.
pénztárgépkezelő,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unicornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928.
(24887573)

• A KISOSZ SZEPTEMBER
hó folyamán az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető. vendéglátó-üzletvezetö,
ABC-eladó,
gyorsétkeztetési
eladó.
Munkanélküliek, gyesen lévők támogatást igényelhetnek 30% adókedvezmény!
Jelentkezni: Szeged, Debreceni u
24/b, 485-610.
OKÉV:
06-0013-02.
(24988305)
HIIDFrtSHlYtm BAKSOtk
TaMii, Fi •. 101.

»

• ANGOL német és/vagy
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.

M BUZA eladó. Ujszentiván,
62/277-034.
• KUKORICA eladó! Kiszombor, Petófi 33. 62/296502. (24989107)

• LUCERNAMAG iladó 500
Ft/kg. Algyö, Téglás u. 20.
62-267-259. (24988802)

iiuiicjji

(24988152)

&MMiaSal0M)K>.

M 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
sgt

3 2 Termény, takarmány

3 1 Téglaépítésű lakás

25. (24786521)

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

SZEGEDEN,
A

• GRAFOLÓGUSKÉPZÉS
és alaptanfolyam Humanistic
Központban
62/452-569
Szeged. (24988213)
M INTENZÍV számítástechnika-tanfolyamok.
Merlin
Stúdió Szeged Érd.: 62/
424-314. 06-30/907-3654
06-0220-02 (24988984)
M SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól.
SZJA-ból
30%,
Munkanélküliek, GYES-esek
a
munkaügyi
központ
támogatását
igényelhetik!
62/424-484
Akkreditált
képző:
HUNIT-MagyarorSZág (0129) (24887837)

társasházi lakások leköthetők
2

135-205 E Ft/m áron!
Fizetés: 20% ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

• MAKÓN, frekventált helyen, Sárga Üzletházban 18
négyzetméteres,
földszinti
üzlethelyiség kiadó iroda
vagy üzlet céljára. 212-970.

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,

(24989115)

Felvilágosítás:

• SZEGED belvárosában, a
Victor Hugó és a Híd utca
sarkán reprezentatív, 400
nm-es, megosztható luxus
ingatlan, amely alkalmas
bank, biztosító, étterem, ill.
luxus áruház kialakítására,
eladó vagy hosszú távra
kiadó. Tel: 06-70-3800-

Reai Hungary Kft.
Szeged, Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu
• GARZONLAKÁST keresek
sürgősen, 2 db sziksósi
nyaraló eladó, csere is lehetséges. 62/440-949, Szeg e d . (24989301)

• PETŐFI S, s g t . - o n ,
kulcsrakész, 78 m'-es lakás
III. emeleten, októberi beköltözéssel eladó, 199 000
Ft/m', 20/9285-594. (24988525)
• RÁDAY lakótelepen földszinti, kétszobás, egyedi fűtésű, vizórás, erkélyes lakás
eladó.
06-30-586-0858,
Makó, (24988820)

3 3 0 . (24887592)

M SZEGED, Bécsi krt.-on,
370 nm-es, 4 szintes, 10
szobás
saját
tulajdonú
ingatlan, amely irodának, illetve
több
generáció
együttlakására is alkalmas,
hosszú távra bérbe adó.
Bérleti díj: 1500 Ft/nm/hó +
áfa Tel.: 06-70-3800-330.
(24887590)
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• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdö soron, ill. a Sík
Sándor utcában 14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 555-821, 70-3121-

apróhirdetések
tartalmáért
a

kiadó

nem

vállal

felelősséget!

A Hungarocamion- Volán Tefu cégcsoport

nemzetközi gépjárművezetők
részére felvételt hirdet.
Elvárások: „E" kategóriás jogosítvány
BelföldC nemzetközi árufuvarozói igazolvány
Küldeménydarabos ADR vizsga
\
PÁV II. igazolás
Minimum 2 éves nehéz pótkocsin szerzett nemzetközi gyakorlat
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.
1239 Budapest, XXIII Nagykőrösi út 351.
tel: 421-6666/2615: 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöld számon

• SZEGED, Mérey u. 7. sz.,
80
nm-es
üzlethelyiség
eladó, vagy hosszú távra
bérbe adó. Tel.: 06-703800-337,
H.-P.:
8-18
óráig. (24887587)
• SZEGED, M i k s z á t h
Kálmán u. 18, sz, udvari, 37
nm-es orvosi rendelő örökös bérleti joga eladó, vagy
hosszú távra bérbeadó. Tel.:
06-70-3800-337, H.-P.: 818 óráig. (24887588)
M SZEGED BELVÁROSI,
471 nm-es ingatlan + 100
nm pince belső udvarral,
irodának vagy szolgáltatásra
alkalmas tevékenységre eladó!!
06-30-320-4597.

Gratulálunk

TISZTELT
HIRDETŐINK!

Születésnapod

Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezért
az
apróhirdetések
redelési
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

Vállalkozás

Új Mégane Limousine.
Szárnyal az úton.

JÓZSEF
és

PANYOR
.
ANETTKÁNAK
Jó tanulást

valamilyen okból csak
késve tudta rendezni,
és ezért néhány
lapszámof
nem kapott meg,

Szentesre,
ZÖIJ)
MÁTYÁSNAK
60. születésnapja
alkalmából
sok boldogságot kíván:
élettársa és családja

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az Ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

ZSOMBORA

Paragi
Józsefnek
boldog születésnapot
kíván felesége: Mónika
és a család

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

^

Boldog
Születésnapot

^vt

kérésére az elmaradt

Utazás

cÁJ 7

és sikeres vizsgát ™-V/
kívánunk:
Baranvi mama \
és Józsi bácsi

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

SPORTONSÁGOS: {sportos és biztonságos]
NOVOTE L
*4CCOR hot«'«

t a c c o r
PANNÓNIA

A NOVOTEL SZEGED

vCsM

I S M E R J E

M E G !

szálloda

FITNESZRÉSZLEGÉNEK
üzemeltetésére bérlőt
keresünk.
Érdeklődni
a 62/562-230 teleionszámon, 3
munkanapokon 8-16 óráig
i

Hitel 10% önrésztől.

ORSZÁGOS HÁLÓZATTAL RENDELKEZŐ, BUDAPESTI
SZÉKHELYŰ NAGYKERESKEDELMI CÉG

MECANE

jót

kisunokád

KÓCSÓ

lapszámokat utólag

Hirdetését
már
70
postahivatalban
Is feladhatja!

5 EV G A R A N C I A

TERÜLETI KÉPVISELŐT

RENAULT

szeretteid:

és a

Ön előfizetéséi

(24887961)

' PROKOTTFIAVEL Szeged, Kígyó u. 3.
Tel./fax: 62/484-225, 486-283, 543/385

kívánnak

vejed

Amennyiben

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

'sokminden

DÉKÁNY
PIROSKA
50. házassági évfordulójára
gratulálnak fiai, menye, unokái
és további sok boldogságot
kívánnak!
Zoli, Zsuzsi, Jóska, Tibi, Ancsa,
Rencsi, Zotya.

(24887773)
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névnapod

alkalmából

gyermekeid,

• ÚJSZEGEDEN, a Marostói
városrészen
Induló
társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők. Tel.: 70-3121-914,

• MŰKÖDŐ vagy engedély
lyel rendelkező, üzemképes
benzinkutat keresünk. Forgalmas úthoz közeli, e tevékenységre alkalmas terület
is érdekel. Érdeklődni: Kereskedőház Rt., Budapest,
Lator Péter. Mobil:. 06-20/
974-44-03, vagy 06-1/4501680 telefonszámokon lehet
E-mail: bytrade@axelero.hu.

és közelgő

férjed,

(24887997)

) RENDKÍVÜLI AJÁNLATOK:
Tunézia: Szegedtől Szegedig (repülő, szállás, félpanzió,
transzfer) 10.07-14.:
75 500
Santorinl (repülő + szállás):
49 900
Stavros (busz + szállás):
19 900
Paralia (busz + szállás):
19 900
Jordánia (repülő + szállás):
39 900
MAGIC LIFE, GULET, TERRA utak értékesítése!
Valutaváltás kedvező árfolyamon!

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Körtöltés
utcában
októberi
átadású, kulcsrakész, 140
nm-es, tetőtéri, 3 szobás*
ebédlős lakás" eladó 14 M
Ft-ért. Tel.: 555-821, 703121-914. (24887778)

n e m z e t k ö z i árufuvarozói t e v é k e n y s é g é n e k bővítéséhez

• SZEGED, Gyertyámos
utcai 180 nm-es üzlethelyiség eladó, vagy hosszú
távra bérbe adó. Tel.: 0670-3800-337, H.-P.: 8-18
óráig. (24887595)

SZEGEDRŐL INDULÓ KÖRÚTJAINKBÓL:
- Mór emlékek nyomában (Spanyolország és Marokkó)
09.21-10.05.:
267 000 Ft/fő
Erdélyi kórutazás 09.14-19.:
59 850 Ft/fő
Olaszország gyöngyszemei
l 09.15-24. és 09. 25-10.01.:
80 550 Ft/fő

9 1 4 . (24887776)

A *

Üzlethelyiség

• KERESKEDŐ k ö z b e n
4200 nf-es telek, 400 n f es
épülettel,
műhellyel,
összközművel eladó. Alkalmas kereskedelmi és ipari
célra is. 06-70/248-5035,
Szeged. (24988432)

VÁROSRÉSZEN,

(24887658)

M FELVÉTELI előkészítő
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)
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FRANCIAHÖGY
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keres Csongrád megye területére.
Amit elvárunk:
• középfokú végzettség • B kategóriás jogosítvány
• szakmai tapasztalat.
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem • cégautó • mobiltelefon.
Az érdeklődők fényképes önéletrajzalt 2003. szeptember 10. napjáig
„Teljesítmény 24989106" jeligére várjuk a Sajtóházba.

Fogyasztás:
4.0-8.6 liter 100 k m
C O ; kibocsátás:
122-163 g k m

B E S Z É L E D A MICRA NYELVÉT?

niss-carkft.

UJ
MICRA

MARKAKERESKEDES ES SZERVIZ

ÚJ HELYEN!

Szeged, Algyői út 44. T.: (62) 554-680, 554-681
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149/A T.: (62) 241-885, 249-346

Our multinational Client in oil
industry is looking for a

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban

QHSE

(Quality, Health,
Security, Environment)

Coordinator
to Szeged.

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.
WWW.RRN^TJHNJ
Fogna*toiflOObcVtgjn: 4*4,4; Várat 5,4-11A Onagtó 4,4-7 A; C02 «bőnké k/kn: 120-101 [változattól függóenl

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

Requirements:
University
Degree or Technical Certification
in similar field. 3 - 5 years relevant
experience, knowledge of oil
industry, fluent English,
Tasks: coordinate QHSE activities,
ensure that QHSE trainings are
available to projects, reports any
accidents,
unsafe
acts
or
deviations, perform monthly
QHSE audits etc.
Apply at.

Grafton Recruitment Ltd.
1055 Budapest,
Szent István krt. I I .
Phone:061-474-32-35
Fax: 061-474-3245
E-mail, cv@grafton.hu

|
|

HÁROM

alkalommal megrendeli,
a
/ É 1 J 1 2
megjelenést ajándékba kapja.
A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-Ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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16

Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Örök hálával és őszinte köszönettel adózunk minden
kedves hozzátartozónak, barátnak, kollégának, ismerősnek, a Hungarocamtonnak,
hogy

SZEGED
GYÁSZHÍR

LANTOS ANDRÁS

Megrendülten tudattuk mindazokkal, akik reszteltek és szerették,
HOGY

ARANY LÁSZLÓ

búcsúztatásán megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkban
osztoztak és enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
0249*9129

szakoktató,
gyakorlati oktatásvezető, üzemmérnök, munkatársunk 33 éves munkaviszony után, 50. életévében, tragikus balesetben életét vesztette.
Személyében a vállalat, a húsipari szakoktatás kiváló szakembert, pedagógust. munkatársat veszített cL Emlékét szívünkbe zárva megőrizzük.
Pick Szeged Rt. munkatársai

Mély íáidakxnmal tudattuk, hogy az imádott
téri, édesapa, gyermek, vő, testvét, sógor és
rokon,

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 6.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, akik halottunkat,
KORDÁS
FERENCET
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak. Köszönetet
mondunk háziorvosa segítségéért, fáradozásáért.
0249H90S*
A gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, akik
IFJ. J U H Á S Z M I H Á L Y
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal, koszorúikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
MOLNÁR ANTAL
SÁNDOR
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem,
SULYOK MIHÁLY
temetésén megjelentek, fájdalmamban velem együtt éreztek.
0249*9«.
Gyászoló felesége

MEGEMLEKEZES

ARANY LÁSZLÓ
életének 50. évében tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Búcsúztatása szeptember
10-én, 16 órakor lesz a Dcszki temetőben.
HM*.««
Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZYTÓTH
SÁNDORNÉ
KRUZSLICZ
VIKTÓRIA
temetésén megjelentek, velünk |
együtt éreztek. Külön köszönjük a szociális otthon dolgozó I
inak lelkiismeretes gondoskt. |
dását.
A gyászoló Kruzslicz család |
I 024XX77Q9

MEGEMLEKEZES
„Megállunk némán sírod mellett, sirattuk drága emlékedet."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünkre,
GILICZE IMRE
halálának 10 éves évfordulóján.
Felesége, gyermekei
és azok családtagjai
M I U W I 7t.

„Életetek elmúlt, mint egy pillanat,
emléketek szívemben örökre megmarad "
Fájó szívvel emlékezem drága szüleimre,
BODÓ FERENC

„Megfordulok, de merre menjek.
Hiszen Te nem vagy már sehol.
Soha sehol már meg nem lellek,
s mindig itt leszel valahol."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik
MONOSTORI
ISTVÁNNÉ
BÖDEANNA
temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek. Köszönjük a küldött
koszorúkat, csokrokat, részvéttáviratokat. Köszönet azoknak,
akik betej^égében szeretetükkel
és munkájukkal mindvégig testileg és lelkileg mellette voltak.
02«9*909«
Gyászoló család

77«

SZENTES

halálának 20. é s
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy

BODÓ FERENCNÉ
KISS ETELKA

halálának 40. évfordulóján.
Szerető lányotok

életének 45. évében váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 8-án, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezem szeretett féijemre,
TANÁCS ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján.
Szerető felesége

1)149*929*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
VITÉZ DR. CSONKA
FERENC
75 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 10-én, 15 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
(U49HV1V9
Gyászok) család
Mély Íáidakxnmal tudattuk, hogy
a szeretett térj. Édesapa, após,
nagyapa,
G R Á N I C Z LÁSZLÓ
65 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 9-én, 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatakizóiáből.
11 • ww •,
Gyászok) család

+

NAGY TIBOR

c. apát, kanonok, ny.
móravámsi plébános augusztus 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Gyászmise a dómban szeptember
9-én, délelőtt 10 órakor. Temetése a Belvárosi temetőben szeptember 9-én, 12 órakor lesz.
Mély íáidakxnmal
hogy
Móravámsi tudattuk,
Egyházközség
a szeretett férj, Édesapa, nagyapa, dédapa,
BOLLA KÁROLY
79 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 8-án, 15 órakor
lesz a Domaszéki temetőben.
Gyászmise 14 órakor
Gyászoló család
mjoiMiiU

Fájdalommal emlékezünk
POLYÁK A N D R Á S R A
halálának 3. évfordulóján.
Bánatos felesége
és szerető gyermekei:
,.„_.„,,„ Zsuzsanna és András

Csongrád
1
Megyei
V y i Kegyeleti Kft.
Szeged-belvárosi
temetkezési irodája-üzlete

a PA LOM A
VIRÁGÁRUHÁZBAN.
Tisza L b t 55..

TeL: 423-869.
Ügyelet: 06-3W565-8381. 301565 8378

Tisztelt H i r d e t ő i n k !
Gyószkezleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

Ambrus József 6762 SándorUva. Alkotmány Itrl 24 U : 62/252 515 Berg Hennkné, 6754 Újszentiván. Május t u. 31 lel: 62/277-382 Cs. M i Kegyeleti Kit, 6791 Szeged.
Széksós. út 6. W.: 62/461039 6900 Makó. Verebes u. 2 lel: 62/212 840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2 TeL 627285-197 6800 Hódmezővásárhely. Bakay u. 16. lelVfax:
62/534 985, 62/534 986 Márvány Kh 6760 Kitelek. feroeló sor 1 let 62/597 360 Égisz 9 0 Temetkezési Kft. 6600 Szentes, Sima F. u. 45 fel: 63/400 162 6640
Csongrád. Fő a 17 19 lel 63/483 975 Flóra Center Kit, 6722 Szeged, Tisza L krt 55. U : 62/423-869 Pálma Wágüzlet, 6900 Makó, Megyeház a 1. lel: 211-347 Retas
temetkezés, Vállakózás, 6722 Szeged. Bartók tér. 8. pavilon, 62/424-992 Rekvwn Temetkezés. Vállalkozás, 6724 Szeged. Pulz u 2/A. fel: 62/425 864 6722 Szeged. Törők u. 9/B U 62/420-414 Rckviuro lemetkezés, 6900 Makó, Kórház u 13 leL 627213 514 Szegedi lemelkezési Kft. 6722 Szeged, Altila u. U : 627543-747 Szögi és Társa
Temetkezési Iroda Szeged. Törők u 11/B lel.: 62/425 847 Gyeviép Kht Algyó, Kastélykert u. 16. léi: 267-567 Sérv» lémetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely. Hősök
tere 7. lel: 627246-605,62 248-775, Mécses 2001 Temetkezési Bt 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel /fax: 63/400-889.

Közel 40 éves múlttal
rendelkező délkeletmagyarországi, amerikai
tulajdonú gyár keres 1 fő

Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!

A BtiF. Pénzügyi
és Számviteli Főiskola
szeptemberi kezdéssel
isméiellen indítja
posztgraduális képzéseit
kihelyezett formában Szegeden:
• Európai l'nk'ts íJén/iigyek
• Közgazdász szakmérnök
• Adó-, illetek-, vám-.

jövedékszakértő
Pén/üg>1 vállalkozási szakértő
Jelentkezés
és bővebb felvilágosítás:

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS
MARKETINGVEZETŐT
a k e r e s k e d e l m i igazgató
közvetlen b e o s z t o t t j a k é n t .

igényes,

Iskolai hirbázis

• új üzleti lehetőségek felkutatása
• kapcsolattartás a vevőkkel
• szerződések elkészítése
• kiállításokra való felkészülés
Elvárások:

munkatársat keres

Moziműsor
Szépírói történetek
Fórumok

T*Í*

444.W41

Kft

800» Székesfehérvár. Móri út Itt.
Tel: 22/501-MB mn.: ü-tr.-lg
| Helyi képviselő: P a r k o s Z s u z s a
1H: 20/9770-237: «2/249-271

Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykeresö
Képeslapküldés
Hírlevél hetente kétszer

www.minerva90.hu
E-mail: minerva90(« axelero.hu
Részié tüzelés!
.Kérje részfeles tájékoztatónkat!.

www.delmagyar.hu

Soha cl nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre,
GULYÁS MIHÁLYRA
halálának 2. évfordulóján.
/
z/g/-

• egyetemi, főiskolai szakmai
végzettség
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás
• min. 2 - 3 éves marketing-,
kereskedelmi tapasztalat
multinacionális vállalatnál
Amennyiben pályázni szeretne,
kérjük, hogy a magyar és angol
nyelvű szakmai önéletrajzát küldje
„Sales
024989053"jeligére

a Délmagyarország
Sajtóházába
legkésőbb szeptember 12-ig.

Gyászoló család, Szentes
j-ia

Gyászoló családja |

Emberi törvény kibírni mindent,
menni mindig tovább, akkor is,
ha nincsenek már remények és
cstxlák.
Szomorúan emlékezem férjem,
Z E L E N Á K JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján.
0249x906.1
Gyászoló felesége

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SÍPOS ISTVÁN,
Makó, Szikszai utcai lakos 70
éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése
szeptember 9-én, kedden, 15 órakor lesz a Makói római katolikus
temetőben.
Gyászoló felesége és fia

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

megbízható,

gyakorlattal rendelkező

!B L j

MEGEMLÉKEZÉS

önálló m u n k a v é g z é s r e képes,

Feladata:

Szegedi ki kicsoda?

Gyászoló család,
Szentes
1

PORSCHE

• piackutatás, piacelemzés

M^H

49*9.141

S Z E G E D
MARKASZERVIZEBE

Ingyenes online apróhirdetés

Friss hírek folyamatosan

I D . N A G Y JÓZSEF,
I Szentes, Kiss Emő u. 36. szám
alatti lakos 54 éves korában elhunyt. Temetése szeptember
8-án, 10 órakor lesz az Alsóvárosi református temető rava| talozójából.

0249XXI.M

GYÁSZKÖZUEHÉNYEK FELVÉTELE:

6

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,
jó barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
A R N Ó T H JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a koszorúkat és a csokrokat.

Altila u. sarok.

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS.

'

5

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk, tcst| vérünk,

GYŐRI S Á N D O R

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CZAKÓ GYULÁNK
86 éves korában elhunyt. Kérésére családi körben helyeztük őrök
nyugalomra.
Gyászoló gyermekei
és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

munkafelvevő
munkakörbe.
A m e n n y i b e n ajánlatunk felkeltette
é r d e k l ő d é s é t , f é n y k é p p e l ellátott
s z a k m a i önéletrajzát
a Porsche-lnter A u t ó k e r e s k e d e l m i Kft.
6724 Szeged, Sárosi ú t 11.
címre várjuk.

LŐRINCZ ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek, virágaikkal, részvetnyifvánításaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Makó

Fő feladatok:
C szakszerű hibafelvétel alapjárt javítási megbízás
kitöltése a szerviz részére
javítás során, után kapcsolattartás az ügyfelekkel
• a szervizüzem szolgáltatásainak ajánlása,
értékesítése az ügyfelek felé
• az elvégzett javítások minőségének ellenőrzése
] a maximális vevőelégedettség biztosítása a
magas színvonalú, szakszerű munkavégzés révén
Elvárások:
• min. gépjármű-technikusi végzettség
C többéves autószerelői tapasztalat
(munkafelvevői gyakorlat előny)
C felhasználói szintű számítógépes ismeretek
C jó kommunikációs készség és megjelenés
[ ügyfél-orientáltság
.
C németnyelv-tudás előny
Amit kínálunk:
C alkalmazotti munkaviszony
C kulturált, színvonalas munkakörülmények
D fix fizetés + teljesítményprémium
C szakmai fejlődési lehetőség

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 6.

» HIRDETÉ S

17

«

N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , KULTURÁLIS P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó-válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.00 Riporter kerestetik!
10.00 Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.25 Képben vagyunk?! Bolondos mindenféle tízentúliaknak 11.00 Evangélikus püspökiktatás Közvetítés Békéscsabáról
12.30 Hírek, időjárás-jelentés 12.35
Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 13.30 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 13.35 Bravotv 14.30 Népzenei magazin 15.00
Fogadóóra Oktatási magazin 15.30
PoíiTour Világjáró mozaik 16.00
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 189. 16.25 Bonusz
Összefoglaló a GYISM nyári zánkai
gyermekprogramjairól 17.00 80 nap
alatt a Föld körül Angol kalandfilmsorozat, 3T. (ism.) 18.35 Luxorshow Magyarország legújabb szerencsejátéka. Játék az első telitalálatig. Milliós nyeremények a képernyő előtt és a stúdióban. Benne:
ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Ú j Szeszélyes évszakok [16]
21.00 Macskajaj Jugoszlávfrancia-német filmvígjáték
23.10 Híradó este, időjárás-jelentés
23.15 Hitchcock-sorozat: A kötél
Amerikai bűnügyi film (16]

5.50 Gyökereink 6.40 Tv 2-matiné
Krokodili. Mila szupersztár. Oszkár
zenekara. Fixi és Foxi. A hármas
járőr. Az utolsó rezervátum. Beyblade 7.50 Fox Kids Kisegér a prérin. Jin-Jin. Twist Olivér. Iaszon.
Pókember 10.10 Bulis hatos Angol
ifjúsági sorozat, 17. |12| 10.40 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat
(12] 11.35 Talpig pácban Amerikai
vígjátéksorozat 112] 12.00 TotalCar
12.30 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat,
9. [12] 13.35 Knight Rider Team
Amerikai akciófilm-sorozat, 2. (12]
14.35 Flipper Amerikai kalandfilmsorozat, 20. Régi és új barátok 15.35
Dawson és a haverok Amerikai filmsorozat, 53. Gyermekkori álmok
világa 16.30 Csillagkapu Amerikai
sci-frákciósorozat, 49. |12| 17.30 Az
elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandfilmsorozat, 32. Filmszakadás [12]
18.30 Tények Hírműsor 19.00
Magellán Tudományos utazás a Föld
körül (12(
19.30 Activity Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
20.15 Veszedelmes partvidék
Angol-amerikai
katasztrófafilm 112]
0.05 Jövő hóhérai Amerikai
akciófilm |16]
1.45 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 11. (12]
2.55 Vers éjfél után

k
i_ u
e
6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfilm 7.00 Kölyökklub Dibu, a kistesó. Rusty, a kölyökrobot. Albert kérdezi, mi az élet.
Pokémon. Spider Man 9.45 Walt
Disney-rajzfilmek 10.35 így készült: Segítség, hal lettem! 10.55
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 11.00 RTL Klub-Westel
Road-show 11.25 Ötletház 2003 szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.50 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás
12.15 XXI. század (12( (ism.) 12.40
Norm-show Amerikai vígjátéksorozat 13.05 Autómánia Autósmagazin 13.35 Truck Trial Európa-bajnokság 14.00 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. Nyomok 14.55
Conor, a kelta Amerikai kalandfilmsorozat, 12. Rácsok mögött
15.55 Mr. Beán Angol-magyar rajzfilmsorozat 16.25 Egy bébiszitter
kalandjai Amerikai vígjáték |12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]
19.30 Pasik Magyar
vígjátéksorozat (12)
20.10 Legyen ön is milliomos!
Vágó Világ
21.30 Heti hetes Vidám, aktuális
talkshow [12]
22.35 RTL Boksz Klub
23.40 Híradó - Késő esti kiadás
23.55 Sportklub
0.05 Largo Winch - Az
igazságtevő Német-franciaamerikai akciófilm-sorozat
1.00 Az Oblong család Amerikai
rajzfilmsorozat [12]
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap Válogatás 7.00

Hírek 7.05 Verbunkok a Kárpátmedencében 7.15-9.25 Bárányfelhő 7.40 Kicsoda és micsoda 8.10
Ami igaz, az igaz 8.25 Biri és Baltazár másodszor Bábanimáció 8.30
Tweeniék 8.50 Tesz-Vesz város 9.15
A három kismalac és Jozefina 9.25
Biri és Baltazár máma utolszor Bábanimáció 9.30 Cimbora-barangoló
10.00 A földön kívüli lány 10.25
Oggy és a bogarak Francia animációs film 10.35 Önkéntes Odüsszea
Tűzoltók civilben 11.05 Klipsz
Könnyűzenei műsor 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Híradó
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.15 Isten kezében
12.45 Muzsika-szó 13.15 Lyukasóra 13.55 Navigátor: Görögország
14.30 Az én folyóm 15.20 Csatahajók 16.15 Elveszett világok 17.10 Öt
órai zene 17.15 Chaplin, a katona
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.15 Utazás az ínyencek földjére
18.40 Őfelsége kapitánya
19.35 Mese: A varázslatos

Magyarország helye Euróla vízi közlekedésében 7.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 7.30 Vásárlási
műsorablak 8.00 Virágzó Magyarország: Kecskemét 8.30 Itthon otthon van - turisztikai műsor 9.00
Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak
10.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 11.00 Egészségmagazin 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00
Vásárlási műsorablak 18.15 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 19.00 Kimba 19.30 Trendline - divatmagazin 20.00 Trópusi
hőség, 63. rész. Kanadai bűnügyi
film 21.00 Poirot: a halott ember
tükre. Angol krimi 22.00 Veszprém
- a kiránynők városa 23.00 Képújság

iskolabusz
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Rozshegyező
22.10 Ami elhasadt
22.25 Kánikula Osztrák játékfilm
0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Keresztelő

ravlaó
17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30
Heti Híradóink 18.30 Képes Sport
(hétfői ism.) 20.00 Az Apostol
együttes koncertje 22.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Romamagazin 9.25 Domovina Szlovák
nyelvű nemzetiségi magazin 9.50
Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.20 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi
magazin 10.45 Hrvatska krónika
Horvát nyelvű nemzetiségi magazin
11.10 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Nádas a
tavon - Velencei-tó 12.00 Déli harangszó 12.01 Rondó Kisebbségi
magazin bolgárokkal, görögökkel,
lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 12.25 Együtt
Velünk élő kisebbségek 12.55 Kvartett A visegrádi négyek országainak
műsora családról, kultúráról, művészetről, tudományról és számtalan
egyéb érdekességről 13.30 Telesport
Technikai magazin 14.25 Gyerekeknek A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 1.; Képben vagyunk?!
Bolondos mindenféle tízentúliaknak 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Először Erdélyben: István, a
király Film az
előkészületekről
21.25 Átjáró: A kő, a víz és a
kutya Dokumentumfilm
22.55 Ferenc József utolsó
diplomatája: Hevesy Pál
Dokumentumfilm
23.25 Tüdósklub
0.20 Bravo-tv 1.10 Valaki bennem
tovább él... Magyar dokumentumfilm, 7/1. (ff., feliratos) 2.55 Ars
Hungarica Szent István-bazilika
3.25 Telesport
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7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitottvilág: a vesebetegségek (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (fi) 15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Veszprém a királynők városa - dokumentumfilm (h)
17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 17.25 Replülőnap 2003 - Kecskemét 18.00 Estelő
válogatás (h) 19.00 Híradó - válogatás 19.30 Trendline (h) 20.00
Trópusi hőség, 63. rész. Kanadai
krimi (h) 21.00 Poirot: a halott ember tükre. Angol krimi (h) 22.00
Veszprém a királynők városa - dokumentumfilm (h) 23.00 Képújság

22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged mű
sora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Rektori portré: dr.
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem jövőjéről, 1. rész 19.30
Törzsasztal 20.30 Házépítők magazinja

V « O H TTLIVÍZIÓ

ÜK»

7.30 Szegedi hírek 7.45 Nagyító
(ism.) 17.00 Körút (ism.) 18.00 Verseny (ism.) 18.30 Aréna
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6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Cipori-Mária gyermekkora 6.30

• TV
vÁSMHaYi városi

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zenezona@freemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

VASARNAP

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó Benne: sport 9.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.50
„így szól az Úr!" A Biblia üzenete
11.00 Görög katolikus szent liturgia Közvetítés Máriapócsról 12.10
Hírek, időjárás-jelentés 12.20 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot". Külső-Somogy és térsége 13.05
Delta 13.35 Mindentudás Egyeteme Bencze Gyula: Nukleáris energia 14.25 Uniós pályázati kalauz
(ism.) 14.35 Úton Európa-magazin
15.00 Csellengők Eltűntek nyomában 15.25 Örömhír Az evangélikus egyház műsora 15.50 Világörökség A Pannonhalmi Bencés Főapátság 16.25 Kemény legények
Dokumentumfilm a világbajnok vízilabda-válogatott sikereinek hátteréről 16.55 Első kézből |16| 17.25
Ezerarcú világunk Francia ismeretterjesztő sorozat, 9. 18.25 Híradó
este 18.45 Sporthírek, időjárás-jelentés 18.55 Szerencsi, fel! Magyar
animációs sorozat. Az esély meséje
19.05 Szívek szállodája Amerikai
tévéfilmsorozat.
19.50 NÉVshowR Születésnap
21.30 A szólás szabadsága
22.20 Szerencsi, fel!
22.30 Híradó este, időjárás-jelentés
22.40 TS - Amiről nem
beszélünk... Riportdokumentumfilm
23.30 Sorskérdések Bánó András
műsora 116]
0.10 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a Kárpátmedencében

FM95.4^Rádió88
7.00 Szalma Emese 12.00
Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00 Vigadó Top 20 15.00 Molnár Balázs 16.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 19.00 Club 88
- Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 5.00
Juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus Parkoló Ábrahám Zsolttal 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 30-30-30-244 és 44-2244 20.00 Házibuli Suri Imrével

Rádiá7 m 97,6

6.00 Reggeli gondolatok Vallási magazin 6.25 Állatkert a hátizsákban
Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 13. 7.00 TV 2-matiné Mila
szupersztár. Oszkár zenekara. Fixi
és Foxi. A hármas járőr. Az utolsó
rezervátum. Beyblade 8.20 Fox Kids
Kisegér a prérin. Jin Jin. Twist Olivér. Iaszon. Pókember 10.15 2gether - Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat, 10. 10.45 Egyről a kettőre
Amerikai vígjátéksorozat, 79. 11.20
Stahl konyhája 11.50 Cosby nyomozó rejtélyei Amerikai krimisorozat, 3. [12| 12.45 A hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 7. Kívülálló [12) 13.45 Tarzan
Amerikai kalandfilmsorozat, 17.
14.40 Sentinel - Az őrszem
Német-amerikai sorozat, 54. Idegen
értékek [12| 15.35 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai Olasz-amerikai
akciósorozat, 16. Az előléptetés |12|
16.30 Walker, a texasi kopó Amerikai akcióvígjáték-sorozat, 5. A viharjelzés [12| 17.30 Air America
Német-amerikai akciófilm-sorozat,
25. A vádlottak padján [12] 18.30
Tények

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 15.30
Kívánságözön 20.15 Toplesz,
zenei válogatás.

19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Jackie Chan: Mennydörgés
Hongkongi akcióvigjáték
22.10 Ártatlanságra ítélve
Amerikai krimi [ 16]
0.40 Képírók: Táncoljunk!
Amerikai musical
2.50 Vers éjfél után

A nap filmje

6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00
Kölyökklub Az óceán lánya. Dibu,
a kistesó. Rusty, a kölyökrobot. Albert kérdezi, mi az élet. Pokémon.
Spider Man 10.00 Srácok Amerikai
vígjátéksorozat, 1. Az új lakótárs
10.25 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.35 Az AIDS
új arca 11.30 Receptklub 11.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Ötletház - épülésünkre
Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 Tengerjáró Utazási és
vízisportmagazin 13.20 A vadak
ura Amerikai kalandfilmsorozat,
10. A nimfa 14.15 Arrport'77 Amerikai katasztrófafilm (12) 16.25 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Szoknyás
fejvadász Amerikai akciófilm-sorozat, 5. Börtön és szerelem [12]
17.30 Sheena, a dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 1.
Zuhanás |12] 18.30 Híradó - Esti
kiadás

TV 2
2 0 . 1 5 Veszedelmes
partvidék
Ausztrál-Amerikai
katasztrófafilm

Esz.: Armaiul Assante,
Rachel Ward, Bryan Brown,
Jacqaline McKenzie
Egy globális nukleális háború
mindent elsöpör a föld színéről. Alig marad élőlény. A növényzet java része is elpusztul
vagy sugárfertőzött lett. Gyakorlatilag nincs mit ennie a
megmaradt maroknyi embernek. Az egyetlen reményt a
nukleáris tengeralattjáró jelentené, amellyel az emberek
északra mehetnének, ott talán
még akadnak területek, ahol
újra lehetne kezdeni mindent.
Ehhez azonban előbb meg kell
találniuk a hajót.
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19.00 Medicopter 117 - Légi
mentők Német
akciófilm- sorozat
20.00 Szupermozi: Az elveszett
frigyláda fosztogatói
Amerikai kalandfilm |12]
22.15 Visszakézből Amerikai
akcióthriller [16]

0.10 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16]
0.40 Híradó - Késő esti kiadás
0.55 Sportklub
1.05 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.35 Országház Heti magazin
2.05 Az AIDS új arca Amerikai
dokumentumfilm
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Kalendárium-válogatás 6.50
Ingatlaninfó 7.00 Hírek 7.05 Verbunkok a Kárpát medencében
7.15-9.15 Bárányfelhő 7.45 Ami
igaz, az igaz 8.00 Velem történik
valami 8.25 Biri és Baltazár másodszor Bábanimáció 8.30 Tweeniék
8.50 Az ezüst vádló 9.15 Biri és
Baltazár utolszor Bábanimáció 9.20
Cimboránk, Európa 9.50 Nyelvőrző 10.10 Mesélő cégtáblák: A Hévízi Gyógyfürdő 10.40 Afrika-cirkusz 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismeretetés, vers
12.15 Élő egyház Vallási híradó
12.45 A csécsi református templom 12.55 Gyurkovics fiúk 14.25
Csellengők 14.45 Mediterráneum
15.45 Jókívánságok határok nélkül
16.40 Emlékképek - Régi híradók
17.00 Öt órai zene 17.05 Partvidéki szerelmesek 17.55 Műsorismertetés, me-teorológia 18.00 Híradó,
meteorológia 18.05 Heti hírmondó
19.00 Az én Európám
19.05 Mese: Ruppert maci
kalandjai
19.40 A világörökség kincsei
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Idegen a cowboyok között
Amerikai játékfilm
23.10 Beavatás - A szellemi
fogyatékosok háborúja
23.25 Emlékkoncertek George
Harrison születésének 60.
évfordulójára
0.30 Himnusz, műsorismertetés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Örömhír A református egyház műsora 9.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.30 Katolikus krónika 10.00 Világvallások keresztúton
10.15 Metodista ifjúsági műsora
10.25 Útmutató 10.50 „így szól az
Úr!" A Biblia üzenete 11.00 Görög
katolikus szent liturgia Közvetítés
Máriapócsról 12.10 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.20'
Akácos út... Tamay Kiss László kedvenc nótáiból válogat 12.50 Ismeretlen Budapest Vaddisznók a város peremén 13.10 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.40 Aranyfüst Avagy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.30 Gyerekeknek Á fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 2. ; írta: Janikovszky
Éva. Bertalan és Barnabás. Magyar
rajzfilm; Felelj szépen, ha kérdeznek! Magyar rajzfilm 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport Kalapácsvető-döntő. Közvetítés Szombathelyről
20.05 Híradó este, időjárás-jelentés
20.30 A hetedik szoba Hová tűnt
József Attila édesapja?
2 1 . 0 0 + 1 Kulturális háttérműsor
21.55 Mindentudás Egyeteme
Globális kihívás a víz
22.50 Good Will Hunting
Amerikai film |16]
0.55 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Külső-Somogy és térsége 1.40 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországról 2.30 Rátkay Endre profán ikonjai 2.55 Akácos út...
Tarnay Kiss László kedvenc nótáiból válogat 3.25 Telesport
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Szentföldi szent helyek üzenete: Ein Karen-Keresztelő János 6.30
A transzplantáció 7.00 Príma torna
7.30 Vásárlási müsorablak 8.00
Szentföldi szent helyek üzenete:
Betlehem - Jézus születése 9.00
Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak
10.00 Pénzháló 11.00 Különjárat Balogh Zoltán zenei magazinja
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00
Képújság 17.00 Itthon otthon van
- turisztikai műsor 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Pénzháló - országismereti
játék (élő közvetítés] 19.00 Kimba
19.30 Virágzó Magyarország: Kecskemét 20.00 Stromboli. Ff. olasz
játékfilm 22.00 Nyári élményeink:
makói nyári művésztelep 22.30
Bencze-show 23.00 Képújság

• TV
VÁSÁRHELYI VÁROS TílVÍZlO

17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30
Képes Sport (pénteki ism.) 19.30
Zene-Doboz (ism.) 20.30 Önarckép - Fodor (ózsef festőművész
21.00 Heti Híradóink 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM 95.4 <v> Rádió88
7.00 Bende Gábor 12.00 Élő
Kívánságműsor - Patkós Attila 16.00 Sportmix 19.00 Sunday Top 20 - Molnár Balázs
20.00 Repertoár - László Istvánnal 22.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktor/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06-30-30-30244 és 44-22 44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv

Rádió 7 m 97,6
ff&itfíiáfúvitsiirtíáfy
5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 A Szőttes vendége: Gál
Zoltánné Erzsike nyugalmazott szakmai oktató 12.00
Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15
Sporthírek 20.15 Röcsögő B.
B. King, zenei válogatás

A nap filmje
RTL Klub
2 0 . 0 0 Az elveszett
frigyláda
fosztogatói
Amerikai
kalandfilm
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7.30 Lélektől lélekig-vallási műsor
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Különjárat - zenei magazin (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Trópusi
hőség, 64. rész. (h) 17.00 Itthon otthon van-turisztikai magazin 17.25
Repülőnap 2003 - Kecskemét 18.00
Estelő válogás II 19.00 Híradó-válogatás 19.30 Virágzó Magyarország:
Kecskemét (h) 20.00 Stromboli. Ff.
olasz játékfilm 22.00 Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: adrenalin 20.00 21.00
A Városi Tv Szeged műsora 21.00
Diagnózis (ism.)

20.00 Szegedi Ifjúsági Napok (ism.)
20.30 Nagyító (ism.)

Fsz.: Harrison Ford, Karén
Allén, Paul Freeman
Titkos megbízatást kap 1936ban az amerikai titkosszolgálattól Indiana Jones profeszszor, világszerte híres régész és
az okkult tudományok kutatója. A németek Hitler parancsára hatalmas ásatásokba
kezdenek Egyiptomban, főként Kairó közelében. A Frigyláda, a Biblia legrettegettebb
ereklyéjét keresik, amiben
Mózes kőtáblái találhatók a
tízparancsolattal. A mítosz
szerint legyőzhetetlenné válik az, aki a ládát birtokolja...

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 6.
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Secserbegovics megérkezett
govics nagybátyja Ivica Oszim,
akit a labdarúgás kedvelőinek
nem kell bemutatni. A kiváló
szakember többek között a szegedi Szabics Imre edzője is volt kedvencei közé tartozott a magyar focista - a Sturm Graznál,
jelenleg lapánban dolgozik. Az
előző idényben Franciaországban
profiskodó kosaras már részt vett
a tegnapi két edzésen. Ismerkedett a társakkal. A csapat trénere, Újhelyi Gábor így már majdnem teljes kerettel - Kajdacsi Judit továbbra is válogatottal készül a görögországi Eb-re - gyakorolhat az októberben kezdődő
idényre.
- Az első foglalkozáson kezdte tájékoztatóját a szeviépesek vezetőedzője - gyorsan kiderült, hogy Secserbegovics jó

KOSARLABDA
Megérkezett a Szeviép-Szeged
NB I A csoportos kosárlabdacsapatának új szerzeménye, a
bosnyák válogatott Merima Secserbegovics.
Az új szerzemény. A vezetők, a
szurkolók sokat várnak tőle. Ó
nem más, mint a Szeviép-Szeged
NB 1A csoportos női kosárlabdacsapatának játékosa, a bosnyák
válogatott Merima
Secserbegovics. A 197 centiméter magas
center csütörtök késő este érkezett meg Szegedre. Keresztes
György, a klub ügyvezetője fogadta a játékost. Ami igazán érdekesnek számít, hogy Secseber-

Vasutas
tájfutóaranyak

Felemásra sikeredett Pick-főpróba a szerbiai Kanizsán

kondiban van, csak minimális
lemaradása van a többiekkel
szemben. Minden egyes gyakorlatot végigcsinált, azt gyorsan
megállapíthattam, hogy remek
mozgású játékos. A program u n k nem változik, délelőttönként atlétikai feladatokat végzünk a Felső Tisza parti stadionban, délután pedig labdás edzéseket hajtunk végre. Jövő héten
pénteken első edzőmeccsünket
játsszuk majd, Szabadkára utazunk. Egyedül Szopkó
Eszter
bajlódik sérüléssel, ő könnyített
m u n k á t végez. A bedobó műtött
térde még nem teljesen bírja a
terhelést, bevizesedik. Bízom
benne, hogy hamarosan ő is
rendbe jön, teljes erőbedobással
gyakorolhat.

Van még javítanivaló

S.R.

Motokrossz országos bajnokság

Nemzetközi mezőny
Szeptember 7-én (vasárnap) ismét benépesül az Öthalmi úti
motokrosszpálya, ahol a 125
kem-es géposztály ob fordulójára, a 250-esek Köztársaság Kupa viadalára, s az id. Horváth
Pál meghívásos emlékversenyre
kerül sor.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kunfehértón kétnapos rangsoroló
versenyen vettek részt a szegedi
tájfutók. Az alföldi, homokbu ;kás
terepen közel 400 fő állt rajt'ioz.
Az igen hosszú, kemény pá yák
mellett a meleg is megnehezítette
a futók dolgát. A versenyen szép
sikert értek el az SZVSE sportolói:
négy aranyérmet szereztek.
Eredmények, férfiak. 10: 2. Gera Tamás. 12: 1. Csonka Péter. 16:
2. Horváth Tamás. 18: 1. Viczián
Péter, 2. Gál Norbert, 3. Nagy
Bence. 35: 1. Gera Tibor. 55: 1.
Sindely Pál. 70: 3. Csamangó Ferenc. Nók, 12:2. Csűrei Beáta. 14:
3. Farkas Mariann. 16: 2. Zsolnai
Eszter. 18: 1. Szerencsi Ildikó, 2.
Madarász Anett, 3. Szerencsi Dóra. 21 A: 2. Balogh Piroska.

A Motor-Art SME vasárnap rendezi meg (edzések 9, futamok 13
órától) a motokrosszbajnokság
125 kem-es géposztályának soros fordulóját, a Köztársaság Kupát (250 kem) illetve az id. Horváth Pál meghívásos emlékversenyt (125 és 250 kcm). A viadalra az Öthalmi úti pályán kerül
sor, amely Bálint Józsefnek köszönhetően ismét gazdagodott
egy oda-vissza fordítós siratófallal, vagy más néven ugratóval.
A népes és igen erős mezőnyben - mintegy 100-120 indulóra
számítanak a szervezők - ott lesz

a szegedi derbik állandó szereplője, a német Thomas Madarász
- tudtuk meg Farkas Jánostól, a
Motor-Art SME elnökétől. De
Szerbia-Montenegróból, Horvátországból, Romániából és Szlovákiából is számítanak résztvevőkre. A 250 köbcentisek Köztársaság Kupa-mezőnye is illusztris személyiségeket vonultat fel.
Az országos bajnoki forduló
előtti napon, ma a mezőny bemutatkozik Szegeden, felvonultatja a „technikát". Az érdeklődők 14 órától a halászléfőző fesztivál közelében a Huszár Mátyás
rakparton tekinthetik meg a motorokat.
Fontos tudnivaló, hogy a megszokott ingyenes buszjárat ezúttal a Szeged Plaza elől indul a vasárnapi viadalra 11, 12 és 13 órakor.
I.P.

Ft

KÉZILABDA
Pontosan egy hét múlva kezdi
meg bajnoki szereplését a férfi
első osztályban a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata. A klubnál azonban még lázasan azon
dolgoznak, hogy zökkenőmentes legyen ez a bajnoki év is. A
csapat lejátszotta az utolsó előkészületi mérkőzését, a vezetés
pedig azon munkálkodik, hogy
minél tökéletesebb legyen a
szurkolók kiszolgálása.
- Számtalan újdonsággal lépünk
a szurkolóink elé. Elsőként említeném az új jegyértékesítési
rendszerünket, amellyel a csarnokba jutást ellenőrizhetővé
tesszük - mondta Kővári Árpád
klubelnök, majd így folytatta: Egy olyan modern technikáról
van szó, amelynek segítségével
be lehet kapcsolódni az országos
és a nemzetközi jegymegrendelő
rendszerébe is. Sőt internetes
jegyelővételt is képes lebonyolítani. Ezért a bérleteket is ki kell
cserélnünk, amelyet a Szigetvár

GPRS-mobilok már

-tói

Domino csomagban

Fotd: Gyenes Kálmán

Ilyés Ferenc (kapura lő) Bajusz sérülése miatt főszerepet kapott.
elleni első hazai bajnokin szándékozunk megtenni. Ezért már
előre elnézést kérünk a drukkerektől az esetleges vontatott bejutás miatt.
A sportvezető elmondta még,
hogy keresik a B közép regisztrálásának a módját is. Sőt tárgyalnak az egyetem új vezetésével is
egy hallgatói szektor kialakításáról.
A csapattal kapcsolatban már
nem sok örömteli hírrel szolgált
Kovács Péter edző, hiszen a doboji sérültek - Bajusz, Habuczki,
Matics, Noris, Perger - mellé feliratkozott Mezei Richard is, aki
váratlanul belázasodott. A felsoroltak nem is tudtak pályára lépni a Fidclinka Subotica elleni kanizsai utolsó felkészülési mérkőzésen. A tréner Avar György
utánpótlásedzőtől kért kölcsön
játékosokat, hogy egyáltalán ki
tudjon állni a szerbiai első osztályú bajnokság ötödik helyezettje
ellen. A kényszerlépés - különösen a második félidőben - meg is
látszott a Pick Szeged játékán,
hiszen a nagyon lelkes és nagyon
akaró szabadkaiak az első félidőben kialakult négygólos hátrá-

nyukat a második harminc percben gyorsan ledolgozták, s végül
a vendégek örülhettek, hogy a
vert helyezetet sikerült megváltoztatniuk. Pedig Laluskáék a találkozó elején akkor lőttek gólt,
amikor akartak. Ugyanakkor
Puljezevics kapussal az élen nagyon szervezett védekezéssel
őrizték kapujukat. Aztán egyre
jobban elfáradtak a szegediek.
Sőt a csatasorba állított fiatalok
sem tudtak új színt vinni a játékba.
Kovács Péter edző a mérkőzés
után a következőket mondta: Számomra meglepetes volt az ellenfelünk jó játéka és kitűnő felkészültsége. Játékunkban voltak
biztató momentumok, de boszszantó hibák is. Végül is annak
örülök, hogy a sérülteket helyettesítő fiatalok nagyon igyekeztek
helytállni.
FIDELINKA SUBOTICA-PICK SZEGED
27-27 (11-15)
Kanizsa, 4 0 0 néző. Pick Szeged: Puljez e v i c s - B e r t a 5, Laluska 6 , E k l e m o v i c s

3, Fejes 1, Ilyés 3, Halász 2. Csere: Kollár ( k a p u s ) , Sutka 2 , Szentgyörgyi, Oláh

4, Balázs 1. Edző: Kovács Péter.
SÜLI JÓZSEF

Egyes a tippmixen?
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapatától a mai bajnoki
nyitányon Pintér József elnök is
győzelmet vár.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A memóri

ok A villámWAPoló A j á t é k guru

Nokia 3 5 J 0 1 N I

Siemens ( 5 5

Samsung C100

válaszd ki a GPRS-cs mobilok eqyikót Oomino csomaggal, ós a 777mobil segít
segével ledezd (el, mire képes a lelclonod! Mite vársz? Tölts le egy jo esengd
hangot vagy egy irgalmas ratekot, böngéssz a 777mobil információi koron
balian. hiszen a 350 It os havidíjból akar ISO WAP oldal is meglátogatható

^

A vásárhelyi női kézilabdások a
pontvadászat rajtján ma 18 órától a Vác ellen lépnek pályára a
Hódtói Sportcsarnokban. Tegnapi számunkban Tamás Sándor
vezetőedző arról számolt be,
hogy az irányító posztra kiszemelt Daniela Ionetének a játék-

engedélye még nem érkezett meg
korábbi egyesületétől, a román
Vilceától. A klub elnöke, Pintér
József pénteken a szövetségben
járt, de jobb hírekkel ö sem tudott szolgálni, vagyis Ionete valószínűleg nem lehet ott a társak
között szombaton, a többiekre
azonban számíthat a szakmai
munkát irányító Tamás, Giricz
duó.
- A Vác és a mi együttesünk játékoskerete is alaposan megváltozott, kicserélődött a tavalyihoz
képest - vélekedett az egyesület

első embere. - A lányoktól harcos helytállást és szoros küzdelemben győzelmet várok. Nem
lenne szerencsés ismét két vereséggel kezdeni a bajnokságot.
Tény, hogy a Pest megyei gárdához nyolc, míg a kék-sárgákhoz öt kézilabdás érkezett a nyáron. Az eredményt, ennek fényében, megjósolni is képtelenség.
A találkozó egyértelműen háromesélyes, de a szívünkre (és talán az eszünkre is) hallgatva a
tipp mixen azért egyesre vesszük
a mai derbit.

Franciaországban rendezték a szenior Eb-t

Bánki Horváth Béla hat ezüstje

előfizetéssel | Domino csomagban
Siemens C5S

3 9 0 0 Ft

1 7 9 0 0 Ft

Samsung (100

12 9 0 0 Ft

3 2 9 0 0 Ft

Nokia 3S10Í

1 7 9 0 0 Ft

3 3 9 0 0 Ft
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Szeged, Kárász u. 12., Fekete sas u. 25

ÚSZÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A festői környezetben lévő
francia kisvárosban, Millouban
rendezték meg a IX. szenior
úszó Európa-bajnokságot. Az
eseményen 31 ország 2900, 25
évesnél idősebb sportolója vett
részt. Volt olvan versenyszám,

amelyben 88 f u t a m o t rendeztek.
A Csongrád megyei versenyzők közül a legjobban a 83 esztendős (!) szegedi dr. Bánki Horváth Béla szerepelt, aki betegséggel küzdve is hat (!) ezüstérmet
szerzett: 50, 100 és 200 m hátúszásban, 4x50 m vegyes, gyorsés MIX-váltóban. Az egyéni számok közül 50 m háton mindöszsze kilenc századdal maradt el a
győztestől.

A Szentesi Delfin ESC-t öt úszó
képviselte. Pólyáné Téh Éva 100
m pillangón 5., 200 m pillangón
8., 50 m mellen 15., 50 m pillangón 19. lett. Melkhun Dezső 200
m mellen 8., 100 m mellen 14.
helyen végzett. Debreczeni Beáta
a 200 m mellen 14., míg 100 m
mellen 26. helyezettként csapott
célba. Tar jános 50 m háton 22.,
100 m gyorson 65. lett, Pólya
Sándor pedig az 50 m mellen a
49. legjobb időt úszta.

•
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Ma 19 órakor kezdődik a bokszgála

Jordan-kondi
Baumgartnerben először itt volt nekünk az érzékeny kapus. Most
meg már van hús és vér Baumgartnerünk is, Zsolt, az autóversenyző, egyversenyes Formula-l-es honfitársunk. Az Eddie Jordan-féle színtársulat magyar pilótája minap a monzai teszten fél
másodpercet vett olasz csapattársára, a Brazil GP-n győztesnek
kisorsolt talentumra, Giancarlo Fisichellára. Az eredmény viszonyításnak is kitűnő: mindketten hozzávetőlegesen három, három Ás fél másodperccel maradtak el az elittől.
Baumgartner Zsolt a maga egyetlen, torzóban maradt futamával, valamint néhány tesztmenetével
momentán a legismertebb
magyar sportember. A Formula-l-et övező felhajtás és érdeklődés
tette azzá.
Ez van. Firtatnivalónk ezek után annyi, hogy Baumgartner
Zsoltnak van-e szégyenkezni valója azért, mert földkerekségszerte milliók tudják hová tenni, értsd: tudják, ki fia, borja. A kérdés
feltevése érzésünk szerint azért időszerű, mert emberünk megítélése meglehetősen vegyes képet vázol. Azaz, ennyire kiváló
előmenetelű honfivér sportoló nem kapott még akkora dózis hideget-meleget, mint ő.
Először is, akkor most Zsolt, vagy akit helyettesített. Firmán •
Eddie Jordan szerint Firmán azért, mert miatta tolja be a pénzt
az istálló kasszájába a Bensőn ed Hedges. Zsolt meg azért, mert
kifejezetten a Forma-1 jelenkori imázsába tökéletesen
beleillő,
szeplőtelen előéletű, értelmes, nyelveket beszélő, szerény és tehetséges fiatalember. Igaz, szerepeltetéséért
korábban a Mol
nem vállalta a komoly érvágást, és nem írt alá vele szponzori
szerződést, továbbá a papa, aki kétségtelenül igen módos szerzet, sem tudná az antrén túli futtatás árát megfizetni. Ám fordan
tett egy kört, megszondázta a magyar piacot, a hungaroringi diadalmeneten felbuzdulva tán akad, aki késztetést érez a tartós
szerepeltetés 2,6 milliárdos vételárának kiegyenlítésére.
Könynyen belátható, hiszen tény, évről évre rengeteg új fiú lép fel a
Formula-1 manézsában. Most Baumgartner a soros. Ki-ki pénze
vagy tehetsége folytán szökkenhet rivaldafényre, hogy azután
megszokjanak,
esetleg megszökjenek.
Baumgartnernek
pénze
nincs elegendő. Közbevetőleg és meg nem erősített források szerint Zsolt hockenheimi és hungaroringi privát tesztje a pénteki
napokon 400 ezer dollárba került, további negyedmillióba pedig
indulása a honi nagydíjon...
X HÁMORI FERENC

Jó szentesi rajt
VÍZILABDA
Két Csongrád megyei vízilabdacsapat is vízbe szállt tegnap
az egri nemzetközi tornán. A
Szentes egy győzelmet és egy
döntetlent könyvelhetett el,
míg a Szeged egyszer nyert, egyszer kikapott.
MUNKATÁRSUNKTÓI

Már hagyomány, hogy néhány
héttel a bajnoki rajt előtt - ebben
az
esztendőben
szeptember
27-én kezdenek az OB l-es magyar férficsapatok - Egerben
nemzetközi vízilabdatornát rendeznek. A mostani kiírás a Korona Borház-kupa elnevezést kapta. A viadalon mind a két Csongrád megyei élvonalbeli pólócsapat részt vesz.
A nyáron jelentős átalakuláson
átesett Szeged Beton VE címvédőként érkezett a Heves megyei
székhelyre. A csoport első találkozóján a lengyel bajnok Lódz ellen szálltak Varga Péterék vízbe.
SZEGED BETON VE-LÓDZ
14-9 (4-2,4-1,3-2,3-4)
Szeged: B a r á t - Varga P 2 , Szabó N. 2 ,
Torday 3 , M o l n á r R 1, Plézer, Szűcs 1.
Csere: Varga 1 . 2 , Várhegyi, Pataki 2 , G ö rög, Horváth Á. 1, M u n k á c s y , Tóth I. ( k a pus). Edző: Horváth Viktor.

Még az összeszoktatás időszakában lévő szegediek biztosan
verték a lengyel bajnokot. A győzelem még nagyobb különbségű
lehetett volna, ha nem marad ki
6-8 százszázalékos ziccer. Ezen
kívül az emberhátrányos védeke-

zés sem tetszett Horváth Viktor
edzőnek.
A Legrand-Szentesi VK is sikeresen mutatkozott be a horvát
Opatija együttese ellen.
LEGRAND-SZENTESI VK-OPATIJA
9 - 6 (3-3, l - l , 4 - 2 , 1 - 0 )
Szentes: Újházi - Somogyi 2, Berki 1,
Kameneckij 1, Szénászki 1, Kis I., Szebeni 1. Csere: Lavrisinyec 1, Juhász E.,
Szabó T„ Zentai 2, Hyc T„ Vígh R„ Bernstein (kapus). Edző: Komlósi János.

Fordulásig n e m m u t a t k o z o t t
meg a két csapat közötti tudásbeli különbség, a h a r m a d i k
és a negyedik negyedben viszont m á r n e m volt a horvát
gárdának ellenszere. Akárcsak
szegedi kollégájának, Komlósi
edzőnek is az emberhátrányos
védekezéssel akadtak problémái.
A második csoportmeccsen a
Szeged n e m várt, nagy különbségű vereséget szenvedett az Újpesttől. A lila-fehérek végig jobban pólóztak, a Tisza-partiak sokat hibázva, gyengén játszottak.
ÚJPEST-SZEGED BETON VE
13-7 ( 4 - 2 , 2 - 2 , 3 - 1 , 4 - 2 )
A Szeged góldobói: Torday 2, Varga I.,
Varga R, Szabó N., Szűcs, M u n k á c s y .

A Szentes gárdája egy megnyert
mérkőzést adott döntetlenre az
Eger ellen a második csoportmeccsen. Komlósi János tanítványai már 9-7-re is vezettek,
azonban a hazai együttes nyolc
másodperccel a vége előtt egyenlítetett.
LEGRAND-SZENTESI VK-EGER 9 - 9
(2-2,2-1,2-1,3-5)
A Szentes góldobói: Szebeni 3 , Berki 2 ,
Kameneckij, Somogyi, Zentai, S z é n á s z ki.

Az első siker?
A labdarúgó NB III Alföld csoportjában a HFC vasárnap
16.30-tól a Túrkevét fogadja. Az
Algyő szombaton
16.30-tól
Szarvason vendégszerepel.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az első meccsen elszenvedett vereség után két döntetlennel folytatta a Hódmezővásárhelyi FC.
Ezúttal újabb nehéz feladat, a
Túrkeve vár Szúcsékre.
- Eddig még nem győztük le a
vasárnapi ellenfelet, hiszen idé-

genben ikszeltünk, itthon pedig
kikaptunk az előző bajnokságban
- magyarázta Rostás Károly, a
HFC edzője. - A Túrkeve hibátlanul kezdett, háromból három sikere van. A hírek szerint jól erősítettek, de természtesen mi ezzel
nem foglalkozunk. Akkor lesz értéke a ceglédi pontszerzésünknek, ha vasárnap harcos, lelkes
játékkal megszerezzük mindhárom pontot. Katona a kiállítás
miatt nem szerepelhet, míg Balogh a nyáron elszenvedett térdsérüléséből még nem épült fel.

Mérlegen is jobb Madár
ÖKÖLVÍVÁS
Ma este hét órakor elcsattannak
az első pofonok az újszegedi
sportcsarnokban, a profi bokszgálán. A fő meccs, a WBO interkontinentális félnehézsúlyú
bajnoki Erdei-Pérez csata lesz.
A tegnapi mérlegelésen mindenki hozta a súlyát.
Mennyire billen ki a mérleg nyelve? Ez volt a legnagyobb kérdés
tegnap kora délután a szegedi
Cora Áruházban
megtartott
mérlegelésen. A mai profi bokszgála résztvevői jelentek meg az
eseményen. A csütörtöki sajtóedzés után ismét szép számú közönség látogatott ki és ismerkedett az ökölvívókkal. Természetesen a legnagyobb érdeklődés a
WBO interkontinentális félnehézsúlyú bajnoki két résztvevőjét, a spanyol Jüan Nelongo Perez és Erdei Zsolt színre lépését
kísérte. A hispán fiú jött ki először. Azt pillanatok alatt megállapította mindenki, hogy nagyon
egyben van Pérez. Kockahas, remek izomzat. A mérleg 78,6 kilogrammot mutatott.
Nagy taps fogadta a „mi fiunkat", Erdei Zsoltot. O is nagyon
egyben van. Az ő súlya: 78,9 kilogramm. Mindketten megfeleltek
az előírásoknak, így az utolsó akadályon is túl voltak a versenyzők.
Visszatérve a többiekre: mindanynyian rendben voltak. A kis román, Aurél Pöpa a mérlegelés
után legalább öt üdítőt megívott,
ki volt szomjazva rendesen. Mint
tudjuk; a fogyasztás kegyetten dolog. A résztvevők között ott volt
Kovács István is, aki mint a WBO
szupervisora volt jelen és segédkezett a ceremónia levezetésében.
Kokó elárulta, hogy nem lesz
könnyű dolga Erdeinek, hiszen
Pérez jó képességű öklöző, azonban biztos abban, hogy barátja
újabb győzelemmel szaporítja pro-

Erdei Zsolt (középen), Kovács István (balról) társaságában mérlegelt.

fi diadalainak a számát. Madár eddig mind a tizenhat meccsét megnyerte, a mérlege ebben is jobb,
mint a spanyol (15 győzelem, 4
vereség, 1 döntetlen) srácé.
Térjünk rá a bokszgálára. A
sportcsarnok kapuit 18.30-kor
nyitják meg. Akik gépkocsival
érkeznek, azoknak fel kell készülni arra, hogy a Székely sor le
lesz zárva. Érdemes tömegközlekedési eszközzel megközelíteni
az eseményt, hiszen a gála után

Fotó: Miskolczi Róbert

autóbuszok és trolibuszok szállítják haza a nézőket.
A mai bokszgála
programja,
kezdés,
19
óra:
Jansson
(svéd)-Pop
(román).
Kebede
(svéd)-Popa (román). Gevor (német)-Sauca (román). Kotelnik
(német(-Herczeg (magyar). Isaszegi (magyar)-Szakállas (magyar).
Nagy
(magyar)-Fehér
(szlovák). Erdei (magyar)-Pérez
(spanyol).
SÜLI RÓBERT

Szolnokon az FC Szeged
A labdarúgó NB I/B negyedik
fordulójában a Szolnok otthonában szerepel az FC Szeged. A
mérkőzés ma 16.30-kor kezdődik.
Az elmúlt heti, Kaposvár ellen
aratott győzelem után viszonylag jó hangulatban készülhetett
az FC Szeged labdarúgócsapata
a mai, Szolnokkal szembeni idegenbeli összecsapásra. Azért
csak viszonylag, mert a kék-fehér-feketék két standard játékosát kiállították. Azóta a fegyelmi bizottság meghozta az ítéle-

tét: Babos egy, míg Csűri két
mérkőzésre szóló eltiltást kapott.
- Mindkét esetben túlzottnak
tartjuk a piros lapot, de nem tudunk ellene semmit sem tenni magyarázta dr. Kovács Gábor, az
FC Szeged ügyvezetője. - Ettől
függetlenül természetesen nem
mondunk, nem mondhatunk le
a pontszerzésről. Ahhoz, hogy sikerüljön a bentmaradás kiharcolása, nem csak hazai környezetben, idegenben is kellenek a bravúrok.
A szegediek jól ismerhetik a
Szolnokot - ez vissza is igaz - , az
elmúlt két évben több edzőmecscset is vívtak ellene.
- Riválisunk legnagyobb eré-

nye, hogy a csapat váza évek óta
együtt játszik - folytatta a sportvezető. - Rutinosabbak nálunk,
éppen ezért nem mi vagyunk a
találkozó esélyesei. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne
lenne sanszunk a pontszerzésre.
A szegediek közül a 23 éven
aluliak bajlódtak a héten sérüléssel: Rácz a térde, Puskás a hasfala miatt hagyott ki edzéseket, de
Szamosszegi sincs teljesen rendben.
A forduló további párosítása:
Tatabánya-Hévíz, Kaposvár-Dabas, Diósgyőr-Bodajk, Balassagyarmat-Vasas, Kecskemét-Vác,
Dunaújváros-Nyíregyháza, Pápa-Honvéd, BKV Előre-REAC.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A Makó otthon, a Szentes idegenben játszik

Pontokat akarnak
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a listavezető Makó FC
hazai környezetben fogadja a
Salgótarjánt (vasárnap 16.30),
míg a Szentesi TE Mátészalkán
szerepel (ma 16.30).
Makón nem áll meg az élet a
szerdai fájó kupabúcsút követően. A bajnokságban eddig parádésan szereplő zöld-sárgák három mérkőzésből kilenc pontot
kasszíroztak, a 15 góljukra egyszer sem érkezett válasz.
- Valószínűleg a Salgótarján is
azt a taktikát választja majd ellenünk, mint szerdán a Cegléd mondta Kolozsvári János, a Makó
FC edzője. - Beállnak védekezni,
a megszerzett labdákkal pedig

TEKEBAJNOKSÁG
A Szeged városi tekebajnokság
szervezői csapatok jelentkezését
várják a 2003/2004-es idényre,
jelentkezni szeptember 19-éig
lehet. Bővebb felvilágosítás és
nevezés a következő
telefonszámon, Horváth
Istvánnál: 06-30/292-5403.
VÍVÓTANFOLYAM
A Szegedi Postás SK
vívószakosztálya tanfolyamot
hirdet, elsősorban a 4-6.
osztályos lányok és fiúk részére.
Az edzéseket a Makkosházi
Altalános Iskolában (Ortutay u.
3.) tartják, mindennap 17-től 20
óráig. Érdeklődni a helyszínen
Dudás István
szakosztályvezetőnél lehet,
valamint 8-tól 16 óráig a
06-62/315-553-as
telefonszámon.

Babost egy, Csúrit két meccsre tiltották el

LABDARÚGÁS

REFLEKTOR

nyiiván gyors ellenakciókat próbáinakvezetni. Márpedig a felállt
védelemmel szembeni játék nem
megy még annyira. Arra kell törekednünk, hogy minél hamarabb
gólt szerezzünk. Már a találkozó
első percétől kezdve teljes odafigyeléssel, erőbedobással kell futballozni. így kezdünk: Czirbus Sümeghy, Dálnaki, Magyar, Kis
K. - Bagi, Varga, Bány, Fábián Páhnkó, Hadár.
Szerdán Felcsúton bravúros
győzelmet aratva a Magyar Kupában a l ó közé jutott a Szentesi
TE. Sokat n e m pihenhettek a siker után Szarvasék, ma már Mátészalkán lépnek pályára a bajnoki pontokért.
- Bízom benne, túlságosan nem

fáradtak el a srácok a szerdai utazástól, mérkőzéstől - magyarázta
Bozóki Zoltán, a Szentes trénere.
- A változatosság kedvéért ma ismét buszon töltjük az egész napunkat. A Mátészalka a nyáron
megerősödött, ez már a rajtján is
lemérhető, pillanatnyilag hat
ponttal a harmadik helyen áll a
tabellán. Mi viszont csak két
ponttal rendelkezünk, úgyhogy jó
lenne közelebb férkőzni legalább
a középmezőnyhöz. Ehhez viszont nem kaphatunk ki; szeretnénk meglepetést okozni. A következő összeállításban kezdünk:
Kolláth - Márics, Kerepeczki, Kellet, Gyagya - Ábel, Tóth Cs„ Szabó T., Pálfi - Nana, Szarvas.
SZ. L.

EDZŐI LICENC
Ősztől folyamatosan elkészítik a
labdarúgóedzők számára a
licenckártyákat az MLSZ-ben. A
működési engedélyek (2004.
július 1 -jétől csak ennek a
birtokában lehet dolgozni)
feltételei: UEFA-képesítés,
kötelező továbbképzés három
évente, Magyar Labdarúgó Edzők
Testülete tagsága (ezzel
kapcsolatos információ a
CSLSZ-nél, valamint Lóczi
István megyei instruktornál).
Jelentkezési lapok a Csongrád
Megyei Labdarúgó-szövetségnél
igényelhetők és szerezhetők be.
További információ a következő
honlapon található:
www.mlsz.hu/mlt
PINGPONGSULI
Az Asztalitenisz Sport Klub
Szeged tanfolyamot (heti 3x1
óra) hirdet a sportághoz kedvet
érző általános iskolás fiúk és
lányok számára. Az első tréning
időpontja: szeptember 15., 16
óra (5-8. osztályosok); illetve 17
óra (1-4. osztályosok). A
foglalkozásokat a Trióda
pingpongcentrumban (Csillag
téri barakképület) tartják, az
alsósoknak hétfőn, szerdán és
pénteken 17-től 18 óráig, míg a
felsősöknek hétfőn, kedden és
csütörtökön 16-tól 17 óráig.
Jelentkezni Márki Ernő és
Popovics János edzőknél lehet
személyesen, vagy a
06-62/491-703-as
telefonszámon.
ATLÉTÁKAT VÁRNAK
A Szegedi VSE Menyhárt Zoltán
vezette atlétacsoportja várja
azokat az 1993/1994-es, az
1989-es, az 1990-es, az 199l-es
és az 1992-es születésű lányokat
és fiúkat, akik érdeklődnek a
sportág iránt. A foglalkozásokat
a Felső Tisza-parti stadionban
tartják. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet:
06-70/2127-990.
EGY HÉTVÉGE - KÉT KIHÍVÁS
A Budapest Sportiroda ezen a
hétvégén két eseményre is
csábítja a mozogni vágyókat. A
8. K & H éjszakai futás ma 21
órakor startol a fővárosban, a
Roosevelt téren, a táv 6,5 km.
Másnap 11 órától a 7.
Gatorade-terepfesztivál ígér
sportos kikapcsolódást a
vállalkozó kedvűeknek, akik
három sportágban is
kipróbálhatják edzettségüket.
VARGA LEMONDOTT
Varga Zoltán, a labdarúgó Arany
Aszok Ligában szereplő Győr
szakmai igazgatója lemondott
posztjáról. Utódját később jelölik ki, ideiglenesen az egykori vásárhelyi kapus, Ulbert Tibor irányítja a csapat munkáját.
RADULOVICS TÍZ GÓLJA
Tegnap három mérkőzést játszottak a női kézilabda NB I-ben.
A Dunaferr főként Radulovics tíz
góljának köszönhetően fölényes
győzelmet
könyvelhetett
el.
Eredmények: Dunaferr-Cornexi
35-24, Vasas-FTC 17-38, Spartacus-Békéscsaba 25-23.

•

20

M O Z A I K "

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 6.

Újra jó volt!

Boldog
franciák

SZÍV ERNŐ

PÁRIZS (MTI)

Na és átrendeztem a virágokat. Szebben szólva jó
néhány kedves növénybarátom új, előkelőbb helyet nyert a lakásban, könyvespolcra
emelkedett
a kroton, a szobafenyő, a gyengélkedő pletyka és
néhány kaktuszka. Hajnalban önszántából
nem
kezd el pakolászni az ember, mert a hajnali takarítás, matatás, könyvrendezés egyszerű ám annál
fojtogatóbb pánikhelyzet eredménye, viszont igen
gyorsan reggel nyolc lesz. és ragyog a lakás, a Keletre tekintő ablakon szikrázva ömlik be a fény,
lent meg a villamosok őslényei dübörögnek, plusz
a fehér hasú iskolás lányok, a Vásárhely felől érkező aranykamionok, a Makó felé tartó malackórusok, és, hohó. nem sokára itt lesznek a fantasztikus cukorrépa kontingensek is. Igen, akadnak
pillanatok, amikor Szeged is szép, jó és kellemes
hely. és elfeledkezünk, mennyi önzés, kicsinyesség és sunyiság grasszál a festett városfalak kőzött. Túl sok ilyen pillanat nincsen, de néhanapján mégis kattan egyet szívünk kapcsolója, és az
ilyen pillanatot fölöttébb illik tisztelni. Aki reggel
pakol, takarít vagy kimos, azt a rabszolgát megjutalmazza a sors, tapasztalathói tudom. Nem nagy
jutalmak ezek. néha észre se veszi őket a delikvens. Ama délelőttön a Tisza partján kaptam meg
a jutalmat, ás a dolog újfent nagyon egyszerű cselekvéssorozat eredménye volt. Vételezek egy darab mákos rétest a szerkesztőséggel
szomszédos

cukrászdában. Hallom a lemondó sóhajt, Ernő,
kérlek, miért is kultiválod úgy a mákos süteményt i' Mert ízletes, anyagcserebarát, és elfogyasztása után tartalmasabban tud mosolyogni
az ember. Birtokomban tehát a rétes, onnan ballagok a Tiszához, átnéznek a túlpartra, számba
veszem a szürke lépcsősor iskoláskorú
szerelmeseit, bólintok a vízen tovavonuló isteni hordaléknak. és hirtelen neki kell dönteni a hátamat a kőpadkának, el ne ájuljak. Nekem az
életemben
öt-hat ilyen pillanatom volt, legutóbb éppen egy
éve a Retek utca torkában, egy buszra néztem és
akkor kapcsolta fel az öngyújtót az angyal a szívemnél. És most, az ősz első napján újra átéltem
ezt. Ilyenkor nem jobb, nem vagy magasabban,
nincs több pénzed, okosabb se vagy, de hirtelen,
mintha az egész tündöklő világot egy közeli túlpartról figyelnéd, mintha miattad lenne fény.
szikrázó víztükör, a parti sávra zöld regényeket fogalmazó békalencse, vagy az ügyetlenül smároló
német tagozatosok. Azt is tudom, az ilyesféle lelki orgazmusokhoz Istennek köze nincsen. Ezekben a pillanatokban az anyag szépül meg. Mintha
egy angyal szemével nézhetném pár másodpercig
a világot, aki alászállt, elnyalt egy fagylaltot, evett
fekete mákot, ivott pohár sört, és bár tudja, hogy
odafönt nagyon várják, de most soha többé nem
akar visszamenni.

Napos idő
Készítette

A franciák 90 százaléka azt vallja, hogy boldog a munkahelyén,
paradox módon azonban 54 százalékuk a kollégáit boldogtalannak látja.
A CSA véleményfelmérő intézet jelentése szerint a munkahelyekkel az állami szektorban nagyobb az elégedettség, ott 91 százalékos a magukat boldognak
mondók aránya.
A magánszférában a ráta 87
százalékos. A kollégák munkahelyi boldogságának megítélése
már jóval borúlátóbb: a megkérdezettek 54 százaléka munkatársait elégedetlennek tartja, és
csak 43 százalék látja őket boldognak.
A felmérés 1079 főre terjedt ki.

Ma estig csaknem zavartalan lesz a napsütés, csak kevés gomolylelhő jelenik meg
az égen. Ezekből a felhőkből csapadék sehol sem alakul ki. Melegszik az idő.

Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Klstolek

LABA KELT A HANGFALNAK

Vasárnap

Kétezer majomorrot kobozott el
a repülőtéri vámhatóság Amszterdamban.
Nem volt nehéz kiszimatolni a
bőröndben lévő orrokat, mivel
már eléggé kellemetlen szagot
árasztottak. A csomag Nigériából érkezett, egy lagosi utasé
volt, aki az Egyesült Államokba
utazott tovább, ám a 30 kilónyi
majomorrot inkább a holland repülőtéren hagyta, mert félt, hogy
lebukik. A hatóság megsemmisítette a „zsákmányt".
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A TOSHIBA Magyarországi képviselete:
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Esős

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

• gyári alkatrész-értékesítés • téligumi-akció

Szeged, Napos út 6.
62/488-177

Szagmentes vécé
INNSBRUCK (MTI)
Egyebek közt szagmentes vécét
harangoztak be a 66. európai katalizátorkongresszuson.
A tudományos tanácskozás amelynek Innsbruck adott otthont - közleményben mutatott
rá, hogy a katalitikus, reakciógyorsító folyamatok mennyire
messzemenően befolyásolják napi életünket.
Műanyagok,
gyógyszeripari
termékek, mosószerek és műtrágyák jönnek létre katalitikus

A NAP VICCE
- Milyen buli van az intenzív
osztályon és a diliházban?
- Az előbbin eszméletlen, az
utóbbin zártkörű.

VÍZSZINTES: 1. Theodor G. Hippel ( + 1 7 9 6 ) német író és moralista
I
4
3
2
gondolatának első része. 11. Szeretné magáénak tudni. 12. Nagyot
11
mond. 13. Erőteljes hangon szól. 14. Női becenév. 15.Rovar testrésze. 16. Becézett Apor. 18. Sémi nyelvű nép tagja. 19. Mondat vé13
ge! 2 0 . Szakmai fogást megfigyeléssel elsajátít. 2 2 . Megkevert
bór! 2 3 . Fényes felületű, nehéz vászonfajta. 2 5 . Tallium jele. 2 6 .
15
Ipari, röv. 2 8 . Válogatott futballkapus volt (Béla). 2 9 . A Szovjetunió
egyik, kezdeti gazdaságpolitikája. 3 1 . N e m mérges kígyófaj. 3 2 .
IT
Páratlan hang! 3 3 . A hét vezér egyike. 3 5 . Őszi hónap rövidítése.
36. Rob ... (W. Scott regénye). 3 7 . Rómeó és Júlia városa. 3 9 . Felesben, kereskedelmi szóval. 4 1 A szerelmi költészet múzsája. 4 2 .
M
Alárendel.
FÜGGŐLEGES: 1. Mediterrán gyümölcs. 2 . Nobel-díjas angol
29
költő (Thomas S „ + 1 9 6 5 ) . 3. Kötőszó. 4. Gondol. 5. Káros. 6. Karika közepe! 7. Kén és titán. 8 . Női név (dec. 13). 9 . Tévesen jegyző. 10. Kisméretű versenyautó. 14. Lengyel királyi család. 17. N e 37
mesfém. 2 0 . Egyiptomi Arab Köztársaság, röv. 2 1 . Gyümölcs kipréselt nedve. 2 4 . Strófa része! 2 7 . Baranya megyei község. 3 0 .
41
Aláírás, kézjegy. 3 2 . Szálloda. 3 4 . Fővárosi e a ^ í g m í i ^
R
Zenés, táncos mulatói [ y v i £ > i O f S A S & 9 í
...: kambodzsai diktátor v o l t . £ R < g ü n & W Á ^
0 2
mert egykori nyomozótiszt (Bertalan). 4 2 . Antik róm'af aprópénz.
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtésé: Az óvatosság és a bizalom egymás által erősek.

értékesítése

HIVATALOS MARKAKEPVISELET ES SZERVIZ
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22°

Szsrda

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel

Ősi héber eredetű név, mely a
nyugat-európai nyelvekben Zacharias formában maradt fenn.
Kálmán Béla névkutatónk szerint előfordul Zekarjah alakban
is. Jelentése: Jahvéra, a héberben
az istenség fogalmát fedő szó:
emlékezés.
Eredete a latin regere ige,
amelynek kormányozni, irányítani a jelentése. Leányaiknak
már az ókrtól kezdve szívesen
adták szüleik személynévként a
római birodalomban ezt a nevet.
Származékai használatosak a német nyelvben is, és eredete levezethető a germán ragin - tanács jelentésű szóból is. Ennek a királyi név viselőjének nevenapjára
ajándékozzák az ezüstös,levelű
Begónia rex nevű pompás leveles
növényt.

•
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Megszívlelendő intelem

EPITOANYAG-kereskedés
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T O S H I B A klíma akció!

ZAKARIAS, REGINA

Csaknem fél méter hosszú fúró
döfte át egy amerikai építőmunkás koponyáját a szemén keresztül, de csodálatosképpen az illető
túlélte a balesetet.
A kaliforniai Truckee településen élő Ron Hunt egy helyi építkezésen leesett a létráról és olyan
szerencsétlenül zuhant alá, hogy
fejét átszúrta egy 45 centi hosszú
fúrófej.
A mentők fúrófejjel a fejében
szállították kórházba, és a sérült
- unokatestvére szerint, aki
szemtanúja volt az esetnek nem úgy nézett ki, hogy életben

Bókésesaba

A Nap kel: 6.08, nyugszik: 19.16, Hold kel: I 5.44, nyugszik: 3.13

ISTEN ELTESSE!

AMSZTERDAM (MTD

21°

22°

A Tisza Szegednél 94 cm (hőfoka 19.4 C ), Csongrádnál-150 cm,
Mindszentnél-19 cm. A Maros Makónál - 9 6 cm.

Egy Budapesti körúti lépcsőházból lezárt kerékpár tűnt el a lakattal «gyütt. A kerékpár értéke
55 ezer forint.

marad. Ron Hunt a balesetben
elvesztette egyik szemét, de a fúrófej nem hatolt át az agyán, hanem csak félretolta azt. Századmilliméteren múlt, hogy nem
okozott agysérülést vagy halált a
fémtárgy. Kioperálni sem volt
egyszerű, a sebészek nem kivágták, hanem „kicsavarozták" a fúrófejet.
A baleset még augusztus közepén történt, Hunt azóta felépült,
és szerepelt az amerikai ABC televízió reggeli műsorában, ahol
elmondta: a sokk akkor érte, mikor az esés után fejéhez emelte
kezét, és hátul kitapintotta a fúró hegyét.

Mindszent

22°

Vízállás:

KERÉKPÁR LAKATTAL

TRUCKEE (MTI)

22°

Hétfő

o

Szegeden a Korondi utcában parkoló személygépkocsi mellett
őrizetlenül hagyott diplomatatáskát vitt magával ismeretlen
tettes, amellyel 14 ezer forint
kárt okozott.

Majomorrot Átment a fején a fúró
szimatoltak

Mórahalom

További kilátások

TÁSKÁT LOPTAK

Németh György karikatúrája

0
0

23°

A hét végén és a jövő hét elején igazi késő nyárias időre számíthatunk. Továbbra is
sok lesz a napsütés, csapadék sehol sem várható. Szerdán egy mediterrán ciklon éri
el országunkat, amelynek hatására kiadós esőre van kilátás.

Valószínűleg zenekedvelő tolvajok törtek be egy szentesi üzembe, ahonnan hangfalat loptak el.
A kár 11 ezer forint.

- Túiloin, hogy unják, de sajnos 2006-ig szerződésünk van.
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folyamatokban, és az újdonságok sorába illeszkedhet a vécék
szagtalanságát biztosító bevonat, amely gondoskodhat a falatozóhelyek szagtalanságáról
is.
Mint a csütörtökön véget ért
tanácskozáson elhangzott, a
katalitikus termékek területén
Európa i m m á r túlszárnyalta az
Egyesült Államokat, a technikai
fejlesztés
tekintetében
azonban egyes távol-keleti országok még mindig orrhosszal
vezetnek.

Bordélyt
reklámozó
focicsapat
BERLIN (MTI)
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Bordélyházat fog reklámozni a
mezén egy német nói futballcsapat a jövő héttől kezdve. „X-Carree: ide érdemes benézni" - hirdeti majd a szlogen a játékoson
mezén. A Halle városban működő bordélyház tulajdonosa, egy
helyi ingatlanforgalmazó cég
megállapodott a Teutschenthal
nevű női focicsapattal, hogy a
reklámfelületért cserébe vállalja
a klub új, szürke-vörös mezeinek
beszerzését. A 23 tagú amatőr
csapat edzője, Andreas Dittm a n n a Reuter hírügynökségnek
elmondta: a lányoknak nincs kifogásuk a reklám ellen.

