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TÉMÁINKBÓL
HEVES VADASKODASOK
A PARLAMENTBEN
A nyári szünet utáni első
parlamenti ülésen a
kormánypártiak és az
ellenzékiek is arról beszéltek,
hogy véget kell vetni az
országgyűlés tekintélyét
romboló személyeskedő
vitáknak. Ennek ellenére
mindkét oldal a másikat vádolta.
Az ellenzék a kormány
érintettségéről beszélt a
brókerbotrányban, a
miniszterelnök pedig megígérte,
hogy a Fidesz választ kap a K and
H Bankkal kapcsolatos
kérdésekre.
2. oldal

Szabó áldozatainak hozzátartozói a legszigorúbb büntetést várják el

Leállíttatták a Tűzoltó téri munkálatokat

Bíróságon a balástyai rém

Aradon elmaradhat a
szoboravató ünnepség
A romániai állami építkezési felügyelőség regionális irodája leállíttatta az aradi Tűzoltó téren folyó munkálatokat. A határozatot Arad
megye prefektusa is aláírta. A magyar külügyminisztériumban remélik: a román kormány a szobor ügyében nem változtatott korábbi álláspontján.
A romániai állami építkezési felügyelőség regionális irodája leállíttatta az aradi Tűzoltó téren a
Szabadság-szobor újrafelállításának munkálatait. A Nyugati Jelen című aradi napilap tanúsága
szerint a felügyelőség munkatársa egy jogász kíséretében jelent
meg pénteken a téren, elkérte az
építkezési engedélyt. Ezután
megállapította, hogy az engedélyt be kell vonni, mert hiányzik a művelődési minisztérium
hozzájárulása. Azonkívül, a városrendezési tervben a szoborcsoport (grup statuar) szó szerepel, az építési engedély viszont
emlékművet (monument) említ.
A kivitelezőt berendelték a prefektusi hivatalba, ahol Dan Un-

ERDEI ÉS BARÁTAI
A GYŐZELEM UTÁN
Hatalmas buliba torkollott az
Erdei Zsolt címvédő meccse
után rendezett bankett
Szegeden. A biológiai
kutatóintézet aulájában
politikusok és sportolók
köszöntötték a győztest.
Képriportunk a 6. oldalon
JÓ ÚTRA TÉRT
Két év csavargás és tolvajlás után
Gyuri elhatározta, megáll a
lejtőn. Visszament az intézetbe,
amelyet annak idején
otthagyott, érettségit és szakmát
szerzett, most pedig elhatározta,
szociális munkásnak áll. Saját
példájával szeretné segíteni
azokat, akik hozzá hasonlóan
még jó útra térhetnének.
4. oldal
MEGSZŰNHET A DUGÓ
Járműérzékelő detektor
beépítésével igyekeznek
elkerülni a forgalmi dugókat a
szegedi Belvárosi híd lábánál. Az
Újszegedről érkező járművek
reggelente sokszor csak
harmadik zöldre jutnak át a
lámpán. Az érzékelő azonban
enyhíthetné a káoszt.
5. oldal

www.delmagyar.hu
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Szigorú kísérettel érkezett Szabó Zoltán (jobbról) a bíróságra.
Ártatlannak vallotta magát tegnap Szabó Zoltán, a balástyai
rémként emlegetett sorozatgyilkos. Az öt nő megölésével vádolt
férfinak hétfő reggel kezdődött a tárgyalása a Csongrád Megyei
Bíróságon. A bírónő kegyeleti okokból zárt tárgyalást rendelt el.
Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett három géppisztolyos
börtönőr kísérte tegnap reggel a
Csongrád Megyei Bíróság második emeleti tárgyalótermébe a
balástyai Szabó Zoltánt. A 35
éves férfit a Csongrád Megyei Főügyészség több emberen, aljas
indokból, nyereségvágyból, előre

kitervelten elkövetett emberöléssel és lőfegyverrel való visszaélésselvádolja.
A balástyai rémként elhíresült
férfit 2002. március 6-án vették
őrizetbe, majd két nappal később,
március 8-án letartóztatták.
A vádirat szerint Szabó 1998
áprilisa és 2001. augusztusa kö-

A lottónyertes állam
Minden idők második legnagyobb nyereménye várható ezen
a héten az ötös lottón. Az álomösszeg megközelíti a 2 milliárd
800 millió forintot. A felfoko-

tett, s minden bizonnyal az idén
is túlszárnyalja kitűzött terveit.
A
magyarországi
játékkedv
2002-ben 102,2 milliárd forintnyi bevételt hozott a társaság-

z o t t , r e m é n y t e l i v á r a k o z á s t a z is

n a k , s b á r ebből 4 0 m i l l i á r d o t a

tükrözi, hogy magasba ívelnek az
ötöslottó-szelvények értékesítési
adatai. A hazai Fortuna-bizniszt
működtető Szerencsejáték Rt.
tavaly szép bevételt könyvelhe-

nyeremények kifizetésére fordított a cég, mégsem a játékosok az
igazi nyertesek, hanem az állam.

gureanu prefektus arra kényszerítette a magánvállalkozót, hogy
írja alá a betiltás tényét rögzítő
jegyzőkönyvet.
Lapunk információi szerint a
döntés nyomán már tegnap sem
dolgoztak a téren a munkások.
Mivel a térrendezési munkálatok egyébként is csúsztak, félő,
hogy október ötödikéig - az avatás tervezett időpontjáig - már
akkor sem tudják a helyére
emelni a szobrot, ha sikerül
visszavonatni a tiltó határozatot.
Tokay György, az RMDSZ
Arad megyei képviselője az eset
kapcsán nyilatkozott.
Folytatás a 3. oldalon

Fotó: MTI, Németh György

zött öt nőt gyilkolt meg. A vádat
Lörínczy György, a Csongrád
Megyei Főügyészség vezetője
képviseli. A bíró, Kovalcsik Eva
kegyeleti okokból zárt tárgyalást
rendelt el. A tárgyalóteremben
elhangzottakról senki nem kívánt nyilatkozni.
Információink szerint Szabó
Zoltán a bírónő kérdésére, hogy
bűnösnek érzi-e magát, nemmel
válaszolt.
Folytatás a 3. oldalon

M e g á l l t az é p í t k e z é s az aradi T ű z o l t ó téren.

Fotó: Gyertes Kálmán

Sátortábor fogadja az egyetemi hallgatókat az évkezdésen

Beiratkozás sorban állással

írásunk a Pénz beszél mellékletben

Csongrád megyéből egy aerobikedző és egy pincérlány a tv2 műsorában

A Nagy O Mártával és Tündével
Két Csongrád megyei szereplője is
van a tv2 új, ma este kezdődő produkciójának, A Nagy Ő-nek. Az
aerobikedző Márta és a pincérlány
Tünde több ezer jelentkező közül
került a 25 lány közé. Valamenynyien egyetlen férfi, az egykori teniszcsillag Noszály Sándor kegyeiért versengenek. Hasonló produkciók az Egyesült Államoktól
Franciaországig
nézőcsúcsokat
döntöttek, amelynek kutatók szerint az a magyarázata, hogy az
emberek vágynak a romantika, a
szerelem és a gyengédség után. A
Nagy Ő luxusvillába, luxuskörülmények közé viszi a gyönyörű lányokat, és epizódonként búcsút
int néhányuknak, a végén egyetlen marad, az igazi. Meglepő,
hogy Márta és Tünde családtagjai
szerint egyik lány sem azért jelentkezett a show-ba, hogy megtalálja a nagy őt.
A Nagy Ő, azaz Noszály Sándor mellett a két szegedi lány: jobbján
Tünde, balján Márta
Fotó: tv2 Részletek a 6. oldalon

A fiatalok többsége türelemmel várt.
A vasárnapi ünnepélyes tanévnyitó után a gyakorlatban is
megkezdődött a 2003/2004-es
tanév a szegedi egyetemen. A
diákoknak az első napok általában a sorban állásról szólnak.
- Reggel nyolc óta ez van mondja barátnője egy mosolyogva érkező lánynak, aki ezt meghallva, csalódottan fordul vissza
a Tisza Lajos körúti egyetemi
épület kapujából. - Végül is ráérünk-biztatják magukat, s egy-

kedvűen ballagnak a Hősök kapuja felé.
A kapun belül az ilyenkor szokásosnak mondható tömeg tolong. Szeptember eleje, közepe
ugyanis az az időszak, amikor áz
egyetemisták nagyobb számban
fordulnak elő az egyetemi épületekben. Ilyenkor kell, lehet beiratkozni, órákat felvenni, ekkor
osztják ki nekik a féléves bérletet, valamint a könyvcsekket is.
Az idén ez utóbbiakat égy kis
sátortáborban kapják meg a Tisza

Fotó: Schmidt Andrea

Lajos körúti Irinyi épületben. A
Hallgatói
Szolgáltató
Iroda
(HSZI) munkatársai ugyanis a
gyorsabb ügyintézést elősegítendő, kiköltöztek a belső udvarra. Jövő hét péntekig, azaz szeptember 19-ig reggel nyolctól délután
négyig fogadjuk a beiratkozókat mondja faggatózásunkra válaszolva Fekete Csaba, a HSZI vezetője. - A következő két-három
nap lesz még kritikus.
Folytatás az 5. oldalon

• B E L F Ö L D

Lángol
a Hortobágy
BUDAPEST (MTI)

Közel hatszáz hektárnyi területen égett az avar és a gaz a hortobágyi pusztán Püspökladány és
Nádudvar között tegnap, a közelben lévő juhhodályokat azonban
nem veszélyezteti a tűz. Hetven
tűzoltó, tíz tűzoltó- és hat vízszállító autó vett részt az oltásban, s este hat óra után bekapcsolódott a munkába két Szolnokról
érkezett vízszállító helikopter is.
Az oltást nehezíti a vízhiány és az
erős szél. Azt még nem tudják,
mitől lobbantak fel a lángok.

-
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A képviselők többsége úgy döntött, továbbra is hetente ülésezik az országgyűlés

Heves vádaskodás a parlamentben
A miniszterelnök ősszel nehéz,
kemény vitákra számít az országgyűlésben. Medgyessy Péter
tegnap a parlamentben azt kérte az ellenzéktől, hogy sportszerű vitákat folytassanak. A kormánypártiak és az ellenzékiek
is arról beszéltek, hogy véget
kell vetni a Tisztelt Ház tekintélyét romboló személyeskedéseknek. Ennek ellenére mindkét oldal a másikat vádolta.
BUDAPEST (MTI)

Feladták
a keresést
MISKOLC (MTI)

Továbbra sem találják azt a 17 hónapos, súlyosan mozgássérült és
szellemi fogyatékos szirmabesenyői kisfiút, aki még az elmúlt
hét péntekén tűnt el szülei otthonából. A rendőrség felfüggesztette
a helyszíni kutatást, a nyomozók
azonban tovább végzik az adatgyűjtést. A hatóságok a szülőket
tanúként hallgatták ki, a nyomozást családi állás megváltoztatása
büntette miatt ismeretlen tettes
ellen folytatják. A szülők nem
nyilatkoznak, mert néhány újságcikk azt feltételezte, hogy közük
lenne a gyerek eltűnéséhez.

Olcsóbb lesz
a benzin
BUDAPEST (MTI)

Két forinttal csökkenti a motorbenzinek és a gázolaj árát a Mol
Rt. holnap. A gázolajért literenként 208 forintot kell fizetni. A
9l-es oktánszámú motorbenzin
235,50, a 95-ös benzin 238,50, a
98-as 247,50 forintba kerül.

Az életszínvonal megőrzését, a
nehéz körülmények között élők
helyzetének javítását, valamint az
„építést, építkezést" jelölte meg a
2004-es büdzsé prioritásaként
Medgyessy Péter miniszterelnök
az országgyűlés őszi ülésszakának
első napján, tegnap, napirend
előtti felszólalásában. - Az eddig
elért életszínvonal megőrzese érdekében „a borítékba kerülő bérek
lépést tartanak az árakkal, a juttatások reálértékét pedig megőrizzük" - jelentette ki a kormányfő.

Autópálya és metró
A legnehezebb körülmények
között élők helyzetének „szerény
javítását" szolgáló intézkedések
közül kiemelte a miniszterelnök
a rászorulók ingyenes óvodai étkeztetését, a jövőre induló bérlakásprogramot, a kismamák és az
50 éven felüliek munkába való
visszatérésének segítését, valamint az 53. és 54. heti nyugdíjat.
Medgyessy Péter elmondta: jövőre 143 kilométer autópálya és autóút építése lesz folyamatban, további 280 kilométer megépítésére pedig közbeszerzési eljárást ír
ki a Nemzeti Autópálya Rt.
Emellett Budapesten megkezdődik a 4-es metró, a szennyvíztisztító beruházása, valamint folytatják a MO-ás körgyűrű építését.
Áder János kijelentette: az emberek kíváncsiak arra, hogy az

Medgyessy Péter (balról] a jövő évi intézkedésekről beszélt, Áder János a kormány ígéreteit kérte számon.
ígéretekkel szemben miért nő a
munkanélküliség, miért csökken
a gazdasági növekedés, miért
áramlik ki több tőke az országból, mint amennyi beáramlik.
- A jóléti rendszerváltás ígéretével szemben miért vesznek el
az emberektől jövőre 550 milliárd forintot? - tette fel a kérdést
a kormánynak címezve a Fidesz
frakcióvezetője, aki a miniszterelnök felszólalására reagálva
megjegyezte, nem érti, hogy miért ünnepli magát a kormány.

„Az évszázad botránya"
Áder fános tudakolta: miért
mondják a szocialisták, hogy

nem érintettek „az évszázad brókerbotrányában", miközben két
szocialista polgármester és a párt
pénztárnoka is elismerte kapcsolatát az ügy egyik gyanúsítottjával, Kulcsár Attilával, illetve a
Britton Kft.-vel.
Lendvai Ildikó kritikaként említette, hogy a parlament első
ülésnapja azzal kezdődik, hogy
az ellenzék és a kormányoldal
„öli egymást".
Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője a brókerbotrány kapcsán azt mondta: annak az az
egyik legnagyobb veszélye, hogy
meginog a magyar pénzügyi szférába vetett bizalom. Véleménye
szerint ha a kormány nem fejezi

Magyar orosz kapcsolatépítés
BUDAPEST (MTI)

A magyar fél stratégiai partnernek tekinti Oroszországot és
hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszik - hangoztatta
Medgyessy Péter tegnap Budapesten, amikor üdvözölte a magyarországi látogatásra érkezett Mihail Kaszjanov orosz kormányfőt.
A magyar miniszterelnök felhívta
a figyelmet arra, hogy a hamaro-

san az Európai Unió tagjává váló
Magyarország és az EU-val dinamikus, fejlődő kapcsolatokat ápoló Oroszország között a jövőben
újabb távlatok nyílnak az eredményes gazdasági együttműködésre,
felezte továbbá: magyar részről
évenkénti rendszerességgel kívánnak hasonló miniszterelnöki
megbeszéléseket tartani.
Mihail Kaszjanov kétnapos látogatásának fő célja a két ország

közötti politikai párbeszéd elmélyítése, továbbá az utóbbi időben
dinamikusan fejlődő kétoldalú
kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése.
Megállapodás született, amelynek értelmében egy hónapon belül aláírják a katonai licencekről
szóló szerződést. Ez lehetővé teszi, hogy Magyarország tovább
folytassa egyes haditechnikai
eszközök gyártását, amit még a

Szovjetuniótól megszerzett licencek alapján kezdett meg.
Kaszjanov azt mondta, az orosz
vállalatok saját termelőbázisokat
kívánnak létrehozni hazánkban.
Reméli, hogy az orosz cégek versenyképesek lehetnek az energetika, a vaskohászat területén kiírandó tenderekben, a Dunaferr
privatizációjában,
részesedést
szerezhetnek a Mólban, benzinkúthálózatot üzemeltethetnek.

Elkezdték a szállítást a magyarok
HILLA (MTI)

Megkezdte tényleges feladatainak ellátását
az iraki Hillában állomásozó magyar szállító
zászlóalj. Mint azt a kontingens egyik illetékese elmondta, a magyar egység már múlt
hét pénteken részt vett egy szállítási feladatban: egy 80 kilométeres útvonalat derítettek
fel, az a m e r i k a i a k k a l é s a l e n g y e l e k k e l k ö z ö -

sen. Az újabb, szombati feladatot a magyar
kontingens mint biztosító, már egyedül hajtotta végre: a zászlóalj szállítmánykísérői és
két magyar mentőautó kísérte 60 kilométerre egy civil kamionokból álló konvojt, majd
vezette vissza a hillai táborba.
Peremiczky Attila újságíró jelentése szerint a
szállító zászlóalj még nem vette át az amerikaiaktól azokat a járműveket, amelyekkel megkezdhetik a tényleges feladatot, de a járművek
átadása a tervek szerint szeptember végéig
megtörténik. A hét végén egyébként megnyílt
az 1500 fő befogadására alkalmas étkezde, ilEligazítás a mentősofőröknek a magyar zászlóalj hillai táborában. Fotó: MTI/PeremiczkyAttilaletve az orvosi rendelő a hillai táborban.

be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének lejáratását, az a nemzetközi pénzvilág
Magyarországba vetett hitét is
megrengetheti.

Kit terhel a felelősség?
A szabad demokrata Kuncze
Gábor szerint a Fidesz önkritikusabb is lehetne, mert a jelenlegi
gazdasági helyzet kialakulásában
az előző kormánynak is felelőssége van. Kiemelte, a gazdasági növekedés még mindig többszöröse
az uniós átlagnak, de kétségtelenül csökkenő tendenciát mutat.
Viszontválaszában Medgyessy
Péter az ellenzék konstruktivitá-

Fotó: MTI/Kovács Tamás

sát kérte számon. A miniszterelnök megítélése szerint az ellenzéki oldal úgy kritizál, hogy közben nem ajánl programot és alternatívát. Medgyessy ígéretet
tett a Fidesz frakcióvezetőjének
arra, hogy választ kap a K and H
Bankkal kapcsolatos kérdéseire,
egyúttal azt tudakolta Áder Jánostól: mit keresett nála Kulcsár
Attila.
A képviselők tegnap döntöttek
arról, hogy továbbra is hetenként
ülésezik az országgyűlés. Azt is
megszavazták, hogy mentesül a
személyi jövedelemadó és minden egyéb közteher alól a kismamák utólagosan kifizetendő jövedelempótléka.

Kulcsárt már kétszer
meghallgatták
A Pannonplast-ügfeyel kapcsolatban a rendőrség már június végén,
két alkalommal is meghallgatta Kulcsai Attilát, a K and H Equities
üzletkötőjét, de a brókercég tevékenységét akkor még nem vizsgálták.
Ezt Garamvölgyi László közölte a távirati irodával tegnap. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs igazgatója elmondta, a rendőrség Szász Károlynak, a PSZÁF elnökének június
17-i megverése után egy héttel hallgatta meg Kulcsárt a Pannonplast
részvényszerzése ügyében.
Garamvölgyi László hangsúlyozta: a meghallgatás nem azonos a kihallgatással, és akkor még nem gyanúsították Kulcsár Attilát. Az ügyben egyébként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tett hűtlen
kezelés gyanúja miatt feljelentést ismeretlen tettes ellen, de az eljárást megszüntették június végén.
Az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága ma megkezdi a vizsgálódást a K and H Equities és az Inter-Európa Bank ügyével kapcsolatban.

Feltételeket szab
Abbász kijelölt utóda
JERUZSÁLEM (MTI)

niszterelnöki megbízatást, mert
tudni szeretném, hogy az Egye-

A p a l e s z t i n p a r l a m e n t elnöke, Ah-

s ü l t Á l l a m o k t ó l , illetve a z Euró-

med Koréi elvben elfogadta jelölését a kormányfői posztra, de féltételeket szabott a végleges döntéshez. Jasszer Arafat palesztin elnök
vasárnap jelölte a parlamenti elnököt Mahmúd Abbász eddigi
kormányfő helyére, aki szómbaton lemondott tisztségéről.
Ahmed Koréi garanciákat kért
tegnap az Egyesült Államoktól és
az Európai Uniótól arra, hogy támogatják kormányfővé jelölését,
- Megkaptam a felkérést, de egyelőre még nem fogadtam el a mi-

pai Uniótól kapok-e megfelelő támogatást a palesztin területeken
kialakult helyzet megváltoztatásához - jelentette ki a kijelölt,
Koréi egyébként arra szólította
fel Izraelt, hogy módosítson faszszer Arafat bojkottálását célzó
politikáján. Szilvan Salom izraeli
külügyminiszter ugyanakkor azt
hangoztatta, hogy Ahmed Koréi
felkérése a kormányfői posztra
nem mozdítja elő a békefolyamatot mindaddig, amíg a Közel-Keleten Arafat mozgatja a szálakat.
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Leállíttatták az aradi, Tűzoltó téri munkálatokat

Kínai
kikötőnk

Elmaradhat az ünnepség

PANEK SÁNDOR

Megállt az építkezés az aradi Tűzoltó téren. Beindult a politika buldózere?
Folytatás az 1. oldalról

Ungureanu prefektus eljárási
módja elfogadhatatlan, s Tokay
György nem érti, hogyan adhatja
a nevét a kormány helyi képviselője egy olyan akcióhoz, amely veszélyezteti Románia belpolitikai
stabilitását. Szerinte számos ponton is törvénybe ütközik az intézkedés. Az országos építési hatóságnak például csak akkor lenne
joga leállítani a munkát, ha a műemlék szerepelne az A kategóriájú
szobrok listáján. Zala György alkotása azonban helyi érdekű, B
kategóriájú szobornak számít. Eljárási hibát is vétett a hatóság, hi-

szen a törvény kimondja: a munkát csak a bíróság állíthatja le.
Markó Béla, az RMDSZ elnöke a
hír hallatán megdöbbent. Arra

emlékeztetett, hogy múlt csütörtökön személyesen tárgyalt erről
a kérdésről Adrián Nastase román
miniszterelnökkel, és abban ma-

TAMOGATOK MEGYENKBEN
Az aradi Szabadság-szobor újraállításának támogatására idén
március 15-én hirdetett gyűjtőakciót a Rákóczi Szövetség, az
MDF békéscsabai szervezete és a Békés Megyei Nap. Szeged önkormányzata félmillió forinttal segítette az aradi munkálatokat,
Csongrád megye önkormányzata pedig 300 ezer forinttal járult
hozzá a munkához. Lapunk kérdésére Takács Péter, a demokrata
fórum csabai elnöke elmondta: eddigi adataik szerint a megyéből
még Makó hozott támogató nyilatkozatot, a megítélt százezer forint várhatóan hamarosan meg is érkezik a közös számlára.

Horvátországban járva alkalmam volt egy horvát idegenvezető ismertetőjét hallgatni Fiúméról, amelyet svéd turistáknak tartott.
Az igazat megvallva, felkészülten vártam a horvát nemzeti érzésektől színezett idegenvezetést, ám helyette olyan expozét kapott
a rövidnadrágos svéd társaság a horvát-magyar közős történelemről, az uniós csatlakozás előtti közös geopolitikai érdekekről és az
egykori magyar fejlesztésű fiumei kikötőről, amelyet jó indokkal
lehetett volna a magyar külügyminiszter figyelmébe ajánlani. Kivált, azt a megjegyzést ismerve, amit a Kovács László tett a miniszterelnök kínai látogatásakor, miszerint Orbán Viktor kormányzatiidejénekhárom
horvátországi útját felcserélhette volna
egy kínaira.
Magyarország jelenleg a negyedik legnagyobb horvátországi befektető. A magyar gazdaság összesen 630 millió dollár értékben
érdekelt a déli szomszédnál, emellett az országnak elemi földrajzpolitikai érdeke is, hogy Horvátországgal kiváló kapcsolatai legyenek: errefelé van a legkedvezőbb földrajzi adottság arra, hogy az
ország tengeri kijárathoz jusson, valamint az sem utolsó szempont, hogy Horvátországban százezres magyar kisebbség él. Magyarországra a mai horvát politika úgy tekint, mint remélt európai uniós tagságának fő támogatójára. A térségben kitűzött magyar külpohtikai célokkal szemben ellenséges szomszédoktól eltérően Horvátországban - Kovács Lászlónál maradva - nem kell
„mernie kicsinek lennie" az odautazó magyarnak.
Az említett kijelentés miatt nyílt levélben fordult a külügyminiszterhez Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, aki Kovácsnál árnyaltabban nyilatkozFotó: Gyenes Kálmán ta, hogy a magyar külügyminiszternek bizonyára lesz még alkalma Horvátországba látogatni, és akkor kifejtheti, mit is értett a
radtak, az RMDSZ és a kormánymagyar-horvát kapcsolatokat sértő megfogalmazáson. A „helyrezó Szociáldemokrata Párt egyigazítás" is rámutat: egy diplomáciai vezető szájából mennyire
aránt tartja magát az eredeti megszakszerűtlen a rögtönzés. A kínai út - vitán felüh - fontosságát
állapodáshoz.
fölösleges volt a horvátországi külpolitikai iránnyal ellentétbe álLapunk a történtek miatt meglítani, és hacsak a külügyminiszter nem Kínában keresi a magyar
kereste a magyar Külügyminisztengeri kijáratot, a kijelentésnek nem volt más célja, mint Orbán
tériumot. Tóth Tamás szóvivő azt
Viktor lejáratása. Ha emlékszünk még, hogy Jeszenszky Géza cikmondta, a tárca és a magyar korlusának végefelé egy-egy külügyminiszteri megnyilvánulást mimány reméli, elhárulnak az akaért övezte a sajtó alig burkolt iróniája, akkor Kovács spontán dipdályok a Szabadság-szobor felállílomáciáját is el tudjuk helyezni.
tása előtt, s nem változik a román
kormány álláspontja ezen a téren
a korábban deklarálthoz képest. A
szóvivő hozzátette: Medgyessy Az áldozatok rokonai szigorú büntetést várnak
Péter miniszterelnök szeptember
23-án Romániába utazik, és ismét tárgyal román kollégájával.
BAKOS ANDRÁS

A megye fejlődését 875 millióval segíti a TTFC

A balástyai rém azt
mondta, ártatlan
—

—

Elosztották az első régiós forrást
A Csongrád megyéből pályázó önkormányzatok és cégek több mint 875 millió forintot nyertek a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzatból.
A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat, a TTFC révén 875 millió 622 ezer
forintnyi támogatás érkezik Csongrád megyébe - tájékoztatta lapunkat Frank József, a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és a
Csongrád megyei közgyűlés elnöke.
A TTFC keretére, mely mintegy 2,7 milliárd

Az orvosok is kompromisszumra

forint, önkormányzatok és vállalkozások egyaránt beadhatták pályázataikat. Ez volt az első
olyan forrás, amelynek elosztásáról regionális
szinten hoznak döntést: a DARFT határoz az
elosztásról. Frank lapunknak elmondta, az elosztáskor a megyék lakosságának számát vették figyelembe. így a megyének jutó keretből
az önkormányzatok 693 millió 765 ezer forintot kapnak többek között útépítésre, logisztikai fejlesztésekre, ipari parkra, távhőberuházásra. A nyertes pályázók listáját azután hozzák nyilvánosságra, hogy végigellenőrzik a pá-

lyázatokat, megfelelnek-e az előírásoknak.
Amennyiben valamilyen hibát találnak, megeshet, hogy a támogatást nem kapják meg.
A TTFC-nek van második fordulója is, erre
szeptember elsejéig lehetett beadni a pályázatokat, s a regionális fejlesztési tanácsnak
kilencven napja van arra, hogy ismét döntést
hozzon. A mostani keretre 151 pályázat érkezett be, s ezek közül 100-at tudott támogatni a DARFT. A második fordulóra mintegy hatvan pályázat érkezett.

akarják kényszeríteni a kormányt

Még nincs sztrájkfelhívás
A Magyar Orvosi Kamara előbb
demonstratív eszközökkel akarja elérni, hogy teljesüljenek követelései - nyilatkozta lapunknak a kamara Csongrád megyei
elnöke, Hajnal Ferenc profeszszor. Az orvosok csak végső esetben sztrájkolnak.
Az elmúlt hét végén 41 ezer tagjának küldött levelet a Magyar
Orvosi Kamara (MOK) elnöksége. A levélben tájékoztatják az
orvosokat arról, hogy az érdekvédelmi testület augusztus 16-ai
közgyűlésén milyen határozat
született arra az esetre, ha a kormány nem küldi vissza a szaktárcának az egészségügyiek jogállásáról szóló törvénytervezetét.
At szeretnék elérni, hogy az orvosok jogállását külön törvény
szabályozza, illetve, hogy az új
változat a MOK tervezetének figyelembe vételével készüljön el.
A kamara elnöksége a levélben
figyelmezteti az orvostársadalmat: a közelmúltban elfogadott
úgynevezett kórháztörvény „egyértelművé tette, hogy a mindenkori menedzsmentnek kiszolgá-

lójává válik a közfinanszírozott
egészségügyben dolgozó orvosok
döntő része". Követeléseik között ezért szerepel, hogy külön
törvény rögzítse: az orvosi tevékenységet ne korlátozzák szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdasági megfontolások alapján, legyen vagyoni értéke az orvos tudásának, valamint
az ügyeletben töltött időt is számítsák be a szolgálati időbe.
- A megyei és városi elnökök elmúlt hét végi értekezletén az érdekérvényesítés különböző lehetőségeiről, köztük a sztrájkról is
tárgyaltunk - nyilatkozta lapunk-

SÜRGŐSSÉG
Egy egészségügyi sztrájk esetén a sürgős orvosi beavatkozásokat elvégzik, a többi ellátás az ügyeleti rendszernek
megfelelően történik. Az
egészségügyben
munkabeszüntetés megszervezésére a
kamara nem jogosult, ezt a
szakszervezetek tehetik meg.

nak a MOK Csongrád megyei elnöke, Hajnal Ferenc professzor,
aki hangsúlyozta: - A munkabeszüntetés csak végső esetben jöhet szóba. Első lépésként demonstratív eszközökkel, kitűzők
viselésével, a betegek tájékoztatását szolgáló szórólapokkal fejezzük ki tiltakozásunkat. Mindenekelőtt a figyelmet szeretnénk
felhívni a helyzet súlyosságára,
valamint arra, hogy az egész társadalom érdeke az orvosi kamara
követeléseinek teljesítése.
Arra a kérdésre, hogy a MOK
vezetősége milyen támogatottságra számít, illetve itt, Csongrád megyében hogyan fogadták a
tiltakozó megmozdulások tervét,
Hajnal Ferenc kijelentette: bízunk abban, hogy az orvostársadalom is képes olyan egységes és
eredményes fellépésre, mint a
gyógyszerészek.
A Magyar Orvosi Kamara elnökének, Éger Istvánnak tegnapi
nyilatkozta szerint e héten születik döntés arról, hogy az érdekérvényesítés mely eszközét választják.
KALOCSAI KATALIN

B.A.

Lázárt nem
adta ki
a parlament
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az országgyűlés nem függesztette
fel Lázár János fideszes országgyűlési képviselő, hódmezővásárhelyi polgármester mentelmi jo- B í r ó s á g i f o l y o s ó , b a l r ó l a v á d l o t t .
gát. A parlament tegnap egyhangúlag döntött a politikus kiadása Folytatás az 1. oldalról
ellen. Az országgyűlést egyébként
nem az illetékes bizottság szegedi A sorozatgyilkossággal vádolt
elnöke, Géczi József szocialista férfi egymásután többször kijeképviselő, hanem Isépy Tamás lentette, ártatlan. Úgy tudjuk,
alelnök tájékoztatta a bíróság ké- Szabó egyik régebbi vallomását
réséről. Isépy Tamás egyebek „vette" elő. Azt állította, mások
mellett arra hívta fel a figyelmet, 'követték el a gyilkosságokat, őt
hogy azt a személyt, nevezetesen és élettársát pedig életveszélyeMónus Áront, aki Kertész Imre sen megfenyegették és arra kényNobel-díjas író könyvének diá- szerítették, vállalja magára a
kok közötti szétosztását gyűlölet- bűncselekményekét. A férfit
keltésnek minősíti, meg kell aka- mintegy négyórás tárgyalás után,
dályozni abban, hogy az ország- háromnegyed tizenkettőkor vegyűlés tekintélyét bármilyen mó- zették el a bíróságról.
don csorbítsa. Az alelnök Lázár
Szabó Zoltán egyik áldozata,
János fellépését és kritikáját Mó- Jéga Szabó Bernadett nővérét, fénus Áronnal szemben jogszerű- ga Szabó Anitát a csütörtöki tárnek és természetesnek nevezte. gyalási napra idézték be. - Ha
Mónus Áron kényszerítés miatt őszinte akarok lenni, azt kell
jelentette fel a hódmezővásárhe- mondanom, mivel nincs halállyi polgármestert.
büntetés, Szabó nem kapja meg

Fotó: Miskolczi Róbert

azt a büntetést, amit érdemel.
Ha szenvedni látnám, talán éreznék valami elégtételt, de a Hugit
már semmi nem hozza vissza.
Egy ember egész életében nem
csinál annyi rosszat, mint amit
Szabó tett néhány év alatt mondta a fiatalasszony.
- Nem óhajtom őt látni. Szándékosan elhatárolom magam a
tárgyalástól és Szabó Zoltántól jelentette ki Almássy István, egy
másik áldozat, Józsa Róbertné
édesapja. A férfi elmondta, a sorozatgyilkos életfogytiglant érdemel. - A lányomat már úgysem
tudják visszaadni - nyilatkozta
Almásy.
Szabó Zoltán tárgyalása szeptember 11 -én, csütörtökön folytatódik.
A. T. J.

KORKÉP
ALGYŐ. Az Erdei Iskola
keretében szakmai
programokkal várják az
általános és középiskolás
diákokat a Téglási utcai
szabadidőközpontban.
Közösségépítés,
hagyományőrzés, művészeti
képzés, természetismeret
szerepel a programban. Az algyői
faluház ettől a héttől minden
pénteken 17 órától
DVD-klubmozit tart az emeleti
klubteremben.
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Németországban koncerteznek, majd Bilbaóban Carment játszanak

Sárkányrepülővel
az ország körül

Szimfonikus évadnyitó

Magyarországot határain kívül
repüli körbe motoros sárkányrepülővel két debreceni pilóta,
akik hét ország tizennyolc repterén szálltak volna le. Déli
szomszédainknál a határ közelében nem engedélyezték számukra a landolást.
MUNKATÁRSUNKTÓL

DESZK. A hétvégi falunapok
keretében Deszk Község
Önkormányzata kitüntetéseket
adott át. Tóth János „Kiváló
tűzoltó" díjat kapott, Balogh
Józsefnek „Kiváló polgárőr"
elismerést nyújtottak át, Bene
Ildikót és Tóth Gáhort a
közművelődésért végzett
munkájukért jutalmazták,
Scholtz Ottó „Testnevelés és
sport" díjas lett, Stadler
Ferencnét „Közösségi munkáért"
kitüntetést vehetett át.
DOMASZÉK. A községben az
ősszel megalakuló ifjúsági
önkormányzati
képviselő-választásra jelentkezni
kívánó fiatalok szeptember 11 - ig
gyűjthetnek aláírásokat. Azokat
lehet megválasztani, akik 1979
január 1. és 1989 december 31.
között születtek és állandó
domaszéki lakhellyel
rendelkeznek. A
polgárnrcsterjelöltséghez
tizennyolc, a testületi tagsághoz
legalább hat fő ajánlása
szükséges. A választások
szeptember 26-án lesznek a
polgármesteri hivatalban.
Bővebb információ a Teleházban
kapható.
SZEGED. Németországi példa
alapján rendezik meg Szegeden
szerdától vasárnapig a
Világvallások kertje elnevezésű,
hagyományteremtő
programsorozatot. A húsz
résztvevő között lesz a nagy
egyházak mellett a
Krisna-tudatú hívők csoportja,
az iszlám, a zsidó, az adventista
és a Krisztus szeretete egyház is.
Mellettük vallási könyvkiadók is
megjelennek a fesztiválon. Két
rendezvény kapcsolódik össze,
hiszen a Fiatal Baloldal a
sokszínűség, a tolerancia és az
esélyegyenlőség jegyében rendezi
meg a barátság hete
szolidaritásfesztivált. A
szervezők reményei szerint
jövőre már minden
magyarországi kisebbség
képviselteti magát a
rendezvényen. A Dóm téren
fellép a Republic, a Gőzerő és a
Nyers együttes is.
SZEGED. Horgászok a Tiszáért
címmel invitálta
horgászversenyre, immár
hagyományosan, a Szegedi
Hermán Ottó Horgászegyesület,
a Tiszáért tenni igyekvőket. Az
egyesület még 2000-ben, a tiszai
a cianid- és nehézfémmérgezés
nyomán határozta el, hogy évről
évre megtartja a versenyt, s a
nevezési díjakból befolyt
összeget a Tisza halasítására
fordítja. A kétnapos, nagy sikerű
halfesztivál kerctéhen, vasárnap,
szegedi a rakparton tartott
vetélkedőn az „A" szektor
győztese Erdei Attila lett (3680
gramm; egyébként ő fogta a
verseny legnagyobb halát is,
egykilós jászt); a „B" szektoré
Szűcs Tamás 11281 g); a „C"
szektoré Schreiter Péter (940 g).
CSANYTELEK. Lada és
Wartburg ütközött össze tegnap
kora délután Csanytelek
belterületén a Tömörkény és
Pusztaszeri utca
kereszteződésében. A rendőrség
elsődleges információi szerint a
Csongrád irányából érkező Lada,
amelyben négyen utaztak, nem
adta meg az elsőbbséget a
Wartburgnak, amiben öt
tömörkényi ült. A balesetben
hárman könnyebb sérüléseket
szenvedtek.

Gyüdi Sándor és Pászti Ágnes az ünnepi társulati ülésen.
A Szegcdi Szimfonikus Zenekar
tegnapi évadnyitó társulati ülésén Gyüdi Sándor igazgató-karnagy ismertette az együttes
koncertprogramját,
amely
szombaton németországi fellépéssel indul.
A városvezetés köszönetét tolmácsolta a tegnapi évadnyitó
társulati ülésen a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak Pászti Ágnes a szabadtéri produkcióiban
való színvonalas közreműködésért és az ajándékkoncertért. A
kulturális tanácsnok úgy fogalmazott: a szegediek hálásak az
önzetlenül felajánlott ingyenes
hangversenyért, amelyre olyanok is eljuthattak, akik nem
tudják megfizetni a Dóm téri
produkciókra szóló belépőjegyeket. Gyüdi Sándor elmondta: a
nyáron sem pihent az együttes,
hiszen a hét hazai fellépés mellett külföldön is vendégszerepel-

tek, hat Traviata-előadást játszottak Svájcban, kétszer pedig
fosé Curával koncerteztek Németországban.
Az igazgató-karnagy ismertette
az idei koncertévad programját,
amely szombaton indul a németországi Adelsheimben, ahol a 90.
születésnapját ünneplő Erich
Werner professzor vezényletével
lép fel az együttes. Szeptember
23-án élőben közvetíti a Bartók
rádió a Hangverseny délidőben
című sorozatában a szimfonikusok koncertjét a Magyar Nemzeti Galériából. Október 11-én
Spanyolországba utazik a zenekar, ahol először San Sebastianban és Valladolidban ad koncertet, majd Bilbaóban a Carment
játssza öt előadásban, neves szereplőgárdával. A szegedi muzsi-kusok májusban is visszatérnek
Bilbaóba, akkor a másik Bizet-opera, A gyöngyhalászok bemutatóján vesznek részt. Remé-

Szegedről indult tovább két motoros sárkányrepülővel tegnap
az a két fiatalember, akik szeptember elsején Debrecenből
startoltak azzal a céllal, hogy tíz
nap alatt körberepülik Magyarországot. Deleff István és Smidróczki Zoltán a motoros repülés
kezdetének századik évfordulója
alkalmából szervezte meg a Repülés országok között - Párbeszéd a népek között elnevezésű
akciót. A tervek szerint hetedhét országon (Románia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, valamint
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nyeik szerint Londonban is fellépnek majd A kékszakállú herceg várával a magyar kulturális
évad programjában.
A Filharmónia sorozatának első koncertjével, a november 1-jei
hagyományos halottak
napi
hangversennyel a 100 éve született alapító mesterre, Vaszy Viktorra is emlékeznek. Verdi Requiemjét adják elő Gregor József,
Szonda Éva, Rálik Szilvia és Fekete Attila közreműködésével. A
bérleti sorozatban négy koncert
vezénylését vállalta Fürst János,
az együttes művészeti vezetője,
rajta kívül Gyüdi Sándor, Molnár
László, Oberfrank Péter, a miskolci Kovács László, valamint
Vesna Souc szerb karmesternő
dirigálja a zenekart. Szólistaként
fellép többek között Dávid Glover és Franki Péter zongoraművész, Sonja Atherton gordonkaművész.

A kereskedők zsákokban gyűjtötték a szemetet

H.ZS.

Szerdáig kitakarítják
a szegedi rakpartot
A hétvégi szegedi halfesztivál
után, hétfő délelőtt 10 órakor
megindulhatott a forgalom a
rakparton.
Belvárosi közlekedési káosszal
kezdődött, s az alsó rakpart menetrendszerű megnyitásával végződött az idei szegedi halfesztivál.
A Huszár Mátyás rakpart múlt
heti lezárása miatt reggel azonnal
bedugult a Tisza Lajos körút forgalma, de a környező utcákban is
a szokottnál jóval több gépkocsi
igyekezett átjutni.
A nagy közönséget vonzó halfesztivál után következett a so-

Gyuri sorstársain szeretne segíteni

Félt a börtöntől, ezért jó útra tért
Miután édesanyja meghalt, alkoholista apja pedig elitta a
család vagyonát, Gyuri és bátyja intézetbe került. A kisebbik
fiú elmondta: lopással és csavargással töltött két év után
válaszút elé került, tovább a
lejtőn, vagy egy új élet felé. A
beszélgetést
azért
vállalta,
mert segíteni akar.
- Sokan ítélnek meg tévesen, miután megtudják, hogy itt lakok mutat körbe a 24 éves Rafael
Gyuri az Árpád Nevelőotthonban. - Nem volt könnyű, de mára büszke vagyok arra, amit elértem.
- A szüleim fiatalon házasodtak össze. A problémák közöttük
hamar jelentkeztek. Az apám sokat költött alkoholra. Ha ivott,
nehéz volt őt elviselni - emlékszik vissza Gyuri. - Előfordult,
hogy édesanyámmal és a bátyámmal az éjszaka közepén kellett elhagynunk a lakást, ilyenkor a rokonoknál húztuk meg
magunkat.
A fiú elmeséli, hogy ötéves
volt, amikor szülei elváltak. Ö
és bátyja az édesanyjukkal elköltöztek Szegedről vidéki rokonaikhoz. Két év múlva, amikor*
Gyuri édesanyja súlyos betegség
után elhunyt, az apa magához
vette fiait. Alkoholizmusa miatt
azonban újra és újra költözniük
kellett, egyre kisebb és lepusztultabb lakásba. A fiúk végül a
.Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetbe kerültek, ahol másfél évig
húzták. Gyuri, elmondása szerint, vágyott a kötetlen életre,
arra, hogy megvehessen magának bármit, amire épp kedve
szottyan, ezért elhagyta az intézetet. Mintegy két év telt el csa-

Szerbia és Montenegro) át repültek volna a kalandkedvelő
hajdúsági sárkányrepülők, ám
az előre eltervezett, a magyar országhatárhoz közeli horvát és
szerbiai reptereken, Varazsdinban,
Podravszka
Szlatinán,
Eszéken, Zomboron és Szabadkán nem tudtak landolni, mivel
a hatóságok csak a zágrábi, illetve a belgrádi repülőterekre adtak leszállási engedélyt. így a
debreceniek a Szekszárdhoz közeli őcsényi reptérről érkeztek
Csongrád megye székhelyére.
Tegnap innen indultak tovább
Aradra. A tervek szerint Nagyváradot útba ejtve Debrecenben
szállnak majd le szeptember
10-én. A Debreceni Könnyűrepülő Sportegyesület pilótái tíz
nap alatt mintegy másfél ezer
kilométert tettek, tesznek meg
sárkányrepülővel. Deleff István,
a sportegyesület szakosztályvezetője egyébként tavaly sárkányrepülőjével átszelte Romániát.

kaság után maradt szemét eltakarítása. Varga Gábor, a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kht.
munkatársa elmondta, hogy naponta ellenőrizte az egyes standokat, s azt tapasztalta, hogy a
megállapodásnak megfelelően,
mindenütt zsákokba gyűjtötték a
hulladékot.
Az összecsukható bútorokat,
állványokat hétfőn a járdákra
hordták, az úttestet föltakarították, így az előre kitűzött időpontban, délelőtt 10 órakor megindulhatott a forgalom. A teljes rendrakás még tart, szerdára fejezik be a
rakpart alapos takarítását.

Nyugdíjasok
udulesi
csekkjei
Szeptember 9-10-11-én, délelőtt
9 és 12 óra között vehetők át a
szegedi városháza sajtószobájában a nyugdíjasok üdülési csekkjei. Szegeden az országos átlagtól
eltérően jóval több, az igények 90
százalékát sikerült teljesíteni, azaz csaknem mindenki megkapja
a kedvezményes üdülésre jogosító
igazolást. Ha valaki a fenti időpontokban nem jelentkezik a
csekkért, megpróbálják levélben
vagy telefonon értesíteni.

Hatékony
hármas
A megyei önkormányzat által
átvett három makói középiskola
számára közös számlát, és - az
Erdei

Gyuri büszke arra, amit eddig elért és szeretne másoknak is segíteni.
vargással, éjszakázással, kisebb
lopásokkal és kocsi feltörésekkel.
- Nagyon zaklatott élet volt ez,
kezdett veszélyessé válni, ezért
döntenem kellett: megyek tovább ezen az úton, ami egyértelműen a börtönbe vezet, vagy
adok magamnak még egy esélyt.
Választott: visszament az intézetbe és befejezte a szakközépiskolát. Belföldi árufuvarozást tanult, majd szobafestő lett. Ezután leérettségizett, jogosítványt

szerzett, majd újabb tanfolyamok következtek. Mindeközben
alkalmi munkákból fedezte kiadásait. Tavaly jelentkezett a Gábor Dénes Műszaki Főiskolára,
Budapestre, ahova egy évig járt,
de, mint mondta, csak nemrég
jött rá, mit is akar igazán csinálni.
- Abbahagytam a főiskolát
Pesten, mert idén szeptembertől
Szegeden járok majd az egészségügyi főiskola általános szociális munkás szakára. A kettő

Ferenc

szakközépiskolá-

együtt anyagilag túl sok lenne magyarázza Gyuri. - Azért vállalkoztam erre a beszélgetésre,
mert segíteni akarok a hozzám
hasonló sorsú fiataloknak, hogy
még időben gondolják át a jövőjüket. Ha valaki segítő jobbot
nyújt feléjük, azt fogadják el.
Nem kell mindenáron börtönben vagy az utcán végezniük,
nekik is lehetnek terveik, csak
kell valaki, aki bízik bennük és
támogatja őket.

ban - közös gazdaságvezetést
hoz létre a megyei önkormányzat. Az igazgatók fönntartásaikat a múlt héten egyeztették a
megyei közgyűlés hivatalának
szakembereivel. Szabó Tibor, a
közgazdasági osztály vezetője
kérdésünkre elmondta, a megbeszélések arról folytatódnak,
hogyan tudja minél hatékonyabban segíteni mindhárom
vezetőt a közös szerv. Egyelőre
minden marad a régiben, a következő két hónapban lesz idő
arra, hogy meghatározzák az új
csoport működési területét, tevékenységét; mi az, ami az iskolában dolgozó kolléga feladata, s
mi az, ami a közgazdasági szakközépiskolában létrehozott gazdasági vezetésé.

MÁTÉ ERZSÉBET

B. A.
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Lakat alá került
a betörőbanda
Betörőket fogtak el a rendőrök.
Az öt tettes fél év alatt tizenhét
Csongrád megyei településen
tört be különböző cégekhez. A
bíróság letartóztatta a tolvajbandát.
Összesen 30 millió forintot zsákmányolt fél év alatt egy öttagú betörőbanda Csongrád megyében. A
bűnözők március és szeptember
között tizenhét településen páncélszekrényeket törtek fel. A banda közúti ellenőrzésen bukott le.
A 30-40 év körüli férfiakból álló
társaság szeptember 3-án egy zákányszéki telepre tört be, ahonnan 5 ezer forintot vittek magukkal. Már hazafelé tartottak, amikor rendőrök igazoltatták őket. A

Az irodavezető hozzáteszi, összesen tizenkét sátorral települtek
ki az udvarra. Az iroda munkatársai közül négyen csak az elsősökkel foglalkoznak, hat a felsőbb évfolyamosoknak segít. Újdonságnak számít, hogy idén
először egyszerre érvényesítjük a
diákigazolványokat és adjuk oda
a könyvcsekket, valamint a bérletet. Tavaly még kétszer kellett
sorban állni, hiszen a diákigazolványok érvényesítő matricáit
mindig később, többnyire október végén kaptuk meg - sorolja a
tennivalókat Fekete Csaba.
Az elsősök közül azonban csak
az vehette át tegnap az új diákigazolványát, aki jól töltötte ki az
igénylőlapot és időben befizette
az igénylés díját. Szegeden azonban minden harmadik elsős vagy
egyiket, vagy másikat elmulasztotta. Amennyiben egy ilyen diák a középiskolából érkezett és
rögtön érettségi után felvételt
nyert, akkor rendelkezik közép-
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A tervek szerint egy év múlva minden a helyére kerül az Ady téren

gépkocsiból betöréshez használatos eszközök kerültek elő, ezért az
autó utasait előállították.
A nyomozás eddigi adatai szerint a bandának tizennégy alkalommal sikerült feltörni a különböző cégek irodáiban, telephelyein tartott páncélszekrényt, három alkalommal megzavarták
őket. Zsákmányuk 30 millió forint volt. Akadt olyan cég, ahonnan tízmillió forintot vittek el. A
tettesek nem mindig elégedtek
meg pénzzel, elvittek televíziót,
fénymásolót, kozmetikai cikkeket is. A tolvajok kihallgatásukon azt mondták: felélték a 30
millió forintot. A betörőbanda
tagjait a bíróság letartóztatta.
A. T. J.

Beiratkozás, türelmes
sorban állással
Folytatás az 1. oldalról

A K T U A L

iskolai igazolvánnyal. Ez érvényes október végéig, tehát ők
tudják használni régi igazolványukat. Akik nem most érettségiztek, azok pedig ideiglenes igazolványt kapnak, ami 60 napig
érvényes. Ez alatt vagy elindítanak egy új igazolványigénylést,
vagy időközben elkészül a diákigazolványuk.
- A felsőbb évfolyamosoknak
arra oda kell figyelniük, hogy itt
az udvarban csak akkor kapnak
érvényesítő matricát, ha már a
karuk tanulmányi osztályán beiratkoztak. Erről az interneten is
meggyőződhetnek - mondja Fekete Csaba.
A HSZI munkatársain kívül a
hallgatókat megcélzó különböző
szolgáltatók, bankok, biztosítók,
autós iskolák is betelepültek az
Irinyi épület udvarára. - Számításaink szerint naponta 1500
hallgatót tudunk fogadni. Ennél
gyorsabban sajnos nem tudunk
és nem is lehet dolgozni - jegyzi
meg az irodavezető.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Látványos az átalakulás
Az elmúlt hét végén az SZTE-n
rendezett országos tanévnyitó
alkalmából a miniszter az Ady
téri nagyberuházást is megnézte. Az akkor megtartott bokrétaünnep után ismét a gépeké és a
szakembereké az építési terület.
Egyre látványosabb építési szakaszokhoz érkeznek a kivitelezők az
Ady téren: a déli oldalon már előre
haladtak a homlokzat klinkerburkolásával, a szemközti oldalon - a
felújítás miatt szintén beállványozott bölcsészkar mögötti oldalon pedig úgy tekereg a pincegarázs
készülő lehajtórámpája, mint egy
óriás, acéltüskés hüllő. A két hatalmas épületszárnyat már összeköti az acél tetőszerkezet, amely
hamarosan üvegborítást kap.
Az elmúlt hét végén Szegeden
járt Magyar Bálint oktatási miniszter a zöldág-, vagy bokrétaünnep alkalmából megnézte a
jelenleg legnagyobb magyarországi egyetemi építkezést. A
több mint hétmilliárdos beruházás a minisztérium támogatásával valósul meg, a kivitelező a jövő nyáron fejezi be a munkát. Az
egyetemi könyvtár költözik ide,
másfél milliónyi kötet könyvéből négyszázezret szabadpolcos
olvasóteremben helyeznek el. A
hallgatók és oktatók átlátható,
tágas terekben olvashatnak, tanulhatnak, kutathatnak. Az olvasóterekben számítógépeket is
elhelyeznek, de a gépek többsége
külön, klimatizált termekben áll
a felhasználók rendelkezésére.
Az új épületbe költözik az egyetemi számítóközpont is és itt
bonyolítják majd le az egyetem
és a város konferenciaprogramjait a 700 főt befogadó nagyteremben és több szekcióteremben. A hivatalosan tanulmányi,
információs és kongresszusi
központnak nevezett új épületet
a meglehetősen bonyolultnak
ígérkező költözködések és próbaüzemek lebonyolítása után, a
tervek szerint 2004 októberétől

Az országban ez a legnagyobb egyetemi építkezés.
lehet majd rendeltetésszerűen
használni.
A kivitelezők mindenesetre belehúztak a nyáron, és ha minden
az ütemterv szerint halad ezután
is, akkor a tél beállta előtt, novemberre teljesen „bezárják" az
egész épületet. Ez azt jelenti,
hogy addigra beépítik az összes
nyílászárót, beüvegezik a tetőt és

a függönyfalakat, hogy télen, egy
temperáló fűtés mellett zavartalanul folytathassák a belső térben a szakipari munkákat.
Jelenleg a déli oldalon készültek
el a nyílászárók berakásával és
ugyanezen az oldalon a homlokzat egy részét már tégla borítja.
Teljesen elkészült a fedett udvar
fölötti acéltető, már elkezdték az
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üvegtető gyártását. Az épületen
belül a gépészeti alapvezetékeket
és az elektromos hálózatot építik.
Készülnek a válaszfalak és a lakatosszerkezetek. Beépítették már
az acélszerkezetű egyenes és csigalépcsőket. A felújítás alatt álló bölcsészkari épület felől pedig most
építik a pincegarázs lejáróját.
S. E.

Az újszegedi sportcsarnok parkolója messze elmarad az igényektől

Reggel lépésben halad a forgalom a Belvárosi hídon

Közlekedési K. O.(sz) a bokszgálán

Detektor húzhatja
ki a forgalmi dugót

Egyelőre nem várható az újszegedi sportcsarnok melletti parkoló bővítése. Egyébként az előírt 400 helyett jelenleg mindössze 55 autó parkolhat Szeged legnagyobb
sportlétesítménye mellett.
A hétvégi bokszgálához hasonló rendezvényen, amikor a küzdőtér egy része is a nézőké, akár 4-5 ezren is elférnek a 630 millió forintért kibővített újszegedi sportcsarnokban.
Közülük azonban csak néhányan tudnak szabályosan parkolni a csarnok melletti, 55 gépkocsi befogadására alkalmas várakozóhelyen,
illetve a környékbeli utcákban. A fejlesztésre
szánt pénzből ugyanis nem futotta a parkoló
bővítésére, holott a jogszabályok szerint legalább 400 autónak kellene helyet biztosítani.
A szombati rendezvény, amikor a Székely
sor fél útpályáját le kellett zárni, hogy elférje-

nek az autók, bebizonyította: sokáig már nem
halogatható újabb parkolóhelyek kialakítása.
Már tavaly januárban javaslatot tett a
Sportberuházó és Fenntartó Kft. korábbi
igazgatója, Dobó László a parkoló bővítésére.
Az elképzelések szerint 50 millió forintért
előbb a Temesvári körút és a csarnok között,
majd a Székely soron, a liget szélén egy sávban alakítottak volna ki parkolókat.
A sportberuházó kft. az új elképzelések szerint már nem csupán a sportcsarnok, hanem
a gyermekkórház, a MÁV-rendelő és a biológiai kutató parkolási gondjain is igyekszik
enyhíteni - tudtuk meg Andrássy Árpád igazgatótól.
Konkrét tervek azonban egyelőre nem készültek, így Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester továbbra is azt ajánlja, parkoljanak a Torontál téren a sportcsarnokba

igyekvők. Erre biztatja majd az autósokat az
a néhány tábla, amelyet heteken belül elhelyeznek a csarnok oldalánál. Az önkormányzat tervbe vette a Torontál tér rendezését, és
ott egy kulturált parkoló kialakítását. Kényszerű megoldásként egyelőre marad a Székely sor lezárása. Nagy Sándor elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben nem csak félpályás, hanem teljes útlezárást alkalmaznak,
így még több autó elfér a csarnok közvetlen
közelében. Az alpolgármester másik javaslata: válasszák többen a tömegközlekedést.
A parkolóhelyek kialakítására egyébként a
sportberuházó kft.-nek kell javaslatot tennie,
az ügyben a közgyűlés dönt. Az önkormányzat álláspontja egyetlen kérdésben következetes: nem akarják, hogy a ligetből vegyenek
el területet az új parkolók kialakítására.
K.B.

A szegedi Belvárosi híd lábánál
csak a második-harmadik zöld
jelzésnél jutnak át a hídon az
Újszegedről érkezők. A helyzeten a lámpát szabályozó, járműérzékelő detektor beépítésével igyekeznek javítani.
Lépésben vánszorog a forgalom
a reggeli csúcsidőben bedugult
szegedi Belvárosi hídon. A múlt
heti négynapos forgalomszámlálás idején már a helyszínen kiderült, hogy az Újszeged felől
érkező járművek csak a második-harmadik zöld jelzésnél jutnak át a hídon.

Reggeli akció

Közönségcsalogató rendezvény idején minden lehetséges helyen autók parkolnak a csarnok körül.

Serege János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa elmondta, hogy a rendőrség és a városőrség közreműködésével végrehajtott reggeli
akcióban alkalmanként forgalomirányító rendőrök vették át
a lámpák szerepét, de a hídról
hömpölygő járműfolyam áramlása nem gyorsult föl lényegesen, hiszen a keresztirányú forgalmat (az Oskola utca és a Stefánia felölj ugyancsak vezényelniük kellett a rendőröknek.
A Belvárosi hídon reggel háromnegyed hét óra tájban sűrűsödik a gépkocsisor, s a kritikus
időszak egy-másfél óráig tart. Ezalatt
1400-1500 jármű és
230-280 kerékpáros hajt át a kereszteződésen.
Azt is megállapították, hogy
híd felől érkezők kétharmada a
Miskolczi Róbert város déli része (Aradi vértanúk

tere, Alsóváros) felé tart. Ebből
arra következtetnek a szakemberek, hogy a torlódást csak akkor
számolhatnák föl, ha elkészülne
a harmadik körút meghosszabbított vonalában tervezett harmadik közúti híd. Hiába javasolják
ugyanis a közlekedőknek a Bertalan híd, Nagykörút útvonalat,
változatlanul kevesen szánják rá
magukat a kerülőre.

Csúcsidőben gyorsabban
A híd megépüléséig is igyekeznek enyhíteni a gondokon. E célt
szolgálja majd a Híd utcából a
Stefániára kanyarodó forgalmi
sáv burkolatába építendő, járműérzékelő berendezés. A forgalmi
lámpával kapcsolatban álló detektor jelzi a jármű érkezését, s
zöldre váltja a lámpát. Most
ugyanis reggeli csúcsidőben is
előfordul, hogy fölöslegesen tartja föl a hídról és az Oskola utcából jövő forgalmat a lámpa.

Enyhíteni a dugón
A detektor a számítások szerint annyit enyhít majd a dugón,
hogy némiképp gyorsítja a hídról
jövő forgalmat. Most egy zöld fázisban 16-18 kocsi jut át, ez a
szám a detektorral 22-24 járműre nőhet.
Serege János hozzátette, hogy a
polgármesteri hivatallal közösen
végzett értékelés után dolgozzák
ki a Híd utcai csomópont forgalmának gyorsítását szolgáló programot.
NY. P.
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A13. menetben sem volt kiütés...

A címmeccsen nem szerette ennyire egymást Jüan Nelongo Pérez és Erdei Zsolt.

Össztánc: Pérez Madár húgával, bajnokunk pedig kedvesével, Boros Edittel ropta. A sportolók nemcsak a ringben, hanem a táncparketten is jól mozogtak.

Legközelebb még okosabban bokszolj, mert elmehetett volna a
mérkőzés - inti Kovács Kokó barátját.

A 13. menetet, a bankettet a biológiai kutató aulájában rendezték
meg. De - akárcsak a mérkőzésen - ott sem volt kiütés.
A interkontinentális címvédő összecsapás után a bankettet az újszegedi sportcsarnokhoz közeli biológiai kutató aulájában rendezték. A
hivatalos részen (közös fotózás, autogramosztás| jelen volt Lamperth
Mónika belügyminiszter, Botka László, Szeged polgármestere, valamint Lékó Péter nemzetközi sakknagymester; de ott vigadt Növényi
Norbert, Kovács „Kokó" István, valamint a szervezők és az újságírók
sem hiányozhattak. A hangulat hamar oldódott - a ringben tapasztalható feszültségnek nyoma sem volt. De a versengés ezúttal sem maradhatott el /uan Nelongo Pérez és Erdei Zsolt között.
Madár ott is beszélt a mérkőzésről: - Nagyon elfáradtam, a közönség tartotta bennem a lelket. Egyszerűen nem engedhettem meg magamnak, hogy megrogyjak, vagy megrendüljek. Úgy is mondhatnám,
kötelező volt a győzelem.
Ekkor észrevette, hogy a spanyol - latinos vérét igazolva - már ropja
(következik a verseny...), s rögtön búcsúzott: - Bocs', de mennem kell,
az ellenfelem a húgommal táncol, én sem maradhatok le! Kedvesét,
Boros Editet nem kellett sokáig kapacitálni, hiszen mulatós szegedi
éjszakát álmodott a bokszmeccs utánra. Jól tervezett, hajnalig ünnepeltek - a tetőfokon már cigányzene szólt. Fogyott a sör (Madár malátakenyeret ropogtatott), a bor, ami sportszakmai szempontból is indokolt: a kiürült tápanyagokat, a „vitaminokat", ezen az úton lehet a
leggyorsabban pótolni. Márpedig erre mindkét félnek szüksége volt a
gyilkos 36 perc után.
Azt azonban elárulhatjuk, a bulin is Madárék nyertek - nem került
padlóra senki, a 13. menetben is elmaradt a „kiütés"....
IMRE PÉTER

Szállj el, k i s m a d á r . . .

Fotó: Karnok Csaba

Csongrád megyéből egy aerobikedző és egy pincérlánya tv2 új show-műsorában

A Nagy Ő a szegedi Mártával és Tündével
Két Csongrád megyei lány is
szerepel a tv2 új show-műsorában, a Nagy Ő-ben. Jelenleg
egyiküknek sincs barátja. Ma
estétől Tünde, Márta és még 23
lány próbálja egyetlen férfi, Noszály Sándor kegyeit elnyerni.
A Nagy Ő címmel új show-műsort indít ma este a tv2, amelyben 25, köztük két szegedi lány
verseng egyetlen férfi kegyeiért.
A hónapok óta tartó titkolózás
után a múlt héten nyilvánosságra hozták, hogy A Nagy Ő Noszály Sándor egykori teniszcsillag. A hét végén bemutatták az
érte versengő lányokat is. Ketten
Csongrád megyeiek. Márta és
Tünde Szegedről költözött fel a
produkció idejére a fővárosba,
szombattól elzárták őket a külvilágtól.
Kíváncsiak voltunk, mit szólnak „párkeresésükhöz" családtagjaik és munkatársaik.
Az

Munkatársat szerint Márta túl szerény ehhez a játékhoz, testvére
nem félti.

aerobikedző

és

masszőr

Márta 22 éves főiskolás. Öccse,
Sík Márton elmondta, testvére
önállóan döntött arról, hogy jelentkezik a játékra, amiben az
egész család támogatta. A lánynak jelenleg nincs barátja, de
nem emiatt jelentkezett, elsősorban nem is a párkeresés a
célja, hanem a kihívás és a kaland miatt akart részt venni a
műsorban. Márton erős személyiségnek tartja nővérét. Úgy véli, testvére élvezni fogja a játékot. Noszály Sándor valószínűleg szimpatikus lesz számára,
hiszen kedveli a határozott,
sportos férfiakat.
Kevésbé optimisták Márta egykori kollégái. Kovács Eva, a SZOTE Fitness vezetőedzője csodái-

T ü n d e imád szerepelni, a műsorba sem azért jelentkezett, hogy férjet találjon.

kozott azon, hogy ebben a műsorban láthatja Mártát. Mint
mondta, a lány szerény, csendes,
kedves, olyan nő, akinek nagyon
fontosak a lelki dolgok. Véleménye szerint nem bírja majd az
ilyen műsorokra jellemző megaláztatásokat. Hasonlóan vélekedett Szili Ágnes, a lány edzőtársa is. Ő még azt is megjegyezte, hogy Márta egyáltalán nem illene össze Noszály Sándorral.
A Nagy O másik szegedi résztvevője a 23 éves Tünde. Tőle
egyáltalán nem idegen a szereplés, hiszen több éve modell. Korábban, két éve egy országos pincérverseny harmadik helyezett-

jeként lapunk is bemutatta. Annak ellenére, hogy Tünde több
tehetségkutató versenyen is elindult, édesapja, Jakab István nem
örült, hogy jelentkezett a játékra.
Kijelentette: féltette lányát a csalódástól. Az apa mostanra megbékélt, többször is hangsúlyozta,
nagyon büszke Tündére, hiszen
több ezer jelentkező közül választották ki. Nem lesznek elkeseredve akkor sem, ha Tünde hamar kiesik. Mint mondták, úgysem férjet keresni ment a műsorba.
Munkatársai, a John Bull Pub
dolgozói kedvelik kolléganőjüket. Azt nem tudják róla, hogy

Futó: tvZ

24 lánnyal vetélkedve képes-e
megküzdeni egy férfiért. Csiszár
Tamás és Dietrich Gyula, az ét- terem vezetői úgy gondolják, ha
Noszály Sándor valóban feleséget keres magának, akkor nem
lehet Tünde a választottja, hiszen a lány még nem akar „kikötni", ahhoz még túl fiatal. Szerintük a feltűnően csinos lány
szerénysége miatt nem lesz a középpontban. Mind a ketten
hangsúlyozták: nem szeretik a
valóságshow-kat, de a szép nők,
az egzotikus tájak és Tünde miatt ma ők is bekapcsolják a tévét,
nézik a Nagy Ő-t.
T Í M Á R KRISZTA

•

Rendezésre váró
CT-ügyek a megyén

Bár a megyei közgyűlés a nyári
szünet után először szeptember végén tart ülést, az előkészítő munka már megkezdődött. Az MSZP-SZDSZ-frakció vezetője bízik abban, hogy
sikerül pontot tenni a szentesi
kórház ügyének végére. Simicz
József lapunk kérdésére elmondta: lépni kell a szentesi,
12 éves CT cseréjének érdekében és a makói, továbbra is
csak a fekvő betegeket vizsgáló
CT ügyében. És bár a címzett
támogatást nem nyerte meg a
deszki kórház, tavasszal meg
kell kezdődnie - önerőből - az
intézmény
rekonstrukciójának, két ütemben, azért, hogy
a második ütemhez igényelhessenek támogatást.

Simicz bizakodik
- A legutóbbi önkormányzati választások óta a nyár elejéig eltelt időben - a viták ellenére - sok olyan téma volt,
amelyben sikerült megegyezniük a megyei közgyűlés frakcióinak. Ilyen volt a szentesi
kórház ügye, vagy a makói középiskoláké. Én abban bízom,
hogy a közgyűlés munkájára
egyre inkább ez a szemlélet
lesz jellemző - mondta Simicz
József.
A konzervatív frakció vezetője,
Bartha László is a szentesi kórház ügyét említette, amellyel
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Magyar Bálint oktatási miniszter a kollégiumokról a támogatásokról

Frakcióvezetők a konszenzusról, a forró őszről

A megyei közgyűlés szocialista-liberális frakcióvezetője arra
számít, a szeptemberben kezdődő közgyűlési munkában egyre többször jut velük kompromisszumra az ellenzék. A konzervatívok vezetője a megyénél
is megszorító intézkedéseket,
sok vitát vár, a térségi képviselőcsoport pedig a mezőgazdaság bajai miatt számít forró

M E G Y E I

Reform a felsőoktatásban is

kapcsolatban - nagy vonalakban
- valóban együttműködött a közgyűlés két pólusa. Ugyanakkor
úgy látja, a most kezdődő időszak nehezebb lesz, mint azt sokan gondolják.

Bartha a pólusokról
- Ha az országos politika folyamatait, nézzük, amelyek mindig
éreztetik hatásukat helyben is,
akkor azt kell mondanom, sok
vitára kell számítanunk - vélekedett Bartha László. - Szerintem a
központi költségvetés nehézségei miatt most megtörténhet az,
aminek eddig az árnyéka is elkerülte a megyei önkormányzatot:
megszorító intézkedéseket kell
bevezetni. Arra számítok, hogy a
szűkös pénzügyi lehetőségek közepette mindent meg kell tenni
azért, hogy az intézményeink
megkapják a működésükhöz
szükséges forrást.
A mezőgazdaság válsága miatt
„forró őszt" vár a térségi frakció
vezetője, a csongrádi Murányi
László.

Mucsányi az agráriumról
- Szerintem a megyei önkormányzatnak nagyobb súllyal kellene részt vennie az agráriumot
érintő gondok megoldásában, hiszen a megyében élő városiak is
ezer szállal kötődnek a mezőgazdasághoz - vélekedett Murányi
László. - Pályázatok szűnnek
meg, minden értesítés nélkül.
Már szeptembert írunk és még
nem tudható, mi lesz a szőlőbirtokosok fagykárigényével, pedig
ez a megyében 1800-2000 hektárnyi területet érint. Totális káosz tapasztalható az agrárium
irányítása terén, aminek következményeivel, úgy érzem, a megyei közgyűlés is szembesülni
fog.
B.A.

Szegeden nyitotta meg az egyetemi tanévet Magyar Bálint oktatási miniszter, aki ebből az
alkalomból nyilatkozott lapunknak. A miniszter szerint a
felsőoktatási reform végrehajtásával az egyetemek, főiskolák
megszabadulhatnak kötöttségeiktől, felhagyhatnak sokszor
kényszerűségből pazarló gazdálkodásukkal.
- Ezekben a napokban minden
egyetemen és főiskolán tanévnyitó ünnepségeket
tartanak.
Miért pont Szegedet választotta
arra, hogy ünnepélyesen megnyissa
országosan
is
a
2003/2004-es tanévet?
- Fontosnak tartom, hogy a
magyar felsőoktatás ne csak a fővárosról szóljon. Szeged egy
olyan nagy hagyományokkal
rendelkező egyetemi város, amelyekből kevés van Magyarországon. Ráadásul a felsőoktatási reform végrehajtásában, elindításában is élen jár a szegedi egyetem, hiszen annak idején az elsők között jött létre itt az egyetemi integráció. Nem szabad arról
sem megfeledkezni, hogy ez azon
kevés egyetemek egyike, amelyik
a demográfiai apály ellenére növelni tudta jelentkezési számait.
Ez is azt jelzi, hogy minőségi oktatás folyik ebben az intézményben.
- A jelentkezésekkel
kapcsolatban nem hallgatható el az
sem, hogy évről évre csökkenek
a felvételi ponthatárok. Minek
köszönhető mindez: a felsőoktatási reformnak, az egyre szélesebbre táruló egyetemi kapuknak?
- A középiskolai oktatás expanziója nem tartott lépést a
felsőoktatáséval: az egyetemekre, főiskolákra felvehetők köre
nagyon gyorsan kibővült, míg az
érettségizők és megfelelő tanulmányi eredményt elérők növekedése nem volt ilyen látvá-

Demokratizálni kell az oktatást.
nyos. A felsőoktatási reform célja kettős. Demokratizálni kell
az oktatást, növelni kell az
esélyegyenlőséget, hogy mindenki, aki megfelelne az általa
választott felsőoktatási intézmény követelményeinek, az bejuthasson. Emellett a felvételi
rendszere is jelentős változáson
megy át. 2005-től a kétszintű
érettségivel gyakorlatilag megszűnnek a felvételik. Ez a változás érzékelhető most a ponthatárokban is.
- Azonban a felsőoktatási reformmal nemcsak a felvételi
rendszere alakul át, hanem
adott esetben akár a teljes intézményi vezetés is.
- A reformnak négy pillére van:
a képzési és akadémiai, a belső

Alföldi szüret: több a tavalyinál, kevesebb a vártnál

Borászverő idő, sovány lett a szőlő
Csongrád megyében
tavaly
olyan kevés szőlő termett, hogy
gyakorlatilag elmaradt a szüret.
Az idei alföldi szőlőtermés és
annak minősége ugyan még
messze nem az, amiről a borászok álmodnának, mégis jobb
a tavalyi üres puttonyos nyárbúcsúnál.
Egy éve a szüreti mulatság, de
még a kora őszi napsütés is elkerülte az Alföldet, hiszen a tavaszi
fagykárok szinte a teljes szőlőtermés sorsát megpecsételték, sok
helyütt
százszázalékos
kárt
okozva a szőlőben. Az idei év
sem indult jobban, a megyei adatok szerint a leendő termés
nyolcvan százalékát csírájában
elpusztította a szokatlanul hideg
tél.
Somodi Sándor borász szerint lehangoló, amikor a szőlő
és a bor szerelmeseit tétlenségben találja a szeptember, bár
erre az állapotra tavaly és az
idén januárban is számítani
lehetett. Komoly fagyok úgy
12-15 évente érkeznek, s ezek
a mélyebben fekvő területeken, mint amilyen az Alföld
is,
megsemmisíthetik
az
aranyló, dús szőlőfürtökről
szőtt álmokat. Az ásotthalmi
portán már januárban elvégeztették az első rügyvizsgálatot,
amely akkor 65-100 százalékos kárt jelzett előre. - E tények nyilván nemcsak a statisztikát, hanem a hangulatot
is rontották, mégis az idei szüretnek örülnünk kel, bármily
keveset is hozott. Most ugyanis akad némi dolgunk a szőlőben, nem úgy, mint tavaly,
amikor már szeptember elején
a puttonyok, a présgépek me-

Somodi Sándor saját borát vizsgálja.
gyeszerte kitakarítva álltak mondta Somodi Sándor.
Az idén ugyan nem olyan
szomorú a szüret, ám jelentős
eredményekre, minőségi termésre csak nagyon kevés helyen számíthatnak. Ásotthalmon
tavaly
„madárlátta",
csongrádi szőlőből és mátrai
fürtökből készült harmonikus
kékfrankos, és cabernet, az
idén egyebek mellett a saját
termésű rajnai rizlingből lehet

Fotó: Karnok Csaba

szép bor, s Somodi érdekes
merlot-t is álmodik a pincéjébe.
Hogy a szakma képes-e átvészelni ilyen nehéz esztendőket, arra nehéz válaszolni. Somodi Sándor szerint van, ahol
bőségesen folyik a „hegy leve",
s nem panaszkodhatnak Alföld
északi területei sem, térségünk azonban „küszködésnek" számít. Vannak persze
termesztés-technikai
eljárá-

sok, amellyel a mélyebb területeken művelt szőlőt lehet védeni. Ilyen például, mikor a
szálvesszőt lehúzzák, s földdel
temetik-védik a hidegtől, ám
ez a munka szervezetséget, s
hektáronként akár 100 ezer forintos többletköltséget jelenthet, amire aligha futja majd a
szaktárca összesen a mezőgazdaságnak szánt 60 milliárdos
csomagjából - vélte a szakember.
A következő szüret idején
már uniós tagállam leszünk,
ám a borászok javarésze nem
felhőtlenül boldog. Somodi
Sándor tavaly úgy hitte, ha kevés is az idő a felkészülésre,
azért erőfeszítések árán felkészülhet az ágazat, ám mára kiderült, elkéstünk: az uniós
előírásokat nemhogy értelmezni nem lehet, a borászokra vonatkozó részek nem hozzáférhetőek, javuk még nincs
is lefordítva. Több idő, nagyobb mozgástér kellett volna
szakmának, ám Somodi Sándor azért bízik abban, hogy az
elmúlt
évtizedben
komoly
nemzetközi eredményeket felmutatni képes magyar borászat megállja a helyét az unióban. mindenekelőtt szakmai
összefogásra van szükség, s
nagy feladat az is, hogy a piaci
igények figyelembevétele mellett merre felé tart majd az
ágazat: az ismertebb, külföldi,
vagy tradicionális hazai fajtákat, részesítjük-e előnyben,
azaz beállunk egy jó minőséget produkáló sorba, vagy inkább a magunk anyagából, a
magunk módszerei szerint színesítjük a világ borpalettáját.
O.K.K.

Fotó: Miskolczi Róbert

intézményvezetési, az irányítási
és a finanszírozási rendszer.
Mind a négy jelentős változtatásra szorul. Ami az intézmények
státusát illeti, ott a beindult
szakmai vita nyomán egy olyan
megoldás kezd kirajzolódni,
amely biztosítaná, hogy az intézmények meg tudjanak szabadulni a gazdasági kényszerpályájuktól és azoktól a kötöttségektől,
amelyek pazarlásra kényszerítik
őket. Már januártól szeretnénk
oldani a kötöttségeken. Emellett
azt is szeretnénk elérni, hogy az
egyetemek diákjai kedvezményes körülmények között ösztöndíjszerűen
vállalhatnának
munkát az egyetemen belül.
Rengeteg olyan résztevékenység
van, amit fél- vagy negyedállás-

ban akár egy hallgató is el tud
látni.
- Evek óta az egyik legnagyobb probléma az egyetemeken a kollégiumi
férőhelyek
hiánya. Ezeknek a bővítésére is
van Jő néhány elképzelés. Melyik közülük
a
legéletképesebb ?
- Az ingázó egyetemisták száma ma körülbelül 120-130 ezer.
Közülük csak 40-50 ezernek jut
kollégiumi férőhely, a többiek az
albérleti piacon próbálnak meg
minél olcsóbb szállást találni.
Ezek a diákszállók ráadásul nagyon elhasznált állapotban vannak. A magánszektor bevonásával a kollégiumépítésbe, a lakhatási támogatások jelentős megemelésével, az új és a felújított
kollégiumi férőhelyekkel a mai
albérleti piac komoly konkurenciára számíthat. A megemelt
összegű diákhitel, a magasabb
ösztöndíjak és lakhatási támogatások ugyanis fedezni tudnak egy
ma még elképzelhetetlen színvonalú kollégiumi szobát.
- Visszatérve a felsőoktatási
reformhoz: a tervezetek
felkerültek a minisztérium
honlapjára, azonban azt, hogy ez
csupán vitaanyag, nem írták
elég nagy betűvel, hiszen hétről hétre politikai
támadásokat kap miatta. Megérte ilyen
széles körben ismertetni
ezt?
Nem lett volna jobb szűkebb,
szakmai körökben
érdemben
vitatkozni
az
elképzelésekről?
- Egyrészt ez elkerülhetetlen,
másrészt én azt tanultam, hogy
az ember előbb olvas, aztán beszél. A politikában sajnos ez fordítva van, ráadásul egyesek azután sem olvasnak, hogy már beszéltek vagy inkább kiabáltak. A
szakma egyébként folyamatosan
tárgyalja, vitatkozik róla úgy,
ahogy ez egy demokráciában teljesen normális.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Pörgetésenként
ötven kilogramm méz
A csongrádi Hajdú Jánosnak
gyermekkori szenvedélye a méhészkedés. Állományát elkerülik a fertőzések.
Hajdú János egy csendes, nyugodt csongrádi tanyán jelenleg tizennégy méhcsaládot nevel.
Mint a tapasztalt méhész mondja: előfordult, hogy húsz-harminc családja is volt, de egészségi állapota, no meg minőségi elvárásai miatt ma már kevesebbet
tart.
- Csak annyit tartok, amenynyinek tisztaságáról, kezeléséről
gondoskodni tudok - vallja Hajdú János, aki szerint nem a
mennyiség, hanem a minőség a
fontos. így aztán a gondos munka eredményeként állományát
elkerülik a fertőzések, betegségek.
A méhész - akit egy délutáni
etetésre kísértünk el - büszkén
mutatja az egészséges állományt, és nagy szeretettel beszél
a szakma rejtelmeiről. Közben
magabiztosan mozog a már felbolydult méhek között, pedig alkalmanként sok csípés éri.
- Ha fél tőlük az ember, annál

H a j d ú János.

Fotó: DM-DV-fotó

rosszabb - mondja. Róla talán
érzik, hogy szereti, védi őket.
A méhek munkájáról elmondja: három családtól pörgetéskor
egy kanna, azaz ötven kiló méz
várható. Szezonjában volt, hogy
három nap után, idén hat nap
után hozták ezt a mennyiséget.
A kiváló minőség, és az elért
mennyiség hozzáértő munkát,
nagy odafigyelést igényel.
Mikor a bioméhészetről kérdezzük, visszakérdez: ki tudhatja biztosan, hogy a méhek három kilométeres röptávolságán
belüli növényeket mivel permetezték, milyen vegyszereket
használtak? Számára az a fontos, hogy méhei egészségesek,
és elégedettek a régi, biztos vevők. Arról szerényen tesz említést, hogy vannak a méhészetet
hivatalból ismerő szakemberek,
akik messziről jönnek kiváló
minőségű fajtamézeiért. Annál
nagyobb tisztelettel beszél egykori mestereiről; Atkárí Jani bácsiról, a bokrosi Bíró fajosról,
Balogh Imre bácsiról, kitől gyermekkorában a számára megfizethetetlen pörgetőt kölcsönözte, s kinek vadászaton hajtója is
volt, meg Tyúkász Jani bácsiról,
akit annak idején vándorutakra
kísért. Mint Hajdú János mondja, ma már csak a közelben méhészkedik; mint természetszerető, ismerő ember tudja, hol,
mikor talál jó helyet. A jövőre
nézve elárulja: ha egészsége engedi, a jelenlegi mennyiség ezen
túl is meglesz, több semmiképp.
De nem is a mennyiségért, pénzért foglakozik a méhekkel, hanem szeretetből, mert - Hajdú
János szavaival - él, ha velük
dolgozik.
PÜSKI KRISZTIÁN
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A lottóüzlet nyertese az állam

2003.

SZEPTEMBER

Rekordtürelem
és csúcsnyeremény
Az átlagember számára felfog-

Az elmúlt héten sem volt öt-

hatatlanul nagy az az összeg,

találatos szelvény a lottón, így

amit ezen a héten megnyerhet

minden idők második legna-

az ötöslottón. A 2,8 milliárd

gyobb nyereménye, 2,8 mil-

forintra való várakozás és a

liárd forint vár gazdára ezen a

megnyerhető összeg azonban

héten. A 27. hete tartó iz-

egyelőre nem döntöget lottó-

gatott várakozás nemcsak a

történeti rekordokat.

játékosokat jellemzi: a szerencsejáték-üzletág legnagyobb
nyertese, az állam is drukkol.
Hónapok óta tart az ötöslottó
nyereményhalmozódása miatti felfokozott hangulat, ami
számokban is mérhető: az
idén az elmúlt héten töltötték
ki a legtöbb, összesen 8 millió
749 ezer ötöslottószelvényt, s
az ezen a héten gazdára váró
2,8 milliárd forint jelenleg Európa legnagyobb nyereménye.

Nem játék,

üzlet

Az idei lottóláz a szelvények
20 forinttal megemelt, immár
150 forintos árának dacára
szép eredményeket hoz a Szerencsejáték Rt.-nek. Az első
félév mutatói közel húsz százalékkal meghaladják a tavaly
ilyenkori bevételeket. 2002ben a cég 102,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ebből
40 milliárdot fordított a játékosok nyereményeinek kifizetésére, 42 milliárddal pedig az államkasszát gyarapította adók formájában. A tavalyi esztendő teljesítményéhez hozzájárult az is, hogy kétszer volt milliárd feletti tétje az
ötöslottónak, s az utolsó negyedévben egyrészt a mindig
forgalmas karácsony, másrészt a hárommilliárdot közelítő csúcsnyeremény ösztönzött szelvényvásárlásra.
A társaság egy lakosra jutó
éves árbevétele 43 euró (nagyjából 10 ezer 750 forint), ezzel,

Az elmúlt héten már 8,7 millió lottószelvényt

töltöttek ki a játékosok.

üzleti eredményével, valamint érhető virtuális fogadási le814 millió értékesített alap- hetőségek.
játékával e cég Európa legA számsorsjátékok ásza az
gyorsabban növekvő szeren- ötöslottó, sőt az összes játékot
csejáték-vállalata. Az ered- és fogadást nézve is ez a sztár:
mény köszönhető annak is, 40 százalékos árbevétel-részehogy a Szerencsejáték Rt.-nek sedésével magát a szerencsemás országokétól eltérően sa- . játékot testesíti meg a fogadók
ját értékesítési hálózata mű- szemében. Vonzereje részint a
ködik.
tradíciókban gyökerezik
1957 óta játsszuk-, másrészt a
halmozódásokból
kialakuló
Fortuna hármas
hatalmas jackpotokban kerefogata
sendő. A hatoslottó a termékA Szerencsejáték Rt. bevé- verseny ezüstérmese, stabil
telei a sportfogadás, a szám- helyét 15 milliárdos árbevésorsjátékok és a sorjegy-érté- tele is erősíti. A különféle sorskesítés hármas fogatából szár- jegyekből húszfélét kínál a
maznak. A sportfogadások és Szerencsejáték Rt., s kapara teljes játékkínálat doyenje az gatós kedvünket bizonyítja,
1947 óta működő totó, mely hogy tavaly 36 millió darab
ugyan Európa-szerte hanyat- kelt el belőlük.
lik, mégis közel 2,9 milliárdos
forgalmat produkált. A tipp- Reménykedő
régiók
mix 2002 tavaszán, a labdarúgó-vb előestéjén újult meg,
A Szerencsejáték Rt. termérekordárbevételt elérve, azóta keit öt regionális központon
viszont próbára teszik nép- keresztül értékesíti, s tavaly vaszerűségét az interneten el- lamennyi végvár túlteljesítette
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a terveket. A fővárosi értékesítési régióból származik a cég
forgalmának 28 százaléka. A
második legnagyobb árbevételt produkáló terület az
észak-dunántúli igazgatóság,
amely Fejér, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom
és Budapest kivételével Pest
megyét öleli fel. Működési területén 22,3 milliárdos rekordbevétel született, a szakemberek szerint ez az ország szerencsejáték szempontjából második legsikeresebb területe, hiszen gazdasági fejlettsége, sűrű lakottsága, valamint a közés versenyszférában egyaránt
megnövekedett bérjövedelem
mind vásárlóerő-növelő tényező. A régióban Győr köré
koncentrálódik a legintenzívebb forgalom, a térségben az
egy lakosra jutó évi játékértékesítés kiemelkedően magas,
meghaladja a 9800 forintot. A
négy megyét - Bács-Kiskunt,
Jász-Nagykun-Szolnokot, Békést és Csongrádot - felölelő
szegedi területi igazgatóság
adatai szerint nálunk ugyan
alacsonyak a jövedelmek, magas a munkanélküliség és az
eltartottak száma, ám a nyereménybe vetett hitünk a vidék
második legnagyobb szerencsejáték-fogyasztójává tette a
régiót. Ha minden idők legnagyobb, tavaly decemberi 3 milliárdos lottóötöse nem is a térségben lelt gazdára, azért a sok
és gyakori kicsik mellett kiemelkedik néhány „nagy fogás". Tavaly hét húszmillió feletti összegnek, s egy 525 milliós nyereménynek örülhetett
új, dél-alföldi tulajdonosa.
KATKÓ KRISZTINA

9.

Havi 100 ezer forintos fizetéssel számolva 2,8 milliárd forintért több mint 2330 éven
át kellene dolgoznunk. A valóságban ugyan irreális, a
szerencse világában azonban
mégsem lehetetlen, hogy miénk legyen a pénz. Mindöszsze öt ikszét kell jó helyre
tenni egy apró kockás lapon,
s már vihető is a tízezer forintos bankjegyekre váltva 214
kilogrammot nyomó nyeremény.
Telitalálatos szelvény utoljára ez év március elsején
volt, azóta Fortuna pihen. Az
ötöslottó
nyereményalapja
egy esztendeig halmozódhat, ha e dátumtól számítva
az 53. héten sincs ötös, akkor a rákövetkező sorsoláson
- a Szerencsejáték Rt. szakembereinek számítása szerint nagyjából 6 milliárd forintos összeget - a kettesek,
hármasok és négyesek között osztják el.
Amikor ilyen hosszú ideig
nincs öttalálatos, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni,
a lottóbiznisz becsapás. Holott volt már ilyen elnyújtott
vágyakozás a hazai, összesen közel két és félezer ötöslottó-sorsolásra visszatekintő
szerencsejáték-üzletág
történetében. A rekordot

máig az 1957 novemberétől
1958
decemberéig
tartó
több mint egy esztendő jelentette, s az 1958-as év volt
az, amelyikben mindössze
egyszer fordult elő öttalálatos szelvény. 1970-ben hasonló ideig várakoztak a játékosok, s talán sokan emlékeznek arra is, hogy a tavaly
év végi csúcsnyeremény felhalmozódásához is kellett
27 hétnyi idő. A jelenlegi,
ugyancsak 27 hete tartó lottóötös nélküli időszak csak a
negyedik a nyereményekre
való hosszú várakozás listáján.
A rekordok történetében a
kiemelkedően magas nyeremények sora is érdekes, annál
is inkább, mert gyakran szeptemberre estek a komoly öttalálatosok. 1993 őszén adódott egy akkor szokatlanul
magas, 125 millió forintot érő
telitalálat. Ezt követte 1999
szeptemberében egy 1 milliárd 59 millió forintos csúcsnyeremény, ami akkor nemcsak a nagysága miatt volt mesés, hanem azért is, mert ez
volt a hazai lottótörténelem
első, milliárdot túllépő jackpotja. Minden idők legnagyobb hazai lottószerencséjének, csaknem 3 milliárd forintnak,
tavaly
december
28-án örülhetett egy magyar
házaspár, akiknek minden bizonnyal -nem lesznek anyagi
gondjai a jövőben.
Az eddigi közel két és félezer
ötöslottó-sorsolás egyébként
összesen 389 darab telitalálatos szelvényt hozott, s ezeken legtöbbször a 13-as szám
szerepelt.
0. K. K.

Munkaviszony betéti
társaságnál
MUNKATÁRSUNKTÓL

A betéti társaság nem létesíthet munkaviszonyt az üzletvezetésre egyedül jogosult egyedüli beltagjával - hozta meg
jogegységi határozatát a Legfelsőbb Bíróság héttagú jogegységi tanácsa (3/2003. PJE). A korábbi bírósági ítéletektől
eltérő álláspontra helyezkedtek a bírák, amikor úgy döntöttek: nem állnak fenn a munkaviszony létesítésének munkajogi feltételei abban az esetben, ha a betéti társaság egyetlen természetes személy beltagjával kívánna szerződni.
Az indoklás szerint a munkaviszony kétoldalú, széles körű
utasítási jogot, alá-fölé rendeltségi kapcsolatot magában
foglaló jogviszony. így a munkaviszony létesítésének nemcsak az az előfeltétele, hogy a munkáltató és a munkavállaló
személye elkülönüljön, hanem az is, hogy a munkáltatói
jogkör gyakorlója és a munkavállaló személye se essen egybe. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának a személye nem
különül el a munkavállaló személyétől, a jogegységi tanács
értelmezése szerint fogalmilag kizárt a munkaviszony létesítése.

újra őszi

9,15%
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UNIÓS FORRÁSOK A CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN

Hol lehet itt pénzt pályázni?
X

Szeretünk nagyot gondolni. Szeretünk sok pénzt kapni.
Tele vagyunk jó ötletekkel, melyeket a lehetőség
hiányában nem valósítunk meg. Az EU-s pályázatok tág
lehetőséget biztosítanak, de csak azoknak, akik értik
őket. Gönczi Zsolt M. B. A., EU- és pályázati szakértővel,
az Európai Uniós Pályázati Szakértők Szövetségének tagjával próbálunk fáklyát gyújtani a most uralkodó félhomályban.

MUNKATÁRSUNKTÓL

„Hazánk tervezett 2004. évi
európai uniós csatlakozásának előkészítése és a felkészülés utolsó, döntő szakaszába lépett. Lezárultak a csatlakozási tárgyalások, és a decemberi koppenhágai EUcsűcson Magyarországot az
első körben hívták meg az EU
tagállamainak sorába. Az unió
a csatlakozás bekövetkeztéig
számos program keretében
nyújt pénzforrást. Ezek egyik
fő csoportját az Előcsatlakozási Alapok képezik, melyek
országunk számára a csatlakozás időpontjáig lesznek

nyitva. Másik fő csoport pedig
a Közösségi Programoké" mondja a szakértő. Ám ez még
kevés ahhoz, hogy valaki el
tudja dönteni, mit is kell csinálnia ahhoz, hogy pénzhez
jusson.

Legyünk jóban az
önkormányzatokkal!
Jvl Előcsatlakozási Alapokra jellemző, hogy a pályázók
általában önkormányzatok, a
vállalkozások pedig beszállítópartnerként jelennek meg,
ezért célszerű a vállalkozásoknak jó kapcsolatot kialakítani

Cikksorozat a lehetőségekről
Ezekről érdemes akár közvetlenül az NFT honlapján
(http://www.nfh.hu/) tájékozódni, de még érdemesebb figyelni A
Pénz Beszél oldalait, hiszen cikksorozatot indítunk a pályázni kívánók
részére hasznos információkkal. Leginkább a kővetkező kérdésekre
keressük majd a választ: hogyan, mit és kivel pályázzunk?

JL
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az önkormányzatokkal. Ezen
esetben a nemzetközi partnerség megléte nem feltétel és
általában a döntő szempont
az ár. Az elnyert összegeket a
hazai intézmények folyósítják
és a kiírásokat is ők teszik
közzé" - magyarázza Gönczi
Zsolt. Természetesen a Közösségi Programok logikája az elsőtől teljesen eltérő. A program jóval nagyobb teret enged
az alulról jövő kezdeményezésnek.
„Ezen program keretében a
saját ötletek támogatásának
az esélye jóval nagyobb és a
mikro-, kis- és középvállalkozói szféra számára is nyitott. A
pályázati pénz
egyenesen
Brüsszelből érkezik a hazai intézményrendszer kihagyásával. Jellemző e csoportra, hogy
a pályázat minősége a meghatározó, míg az ár kisebb jelentőségű, valamint az elsővel
ellentétben szükséges az önerő felmutatása" - mondja a
szakember.

lakozással megnyíló pályázati
lehetőségek: Adapt, EHRD, Interreg, Leader, Regis, PESCA,
SME.
A 2004-es csatlakozás után
hazánk a Strukturális és Kohéziós Alapokból részesül támogatásban. Példának okáért
a
Strukturális Alapok
a
•2002-2006 közötti időszakban
16 milliárd eurót fordít kis- és
középvállalkozásokkal
kapcsolatos projektekre.

A nyitott pályázatok

finanszírozás is társul. A források igénybevételéhez és felhasználásához a Nemzeti fejlesztési tervünk (NFT) tartalmazza az irányelveket és célkitűzéseket. Legfőbb cél a
fenntartható fejlődés és életminőség javítása, valamint az
elmaradott térségek felzárkóztatása az uniós régiókhoz

A csatlakozásig jelenleg is
nyitott EU-pályázati lehetőségek: ISPA, Phare, SAPARD,
EU5, EU6, Intas, Tacis, Life III.,
Leonardo, Socrates.
A csatlakozási tárgyalás sebességétől függően folyamatosan, de legkésőbb a csat-

Mennyi is az annyi?
„2004-2006 között mintegy
1200-1400 milliárd forintnyi
beruházásra nyílik lehetőség.
A pénzforrásokhoz hazai társ-

1 2 0 0 - 1 4 0 0 milliárd
forintnyi beruházásra
nyílik lehetőség mondja a szakértő.
képest. A terv öt operatív
programból áll. A támogatási
források e témakörök szerint
lesznek pályázhatók: Humánerőforrás Operatív Program,
Gazdasági
Versenyképesség
Operatív Program, Agrár- és
Vidékfejlesztési
Operatív
Program, Regionális Operatív
Program, Környezetvédelmi

Mi fizetjük Európa
legmagasabb áfáját

BAJBAN AZ INGATLANSZÖVETKEZEÍEK

Hamis hozamok, védtelen befektetők
Egyre több esetben látszik igazolódni, hogy az ingatlanszövetkezetekkel való óvatosság indokolt A szegedi székhelyű
Verticai Investnél és a KPHM-nél egyaránt sikkasztással, tökebefektetési csalással és kárt okozó csalással vádolják a
vezetőket, az ügyfelek pénze pedig ki tudja, megvan-e még.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Pilótajáték, pénzmosás, telekspekuláció - ezekkel a fogalmakkal illették a hazai ingatlanszövetkezeteket. Akad
persze szabályosan működő
is, amely a tagi kölcsönöket
és saját forrásait hasznosítva
valós és
értéknövekedést
produkáló ingatlanberuházásokra fordítja az összegyűlt pénzt, ám több példa

mutatja, van olyan eset, amikor a befektető futhat a pénze után.
Az
ingatlanszövetkezetek
nem betétet, hanem úgynevezett tagi kölcsönt gyűjtenek,
a befektetők célrészjegyeket
kapnak a pénzükért. A sok
esetben irreálisan magas, évi
20, de akár 23 százalékos hozammal kecsegtető lehetőség,
az ingatlanpiac felfutása so-

kakat vonzott az elmúlt
egy-másfél évben. Azt azonban kevesen tudták, hogy az
ingatlanszövetkezetek működését nem a pénzintézetekről
szóló törvény szabályozza, tevékenységüket gyakorlatüag
nem felügyeli szakmai, állami
szervezet, így a befektető nem
számíthat garanciákra és védelemre, nem fordulhat sem
az Országos Betétbiztosítási
Alaphoz, sem a Befeketetővédelmi Alaphoz. Az elmúlt hónapokban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
többször felhívta a figyelmet
arra, hogy bár ellenőrzést nem
gyakorolhat, az ingatlanszövetkezetek java része szabály-

talanul működik. A szegedi
székhelyű, országos hálózattal
működő Verticai Invest Ingatlanbefektetési és Hasznosító
Szövetkezetnél jelenleg rendőrségi vizsgálat zajlik, s az elmúlt hét péntekén elfogták a
szövetkezet alapításakor bábáskodó, az egykori Esti Hírlap-birodalom tulajdonosát,
Klivinyi Zoltánt. A KPHM Ingatlankezelő és Fejlesztő Szövetkezet egyik vezetőjét, Kurkó Gergelyt augusztus elején
vették őrizetbe a rendőrök, őt
100 millió forint kárt okozó
csalással vádolják, s folyamatban van a cég elleni vizsgálat
is, tőkebefektetési csalás alapos gyanúja miatt.

Kevesebbet spórolunk
Csökkennek a magyar háztartások megtakarítással kapcsolatos várakozásai állapította meg a GfK Piackutató Intézet
a háztartások pénzügyi helyzetéről végzett felmérés alapján.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A felnőttek 42 százaléka gondolta idén
nyár elejéig, hogy a következő tizenkét
hónapban legalább annyit vagy többet
tud félretenni, mint az előző évben. Ezzel
szemben a spórolásra vonatkozó kérdésre múlt évben még 80, tavalyelőtt
pedig 72 százalék válaszolt pozitívan. A
megtakarítások visszaszorulása a lakásépítkezés fellendülésének és a fogyasztási
cikkek érzékelhető forgalomnövekedésének tudható be.
A magyar felnőtt lakosság kétharmada
ügyfele valamelyik banknak, amely arány
az elmúlt két évben ugyan nem változott,
az intézet felmérései azonban megál-

lapítják, hogy egy ügyfél ma már egyre
többféle hitelt vesz igénybe. A hitelt vagy
kölcsönt felvettek aránya meghaladja az
átlagot a 30-39 évesek és Pest megyeiek
körében, míg a lakáscélú hiteleknél és az
áruvásárlási és személyi kölcsönöknél
szintén a középkorúak a legaktívabbak.
A GfK Piackutató Intézet rendszeres
pénzügypiaci felmérései megállapítják,
hogy a lakás-, áru-, illetve személyi kölcsönök, továbbá a folyószámla túllépésére vonatkozó szerződések száma folyamatosan emelkedik a 2000-es évhez
viszonyítva. 2002-ben lakás céljára felvett
hitelt törlesztett a bankok ügyfeleinek 7,
áruvásárlásit pedig 5 százaléka, személyi
kölcsönszerződéssel 4 százalék rendelkezett, míg folyószámla túllépésére vonatkozó szerződéssel a válaszadók 6 százaléka rendelkezett. A lakossági hitelek
állománya a banki válaszok szerint az idei
év első félévében 290 milliárd forinttal
nőtt, ami 2002 decemberéhez képest 20
százalékos növekedést jelent.

és Infrastruktúra Operatív
Program. Az NFT keretében
megnyerhető pályázatok már
valószínűleg 2004 elejétől elérhetők lesznek. A vállalkozói
szféra részére főként a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretén belül
lesznek elérhető pályázati lehetőségek."

Jövőre is mi fizetjük Európa egyik legmagasabb, 25 százalékos
áfaterhét, ugyanis a 2004-re beígért, 2 százaiékos adócsökkentés elmarad. Ilyen magas áfakulcsot hazánkon kívül csak
Svédországban és Dániában alkalmaznak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A koalíciós partnerek döntése nyomán Magyarország megőrzi
dobogós helyét az európai áfafizetési ranglistán, ugyanis 25
százalékos általános kulcsot csak a gazdaságilag jóval fejlettebb
Svédországban és Dániában alkalmaznak az unión beJüt. Németországban a magasabbik áfakulcs mértéke 16 százalék, az
Egyesült Királyságban 17,5, Franciaországban 19,6, de még
Ausztriában is csak 20 százalék.
Hazánk a térség országait is maga mögé utasítja az áfa terén,
ugyanis 22 százalékos áfát fizetnek a lengyelek és a csehek, 19-et
a szlovének, de még Szlovákiában is csak 23 százalékos az általános áfakulcs. Az Európa Unió nem ír elő kötelező szabályokat a
tagországok adórendszerével kapcsolatban, csupán ajánlásokat
tehet. A magasabbik áfakulcs esetében ez úgy szól, hogy az ne
legyen 15 százaléknál alacsonyabb. A kedvezményes áfakulcs
esetében az EU egy, esetleg kettő kulcsot javasol, amelynek mértéke 5 százaléknál nem lehet alacsonyabb. Magyarországon jelenleg a kedvezményes adókulcs mértéke 12 százalék.
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Fiatalok és a pohár feneke
Megközelítően egymillió honfitársunk rabja kisebb-nagyobb mértékben az alkoholnak. Egy tízmilliós országban ez az arány rémisztően magas, különösen akkor, ha az adatokból az is kiolvasható: egyre több fiatal nyúl rendszeresen a pohárhoz.
Szomorú jelenség, hogy a fiatalok körében egyre többen isznak, s a részeg
ifjakkal találkozó rendőrök, orvosok, tanárok tapasztalatai egybevágnak: a 20 év
alattiak java része nem tud inni, gyakori a
rendszeres és mérgezéssel határos lerészegedés, egy-egy bulin az eszméletlenségig való ivás, majd a detoxikáló.
Szociológiai vizsgálatok szerint itthon
12-14 éves korban kezdődik a barátkozás
az alkohollal és 16-18 éves korra a fiatalok
többsége már túl van az első komoly
részegség „élményén". Persze aki iszik, az
még nem alkoholista, ám tény, hogy az
itthon nyilvántartott 44 ezer alkoholistából több mint ezren még nem töltötték
be a 19. életévüket. A fiatalabb korosztály
veszélyeztetett, hiszen a barátok véleménye, a közösség nyomása sokat számít. A drogprevenció mellett az alkohollal is érdemes volna kiemelten foglalkozni, hiszen az ital sokkal könnyebben, olcsón és legálisan beszerezhető,
mint a drogok. Hazánkban a 12-15 éves
fiatalok 20-25 százaléka rendszeres szorongással küzd, iskolai, családi, anyagi
problémák miatt, s ez kiválthatja az alkoholhoz fordulást. A szesz, a társaságban való ivás oldja a lelki görcsöket, s a
szakemberek szerint fiatal korban már
egy-két hónap alatt hozzá lehet szokni.
Ha ezeket a tiniket nem kezelik beszélgetéssel, pszichés védekező mechanizmusok kiépítésével, kreatív közösségi

Szerda RANDEVÚ
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PROBLEMA

Visszerek a lábon
A combon és a lábikrán megfigyelhető kis kékes, pókhálószen]
hajszálérmintázatok bosszúságot ugyan okozhatnak, de az egészségre ritkán jelentenek veszélyt. A lábon található nagyobb
méretű, csavart kötélhez hasonló, tágult visszerek azonban
fájdalmat, duzzanatot és viszketést is kelthetnek.
Miután a friss vér az artériákon keresztül eljutott a test különböző
részeibe, a vénák szállítják vissza a szívbe, hogy onnan a tüdőbe
áramolva ismét oxigént vegyen fel. A lábon található vénák
esetében külön feladatot jelent a nehézségi erő legyőzése. A
vénákba szakaszonként beiktatott apró billentyűk akadályozzák
meg, hogy a vér a gravitáció hatására visszafelé folyjék. Ha ezek a
billentyűk nem zárnak tökéletesen, az megnehezíti a vér továbbítását, s a pangó vér nyomása hatására az érintett erek
kitágulnak. Ezek a duzzadt erek a bőrön keresztül jól láthatók,
mivel közvetlenül a bőr felszíne alatt futnak.
A visszértágulat inkább jellemző a nőkre, mint a férfiakra, de
családi hajlam is megfigyelhető. Egyes nőknél a terhesség során
jelennek meg az első visszerek, feltehetően a hormonális
változásoknak, illetve a növekvő magzat súlyának hatására.
Szerepet játszhat a visszerek létrejöttében a testsúlyfelesleg, a
menstruáció elmaradása, az öregedés és a has feszítése is.
Súlyosbíthatja a helyzetet a túl sok állás vagy ülés, különösen
akkor, ha az illető behajlított vagy keresztbe tett lábakkal ül.

Mit tegyünk meghűléskor?
Egyre több fiatal nyúl a pohárhoz.
munkával, akkor a gyerek a szorongásával
egyedül marad; és előbb-utóbb - húszéves korára ötödük - rátalál az alkoholra.
Innen már csak egy lépés, ha valakinek az
alkoholfogyasztásból egészségügyi problémái adódnak, s az ital már a mindennapok elválaszthatatlan részévé vált.
Akkor ugyanis már alkoholbetegnek tekinthető.
Az alkoholisták számát kétféle, nemzetközileg elfogadott módszerrel állapítják meg: miután az alkohol nyilvántartott
jövedéki termék, részben a megvásárolt
és elfogyasztott szeszes italok mennyiségéből következtetnek a fogyasztásra.
Ehhez az értékhez hazánkban még hozzáadnak nagyjából tízszázaléknyit, amely
a házi készítésű és a külföldről turistaként

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

behozott italokból áll össze. Ezekkel a
számokkal szemben ott a fekete statisztika, mely részletesei! tartalmazza az
évente májzsugorban elhunytak számát.
A két adatot összevetve az eredmény a
fentebb leírt, megdöbbentő arányokat
eredményezi: nálunk egymillióan rendszeresen nyúlnak alkohol után. Bár országosan „mindössze" közel 44 ezer,
Csongrád megyében 1500 körüli alkoholbeteget kezelnek gondozóintézetben,
az alkohoifüggők száma ennél lényegesen magasabb. Becslések szerint országosan a már említett egymilliós szám
körül alakul a rendszeres ivók aránya, míg
megyénkben 40 ezer körüli szeszfüggő
él.
0. K. K.

ASZTMA, ALLERGIA ELLEN: SÓTERÁPIA

A tengeri levegővel egyenértékű
Amikor belép az ember a vásárhelyi Somandrin-sószobába, voltaképpen nem sokat
érez. Ám amikor egy óra múlva kilép az ajtón, feltűnően
„édesnek" találja a kinti levegőt. Csak ekkor tűnik föl,
mennyire „sós" volt odabenn.
Mintha tengerparton tartózkodtunk volna, vagy a székelyföldi sóbányák gyógyító levegője vett volna körül.
Sokmázsányú fehér sótégla
szegélyezi a sószoba falait.
Edényekben párolog a sóoldat;
a levegőbe kerülő só vastag rétegként - mintha zúzmara lenne - rakódik rá. Aki először jár
itt, annak számára csak ez jelzi, mily mértékben telített sóval a levegő, aki végigcsinált itt
egy-egy kúrát, annak számára
pedig az, hogy javult az állapota. Asztma, allergia, krupp,
bronchitisz, arc- és homloküreg-, illetve fülproblémák,
visszatérő megfázás, köhögés sorolja Farkasné Czeller Éva
sóterapeuta, hogy milyen gon-

könnyebben támadja meg fertőzés. A légutak védelméért
felelős hám pusztulása csökkenti a tüdő öntisztulását. A
sóterápia - az orvosi kezelés
hatékony kiegészítéseként elősegíti, hogy a légutak megszabaduljanak a lerakódott
huruttól. Az oldott sókristályok és a negatív ionizáció
együttes hatása oldja a nyákot,
váladékot, regenerálja a nyálkahártyát, megindul a légzőrendszer erőteljes öntisztulása, ismerteti a betegség kialakulása, illetve a gyógyulás
folyamatát a sóterapeuta. Fölhívja a figyelmet: gyerekek különösen hajlamosak gyakori
A vásárhelyi Somandrin-sószobában
nemcsak gyógyulni lehet,
hurutos betegségekre. Valójáhanem betegségmegelőzésre is alkalmas.
FOTÓ: TÉSIK ATTIJ_A
ban sokszor „ki sem gyódok esetén használ a sós leve- előkészítik az utat az asztma, gyulnak igazán" a megfázásgő belélegzése. Nemcsak kiala- az allergia, az idült hörghurut, ból, a gyógyszeres kezelés
kult betegségek esetén vehető s más légúti betegségek szá- ugyan megszünteti a gyullaigénybe a sóterápia, hanem mára - mondja. A gyulladások dást, ám a lerakódott hurut megelőzésükre is.
következtében károsodik a tele baktériumokkal - ott marad a légutakban, s újra kez- Küszöbön az ősz, vele a hörgők hámrendszere, a bedődhet az állapotrosszabbomenetrendszerűen közeledő szűkült kislégutakat nyákdudás. Sóterápia igénybevételémegfázás.
Jelentéktelennek gók töltik ki. A bakteriális fervel azonban „kiköhögik" a hutőzések
gyulladásos
anyagogondoljuk, holott a heveny
rutot, így a baktériumok is
fertőzés után megmaradó, kat szabadítanak föl, ezek totávoznak
a szervezetből.
el-elmúlónak
tűnő,
visz- vább szűkítik a légutakat, a
légútrendszert
sza-visszatérő
gyulladások károsodott
F.CS.

Ha náthás, akkor ne menjen a munkahelyére,
megfertőzhet!

mert másokat is

A meghűlés vagy köznyelven nátha egy olyan gyakori, szinte hétköznapi megbetegedés, melynek tüneteit, s az ezzel járó panaszokat
mindenki ismeri: orrfolyás, orrdugulás, váladékcsoigás a garat felé
és olykor köhögés, testszerte érzett fájdalom és láz.
Általában vírusok a bűnösök.
Ez azért fontos, mert nincs
még hatásos gyógymód az
ezernyi vírus ellen, amely
náthát
okozhat.
Néhány
megbetegedés,
például
a
Streptococcus nevű baktérium okozta torokgyulladás
vagy tüdőgyulladás vírusfertőzésre emlékeztet, de baktérium váltja ki, és antibiotikummal kezelhető. Ezért torokgyulladás, súlyos köhögés
vagy tartós láz esetén tanácsos orvoshoz fordulni.
A legjobb, ha a beteg otthon
marad. Hiszen ez egy fertőző
betegség. A láz és a fájdalom
csillapítására szedjen elegendő adagban paracetamolt,
aszpirint vagy ibuprofent. Figyelem! Kerülje az aszpirint
vagy ahhoz hasonló hatóanyagot tartalmazó készítményeket és az ibuprofent, ha
volt valaha gyomorfekélye,
vagy ha nem zárható ki - kü-

lönösen gyermekkorban -,
hogy influenza vagy bárányhimlő okozza a panaszokat.
- Köhögés esetén szedjen
köhögéscsillapítót, orrfolyás
esetén erre ható szert.
- Hálószobájában alkalmazzon párásítót.
- Igyon sok folyadékot.
- Pihenjen sokat.
Bár a nátha rendszerint orvosi segítség nélkül is elmúlik,
jelentkezzen orvosánál, ha az
alábbi betegségek, jelek, panaszok bármelyike fennáll:
Súlyos
cukorbetegség,
szívelégtelenség vagy tüdőbetegség.
- Súlyos fájdalom a mellkasban, fülben, gyomorban
vagy torokban.
- Átmeneti javulás után ismét súlyosbodó panaszok.
- Az első 2-3 nap után kiújuló láz.
- 10 napon túl változatlanul
fennmaradó panaszok.

Gyógyszereket
helyettesítő étrend
A gyümölcsökből és zöldségekből álló, vegetáriánus ét-

A SÍKSÁGI EMBER VÉDTELEN, A HEGYVIDÉKI ELORELÁTO

A jótékony bioenergia és a növények

rend ugyanolyan hatásosan
csökkentheti a koleszterinszintet, mint a gyógyszerek olvasható abban a kanadai ta-
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Különböző tájak különböző módon

Ift%

hathatnak az ember lelki alkatára.

nulmányban, amelyet a Jour-

Más hatást gyakorol ránk a síkság,

nal of the American Médical

mást a hegyvidék, a tenger. De az

Association című amerikai or-

élő környezet is befolyásoló ténye-

vosi szaklap közölt.

ző - nem vagyunk függetlenek kör-

M
m

nyezetünktől. Az orosz Kirlian háMTI
A kutatók 46 olyan beteget
vizsgáltak egy hónapon át,
akiknél az egészségügyi határértéket jóval felülmúló koleszterinszintet mértek. A kísérlet résztvevőit három csoportba osztották: az első saját,
szokásos étrendjét követte, a
második csoport tagjai gyógyszereket kaptak, a harmadikba
osztottak viszont speciális,
sok rostból és fehérjéből álló
vegetáriánus étrendet követtek. Az eredmény: a gyógyszeres kezelésben részt vevők
koleszterinszintje 30,9 százalékkal csökkent, míg az újdonsült vegetáriánusoké 29
százalékkal.
A kutatás egyik irányítója,
David Jenkins professzor szerint a felfedezés fontos következményekkel járhat: a betegek saját étrendjük megváltoztatásával kiválthatják a
gyógyszerek jelentős részét,
azaz csökkenhtet szervezetük
gyógyszerterhelése.

zaspár le is fényképezte az élőlények kisugározta bioenergiát.
- A síkság az átlagnál védtelenebbé
teheti az embert. Ahogy akadálytalanul végigsöpörhet a síkon a vihar,
ugyanúgy végigsöpörhetnek az itt élő
ember lelkén az őt ért hatások - mondja dr. Fazekas Atilla egyetemi magántanár, a szegedi Fazekas Stressz- és
Gyógycentrum egyik alapító orvos-igazgatója. A síkvidéki ember
megszokta, hogy ameddig a szem ellát,
mindent észrevesz, így idejében észlelheti a veszedelmet, nem számol azzal: láthatatlan csapdák is rejtőzhetnek
környezetében. A hegyvidéki ember
viszont - épp azért, mert mindig újabb
s újabb bukkanok akadályozzák meg
abban, hogy szemmel tarthassa környezetét - mindig föl van készülve a
váratlan helyzetekre. A hegyes vidéken
élő igyekszik elképzelni, mi lehet a
magaslat mögött, igyekszik a szó szoros értelmében „előrelátni". S ahogy a
hegyeknek mindig akad szélárnyékos
oldala - a hegyvidéki ember lelkének is
van védett zuga, ahonnét tartalékokat

fLÉZERES ^
f j Q f c Fogorvosi
VISSZÉRKEZELÉS
rendelő

—

Az erdő megnyugtatja

meríthet. Hegyekben
nehezebben
lesznek öngyilkosok az emberek.
Síkság és hegyvidék egyaránt a
transzcendentális felé viheti el a lelki
alkatot, de kétféle módon. Nem véletlen, a végtelen eurázsiai síkságon a
sámánizmus alakult ki, a tibeti hegyek
között pedig a buddhizmus. A síkságon élő látja, hogy a veszély akadálytalanul elérheti őt, így a szellemi
világ felé fordul: hátha onnan érkezik
segítség. A magashegyek lakójában
meg, aki a világ sokszintűségét, a különböző szintek eltérőségét tapasztal-

(pókhálóerek) és

Testfogyasztás!
Cellulitis-

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás
• Fogröntgen, mügyökér-beültetés

Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idö:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00.
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

tartós szőrtelenítő módszer
FORRfíS
MAGÁNKLINIKA
PLASZTIKAI SEBÉSZET

MEDF
IAT

Kezeies!

WELLNESS CENTRUM

MediFat® Etaktrolipolízis Orvosi zsiroldás műtét nélkül!

Őszi akció

Tel.: 62/431-899
w w w p i a s z t i ka. net

ja, óhatatlanul fölmerül az újra s újra jó esetben egyre tökéletesebben, mind
„föntebbi szinten" - megélhető lét elképzelhetősége. És például a tengerek
hogyan hatnak a lélekre? Megnyugtatóan, hiszen az élet valaha a tengervízben alakult ki, az ember az élet
ősforrásánál érzi magát. Küzdeni is
megtanítja a tenger az embereket, tudják: érdemes kitartani, egyetlen vihar
sem tart örökké, és ha a nyílt tengeren
vagyunk is, előbb-utóbb fölbukkan a
biztonságot adó part.
- Az élő környezet is hat ránk, ener-

PRAXIS

—

2000
• Tömések és pótlások minden fajtája

F0T0: GYENES KÁLMÁN

az embert.

MEDIFAT"
WILLNESS CENTRUM

EXTRA

|

- MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK
GYÓGYÍTÁSA ORTOPÉD
SZAKORVOS
IRÁNYÍTÁSÁVAL!

GYERMEKGASZTROENTEROLÓGUS!
Dr. Csányi Ágnes
Magánrendelésemet megnyitom
keddi napokon 16-18 óra között
a MINIKLINIK Gyermekorvosi Központban.
Időpont-egyeztetés: Tel.: 62/499-755

|

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 109.

|

- FIZIKOTERÁPIA
(ultrahang-, elektroterápia),
GYÓGYTORNÁSZ,
GYÓGYMASSZÁZS
- HASI UH-DIAGNOSZTIKA

Orvostudomány a kozmetikában!
Oxígénínjekció - tű

• Bejelentkezés:
MediFat* Wellness Centrum
Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

6725 Szeged,
Szent Ferenc u. 8.

06-30/367-5222

masszázsprogram

bőrt feszesít
alakot formál
narancsbőrt mérsékel
3 hetes kúrák

GYÓGY-PALOTA KFT.

Érdeklődni és bejelentkezni:

Szenzációs őszi kedvezmény!! 2 0 %

Bio^Oxygen

long-tjme-üner

Kócziánné
Szentesi Piroska

• különleges masszázsfajták

Érdeklődés és előzetes Időpont-egyeztetés:
•r. Sajdáet Ápms M / m I I
Dr. Bólya László
30/218-5701

F.CS.

W H i M M i l l Il I
SUfMlCTETOVÁLÁS

NARANCS

/

•
•
•
•

T

getikai kisugárzása révén - folytatja dr.
Fazekas Atilla. Az erdő, különösen suttogó-zsongó fenyves, megnyugtatja az
embereket. A természeti népek máig
tudják, s tudták egykor a magyar parasztemberek is, hogy ha megérintünk
egy öreg fát, miként, miként nem,
fölfrissülünk, érezhetően új energiához jutunk. Nem véletlenül tisztelték
az évszázados fákat a régi emberek. A
nyírfának különösen jelentős energetikai hatást tulajdonítanak. Amerikában élő pálmákat, kúszónövényeket,
színes, pompázó virágokat helyeznek
el a nagy irodaházakban. Ez a gyakorlat nálunk is jelen volt, illetve van lásd az osztályvezetői filodendron esetét - , az ember egyszerűen érzi: növények jelenlétére „szükség van". Mostanában azonban sajnos, mind több
helyütt, az élő növényeket élethű műnövények váltják föl, melyeknek semmi pozitív energetikai hatása nincs. A
különböző élőlények közti energiaáramlás kölcsönös: ha az ember odafigyel szobanövényeire, gondoskodik
róluk, a növény ezt az energiát viszszasugározza az emberre. Az orosz
Kirlian házaspár, sok évtizeddel ezelőtt, le is fényképezte az élőlények élő növények és állatok - kisugározta
bioenergiát, amit Kirlian-féle fotográfiának neveznek. Újabban e bioenergia léte megerősítést nyert, sőt
kutatók mikroszkóp segítségével megfigyelték: sejtosztódáskor nagy energiakisugárzás észlelhető, s ennek képét szintén rögzíteni lehet.

COTIICObWHt

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ

nélkül

A plasztikai sebészet g y e n g é d f o r m á j a
A Bio-Oxigén egy új, kíméletes technológia, mely 2 bar nyomással juttatja a tiszta, sűrített oxigént és az aktív kozmetikai
hatóanyagokat a bőr legmélyebb rétegéig táplálva és újjávarázsolva a bőrt.

300 m2-en
* AJÁNDÉKCSOMAG NŐI-FÉRFI
(deo + testápoló, deo + after shave)

- HÁZIORVOSI PRAXIS
(bejelentkezés lehetséges)
- FOGLALKOZÁS-EÜ.
Felvilágosítás, bejelentkezés:
62/550-797

8 9 0 Ft-tól

* DENTIPUR MŰFOGSORRÖGZÍTŐ KRÉM

A túlsúlyos
de hosszú

ember
távon

is lehet

egészséges

szép,
nem!

Ha Ön im ér» a túlsúly

Bio^Oxygen
Oxigén: egy úton az élethez, a fiatalsághoz,

a szépséghez.

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

UNifXJE

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

0 E T É S I INFOR
2 / 5 6 7 - 8 4 3 Kovács
- 8 4 9 Gergely

•¿m

- ízületi panaszok, magas
vérnyomás, cukorbetegség,
szívpanaszok, alvászavar
•fÖAJÖM E L H O Z Z Á N K ,
- FÉRFIAKNAK IS!
Diétás tanácsadás,
testsúlycsökkentés szenvedés
nélkül - kellemes körülmények
között.
helyi képviselete.
nappali, alkalmi, esküvői smink
igény szerint, lakáson is!
Diákoknak és nyugdíjasoknak
szolgáltatásaink árából
20% kedvezményt adunk.
Bejelentkezés: 62/547-197

40 ml + 25 g kamillaolaj ajándék
4-49 F t
* JOHNSON'S BABY légúttisztító fürdető
200 ml
659 F t
A NEOGRANORMON babatestápoló, sampon,
fürdető, szappan 250 ml
479 Ft
* CARA SAMPON 1 I (lecitin, kamilla, protein,
herba, korpás hajra)
249 Ft
* KOMBUCHA NONIVAL 2x1500 ml + 2x500 ml
koncentrátum + ajándék zöldárpa tabletta S699

Ft

* ORBÁNCFŰ TEA
(nyugtató, stresszoldó, alvászavar)

69

Ft

399

Ft

* PULLMOLL CUKORKA - CUKORMENTES!
8 ízben, köhögés, rekedtség ellen
* BÚZAFŰDARÁLÓ
* SCHOLL
kompressziós harisnyanadrág

5890 Ft
649-749 Ft

* GLUTÉNMENTES, 8 MAGOS, FEKETE, NAPRAFORGÓS,
FITNESS KENYÉR 500 g
(szavatossága 9 hónap)
449 Ft-tÓI
C j f r c

G Y Ó G Y N Ö V É N Y ÉS R E F O R M H Á Z

üzleteink Szegeden, a SAS Patika mellett,
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

HOLISZTIKUS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS,
POZITÍV GONDOLKODÁS
ÉS ÖNGYÓGYÍTÁS TANÍTÁSA
ÉLD AZ ÉLETED
elven, melynek segítségével
A KLIENS TEVÉKENYEN RÉSZT
VESZ SAJÁT GYÓGYULÁSÁBAN.
8 NAPOS INTENZÍV
MÉREGTELENÍTŐ KÚRA
alapterápiás kezelések
talpreflexológia
fülakupunktúra
BEMER 3000 bio-elektromágneses energia regulációs terápia
I • kiegészítő terápiák
köldök-, fülgyertyázás
i
bioenergetikai kezelés
teljes test-, nyirokmasszázs |
szemtréningeljárások
62/442-347, 20/470-7537
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NŐI DOLGOK HÁTTERÉBEN

A MediFat® Wellness Centrum orvosai által összeállított étrend
kínálatában ez alkalommal is az ízek gazdagsága az egészséges

Depresszió a változókorban

táplálkozás alapszabályaival párosulnak.
A menopauza részint élettanilag megala-

FINOM RAGULEVELES, TÉSZTÁBAN

Hozzávalók: 450 g főtt hús, 1 fej vöröshagyma, 200 g csiperkegomba, 45 g vaj, só, fehér bors, 2 tk citromlé, 30 g liszt, 11
húsalapié, 1 pohár fehérbor, néhány csepp Worcester-szósz,
mélyhűtött leveles tészta. A húst kis kockákra vágjuk. A
hagymát felkockázzuk. A gombát szeletekre vágjuk. 15 g vajat lábasban felmelegítünk, a hagymát és a gombát 6 percig
pároljuk benne. Sóval, borssal és citromlével ízesítjük. Hozzáadjuk a húst, de ezt már csak rövid ideig hevítjük. Másik
edényben felforrósítjuk a maradék vajat. Beleszórjuk a lisztet, megdinszteljük, majd állandó keverés mellett feleresztjük a húslével és a borral. Az egészet 10 percig alacsony hőfokon főzzük. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. A húst és a
gombát beletesszük a szószba, és sóval, borssal, citromlével
meg Worcester-szósszal tovább ízesítjük. A mélyhűtött leveles tésztából ügyesen kis batyukat alakítunk ki és a sütőbe
tesszük. 1 adag: 600 kcal.
HAL, FRISS FŰSZEREKKEL

Hozzávalók: 12 friss bazsalikomlevél, 1 csomó petrezselyemzöld, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek rozmaring (morzsolt), 5
ek olívaolaj, só, fekete bors, 125 g tejföl, 2 konyhakész hal, további friss fűszerek, ízlés szerint, citromkarikák ízlés szerint. A
sütőt előmelegítjük 180 fokra és egy hőálló sütőformát alufóliával kibélelünk. A petrezselymet nagyobb darabokra szedjük
szét. Ezután a fokhagymát apróra vágjuk. Mixerben az olívaolajjal pürét készítünk a bazsalikomból, petrezselyemből, rozmaringból és fokhagymából. Végül sóval és borssal ízesítjük.
A keverékből 2 evőkanálnyit elkeverünk a tejföllel és felhasználásig lefedve hűtőszekrényben tartjuk. Közben éles késsel
három helyen ferdén bevágjuk a halak mindkét oldalát és az
előkészített fűszernövényes massza nagyobbik részét ujjunkkal betömködjük a bevágott helyekre. A maradék masszát a
hasüregben osztjuk el, a halakat óvatosan az előkészített sütőformába helyezzük, majd a sütőbe toljuk. A halakat fedő nélkül 20 percig sütjük, míg a hús könnyen porhanyóssá nem válik. Ezután az alufólia segítségével tálvára helyezzük. A friss
fűszernövényeket megmossuk, szárazra töröljük és nagyobb
darabokra szedjük szét. A fóliát eltávolítjuk, a halakat vékonyra szelt citromkarikákkal és a fűszernövényekkel díszítjük. A
lehűtött tejfölös keverékkel együtt azonnal tálaljuk. 1 adag:
553 kcal.

Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási Rendszer része.
Rendelkezésre bocsátotta dr. Bólya László és dr. Gajdács
Ágnes.

pozott folyamat, mely teljesen átlagos,
normális körülmények között is új helyzet
elé állíthatja a nőket, részint pedig ezek
talaján is, mind testi, mind lelki szempontból enyhébb-súlyosabb zavarok felszínre kerülésével járhat.
Pszichés szempontból elsőként a depreszszió emelendő ki. Rövidebb ideig tartó letörések, zaklatottság különösen a körülöttünk történő események befolyásoló hatásaként természetes érzéseknek tekinthetők és a mindennapok részét képezik.
Azt is még természetesnek értékelhetjük,
hogy a női szervezetben bekövetkező hormonális változások érzékelhető, esetenként zavaró hangulatingadozást vonnak
maguk után. Ha ezek az alulhangoltsággal, rossz közérzettel járó időszakok egyre
kifejezettebben és elhúzódóan jelentkeznek, és legfőképpen nyomasztóan hatnak,
gátolják a mindennapi életvitelt, akkor
szóba kerülhet a kezelés.
Ha a lehangoltság tartós, fáradékonysággal, érdektelenséggel, passzivitással,
az örömre való képesség hiányával jár,
melyhez nagyon gyakran komoly alvászavar és esetleg az étvágy fokozódása
vagy csökkenése társul, depresszióról van
szó. Ha ezek a panaszok hetekig vagy
hónapokig állnak fenn, szakorvos segítsége nélkülözhetetlen. A depressziónak
van egy súlyos változata, melyet szakkifejezéssel pszichotikus depressziónak
hívunk. Ennek az a lényege, hogy a fenti
tünetek nemcsak súlyosabban és tartósabban jelentkeznek - a passzivitás például teljes blokkoltsággal, gátoltsággal
jár, az illető képtelen bárminemű feladat
elvégzésére, szinte egész nap szótlan és
csak az ágyban fekszik, de ehhez adódhat
még bizonyos szokatlan és irreális gon-

Segítség nélkül gyakran lehetetlen kitörni az ördögi körből.
dolatok hangoztatása. A pszichotikus depresszióban szenvedő olyan kijelentéseket tehet, hogy minden tönkrement körülötte, teljesen elszegényedett, meglévő
dolgokról nem vesz tudomást, melyek a
környezet tagjai számára - joggal - teljesen érthetetlenek, azonban erről az illetőt meggyőzni nem tudják.
Megjegyezhető, hogy a depressziónak
ez a súlyos változatú formája gyakrabban
jelentkezik a változókort követő időszakban. Nem ritka, hogy vele párhuzamosan
egyéb testi elváltozások is észlelhetők:
magas vérnyomás, esetíeg ennek nyomán korábban lezajlott agyérgörcs vagy
egyéb agyi történés, cukorbetegség. Az is
előfordulhat, hogy ez a szokatlanul súlyos
depresszió korai életkorban jelentkező
Alzheimer-kór előre jelző tünete lehet,
melyet maga az Alzheimer-kór (a leépülés, a szellemi hanyatlás egyik formája)

A Szegedi Tudományegyetem

Az idei tanévben is meghirde-

Egészségügyi Főiskolai Kara va-

tik a karon a demonstrátori pá-

sárnap délután tartotta tanévnyi-

lyázatokat. A tíz felsőbb éves

t ó ünnepségét, melyen részt vett

hallgató az általános

dr. Szabó Gábor rektor is. Dr. Po-

munkás,

gány

gyógytornász és a védőnő sza-

Magdolna

kari főigazgató

szociális

a diplomás ápoló,

kon igény szerint segíti - egyéni

felvételi keretszámok

betöltése

órák keretében - az ismeretek

nem okozott gondot, hiszen kari

elsajátítását az alsóbb évfolya-

szinten átlagosan 2-3-szoros volt

mosoknak. Nagy hangsúlyt fek-

a túljelentkezés. Egyes szakoknál

t e t az intézmény a társadalom-

bővítést fognak kérni, hogy a je-

tudományokra, ezen belül is a

lenlegi 1500 fős hallgatói létszám

pszichológia,

- az igényeknek megfelelve - to-

tásra, a készség- és személyiség-

vább növekedhessék.

fejlesztésre. Az egészségügyi és

A kar nagyon készült az új tan-

Az évnyitón

a fogadalomtétel

évre, hiszen az elméleti és a gya-

után a főigazgató
kézfogással
hallgatót
a kar
polgárává.

fogadta

a

beiratkozott

korlati képzések területén egy-

ternetes hozzáférés

lehetősége

kötetes, nem csak szakmai köny-

aránt igen sok segítséget kínál-

vagy az anatómiaoktatáshoz ren-

vekkel, hanem hazai és külföldi

nak. Oktatási időn kívül is támo-

delkezésre álló több millió forin-

folyóiratokkal. Folyamatban van

gatják a hallgatókat, hogy a szük-

tos eszközkészlet. Az ápolástan

a multimédiás számitógépek ki-

séges ismereteket és készségeket

gyakorlótermeit is évek óta folya-

alakítása, amelyek megkönnyítik

el.

matosan fejlesztik. A kari könyv-

az oktatáshoz kapcsolódó szak-

Ilyen például a számítógépes, in-

tár állománya több mint húszezer

mai CD-k megtekintését.

magas szinten sajátíthassák

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
S z e g e d . V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 .

0,51
680

g

650 g
680

g

Dobozos Soproni Ászok
Zöldborsó
Kajszibarackiz (Vitamor)
Vágott v e g y e s s a v a n y ú s á g
(Sámson)

1 2 9 FI
9 9 Ft

146 Ft/kg

199 Ft

306 Ft/kg

DR. RADtCS JUDIT PSZICHIÁTER,
MAGATARTÁSTRÉNER FŐORVOS

RENAULT
MECANE

a

köszöntőjéből kiderült, hogy a

pedagógia

#

évekkel később követ, memóriazavar formájában. A fentiekben összefoglaltak, a
pszichés problémák komolyabb, mindenképpen kifejezetten zavaró - orvosi
szempontból pedig betegségnek tekintendő - elváltozások. Enyhébb szorongásos, nyugtalansággal, ingerlékenységgel, alvászavarral járó időszakok is gyakoriak, itt az a kérdés, hogy ezektől menynyire szenved nemcsak maga az egyén,
de környezete is. Ezek az enyhébbeknek
nevezhető lelki problémák testi tünetekkel kísértek (hőhullámok, éjszakai izzadás), de különösen az alvászavar fokozódása által azonban jelentős közérzetromláshoz vezethetnek. A panaszok
megoldása és felszámolása szakember
segítségével
lehetséges,
elsősorban
gyógyszeres terápia formájában.

Ú j Mégane Limousine.

Szárnyal az úton.

okta-

szociális képzésben kiemelkedő
szerepet kap a gyakorlatok folytatása. A szakmai képzésen túl a
hallgatóknak nyújtott szolgáltatásoknak is az a célja, hogy a diákok magukénak érezzék az int é z m é n y t és partnerként tekintsenek az oktatásukban résztvevő szakemberekre.

(x)

Ami a vasárnap reggeleket

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.

258 FW

9 9 Ft

146 Ft/kg

1,51

Nestlé Aqvarel ásványvíz

109 Ft

72 FW

400 g

Zöldborsófőzelék
v e g y e s pörkölttel

2 3 9 Ft

537 Ft/kg

9 9 0 Ft

304 FWcg

Fogysaástor,'100ta:Vtgys 4.6-8.4: VimÉ 6,4-11.1: Onúgta 4,4-7* C0J WrocMjs t/brr: 110-201 Mtaattól függöenl

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

„B" rizs

2 8 7 5 Ft

115 FVkg

Legyen On ,, Csongrád megye
legjobb
gépkocsivezetője"!

370 ml Mustár

7 9 Ft

213 Ft/kg

$ \

4300 g Körtebefőtt
25 kg
1/11
680

g

Vénusz étolaj

2 5 9 Ft

Meggybefőtt

199 Ft

/

293 Ft/kg

ß
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:
L a k o s s á g i törzsvásárlói kártyára

- 4 %

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

- 8 %

Törzsvásárlói
kortya az
üzletben
vállhaló

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig.

A 0

KERESSE a DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG
08. 29-i, 09. 05-i, 09.12-1 és 09.19-i számában
a KRESZ-totó szelvényeket, TÖLTSE KI, majd
a 4 szelvényt a 4 db Dreher alkoholmen
/
tes kupakkal EGYÜTT KÜLDJE
* * A BE a szelvényeken található
j l 7 címre!

OTTHON VAN!

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 9.
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Hirdetesi piacon világelső
médiavállalat
szegedi irodájaba keres
1 fő

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

volt Le Scarpe helyén)

médiamenedzser területi referenst
Csongrád megye területéről.
Feltetelek:

Új őszi árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Női farmer:

Férfimellény:

1100 Ft

13

H I R D E T É S "

•:• vidám természet
• kivalo k o m m u n i k á c i ó s

Amit

•Vaillant

VJUNKErs

nyújtott biztos egzisztenciális
háttér
• munkavégzéshez szükséges
eszközök

Tornacipő:

550 Ft
Az akció szeptember 1-jétől szeptember 15-ig érvényes!

Siemens

ROE 10.1 h e t i prog.

Vailiant MAG 17/1 X Z
vízmelegítő

9,990.-

A c é B e m e s k á d 150,160,170 cm

11,990.-

H a j d u Z - 8 0 villanybojler

29.990,-

fűtési cstű

T e r m o m a x Termo ÓV COLOR N25
öntöttvas álló kazán,őriángos
119.990.-

229.-

•:• színvonalas képzősek.

TEKA

T e r m o m a x Color

4.690.-

nusogatá 860x435

dinamikus csoportunkba.

egymed.,+ cseptáf.

7,995.-

Kezzel irt önéletrajzát az alábbi
Címre v a r j u k :
Európa Intézet 1307 Bp.. Pl.: 44

LEHET, HOGY ÖN IS NYERTESEINK KÖZÖTT SZEREPEL!
A 2003. szeptember 4-én, közjegyző jelenlétében megtartott nyereménysorsolás eredménye:
A l g y é : BERA SÁNDOR Bartók Béla u. 26., 200 Ft KOCSIS ÉVA Aranyhíd u. 4., 400 Ft; KRÁMMER MIHÁLY Bácska u. 19., 200 Ft NÉMETH JÓZSEFNÉ Kastélykert u. 127., 200 Ft SZABÓ IMRE Lőrinc u. 41., 400 Ft SZIROVICZA
IMRE Szeder u. 52.. 200 Ft TÓTH GYULÁNÉ Géza u. 36., 200 Ft • A s o t t t i a l o m : ERDŐDI ISTVÁN Kiss F. u.
28., 200 Ft MAKRA PÁL Bem u. 11.. 200 Ft SAVANYA ÁRPÁD Bartók Béla u. 15.. 400 Ft • B a k S : FARKAS
MIHÁLYNÉ Akácfa u. 6., 200 Ft TÓTH JÓZSEF Fő u. 108., 200 Ft • B a l á S t y a : FEHÉR JÁNOS 26. támpont tmp.,
600 Ft KRIVÁN ISTVÁN 27. támpont tmp., 200 Ft PAPDI ISTVÁN Dózsa György u. 16., 200 Ft. • B o r d á n y :
BOZSÓ JÓZSEF Felszabadulás u. 39., 400 Ft LAJKÓ JÓZSEF Petőfi u. 82., 200 FtVŐNEKI JÓZSEF Építő u. 15., 600
Ft • C s e n g e l e : LANTOSNÉ HORVÁTH IRÉN Felszabadulás u. 24., 200 Ft TORONTÁLI RENÁTA Felszabadulás
u. 17.,600 Ft • D e s z k : BENCZIK LÁSZLÓNÉ Bajcsy-Zs. Endre u. I..200 Ft FARKAS GÁBOR Felszabadulás u. 11„
200 Ft FÖLDI MIHÁLY József Attila u. 34., 200 Ft GONDA JÓZSEF Rákóczi u. 31., 600 Ft • D Ó « : LÁZÁR GYÖRGY
Alkotmány u. 39.. 400 Ft PINTÉR ANTAL Rózsa Ferenc u. 13., 200 Ft • D o m a s z é k : BÁLINT JÓZSEFNÉ Rákóczi u. 5., 400 Ft CSÁSZÁR FERENC Tisza u. 6., 200 Ft PINTÉR MIHÁLY Dózsa György u. 5„ 200 Ft SZÉCSI
ZOLTÁNNÉ/DARÁZS FERENC 03. támpont tmp., 200 Ft - F o r r á s k ú t : BARTA ANDRÁS Haladás u. 37., 400 Ft
K. TÓTH LAJOS Ady Endre u. 15., 200 Ft NAGY TIBOR Bem u. 14., 600 Ft • K i s t e l e k : LENGYEL PÁL Bercsényi u. 30.. 200 Ft NAGY GY. MÁRTON Molnár J. u. 68., 200 Ft TÓTH JÁNOS Arany János u. 5., 600 Ft VÖRÖS
MIHÁLYNÉVígh u. 37., 200 Ft • K l á r a f a l v a : KOVÁCS ISTVÁN Kossuth u. 163., 200 FtVÁRADI GYÖRGYNÉ
Petőfi u. 121., 600 Ft • K Ü b e k h á z a : BALLA BÉLA Kossuth u. 324., 200 Ft; BALOGH ISTVÁN Dózsa György u.
489., 600 Ft SZEKERES JÁNOS Kossuth u. 275., 200 Ft • t i ó r a h a l e m : BÖRCSÖK ISTVÁNNÉ Petőfi u. 54., 600
Ft BÖRCSÖK LAJOSNÉ Kapás u. 12., 200 Ft CZÉTÉNYI JÓZSEF Iskola u. 28., 200 T t KRISZTIN MIHÁLY Mező u.
5., 400 Ft TÓTH MIHÁLYNÉ Szántó u. 20., 400 Ft • Ó p u s z t a s z e r : DÖMÖS JÁNOS Árpád u. 9., 200 Ft KOROM JÁNOS József Attila u. 4., 600 Ft • Ö t t ö m e s : GUBICZA SZILVESZTER Petőfi u. 5., 200 Ft LAJKÓ JENŐ
Felszabadulás u. 15., 600 Ft • P u s z t a m é r g e s : FARKAS JÓZSEF Felszabadulás u. 62., 200 Ft LACZI IMRÉNÉ
Felszabadulás u. 36., 400 Ft • P u s z t a s z e r : KOVÁCS JÁNOS Kossuth u. 52., 200 Ft SIPKA GYULÁNÉ Rákóczi
u. 8., 400 Ft • R ö s z k e : BITÓ MIHÁLY Tisza sor 53., 600 Ft KECZELI ATTILA Felszabadulás u. 47., 200 Ft MÓRA
PÁLNÉ Ságvári u. 7., 400 Ft TERHES MIHÁLYNÉ Deák Ferenc u. 26., 400 Ft • R ú z s a : KISPÁL PÉTER/KÁLMÁN J.
Kodály u. 12., 200 Ft PAPP TIBOR Tanya 649., 200 Ft TANÁCS SZILVESZTERNÉ 33. támpont tmp., 200 Ft. • S á n d o r f a l v a : AMBRUS JÓZSEF Akácfa u. 27., 600 Ft ÁRVA FERENC Sövényházi u. 72., 200 Ft BOZÓKI SÁNDOR
Rákóczi u. 9., 200 Ft PÉTER JÓZSEF Petőfi u. 6., 400 Ft SÜMEGI SÁNDOR Szabadság tér 4., 200 Ft SZŐKE ISTVÁN
Ady Endre u. 51., 400 Ft TÓTH JÓZSEF Tisza u. 40.. 400 Ft TÓTH JÓZSEFNÉ Attila u. 39.. 600 Ft • S z a t y m a z :
CSÁNYI ISTVÁN Rákóczi u. 29., 200 Ft DEÁK ISTVÁN Neszűrjhegy u. I., 200 Ft POSTA FERENC Hámán Kató u.
40., 400 Ft SZEGVÁRI IMRÉNÉ 34. támpont tmp., 200 FtTÓTH SÁNDORNÉ 29. támpont tmp., 200 Ft • S z e g e d :
ÁRKOSSY ÁRPÁD Hargitai u. 57., 400 Ft BARCSAY ISTVÁNNÉ Felső kikötő sor 7., 400 Ft BARNA BÉLÁNÉ Zöldfa u. 10., 600 Ft BERTA JÁNOS Palánkai u. 28., 200 Ff BORSZÉKI GÁBOR Tölgyfa u. 73., 600 Ft BRAUN MELINDA
Alföldi u. 16., 200 Ft BUBIK MÁRTA Ladvánszky u. 20,400 Ft CSÁSZÁR ISTVÁNVerseci u.53.,400 FtCSÓTI ZSOLT
Zsombolyai u.9.,200 Ft;CZIGLÉCZKI JÁNOS Pusztaszeri u. 14.,200 Ft CZIKORA SÁNDORNÉ Szent László u . 2 l „
200 Ft DALMÁDI JÁNOS Cső u. 4., 400 Ft DARÓCZI PÉTER Gábor Áron u. 4., 200 Ft DOBÓ ATTILA Budapesti
k r t 32., 200 Ft FARKAS LÁSZLÓ Vedres u. 8., 400 Ft FÜLE IMRÉNÉ Bal fasor 25., 600 Ft GÁSPÁR ISTVÁNNÉ Csallóközi u. 11., 200 Ft GYAPJAS JÓZSEF Kürü sor 2., 200 Ft GYULAI BENCE Gutenberg u. 31., 200 Ft GYÜRE
ISTVÁNNÉ Gáspár Zoltán u. 8.. 400 Ft HEGEDŰS ISTVÁN Nyíl u. 30., 400 Ft HOLLOSI ISTVÁN Sirály u. 8., 400 Ft
KAKAS BÉLA Lehel u. 5., 200 Ft KÉRI PÁL Csörlő u. 4., 600 Ft KOLTAI ERNŐNÉ Vedres u. 12., 400 Ft KOPP
FERENCNÉ Csongrádi sgt. 69., 200 Ft KORECZ ISTVÁN Bánk bán u. 35.. 200 Ft KOROM ANDRÁS Boldogasszony
sgt. 38., 200 Ft KOVÁCS ANDRÁS Sallai Imre u. 42., 400 Ft KOVÁCS GYÖRGYNÉ Lengyel u. 18., 200 Ft KOVÁCS
KÁROLY Agyagos u. 14., 400 Ft KOVÁCS MIKLÓS Kereszttöltés u. 10., 400 Ft; KRIVÁN KÁLMÁN Déryné u. 38.. 200
Ft LAKÓ LÁSZLÓ Szeritháromság u. 75., 400 Ft LÁZÁR JÁNOS Kálvária tér 21., 200 Ft LOSONCZI JENŐ Árvíz u.
43., 200 Ft LÖRINCZ GYÖRGY Rengey u. 24., 400 Ft LUKÁCS LÁSZLÓNÉ Füredi u. 3., 400 Ft MIHÁLY ZOLTÁN
Murányi u. 18., 400 Ft MIKLÓS ANTALNÉ Gábor Áron u. 46., 200 Ft; MUSTÁRDY LÁSZLÓNÉ Pinty u. 20., 200 Ft
NÁDUDVARI FERENCNÉ Tápai u. 27., 400 Ft OLÁH FERENC Pulz u. 21., 200 Ft PÉNZES JÓZSEF Gyöngyvirág u.
13.. 200 Ft RÁCZ GIZELLA Pentelei sor 7., 400 Ft SARNYAI JÁNOS Becsei u. 3., 200 Ft SERES PÉTER Pásztor u.
38.. 600 Ft SIMON LÁSZLÓNÉ Tisza Lajos k r t 18., 400 Ft SZABÓ SÁNDOR Barát u. 17., 200 Ft SZAPPANOS ISTVÁN Oroszlán u. 4., 200 Ft SZILÁGYINÉ HORVÁTH ÁGOTA Cserzy Mihály u. 30., 200 Ft SZÖGI ISTVÁN Római
k r t 14., 600 Ft TAKÁCS FERENC Ács u. I „ 200 Ft TAKÓ ISTVÁNNÉ József Attila sgt. 16.. 200 Ft; TÁNCOS
GYULÁNÉ Főfasor 129,400 FtTANDARI ISTVÁN Ecsedl Géza u. 13.,200 FtTASINÉ BERTA ÉVA Postás u. 10.,600
Ft TERHES ZOLTÁN Nyltra u. IS., 400 FtTERJÉK CSABA Vaskapu u. 51.,200 F t T Ó T H JENŐ Kamarás! u.2.,400 Ft
TÓTHPÁL VILMOSNÉ Répás u. 20 ,600 FtVALACZKAI JÓZSEF Kereszttöltés u. 31., 200 FtVARGA SZILVESZTERNÉ Teréz u. 33., 200 Ft VAS SÁNDOR Hét vezér u. 47., 400 FtViZHÁNYÓ GYULA Lőwy Sándor u. 35., 200 Ft VÖRÖS LÁSZLÓNÉ Szélső sor 9., 200 Ft VÖRÖS LÁSZLÓNÉ Szent István tér 12., 200 Ft • S z e g e d - C y á l a r é t :
KISSNÉ CSONGA ERZSÉBET Zátony u. 21., 200 Ft NAGY TIBOR Koszorú u. 52., 200 Ft SZÉL GYÖRGYNÉ Koszorú u. 8.. 400 Ft • S z e g e d - K É S k u n d o r o z s m a : BOZSÁK ISTVÁN Jerney u. 44., 200 Ft; BÖNDE SZILVESZTER Rigómező u. 16., 200 Ft CSÁNYI ZOLTÁN Gyalu u. 23., 400 Ft GYURIS MIHÁLY Október 6. u. 39., 200 Ft; JENEI
ANDRÁS Bence u.2.,400 Ft JENEI ELEK Adél köz 25., 200 Ft NAGYTIBOR Dorozsmai út 120., 200 FtSÜLINÉ GULYÁS ILONA Réti sor 29., 200 Ft • S z e g e d - S z e n t m i h á l y : CSÓTI LÁSZLÓ Holt-Tisza sor 23., 200 Ft PIPÓ
EDIT Erdei Ferenc u. 52., 600 Ft SÁNTA ISTVÁN Nagybercsényi u. 23., 400 Ft • S z e g e d - S z e r e g : DOVÁL
LÁSZLÓ Mimóza u. 16., 200 Ft HOLIK JÓZSEF Máté u. 2., 200 Ft PÁLINKÁS JÓZSEF Zsálya u. 16., 400 Ft; PINTÉR
JÓZSEFNÉ Vágóhíd u. 21.. 600 Ft RÓZSA MÁTYÁS Szerb u. 22., 400 FtVARGA MIHÁLY Sarkantyú u. 29., 200 Ft •
S z e g e d - T á p é : BÁNFI JÓZSEF Dobi István u. 24., 400 Ft; BERGER SÁNDOR Szék u. 6., 400 Ft BERTA JÓZSEF
Abony u. 21., 200 Ft CSÁSZÁR FERENC Pajtás u. 24., 600 Ft CZIROK JÓZSEF Fiumei u. 9., 200 Ft ILIA PÉTER Börzsöny u. 23., 400 Ft • T i s z a s z i g e t : CSÁNYI BEATRIX Temesvári u. 2S„ 200 Ft FERENCZI SZILVESZTERNÉ Kossuth u. 46., 200 Ft VÁSÁRHELYI ISTVÁN Kolozsvári u. 36., 200 Ft • Ú j s z e n t i v á n : BODÓ JÓZSEFNÉ Damjanich u.9.,200 Ft FARAGÓ SZILVESZTER Felszabadulás u. 104.,400 Ft. • W l l é s : BERTA GYŐZŐNÉ Hámán Kató
u. 45.. 200 Ft GYURIS SÁNDOR Hámán Kató u. 35., 600 Ft OCSKÓ JÁNOS Kossuth-dűlő 73., 400 Ft • Z á k á n y s z é k : CSÚCS ANTAL Tanya 157., 200 Ft KOVÁCS JÓZSEFNÉ Dózsa György u. 70., 200 Ft SZALAI VILMOS Dózsa György u. 82., 200 Ft • Z s o m b ó : NYÁRI ISTVÁN Alkotmány u. 17., 200 Ft SÓLYA ISTVÁN Felszabadulás u.
170., 400 FtZIEGLER FLÓRIÁNNÉ Erdőalja u. 30., 400 Ft

s

Ha most nem nyert, akkor se csüggedjen!
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További 3 alkalommal van még rá esélye, hogy kisorsoljuk Önt.
Maradjon előfizetőnk, és figyelje minden hónapban a nyertesek listáját.

29.990.-
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szeptember 1-30

KERÁMIA TETŐCSEREPEK
NEM KERÁMIA TETŐKIEGÉSZÍTŐK
Szeged, Csongrádi sgt. 31. Tel.: 62/491 -022
Szeged, Tűzoltó u. 4. Tel.: 62/466-481
Szeged, Pulz u. 60. Tel.: 62/424-047

engedménnyel!

Terv alapián anyagszükséglet-számítás,
szaktanácsadás, házhoz szállítás!

A TONDACH MAGYARORSZÁG Rt A BNV 2003. KIÁLLÍTÁSON
SZÁMOS KERÁMIA TETŐCSEREPÉT AKCIÓS ÁRON KÍNÁLJA!
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1386,-Ft-tói
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KERINGŐ
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natúr, engóbozott

Akciós m2-ár:

1367,-Ft tói
[Keringő natúr)
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POLKA

Akciós m2-ár:

natúr, engóbozott
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1356,-Ft-tói

(Polka natúr)
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Akciós m2-ár:

PALOTÁS
natúr, engóbozott

1356,-Ft-tói

OSZTRÁK HÓDFARKÚ '

Akciós m2-ár:

szegmensvágású, natúr,
engóbozott

W E w Z Z

2095,-Ft-tói

(Osztrák hódfarkú szegmensvagásu, natúr)

Az akció időtartama:
2003. szeptember i -30-ig.
KFBÁMÍA
POsztrák hódfwkü: 2003. szeptember 6-jo-ifr.) NtM
rttKAMIA
Az akciós termékek
BNV kiállítás

megtekinthetők

„0"

a

szabadterületén,

illetve megvásárolhatók márkakereskedőinknél az ország egész területén.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
CÉCÜCÖZPONT ÉS CSORNAI GYÁREGYSÉG 1
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TETŐKIEGÉSZÍTŐK

TONDACH
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BUDAPESTI KER.

WWW TONDACH.HU • WWW TETOCSEREP.HU '

KÉPVISELET

ma Oikiamst. Nemetvalgyt a >,v.
lel.: 1 .'«S-.'WKl
Fa»: tiJ/.SJÓlo
e mait: húdapestötonrlarh.Fm

* A Délvilág előfizetőit a Délvilágban közöljük.
-

i*¿ié¡Mi

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 33.
BEJÁRAT A BUDAPESTI ÚTRÓL TEL.62/559-130

A nyeremények készpénzre nem v á l t h a t ó k .

l

55.990,-

H a j d u Z - 8 0 villanybojler

STAR a Családok biztonságos radiátora!

350* szerencsés előfizetőnk nyert 2 0 0 , 4 0 0 vagy 6 0 0 Ft értékű kedvezményt,
melyet egy éven belül Délmagyarország/Délvilág előfizetéskor használhat fel!

Ariston EURO SGA 120 L
gázbojler

WILO Ö N T Ö Z Ő BERENDEZÉSEK NAGY V Á L A S Z T É K B A N .
1SI£BM2_lekivmk

MOST E L L E N Ő R I Z Z E SZERENCSEJET!

N/E 3 5
144.990.-

ö n t ö t t v a s allö k a z a n , Ion

rozsdamentes

Várjuk vidám,

33.990,-

Jwlws&nfee2W23KEfalikazán
kombi, ion, kom
AKCIÓ!

16 X 2 Aipex-Tberm XS
L a g u n a w c tartály

C*

Vaitiant V U W 240-3 PRO fafikazán
kombi, ion, kém
AKCIÓ!

1 6 X 2 AipexTherm XS

•:• gyors karrierlehetöseg

NYITVA TARTÁS: h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , vas.: zárva

termőmax,

VELÜNK BE TUDJA FEJEZNI A HÁZÁT!

kínaiunk:

• multinacionális vállalat által

SZANITER j¿

www.megatherm.hu

i

kepesseg
<• nagy teherbírás, bátorság

FŰTÉS í

WWW.TONDACH.COM

Állást kínál
Bútor
Építőanyag
Egyéb
Qépjármüvezetd-képxés

• NÉMETORSZÁGI m u n k a helyre keresünk kiváló, nagy
gyakorlattal rendelkező s e r téscsontozó
húsfeldolgozó
szakmunkásokat
45 éves
korig Jelentkezni az alábbi
telefonszámon lehet: 0 6 - 3 0 /
6 4 7 - 4 2 - 6 5 . (25089583)

s I ül G é p , s z e r s z á m
Hagyaték
Könyv
Magánház
Növény
O k t a t á s t vállal

• EGY m e l l é k á l l á s f e h é r nemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon
alapkollekciónkból! Kereset: 30-50.000 Ft/
hó. Tel.: 25/522-885, 25/
522-886.
Veszprém.

Panellakás
Régiségek
Ruházat
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Szakképzés
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépítésü lakás

A Prímagáz Rt.
Algyői Töltőüzeme
könnyű fizikai munkára
munkavállalót keres
felvételre,

palackvizsgálói
munkakörbe.
Feltételek: gépésztechnikusi
végzettség, orvosi
alkalmasság.

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

Érdeklődni:
A g ó c s R ó b e r t 62/517-585.
• AMERIKAI MAGYAR v e gyesvállalat keres önálló,
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi Irodájába. Korrekt fizetés, e gyéb támogatások. Másodállás is lehetséges. Átképzés biztosítva!
Idöpontegyeztetés: 9 - 1 1 óráig. Érdeklődni:
06-62-255-240es telefonszámon. (Szeged)
(24887906)

• ANGOLTANÁROKAT k e res nyelviskola. Tel.: 0 6 - 3 0 /
3 2 2 - 1 1 - 6 5 . (24989275)
• AUSZTRIAI, németországi, svájci munkalehetőségek
teljes lebonyolítással! S e gédmunkák is. Érd.: 06-30/
919-06-40
telefonszámon,
www.westherald.hu. (24989500)

• ELEKTROMOS s z a k k é pesítésű kollégát keresünk
saját autóval. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
"Szeged 024988601' jeligére
a
Sajtóházba
kérjük.
(24988601)

(25089593)
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• BETANÍTOTT m u n k á s o kat keresünk vidéki m u n k á ra, szállással, kiemelt b é r e zéssel.
06-30-382-48-40.
8 - 2 0 00-ig. (24989333)
• BURKOLÓMUNKÁRA SÉ' gédmunkást
alkalmaznék.
Tel.:
06-30/233-44-94.
(Szeged) (24989124)
• DIVATBEMUTATÓKRA,
kiállításokra modelljelöltekel
keresünk! Jelentkezni lehel
7 - 3 5 éves korig! Kezdőket
is alkalmazunk! Tel.: 0 6 - 2 0 /
9208-377. (24989246)

Szeged, Bérkert u. 129.

Tel 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5

Volvo 4 6 0 1 . 9 TD,

is]

,
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Citroën Sajti

• A N T I K bútorok, r é g i s é gek, tollnemüt, teljes hagyaték felvásárlása, a z o n nali
fizetés, . vidékre
Is
díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24887713)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben.
Szeged, Rókusi 25. 6 2 - 4 8 9 -

Citroen Sa|ti

Hmv.-hely, Táncsics M. út 10.
Tel: 62/242-555.

6 0 3 . (24887798)

Ml

mm-ig

KÜLÖNLEGES MËRETEKBER
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
VAGYAKÁR FMAINTÂS

M É R E T R E V Á G V A IS !

S 62/541-770
6

Gépjárművezető-képzés

• ATI Császárné Bt. m o ped, motor, személy,, teher,
nehézpót tanfolyamokat i n dít tandíj 30%-a. max. 60
E Ft, a vonatkozó jogszabályok értelmében adókedvez
ményként igénybe vehetó.
OKÉV Tsz.:
06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62-422-240,
06-20-94314 4 4 . (24988921)

ifiiLËPQfci/l^
Konyhabútor
^Jmm
Stúdió

® BOSCH
SIEMENS
beépíthető
készülékek
akciója!

+

Suzuki Wagon R 1.3i,
GS, ezüstmetál, 45 000 km-rel.
R. magnó. el. ablakok, kp.-i zár,
2001 04. havi. 1 840 000 Ft. 3
Hitelre is. Használt
|
gépjárműveinkhez 1 éves
i
s
1 000 000 Ft-os balesetbiztosítást adunk ajándékba.

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
62/542-470

Citroen Sajti

Hódmezővásárhely, Táncsics M.
út 10. Tel.: 62/242-555
• AUTÓÁTIRÁS, biztosításkötés. Szeged, Gyöngyvirág
u. 14/B. Gafib Bt. 3 0 - 2 8 7 54-58. (24685095)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410(24887927)

• SZEGEDEN, pékség m i n taboltja szakképzett eladót
keres, 62-425-115. (24989435)

EHSBE^H
• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. STUXI TELEP 6 2 471-882,
06-20/3345-171,
Szeged. (25089710)

HIRDETÉSFELVÉTEL MINDSZENTEN:
Z ü t d H n - g y ű m á t c i d i s z k o n t ós v e g y e s k e r e s k e d é s
6 6 3 0 Mindszent, S z a b a d s á g tér 9.

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (24887970)
• KOVÁCS Autósiskola
Szeged, Bihari 29 , 6 2 - 4 9 2 682

• KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szóreg, Magyar u. 214. Tel.:
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor!
(24685501)

• OSZLOPOS
tuják,
gömbtuják, díszfák és b o tanikai ritkaságok széles v á lasztéka. Egyes növények
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18.,
62-427-991.
Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(24988288)

Gép, szerszám

• LY 80 Poclain 6 0 - a s és
100-as mélyásókkal, 90-es,
120-as körkanállal, 2 m - e s
Iszapolókanállal, 40-es, 6 0 as, 100-as markolókanalakkal, műtárgysüllyesztésre a l kalmas, kb. 30 m hosszú
toldalékkal + egy bontott
gép
eladó.
Irányár:
3.500.000 Ft + áfa. Érd.: 62/
484-133,
30/2055-902
Szeged. (24988927)
8

EU-Konform

FUVAROS ES BUSZOS VALLALKOZOK RESZERE

2fISKOLAff

- belföldi árutovarozó vállalkozók
- nemzetközi árufuvarozó vállalkozók
- autóbusz-vezető, személyszállító vállalkozók
JÁRMŰVEZETŐI ALLASVALLALASHOZ GEPK0CSIVEZET0K RESZERE

- belföldi árufuvarozó-autómentő
- belföldi autóbusz-vezető
-nemzetközi árutuvározó és autóbusz-vezető

telefonos tájékoztatói munkára.

Victorla Autósiskola Szeged, Kossuth L. sgt. 29. tszt. iroda
Józsa János tantolyemvezetőnél k„ sz„ cs. 8-12, személyesen.
Telefon: 62-552-005-4. Rádiótelefon: 06-70-218-86-42 bármikor.
Kedvezmények, részletfizetés, igény szerinti képzési lehetőségek.

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e g e d . (24888010)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, m i n denféle régiséget, tollnemüt
a
legmagasabban
vásárolok, azonnal fizetek! V i dékre Is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.

Oktatást vállal

• RITMIKUS gimnasztika
tanfolyam indul, szeptember
15.,
4-14
éves
korig.
Jelentkezés Tóth Eszternél:
06-20-565-2790
Szeged.
(24786506)

13

Panellakás

• SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, 2 szobás, II e m e l e ti, erkélyes, járólapos, p a r kettás, szép lakás négyszintes, cseréptetös házban
8,3 M Ft-ért eladó. Érd.:
20-468-1086. (24989472)
Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (24888011)
• RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt. 29.
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 10-17 óráig.

9

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

vWsy

SZÜLETÉSNAPOT

PANYOR
ANETTKÁNAK
Jó tanulást
és sikeres vizsgát kívánunk:
Bárányi mama és Józsi bácsi

MOS
I É
m

m

M V
IETT

• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, l e het romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt, teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 ,
Szeged. (24887657)
15

Ruházat

SHARE"
M O S T OLCSÓBBAN

(24887715)

20-30-40%

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 -

árengedménnyel
ELEGÁNS KOSZTÜMÖK.
SZOKNYÁK. BLÚZOK.
NADRÁGOK. PÓLÓK,
PULÓVEREK,
KARDIGÁNOK
s
Szeged,
Dugonics tér 1.

3 2 2 . (24888009)

HIIDETÉSFIIVÉTEI BAXSON:
MUzi.Mi.103.

12
r
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Szakképzés

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul
Szegeden.
Vizsgáztatás, valamint részletfizetési lehetőség. Tel.: 6 2 544-179,
06-30-358-6664
Kovácsné. (Ny
sz.: 0 7 0493-02). (24887613)
17

Szolgáltatás

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(24887787)

• AKCIÓS új típusú REDŐN Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égetó
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 3 0 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• FESTÉST vállal nyugdíjas
festömester
62-252-420.
(Szeged) (24989497)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel: 06-62-517-012,
06SO-g-öSO-ÍS?.
Szeged.
(24583767)

• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 0 6 - 7 0 311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 6 2 - 5 5 5 - 6 0 3 .
Szeged
és
környéke.
• LAKSPED, K Ö L T Ö Z T E
TÉS, nehéz tárgyak s z á l l í tása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. D o b o zokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 3 0 - 6 3 0 4 690 (Szeged) (24989011)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
62 401 318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24887849)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
(24989347)

18

Tanfolyam

A KURZUS BT.
szeptemberben isméi indítja

• LAKBERENDEZŐ
KÖZÉPFOKÚ

• IDEGENVEZETŐ
FELSŐFOKÚ
szaktanfolyamait,
valamim
végzett lakberendezőknek
továbbképző

MESTERKURZUS-L
déleHn9-12 óráig
délután 17-20 óráig
Részletes felvilágosítás,

S
;
'

beiratkozás: 62-442-694
OKÉV nysz.: 06-00904)2

TOVÁRIKÉEZÓ KFT
CSONGRÁD MIOVEI KÍPVISilETE

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:

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

Szeged, Deák F. u. 22.

Oktatást vállal

Internet: w w w . t a n u l o k . h u

Ismét indulnak a BGF.
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar kihelyezett

POSZTGRADUÁLIS
képzései, szeptembertől.
Kérje részletes

tájékoztatónkat!

7\
•90

Kii.

OKÉV ny. sz.: 02-0190-02)

T e l e f o n :

• MOLETTEKNEK nöi felső,
szoknya, nadrág 2400 F t tól. Szeged, Mérey u.-Mars
tér sarki divatáru. (24988837)

(24887979)

12

14

(24887186)

7

Gépjárművezető-képzés

Közúti Közlekedési Szaktanfolyamok Szervezése
JÓ ÚTON JÁR, HA HOZZÁNK TALÁL! KAPCSOLJON RÁ!

Jelentkezni a megjelenés napján, 14-20 óráig lehet
a 62-556-644-es telefonszámon. 024989490

• AZ AUTÓKLUB a u t ó s i s kolája
személygépkocsivezetői
tanfolyamot
indít
szeptember 10-én, 16.00kor Szeged, Kossuth L. sgt.
112.
(Plaza
mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény,
62-550-390,
0 6 - 2 0 - 4 8 3 - 1 6 - 3 9 . (24989330)

Növény

(23976962)

6

Á l l á s t kínál

Nemzetközi Iskolahálózat keres szegedi irodájába
talpraesett, határozott, jó kommunikációs készséggel
rendelkező munkatársakat délutáni, részmunkaidős,

• CSALADI ház 90 nm-es,
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért
eladó,
62289-601. (Öttömös) (24988932)

1 1

Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K , RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (24888000)

Magánház

(24886719)

Hmv.-hely, Táncsics M. út 10.
Tel: 62/242-555

Autó
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• MÓRAHALOM b e l t e r ü letén ház eladó. Harminc
éve épült, összközműves,
1500 nm telek, 110 nm
lakóterület, gazdasági helyiségek
06-20-9414-920

1994. XI. havi, szervokormány,
el. ablak, kp.-i zár, el. tetőablak.
ABS, 1 légzsák, vezetett
szervizkönyv. 1 550 000 Ft. ^
Hitelre is. Használt
I
gépjárműveinkhez f éves f
s
1 000 000 Ft-os balesetbiztosítást adunk ajándékba.

99. X. havi, bordómetái.
86 000 km-rel. 1 740 000 Ft.
El. ablak, kp.-l zár, aut. klíma,
gyári r. magnó. Hitelre is.
Használt gépjárműveinkhez 8
1 éves 1 000 000 Ft-os
|
baleset-biztosítást adunk °
ajándékba.

• RUHÁZATI nagyker t e r mékei forgalmazására üzletkötőt keres. Saját gépkocsi,
vállalkozói igazolvány s z ü k séges. Érdeklődni a 62/555703 vagy 0 6 - 3 0 / 8 2 6 - 3 6 7 0 es telefonszámon. (24989363)

• SZEGED P l a z á b a n l é v ő
ruházati üzletünkbe keresünk kedves, talpraesett e l adókat szakirányú végzettséggel Piacképes fizetéssel Érdeklődni lehet hétköznap 9 - 1 6 óráig a 06-30/
349-98-58-as
telefonszámon. (25089571)

Csempecentrum

Fiat Brava 1.216V SX,

• MULTINACIONÁLIS v á l lalat direkteladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre 280.000 Ft
jövedelem + jutalék mellett.
Önéletrajzokat a megjelenést követö egy héten belül,
az AHICO AIG Life 6721
Szeged. Pusztaszeri u. 27.
szám
alá
várjuk
SMJ9
jeligére. (24989471)

• SZEGED P l a z á b a e g y szerű, betanított élelmiszerkészltö, eladó munkára fiatal. nöi alkalmazottat keresünk.
06-30-2274-355.
(24989474)

(üzenetrögzítő

TERRAKOTTA

(24887965)

• MEGBÍZHATÓ k ő m ű v e seket.
segédmunkásokat
felveszek. Szeged, 06-20/
4 6 7 - 3 7 - 1 7 . (24989048)

területen szerzen gyakorlat.

62/567-835

Apróhirdetése +80 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

(24989465)

Előny: gépészeti és gázipari

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

• HITELÜGYINTÉZŐT k e res lízingcég Csongrád m e gyei kirendeltsége. Minimum
középfokú végzettség, j o gosítvány, W o r d - és Excelismeret szükséges Hasonló
munkakörben eltöltött g y a korlat előnyt jelent. Kézzel
írott, fényképes önéletrajzot
'Lízing 024989465" jeligére
a szerkesztőségbe kérjük.

j
|

TELEFONOS

• A MEDIKÉMIA Rt. felvételt
hirdet
anyagraktáros
munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: targoncavezetői jogosítvány, legalább
egyéves
raktárosi
munkakörben eltöltött g y a korlat.
Jelentkezni
2003.
szeptember 15-ig, az 62/
5 9 2 - 7 5 1 - e s telefonszámon
lehet, naponta 7 - 1 5 óráig.

(24989102)

Tanya

n

NONSTOP

• BIZTONSÁGI ört vállalkozóival, kutyás járőrszolgálatra (objektumőrzés) keresek. önéletrajz, előző m u n kahelyek, telefonszám s z ü k séges. 'Kiemelt jövedelem
024989517' jeligére, Sajtóházba. (24989517)

Autó

1
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0 6 - 2 2 / 5 0 1 - 6 6 5

Tel.: 62/425-805,9-16 óráig.
Akkreditációs lajstromszám:

0010,

O K É V nyilvántartási szám: 070065-02.

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

• INTENZÍV számítástechnika-tanfolyamok.
Merlin
Stúdió Szeged
Érd.: 62/
424-314,
06-30/907-3654
0 6 - 0 2 2 0 - 0 2 . (24988984)

1»
^ T a p p ^ c s ,

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
On a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt.

11998005-04219010-10000001
• ANGOL n é m e t é s / v a g y
számítógép-kezelő
tanfolyamok indulnak szeptember
22-től a STARGATE akkreditált nyelviskolánál. 3 0 % - o s
adókedvezmény jóváírható,
munkaügyi központos támogatás igényelhető. Szeged,
Püspök u. 11/A. 62/421515,
06-70/216-75-08.
(24988152)

• 3 0 % OS szja kedvezmény
nyel ABC-eladó,
ruházati
eladó,
pénztárgépkezelö,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unicornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928.
(24887573)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: közgazdasági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra,
TTK-ra
az
UNICORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szjakedvezménnyel. Érd.: . 6 2 452-288
és
62-481-928
telefonon. Szeged,
Petőfi
sgt. 25. (24786521)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól. Szja-ból 30%. M u n kanélküliek,
gyesesek
a
munkaügyi központ t á m o gatását
igényelhetik!
62/
424-484 Akkreditált képző:
HUNIT-Magyarország
(0129). (24989374)
• TIFFANY TANFOLYAM
indul Szegeden, szeptember
8-án,
15-én.
Kereskedői
hálózat biztosított! 06-20/
593-1866. (24988581)
• ÖZE & MOCZO TÁNCIS
KOLA k o r c s o p o r t o n k é n t
kezdő, haladó szinten, a
Százszorszép Gyermekházban. Beiratkozás: szept. 10.
1 8 - 1 9 - i g , szept. 13. 1 0 - 1 1 Ig. Öze: 0 6 - 2 0 - 5 6 8 9 - 6 3 5 ,
Móczó:
06-20-988-6043
(24988183)

19

Tanya

• SZATYMAZ, IV. k e r . - b e n
(E5-ös úthoz közel) g a z d á l kodásra
alkalmas
tanya
földgáz-, vili.-, vízvételezési
lehetőséggel, ill használattal, továbbá továbbtartásra
és vágni való juhok, b á r á nyok eladók. Érd.: 0 6 - 3 0 /
9674-983. (24989516)
2 0

T é g l a é p í t é s ű lakás

• BUDAPESTEN, V kerületi, 50 nm-es, 1 szoba +
hallos, galériázott, világos,
összkomfortos lakás c s e n des környéken, nívós h á z ban, magánszemélytől e l a dó. Parlamenthez közel! I rányár: 23,7 millió. 06-20/
494-3914. (24988998)
• SZEGED centrumában 47
n m - e s , I. emeleti, e g y s z o bás, galériázható, erkélyes
lakás magánszemélytől e l a dó. Irányár: 12,7 millió, 0 6 30/9062-660. (24989009)
• SZEGED T i s z a - p a r t o n ,
Háló u.
1. szám
alatti
házban, III. emeleti lakás
eladó. 81 nm-es, parkettás,
erkélyes + garázs. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0 6 - 2 0 377-6730. (24887623)
• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné. 3 0 - 4 0 6 - 8 0 1 2 . (24989200)
• ÚJSZEGEDI, 38 n m - e s
gázfűtéses garzon jó állapotban, csendes környéken
8 300.0Q0-ért eladó. 06-20/
542-6242, délután. (24989389)

Az apróhirdetései«
tartálmáért
a kiadó nem vállal
felelősséget!
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MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT

CSOROG A PANNON GSM

Zsolt7 <

Lehet-e világbajnok Erdei

... ^

igj

..

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 kézzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
PADOK

-

*
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KISSNE MOLNÁR BEATRIX

SANTAJÓZSEF

BERTA ISTVÁN

SZÁLKÁI JENONE

gyesen lévő kismama:
- Igen, szombat este magam is
nagy érdeklődéssel figyeltem a
mérkőzést. Erdei Zsolt nagyon
szépen küzdött, bár szerintem a
végére kissé elfáradt. Talán az
erőnlétére még egy kicsit jobban
oda kellene figyelnie. Úgy vélem,
hogy van benne akaraterő, és sok
kitartással biztos, hogy világbajnok lesz belőle. Én hiszek benne!

rokkantnyugdíjas:
- Mindenképpen van esélye a világbajnoki címre, hiszen Erdei tehetséges fiatalember. Most sajnos
nem láttam a mérkőzést, mert
dolgoztam, régebben azonban
nyomon követtem minden mecscsét. Eddigi győzelmei alapján úgy
gondolom, a magyar közönség fog
még Madárnak tapsolni a világbajnoki cím elnyeréséért.

állatgondozó:
- Habár én nem vagyok a boksz
rajongója, mivel meglehetősen
durva sportnak tartom, de Madár
miatt feltétlenül megnéztem a televízióban. Szerintem az első tíz
menete szuper volt. A feleségemmel végig szurkoltunk a mérkőzés folyamán, ezért úgy gondolom, Kokó után most már Erdei
Zsoltnak szurkol majd mindenki.

adminisztrátor:
- Szerintem egy-két éven belül világbajnok lesz Erdei Zsolt. Az
egész család együtt nézte a hét végi mérkőzést. Örültünk a sportoló
győzelmének, szerintem nagyon
dinamikusan küzdött, bár az
utolsó két menet alatt már nagyon izgultunk, de bíztunk benne, hogy fuan Nelongo Pérez nem
üti ki, és ez nem is sikerült neki.

•

POSTABONTAS

Világi és vallási közösség

06-30/30-30-921
lekötelez...

H0R0SZK0P

n ö v e n d é k e k n e c s a k h a l l g a t ó k é n t , h a n e m e l ő a d ó k é n t is v e g y e n e k

m

y
I KOS: A Föld elem hatására talán
MERLEG: Sokan csodálják a
A i kissé nehézkesen indul a nap.
i magabiztosságát. Önnek a maradi
Egészségügyi vonatkozásaiban a csontfelfogású emberekhez is van türelme. A
rendszert, az izületeket, térdek területét
szerelemben viszont ma tanácstalan lehet,
érinti az átvonuló Hold.
pedig több hódolója is akad.
BIKA: Ez a beosztás ugyanúgy
*
I megtelel és elfogadható önnek, mint
bármely más tisztség Elegendő eredménnyel
rendelkezik e beosztás betöltéséhez, inkább
magatartásbeli erényekről lehet szó.

SKORPIÓ:
Sokaknak kell megfelelnie, úgy érzi, és ez kimeríti
energiatartalékait. Fel kell állítania a fontossági sorrendet életében, hogy megfelelően oszthassa be energiáit.

IKREK: Joggal hisz abban, hogy
1 elboldogul a világban. Jól tudja érvényesíteni elképzeléseit a munkahelyén.
Változtatásokat h a p a t végre otthoni életében, lepje meg barátait, vagy családtagját.

^ L v NYILAS: Ezen a héten sikeres
f lesz a munkájában. Minden amibe
belekezd sikerül. A diplomáciai adottságaira
szüksége lesz a hét folyamán, főként
egy-egy kemény konfliktus megoldásában.

^ ^ j RÁK: Megváltozhat az anyagi ja^ ^ I vakhoz való viszonya, egész értékrendje alaposan átalakul. Ebben az időszakban inkább adjon, minthogy várjon arra, hogy másoktól kapjon.

í BAK: Amikor érzései nem befoZ M k . \ lyásolják döntéseit, ön könnyedén,
remek gyakorlati érzékkel kezeli az anyagi
természetű kérdéseket, ha valamennyire sikerül kordában tartania az érzelmeit.

fij
j OROSZLÁN: Valaki a környezeté* * l b ő l nagyon bízik önben, teljesen
megnyílik ön előtt, így néhány bizalmas információhoz jut. Egy hirtelen alakult barátság
elmélyülhet. Sikere titka: legyen rámenős.

VÍZÖNTŐ: Szeretetre méltó és
társaságkedvelő annak ellenére,
hogy Szaturnusz-hatásaként néha igényli az
elvonultságot, mikor is elmélyedhet gondolataiban.

/ k l s Z Ú Z : Mivel általában személy^ ^ i t e l e n ü l munkálkodik és ráadásul
még érzéketlen is, az óriásvállalatok ideális
vezetője lehet. Az igazgatói pozíciót szinte
önnek találták fel.

í ; HALAK: Minél inkább próbálja
^ ^ I bizonyítani, hogy szükség van önre,
annál jobban felhívja magára azok figyelmét, akik megkérdőjelezik, hogy egyáltalán
szükség van-e az munkakörére.

részt a következő konferencián, amelyen az exetegikai módszerekkel
foglalkozunk. Remélve, hogy az előadásokból szerkesztett kötet anyaga tankönyvként is szolgálhat a különböző felekezetű teológiai fakultások számára.
A konferencia vendégeit fogadta Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök és levélben köszöntötte Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek. A résztvevők és előadók igen hálásak voltak azért, hogy a
MKPK kiemelten támogatta ezt a konferenciát.

W

BENYIK GYÖRGY

Egy csalódott szavazó
A Gyurcsány-botrány óta figyelem az elkövetők hovatartozását,
íme a statisztika: Gyurcsány
(MSZP]: Balatonőszödi villa,
Gyurcsány (MSZP] Miniszterelnöki Hivatal Klubja; K & H botrányban: László Csaba (MSZP),
Kovács László (MSZP) barátnője
révén, Lampert Mónika (MSZP)
férje révén, Magyar Bálint
(SZDSZ) lakásvásárlási hitele,
Sulinet-botrány,
MedgyessyGresham palota, Rácz Péter
(MSZP) a Magyar Úttörőszövetség ügyvezető elnöke: csillebérci

vadászház, Kiss Elemér (MSZP)
Nemzeti Autópálya Rt., korrupció, és még sorolhatnám!! Csupa
szociálisan magukat segítő szakértők! Akkor ki kit nyúl le, elvtársak?! És nekünk mi marad?
Ezek után úgy gondolom, nekünk a nadrágszíj-megszorítás, a
gázszámla, a villanyszámla, az
autópályadíjak, a súlyadó, a tandíj, az emelt gyógyszerárak stb...
Nem erről volt szó!
Egy csalódott és a másik oldalra
átpártoló szavazó
(Név és cím a szerkesztőségben)

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.

beteg hozzátartozóját csak többórás várakozás után hívták be.
Milyen sürgősségi ellátás az
ilyen, miért nincs elegendő orvos, így ugyanis akár meg is halhatnak a betegek.
MEGÁLLÓK

K.-né azt panaszolta, hogy a tömegközlekedési eszközök a járdaszigettől messze állnak meg.
Ezért a mozgáskorlátozottak, az
idősek nehezen tudnak le- és felszállni.

NYELVISKOLA

A 30/383-3144-es telefonról jelezte egy nyugdíjas olvasónk,
hogy rendszeresen nyelvtanfolyami ajánlatokkal zaklatják. Véleménye szerint korlátozni kellene az ilyen jellegű üzletkötői
munkát, hiszen az felér a zaklatással.

KENYÉR

Sz. K. nem tartja jónak, hogy
egyes üzletekben nem vágják
ketté például az egy kilogrammos Alföldi kenyeret. A mai
árak mellett miért vegyen többet az, akinek fél kg is elég
lenne?

EMLÉKMŰ

FENYŐK

Az aranycsapatnak a Tömörkény gimnázium előtt, vagy a
Sellőháznál kellene emléket állítani, javasolja H. Zs.

A 30/565-4915-ös telefonról érkezett SMS írója az újszegedi fenyőerdő megmentését szorgalmazza.

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS

A világi és a vallási közösség egymásra hatásával foglalkozott a szeptember 1-3. között megrendezett szegedi nemzetközi biblikus konferencia, mely ebben az évben 15. alkalommal ült össze. A hat külföldi
Mára kérdeztük:
előadó magas tudományos reprezentációt jelentett. Joachim Gnilka,
aki a pápai biblikus bizottságnak is tagja, visszatérő vendég és a jeruzsálemi anyaegyházról tartott eladást. Brachet J. Y. a franciaországi
Lehet-e világbajnok
Rennesből érkezett., J. Broz a prágai Károly egyetemről, Soumeka AnErdei Zsolt?
na a tesszaloniki egyetemről, Görögországból, Peres Imre a szlovákiai
Komarnóból, Caesare Bissoli Rómából, a szalézi egyetemről, Chirilla
foan pedig a kolozsvári egyetem ortodox tanszékéről. A PPKE-et Rokay Zoltán dékán és Frőhlich Ida dékán asszony, jeles qumrán szakérKövetkező
kérdésünk:
tő képviselte. Az evangélikusokat Jutta Hausmann, a reformátusokat
többen is képviselték, első alkalommal Pásztor János is.
Hegtalálta-e
A 23 előadás kétségtelenül próbára tette a 164 hallgató befogadóképességét, akik végig figyelték a konferenciát. A konferencia megszoa nagy Ő-t?
kott vendégein kívül nagy számban megjelentek még a teológiai fakultások hallgatói is. Számos katechéta és pap is érdeklődéssel hallKüldje el válaszát
IGEN
NEM
gatta az előadásokat. Talán a legutolsó előadás, amelyet Zamfir Koa kérdés napján 17 óráig,
S M S - b e n ! ( I G E N v a g y N E M ) ! Ai SMS számlázása normál tarifa -zenri történk.rinna kolozsvári docens tartott, keltette a legnagyobb érdeklődést. Ieremiás politikai próféciájával és kortársai próféciáival foglalkozott.
Ezzel ráirányult a figyelem a vallási közösség prófétai küldetésére.
Korábban ezt egy szintén vallásos társadalomban kellett beteljesíteni,
Szavazhat az interneten i s : www.delrnagyar.hu
ma egy szekularizált társadalomban. Mindenki egyetértett azzal,
hogy nem elegendő, hogy az egyháznak van szociális tanítása, ha a
tagjai nem valósítanak meg egy szociális programot.
E-MAIL ÜZENET
Döbbent érdeklődést váltott ki Szécsi lószef előadása a Talmudban
olvasható abortuszellenes rendelkezésekről. Ebben feltárult az ókori
világ gondolkodóinak dilemmája: mikortól tekintsék a magzatot élőnek. De az is világossá vált, hogy a keresztény vallásos álláspont megA közelmúltban alaposan kioktattak a szegedi Nagyáruház pénztárá- fogalmazásához nem elegendő a Biblia ismerete, hanem szükséges a
nál. Erdélyi rokonokat várván, vettem szögedi csemegepaprikát, vege- kérdés természettudományos megközelítésével is foglalkozni. A valtát kb. 2 ezer forint értékben. Az első pénztárhoz mentem, tízezressel lási válasz - a társadalmi kérdésekre, vagy egyéni problémákra - csak
fizettem. A hölgy haragosan kioktatott, hogy a sarki kiflisnél vehettem a szaktudományos ismeretek tükrében adható meg.
volna egy kiflit, ott fölváltották volna a pénzem. Előző napon, 12-én
A konferencián mutatta be Thorday Attila, a PPKE pasztorális tavolt a fizetés, nem volt más. Kilencvenéves vagyok, 2000-ig Erdélyben nára az általa szerkesztett leromos-biblia-kommentár három kötetét.
tanítottam, de nem ilyen modorra a drága kis székely gyerekeket.
Ez a nemzetközileg is elismert munka, magyar fordításban, nagy
GYÖRGY ALADÁRNÉ, SZEGED
mennyiségű katolikus szakirodalmat tett hozzáférhetővé.
A konferencián megfogalmazódott az az igény is, hogy a teológus

A jó modor

B. J.-né Dorozsmáról járt hetekig
Újszegedre kezelésre. A bottal
közlekedő hölgy azt sérelmezte,
hogy a Mars téren a trolimegállóban nem tudott soha leülni a hajléktalanok miatt a padra. Véleménye szerint több padot kellene
ott elhelyezni, ha nem tudják eltávolítani onnan ezeket az asszonyokat. A rókusi templom előtt
is hajléktalanok lakhelye mindegyik pad.

Sándorfalvi olvasónk panaszolta,
hogy a kórház ügyeletére bevitt

PANNON G S M
Az élvonal .

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
TÓTH BENDEGÚZ
Szeptember 6., 18 óra 10 perc, 3330 g. Sz.:
Kiss Éva és Tóth Gyula (Szeged).
KINCSES MÁTÉ
RÓBERT
Szeptember 5., 16 óra, 2 perc, 3940 g. Sz.:
Koha Tímea és Kincses Tibor (Szeged).
BERÉNYI DORKA
Szeptember 5., 11 óra 17 perc, 3 8 8 0 g. Sz.:
Paprika Szilvia és Berényi Gábor (Kelebia).
ZSEMBERI ZORA
Szeptember 5., 21 óra 5 perc, 3 0 1 0 g. Sz.:
Futó Ildikó és Zsemberi Marcell (Szeged).
NEBL BERNADETT
Szeptember 6.. 17 óra 25 perc, 3 3 4 0 g. Sz.:
Prohászka Anita és Nebl László (Császártöltés).
MIKHÁZI ZSOMBOR
Szeptember 6 „ 10 óra 50 perc, 4 0 3 0 g. Sz.:
Pálfi Andrea és Mikházi Tibor (Szeged).
DÓSA DORINKA ZOÉ
Szeptember 6., 11 óra 23 perc, 3 4 6 0 g. Sz.:
Lengyel Andrea és Dósa György (Szeged).
ODROBINA HANNA
Szeptember 6 „ 12 óra 30 perc, 3410 g. Sz.:
Halmos Andrea és Odrobina László (Szeged).
BÁRSONY RÉKA PETRA
Szeptember 6., 13 óra 20 perc. 3180 g. Sz.:
Savanya Ildikó és Bársony Csaba (Csanádpalota).
TAKÁCS K I T T I
Szeptember 6., 12 óra 53 perc, 3 3 4 0 g. Sz.:
Szeberési Csilla és Takács Lajos (Kistelek).
BÚZA DÁVID ÁDÁM
Szeptember 6., 11 óra 8 perc, 4 1 5 0 g. Sz:
Gál Anna és Búza Csaba (Baks).
NESZZECSKÓ NINETT
DORINA
Szeptember 6., 21 óra 13 perc, 3 4 1 0 g. Sz..
Varga Anita és Neszzecskó Zsolt (Szeged).

PAPPADAM
Szeptember 7 „ 12 óra 10 perc, 3 1 2 0 g. Sz.:
Konkoly Szilvia és Papp Zoltán (Szeged).
REMETE ROLAND
Szeptember 8., 5 óra 46 perc, 3 1 9 0 g. Sz.:
Kis Anita és Remete Róbert (Szeged).
NYILAS ENIKŐ
Szeptember 8., 8 óra 16 perc, 3 6 9 0 g. Sz. :
dr. Turai Krisztina Anna és Nyilas István
(Szeged).
VÁSÁRHELY
LÁZÁR BETTINA BIANKA
Szeptember 6., 3 óra 4 0 perc, 3 6 0 0 g. Sz.:
Péter Andrea és Lázár Lajos (Hódmezővásárhely).
VÍG HENRIETTA
Szeptember 7., 3 óra 35 perc, 3330 g. Sz.:
Mészáros Mónika és Víg Attila (Hódmezővásárhely).

SZENTES
STRICSKÓ JANKA
Szeptember 5., 6 óra 25 perc, 3 2 0 0 g. Sz.:
Hajdú Ágnes Erzsébet és Stricskó Pál Tibor
(Békésszentandrás).
URBANICZKIBALÁZS
Szeptember 5., 10 óra 5 perc, 4 2 3 0 g. Sz.:
Patyi Ildikó és Urbaniczki Pál (Csongrád).
ERDŐSI BEATRIX DALMA
Szeptember 5., 17 óra 35 perc, 3 5 0 0 g. Sz.:
Szabó Andrea és Erdősi Attila (Cserkesző18).

MOLNÁR ETELE FÁBIÁN
Szeptember 5., 20 óra 55 perc, 2 8 8 0 g. Sz.:
Kajla Ildiké és Molnár Etele György
(Szarvas).
MOLNÁR GERGŐ
Szeptember 7., 9 óra 10 perc, 3 4 7 0 g. Sz.-.
Torma Krisztina és Molnár Attila (Csongrád).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
óráig. Helye.- Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
Ma a balesetet szenvedett személyeket
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veSZEMÉSZETI ÜGYELET
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórs.o.s.
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kliA telefonszám díjmentesen hívható a megye
nikán látják el.
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .
FELNŐTT KÖZPONTI
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
VÁSÁRHELYEN
ÜGYELET
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
MAKÓN
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
GYÓGYSZERTÁR
ÜGYELET
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3 „
este 8-tól reggel 7 óráig Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
Csak sürgős esetben!
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
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PONT
O
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZJ NAGYTEREM
Du. léi 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Lara Croft: Tömb Raulét - Az
élet bölcsője. Színes, m. b. amerikai
lilm.

BELVÁROSI MOZI FOMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Boldog születésnapol! Színes
magyar film;
du. fél 7 óra: Vénusz szépségszalon.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. 4 és IS 9 óra: Hogy szeretsz?
Színes dánfilm;du. negyed 7 óra:
Tesó. Színes magyar film.
PLAZACINEMA
CITY
Túl mindenen: 16, 20.15 óra.
Segítség bal lettem: 13, 14.30 óra.
Chaibe angyalai 2: 18.15 óra.
Doktor Szöszi Z 13.30, 15.45,
17.45, 19.45 óra.
Tomh Rider 2: 14.30, 17, 19.30óra
Szindhád: 14.15 óra.
A sorsdöntő nyár 16, 20 óra.
Azontsság: 18 óra.
MmV áímxhk a lány: 14.45, 17,
19.15 óra.
A fülke: 14.45, 16.45, 18.45, 20.45
óra.

TemunátorA 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra.
Oviapu: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
óra.
Malacka a hős; 13.45 óra.
Az igjazság órája: 15.15, 19.45 óra.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt 17.30 óra.
VASÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Hajó a vége. Színes amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Vitathatatlan. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Londoni csapás. Színes
amerikai akcióvígjáték; este 8 óra: A

sötétség leple. Színes amerikai
horrorfilm.
KÖZÉLET
SZEGED
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde
út 42.)
de. 10-től du. 6 óráig,
a vadaspark (Kálvária sgt) de. 9-től
17 óráig várja a természetet kedvelő
látogatókat
KONCERT
SZEGED
A Szegedi Tudományegyetem
juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Kar Enek-Zene Tanszékén
(Hattyas sor 10.1. em. 821.) du. 5
órakor
Marosvári Dorottya és Maczelka
Noémi kétzongorás hangversenye.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a Király Kőnig Péter
Zeneiskolában:
A Lassus énekegyüttes boldog napjai
címmel vcndéfpzercplés az
Oiömkonociten. Közreműködik: a
kórus és Hadohásné Bálint Zsuzsa
magánénekes. Művészeti vezető:
Edémé Erid Kornélia. Zongorán
közreműködik: Bodoláné Szabó
Erika. Házigazda: Bcslin Anita, a
Sze^di Rádió szerkesztője.
A JATEMubban este 9 órakor
Ez Gáz! Együttes folk nick koncertje.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A MÉH RL-ben (Bocskai u. 8.)
megnyílt Siflis Géza festő-fafaragó
kiállítása Megtekinthető
szeptember 26-áig, hétköznap 8-tól
17óraig.
A várban (Stefánia) megnyílt
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén címmd, régészeti
leletek a madarast szarmata
temetőből (Bács-Kiskun megye) a
kiállítás. Megtekinthető november
2-áig, naponta 10-től 17 óráig,
(hétfőn szünnap).
A Kuss Galériában (Vár a. 7.)
megnyílt
Ibpp György grafikai és tűzzománckiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig naponta 10-tól 18
óráig.

A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-tól 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász n. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-től du. 6 óráig.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXT1. Nyári Tárlat Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó
képet ad a hazai szobrászat, festészet
és grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-tól 18
óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-ái& az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt 6-tól 24
óráig
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
látogatható: keddtől péntekig 15-tól
18, szombaton 13-tól 16 óráig
vasárnap szünnap.
VÁSÁRHELY
Tbrnyai János Múzeum - 4.
Kerámia Szimpózium; Szkíták régészeti kiállítás. Állandó kiállítás:
az újkor és a rézkor művészete,
Hódmezővásárhely művészete, Kiss
Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-tól 17,
kedden 10-tól 15 óráig hétfőn
szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva: 13tól 17 óráig

Minden héten más és más akcióval lepjük meg
a Délmagyarország és a Délvilág előfizetőit!

FIGYELJE HIRDETÉSEINKET!

KSKT&, KfcíTé,
K ^^Ptíf
8 nap már 39 900 Ft/fotol!
AKTUÁLIS AJÁNLATAINKBÓL:
autóbusszal
• FIRENZE-RÓMA-PISA-ELBA
10.21-26.
• LONDON-WINDSOR-OXFORD
10.17-23.

69 900 Ft/f
58 900 Ft/fő

repülővel
•TUNÉZIA 8 nap. hotel*** + fp.
• EGYIPTOM 8 nap, hotel*'* + fp.
• MAROKKÓ 8 nap. hotel**" + fp.
• CIPRUS 8 nap. hotel** + fp.

59 900
69 900
89 990
96 990

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

OTTHON VAN!
Ha n e m előfizetőnk, a Gold Sun
Travel negyedéves előtizeléssei
ajándékozza m e g Öni!

Szeptember hónapra szóló előfizetési szelvényét vigye magával,
vagy kérésére ügyfélszolgálati irodánkban igazolást állítunk ki.
További bőséges tengerparti ajánlatok egyéni utazással is!
Keresse belföldi üdüléseinket, sítúráinkat!

^TRAVEL

GOLD SUN TRAVEL UTAZÁSI IRODA
• Szeged, Kárász u. 15. T.: 62/552-552
• Szentes, Kossuth tér 5. T.: 62/560-160

mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat, 7. Tiltott utak (ism.) [16|
10.00 Önök kérték! Kívánságműsor (ism.) 10.55 Új-Zéland természeti világa Japán természetfilm-sorozat, 2. A betelepített állatok szigete 11.25 A pókok világa Japán természetfilm 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Dilizsaruk Angol komédiasorozat. Ezek a gyerekek... (ism.) [16]
13.40 Dilizsaruk Angol komédiasorozat. Útőrület (ism.) (16)
14.15 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 14.40 Ünser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 15.05 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 15.35
Kedvenc állatom Francia gyermekfilmsorozat. Dimitrisz és a
méhek (ism.) 15.50 Androméda
Amerikai sci-fi sorozat, 9. Bűvös
labirintus (ism.) [16] 16.35
Spányi Antal püspök 16.55 Maradj velünk! Találkozás Jézussal
17.00 Katolikus krónika 17.30
Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50 Tempó! Francia
szórakoztató sorozat. Madison
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
18.30 Uniós pályázati kalauz
18.35 Don Matteo Olasz bűnügyi
tévéfilmsorozat. Bűntény az egyetemen (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 „Nem csak a 20 éveseké a
világ" Szenes Iván írta (ism.)
21.05 Romajális
22.00 Kedd este Benne: Híradó
22.30 Tv Sziget
23.00 Panoráma [16]
23.35 Maxim \fengerov - Szívből
szóljon Angol zenés film
(ism.)
0.30 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató,
vidám reggeli csevej 8.50 Stahl
konyhája 8.55 Tripla vagy semmi
Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.20 Maria Del Carmen
Mexikói filmsorozat, 5. 10.15
Teleshop 11.15 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12| 11.45
Will és a haverok Amerikai ifjúsági sorozat, 4. Bella, mint Hamupipőke 12.35 Múvészpánik Amerikai vígjáték 14.45 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 15.10 Charlie - Majom a családban Német
családi kalandfilmsorozat, 18.
Charlie kirúg a hámból 16.05 )ó
barátok Amerikai vígjátéksorozat, 163. 16.35 Jakupcsek (12]
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 144. 18.30
Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja [12]
19.45 A nagy Ó Romantikus
mese valós szereplőkkel 112]
20.55 Szeret, nem szeret
Napi komédia [12]
21.15 Get Carter Amerikai
akciófilm [16)
Közben: kenósorsolás
23.15 Jó estét, Magyarország!
0.00 Propaganda
Kulturális magazin
0.30 Jadviga párnája
Magyar film [12)
2.50 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) 112)
3.30 Vers éjfél után
K L U B
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25
Terra Nostra Brazil filmsorozat,
148. 10.15 Játékzóna 10.20 Top
shop 11.25 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
13.10 Fókusz-portré |12| (ism.)
13.40 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.25 Fedőneve: Puma Német akciófilm-sorozat, 9. Pénzbehajtók 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A
szembesítőshow (12] 17.25 Mónika - A kibeszélőshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [ 12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2147-2148.
21.00 Harmadik műszak
21.50 Szupermozi: Sárkányok
harca Amerikai akciófilm
23.30 XXI. század [12]
0.00 Találkozások - este
Sztármagazin [12]

0.10 Híradó - Késő esti kiadás
0.15 Sportklub
0.25 Művészbejáró: A Kék Hold
völgye Amerikai film, 2/2.
1.55 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] (ism.)
D U N A
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Mondák a magyar
történelemból 8.25 Magyarország
kincsei 8.30 Műsorismertetés
8.35 ízlések és fotonok 9.00 Váltó 9.30 Hattyúdal Magyar játékfilm 11.05 Kő Pál 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör
12.30 Viaszfigurák és gondolatok
13.15 Virtus 13.45 Kézművek
13.55 Balatoni barangolások
14.15 Magyar gyárak a millennium korában 14.40 Az élet megpróbáltatásai 15.30 Önkéntes
Odüsszeia 16.00 Klipsz Könnyűzenei műsor 16.30 Ót órai zene
16.35 Boszorkányper az akadémián 17.25 Felelet az életnek
18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 A Random-átjáró
19.00 Égtájak
19.30 Mese
20.00 Sodrásban
21.50 Tisza - Ószi vázlatok
22.10 Gong
22.50 Sunyi vadász, a róka
0.20 Debussy: Amit a nyugati szél
látott 0.25 Vers 0.30 Himnusz, műsorismertetés 0.35 Híradó, sport
1.00 Mese 1.10 Emlékek egy városról 1.40 A másik oldal 2.05 W
Rövidjátékfilm 2.40 Gong 3.20
Amiről a kövek mesélnek

háló - országismereti játék (élő közvetítés) 17.30 Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Pénzháló országismereti játék (élő közvetítés) 18.30 Fókusz 19.00 Híradó
19.15 Kalendárium 19.30 Vidot
színházi Fesztivál - Nyíregyháza élő közvetítés 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 Nyitott világ: régi magyar mesterségek, 2. rész 21.00 Trópusi hóség. M. b. kanadai bűnügyi
tvfilm-sorozat 65. rész 22.00 Bence-show 22.30 Nyári élményeink: a
mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál 23.00 Képújság

TV
vÁsÁiMiYi vAflosi mvtaó
16.00 Vásárhelyi Magazin (keddi
ism.) 17.00 Gyerekeknek: Fecsegő
tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20
Cella. Amerikai akciófilm (fsz:
James Woods) 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Gazdasági
Trianon kapujában vagyunk - Gazdagyűlés Vásárhelyen, ÍI. rész 0.00
Képújság

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

FM 95.4 ív^Rádió88
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00-16.00
Közvetítés a parlament üléséről
16.00 Napnyugta 18.35 Telesport
Olimpiai magazin
19.45 Esti mese Benedek Elek
meséi. Magyar
mesefilmsorozat.
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő Közéleti
szolgáltatómagazin határon
innen és túl
22.00 A malom asszonya Dán
tévéfilmsorozat, 7. [16|
22.50 Záróra
23.55 A malom asszonya Dán
tévéfilmsorozat, 1. [16]
0.50 Ablak-praktikus 1.20 Panoráma [ 16| 1.50 Úton Európa-magazin
2.20 Sorstársak Rehabilitációs magazin 2.45 Haydn-fesztivál A Budapesti Vonósok hangversenye a fertődi Esterházy-kastélyban 4.20 Telesport Olimpiai magazin

SZEGED
T E LEV í Zlój
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő
válogatás (ism.) 8.00 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: régi magyar mesterségek
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak
(h) 16.00 Egészségmagazin (h)
16.30 Elfelejtett falvak |h). 17.00
Pénzháló - országismereti játék élő közvetítés 17.30 Kimba (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.15 Pénzháló - országismereti
játék - élő közvetítés (h) 19.00
Híradó 19.30 Vidor Színházi
Fesztivál - élő közvetítés (h)
20.00 Estelő 21.00 Trópusi hő
ség, 65. rész. Kanadai bűnügyi
tv-film 22.00 Híradó (ism.) 22.30
Képújság

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

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Mariann 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter. Tel.: 06-30-30
30-244 és 44-22-44 20.00
Euro-express Dénes Tamással 22.00 Sztársáv Várkonyi
Attilával
nádi é l . 9 7 , 6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor, téma: a
Felvételi Információs Szolgálat munkája, felvételi nyílt
nap. Vendég: Kabarcz Zsófia,
a FISZ sajtószóvivője 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
16.00 Női magazin 20.15
Kvízválasztó, zenei válogatás

A nap filmje
RTL KLUB

21.00 Szupermozi:
Harmadik

műszak

amerikai film

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Deszki

magazin

20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged

wwmS Umivuió
CIO
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Aréna (ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10
Mese 19.15 Fogadóóra 22.00 Szeged hírek (ism.)

mm
A

K

Ó

6.00 Hatlábú birodalom 6.30 Nyitott világ: régi magyar mesterségek
7.00 Torna csontritkulás ellen 7.30
Megkülönböztető jelzés (ism.) 7.30
Határmagazin (ism.) 8.00 Híradó
(ism.) 8.15 Kalendárium 8.30
Kimba 9.00 Képújság 17.00 Pénz-

Fsz.: Michael Beach, Eddie
Cibrian, Molly Price, Kim
Ravel, Anthony Ruivivar,
Skipp Sudduth, Jason Wiles
Tűzgyújtó. Tűz üt ki egy élelmiszer-áruházban - Bosco és
anyja is az üzletben reked.
Bosco mindenkin megpróbál
segíteni, de amikor egy fiatal
anya a szeme láttára hal meg,
megesküszik, hogy a gyújtogató nem viheti el szárazon. Doc
randevút kér az egyik csinos
áldozattól, a makacs Davis
pedig megint bajba keveredik,
miközben az egyik főrendőrt
fuvarozza.
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Az amerikai játékos egyetlen szettet bukott a tornán

Roddick nyerte a US Opent Győzött a Floratom
ASZTALITENISZ

TENISZ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az amerikai Andy Roddick
nyerte a férfi egyest az év utolsó
tenisz Grand Slam-tornáján, a
New York-i US Openen, miután
a döntőben három játszmában
legyőzte a spanyol Jüan Carlos
Ferrerót. Roddick pályafutása
első GS-trófeáját gyűjtötte be.

Győzelemmel kezdte N B I A csoportos szereplését a Floratom-Szeged
férfi
asztalitenisz-csapata. A Tisza-parti gárda
azzal az Erzsébettel mérkőzött a
nyitókörben, amellyel az előző

KICK-BOX
MUNKATÁRSUNKTÓL

A két évközi forduló és a nemzetközi eredmények alapján tizennégy egyesület negyven versenyzője vett részt a szegedi
Etelka soron rendezett kickboksz országos bajnokság lowkick és WAKO thai-boksz fináléján. A Tigers-kupa 2003 elnevezésű viadalon a low-kick
Andy Roddick a New York-i Flushing Meadowsban pályafutása elszabályrendszerben három kaső Grand Slam-győzelmét aratta.
MTI-fotó: Charles Krupa
tegóriában, míg thai-bokszban
egy súlycsoportban végzett háA harmadik, s egyben utolsó tása során először diadalmasko- zigazda sportoló az élen. A Tigers kitűnősége, Rácz Dénes
játszmában 3:2-es Roddick-veze- dott Grand Slam-tornán.
A győztes Andy Roddick egymil- mindkét szakág - 8 1 kg-os küztésnél az amerikainak két lehetősége is volt a játék elnyerésére lió, a vesztes Jüan Carlos Ferrero delmét megnyerte. Kiss Károly
- s ezzel a mérkőzés sorsa is el- 500 ezer dollárt kapott a US Ope- a - 5 7 kg-ban szintén ezüstéremmel zárt. A klubok pontdőlni látszott ám a spanyol vé- nen nyújtott teljesítményéért.
gül fogcsikorgatva megnyerte az
Andy Roddick: - Egészen kis versenyét a hazai csapat, a Tiadogatását, s egyenlített. A ten- korom óta erről a csodálatos si- gers SE Szeged nyerte. Hódmegerentúli nagyon biztosan hozta kerről álmodoztam, és végre zővásárhelynek is jutott egy
a szerváját, a spanyol azonban megvalósult. Még most sem tu- érem Vásárhelyi Zoltán révén
fáradni látszott, megingott, s el- dom elhinni, hogy valóban meg- a - 9 1 kg-os küzdelemben.
lenfele ezt azonnal ki is használ- történt, s én győztem.
A megyei sportolók eredméta, a 8. játékban elnyerte Ferrero
Jüan Carlos Ferrero: - Az nyei. Low-kick, -57 kg: 2. Kiss
adogatását, s ezzel megpecsételő- egyik szemem sír, a másik meg Károly. -67 kg: 1. Sóki András.
dött Ferrero sorsa: Roddick sem- nevet, hiszeh elvesztettem a -81 kg: 1. Rácz Dénes, 2. Nóvák
mire nyerte saját adogatását, s döntőt, de hétfőtől én vagyok a Ferenc. -91 kg: 1. Meiszter Gávégül 1 óra 43 perc alatt pályafu- világelső.
bor, 2. Vásárhelyi Zoltán (Hód-

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az imádott
férj, édesapa, gyermek, vő, testvér, sógor és
rokon,
ARANY LÁSZLÓ
életének 50. évében, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Búcsúztatása szeptember
10-én, 16 órakor lesz a Deszki temetőben.
„
Gyászoló szerettei

073989787
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. FARKAS CSAMANGÓ
FERENC
68 éves korában, hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése szeptember 11-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
025089566
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, •
BARABÁS ILDIKÓ
42 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 10-én, 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
025089537
Gyászoló lányai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
általunk és ügyfeleink által ismert és
szeretett munkatársnőnk (volt
Csongrád Megyei Bíróság dolgozója),
BARABÁS ILDIKÓ
életének 42. évében, hosszú szenvedés után örökre itthagyott bennünket. Hamvasztás utáni temetése
szeptember 10-én, 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
Szeged, Török u. 9. szám alatti
025089532
közjegyző

után tartotta megszerzett előnyét
a Floratom, 4:2-re, 6:4-re és 8:6-ra
is vezettek. Összekapták magukat
a vendégek, 8:8-nál egyenlítettek.
Szerencsére Göndös Gábor és
Szollár Viktor - remekül játszott a
szabadkai születésű versenyző keze nem remegett meg, így a végén szoros csatában, fontos
10:8-as sikert könyvelhettek el Sípos Attila tanítványai.
FLORATOM-SZEGED-ERZSÉBET 10:8.

Rácz Dénes duplázott

NEW YORK (MTI)

Férfi egyes, döntő: Andy Roddick
(amerikai, 4.)-Juan Carlos Ferrero 6:3, 7:6(7-2), 6:3.
A hazai közönség előtt teniszező 21 éves Andy Roddick kezdett
jobban, rendkívül kemény, pontos és agresszív alapvonaljátékával már a negyedik gémben elnyerte Fererro adogatását, s előnyét egészen a szett végéig megőrizte. Az amerikai, aki a hálónál
is könyörtelenül fejezte a pontokat, 27 perc alatt nyerte meg az
első játszmát a nála két esztendővel idősebb Ferrero ellen.
A folytatásban az idei francia
nyílt teniszbajnokságon diadalmaskodó spanyol klasszis összeszedte magát - nagy ritkán még a
hálóig is előremerészkedett - és
egészen 6:6-ig fej fej mellett haladt a két játékos. Igaz, Roddick
is többet hibázott ebben a játszmában. A rövidítés elején kivételesen szép labdameneteket láthatott a közönség, ám a hétfőtől világranglista-vezető Ferrero hiába
tett meg mindent az egyenlítésért, a bátran kockáztató Roddick végül megnyerte az összességében 40 percig tartó második
felvonást. Az amerikai ebben a
szettben 11 foghatatlan adogatást küldött ellenfele térfelére,
míg Ferrero csupán hármat, a
nyerő ütések száma pedig 18-14
volt a javára.

idény záró fordulójában nem
mindennapi meccset játszott.
Akkor a tét - igaz, egy osztállyal
lejjebb
a bronzérem megszerzése volt. A szegediek nyertek,
így harmadikok lettek.
A mostani összecsapás is fontos
volt, hiszen egy győzelem nagyot
lendíthet egy csapaton. Simán
hozták a párosokat a hazaiak, a
Lukács, Szollár és a Bohács, Gondos duó is nyerte a meccsét. Ez-

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk
BÁRÁNYI MIHÁLY,
51 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 10-én, 17 órakor
lesz a Dóci temetőben.
025089617
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SIMON ISTVÁN
84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 11-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
024988780
Gyászoló család
Tudatjuk, hogy
NYÁRI IMRE
68 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 10-én, 15 órakor
lesz a Domaszéki temetőben.
025089581
Gyászoló család
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy
FARKAS ANTALNÉ
TÓTH ILONA
életének 78. évében, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 12én, 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
07A0887A/1

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. KISPÁL BÉLA
életének 74. évében, házasságkötésének 55. évében, nagyon hoszszú, végtelen türelemmel viselt
betegségben itthagyott bennünket. Utolsó útjára a Dugonics temetőben kísérjük szeptember 12én, 11 órakor.
025089540
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BOLLA KÁROLY
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024989156
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
NÉMETH LAJOSNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
025089565
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama,
NAGY PÁLNÉ
FILÓ ILONA
életének 79. évében, hosszú ber
tegség után csendben elhunyt. Kívánságára szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra.
Gyászolják: fia, lánya, unokája
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PALYA GÁBOR
Tisza Volán n y u g d í j a s a
életének 72. évében elhunyt. Búcsúztatása szeptember 11-én, 14kor lesz a Gyálaréti temetőben.
n™»»™»

Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

ÖZV LUKÁCS
ANDRÁSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet
mondunk az Alsó kikötő sori idősek otthona dolgozóinak áldozatos
munkájukért.
: 025089538
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Nagyszerű meccseket, látványos csatákat hozott a low-kick és
thai-boksz ob szegedi döntője.

mezővásárhelyi T&M). Thaiboksz, -57 kg: 2. Kiss. -81 kg: 1.
Rácz. A nem jelöltek a Tigers SE

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiú, édesapa, testvér, sógor,
nagybácsi és rokon,
SLMON ERNŐ IMRE,
Hódmezővásárhely, Könyves u.
13/a szám alatti lakos életének
49. évében, váradan hirtelenséggel
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 11-én, fél 3
órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
024989203
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TAKÁCS IMRE,
Hódmezővásárhely, Balassa u. 12.
szám alatti lakos életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése
szept. 10-én, 9-kor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
025089534
Gyászoló család

versenyzői. Felkészítők: Stricz
Richárd, Szabó Sándor, Molnár
Csaba.

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
OZV DEÁK IMRÉNÉ
FEKETE-NAGY ILONA,
Szentes, Pöltenberg u. 3. sz. alatti lakos 52 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása szeptember 11-én,
csütörtökön, 11 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

024989309

A

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
"I '
BÍRÓ IMRÉNÉ
TÓTH
ERZSÉBET,
Fábiánsebestyén, Honvéd u. 7.
sz. alatti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 11én, csütörtökön, 15 órakor lesz a
Fábiánsebestyéni temetőben.
Gyászoló család,
Fábiánsebestyén

GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, betegséget
legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így
búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagyapa, keresztapa,
élettárs, nagybácsi, unokatestvér,
rokon és jó barát,
TÖRÖK MIHÁLY,
a Dégáz volt dolgozója,
Hódmezővásárhely, Kisfaludy u.
47. szám alatti lakos 71 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2003. szeptember 11 -én, 14.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló testvére
és Marika családjával

Fotó: Schmidt Andrea

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

1024989323

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. ÉRDI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel
gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet az
onkológiai osztály orvosainak és
ápolóinak a lelkiismeretes munkájukért, valamint a Ternai Kft. vezetőinek és dolgozóinak a megjelenésért és a hozott koszorúért.
Gyászoló család,
025089570
Szegvár, Szentes

aiAKO
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
imádott feleség, édesanya, nagyanya, testvér,
KOROM FERENCNÉ
FARKAS J. ILONA,
Apátfalva, Kölcsey u. 31. szám
alatti lakos életének 72. évében,
méltósággal viselt betegségében
elhunyt. Búcsúztatása szeptember 9-én, 11 órakor lesz az Apátfalvi temetőben, utána 12 órakor gyászmise.
Gyászoló család,
Apátfalva, Kiszombor,
Makó, Szeged

Köszönetünket fejezzük ki mindazon közeli, távoli rokonoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik drága szerettünk,
SZALONTAI PÁLNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet az
Agro-Maros Szövetkezet vezetőségének, nyugdíjas munkatársainak, a Maros Kő Bt. dolgozóinak,
valamint a család barátainak és
családtagjainak részvétükért, a
küldött koszorúkért és virágcsokrokért.
A gyászoló család, Makó

025089,558

025089582
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Rosszul kezdtek az első osztályú szentesi rögbisek

Bajnoki rajt, vereséggel

Beszéljen többet, kevesebbért!

Hiába küzdött remekül a Szentes (zöld-fehérben), kikapott a Kecskeméttől.
MUNKATÁRSUNKTÓL

új HORIZONT

tarifacsomag

Vereséggel mutatkozott be hazai
közönség előtt a rögbi NB I-ben
a Szentesi VSC '9l-esek. A
fennállása során az első osztályban debütáló hazaiak az első játékrészben Fekete és Bárányi
pontjaival még 7-5-re vezettek a

Kecskemét ellen. Szünet után
azonban megmutatkozott a
vendégek nagyobb rutinja, tapasztalata, ráadásul mintha
erőnléti problémákkal is küzdött volna a Szentes. A második
félidőben csak a tavalyi ezüstérmes szerzett pontot, mégpedig
negyvenkettőt, így végül maga-

Az esélyesek győztek az Öthalmi úti

Havi díj: 1790 Ft

24Fté\
beszélhet!

s

Ennek 50%-a lebeszélhető!
A csúcsidőnek 17.00-kor vége!

A Horizont Bónusz tarifacsomagot azoknak ajánl|uk. akik alapvetően elérhetőségüket szerelnék biztosítani, és telefonálásra keveset akarnak költeni. Ha ö n beszédesebb kedvű, akkor válassza új. Horizonl Plusz vagy Horizont Extra tarifacsomagjaink egyikéi! Mindhárom Horizonl tarifacsomag egyszerű, könnyen áttekinthető, mert csak négy hívásdíjat tartalmaz. A|ánlatunk 2003. szeptember 5-től érvényes Részlelek az üzletekben. Pannon GSM nonstop információs vonal: 173
(bármely más hálózatból. +36 20 920 0200).
www.pannongsm.hu
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tarifacsomag
Havi díj: 2 9 9 0 Ft
Ennek 5096-a lebeszélhető!

Csúcsidőben a legjobb percdíj!

biztos győzelmet könyvelhetett
el.
SZENTESI VSC '91-ESEK—KECSKEMÉT
7 - 4 7 (7-5).
S z e n t e s : Peleskei, M á c s a i , Farkas, H e l e m b a , Bárányi ( 2 ) , F a r a g ó , Szilágyi, Törőcsik, S z a b ó , Dobos, T í m á r , Kérdő, F e kete ( 5 ) , C s a n k i , Kocsis. C s e r é k : Kiss,
Bélteki, Petri. E d z ő : Törőcsik Sándor.

motokrosszveisenyen

Közönségsiker Szegeden
M0T0KR0SSZ
Nagy közönségsikert aratott az
Öthalmi úti pályán megrendezett motokrosszviadal, ahol a
bajnokság, a kupa és az Id. Horváth Pál-emlékversenyt bonyolította le a Motor-Art SME.
A Motor-Art SME az idén is megrendezte hagyományos szeptemberi versenyét az Öthalmi úti
komplexumban.
A
mintegy
2500 főnyi közönség a bajnokság
(125 kem), a kupa (250 kem) és
az Id. Horváth Pál-emlékverseny
(125 és 250 kem) futamait izgulhatták végig.
- Sajnos a résztvevők száma
nem érte el az általunk vártat, reméltet - mondta Farkas János, a
Motor-Art SME elnöke - , de ez a
verseny színvonalán nem érződött. A legjobbak itt voltak, eljöttek és az esélyesek érvényesítették a papírformát. Négy év alatt
ez volt a hetedik rendezvényünk,
nagyon jól sikerült, s ígérem a
2004-es még jobb lesz. A célunk
ugyanis, hogy mindig fejlődjünk.
A bajnoki küzdelmekben Borka
remekelt, ráadásul Fortuna is
szimpatizált vele, mert az egyik
legnagyobb riválisa, Kricsfalusi
bukott, így összetettben visszacsúszott a 3. helyre Soóky mögé.
Az elnök fiának, Farkas Márknak
a szereplését nem kísérte szerencse. Az első futamban a 6. helyen
haladt, amikor esett, s emiatt
visszacsúszott a mezőnybe; a másodikban ugyanez történt vele,
ám abban akkor a 9. helyen motorozott. Vele kapcsolatban azt is
meg kell említeni, hogy kevés ideje volt a komoly felkészülésre. A
kupában Grillmayer egyeduralkodó volt, míg az emlékversenyt kategóriájában - stílszerűen - ifj.
Horváth Pál nyerte meg.
Végeredmény,
nemzetközi

Az emlékversenyen a vásárhelyi Center versenyzője, Horváth Pál
bizonyult a leggyorsabbnak.

bajnokság (16 induló), 125 kem:
1. Borka lános (Motocomplet,
KTM), 2. Soóky Zsolt (Integrál,
KTM), 3. Thomas Madarász (német, KTM), 4. Hujber Péter
(Center MSC, Vásárhely, KTM),
5. Bencsik István (Center, Honda), 6. Salamon Barna (Nagycenk, Kawasaki), 12. Szabó Zsolt
(Center MSC, Suzuki), 14. Farkas Márk (Motor-Art SME, Yamaha).
Magyar Köztársaság Kupa (11
induló), 250 kem: 1. Grillmayer Gábor (Valvoline, Kawasaki), 2. Bohuslav Radek- (szlovák, Yamaha), 3. Kovács Zsolt
(Real Motor, Honda), 4. Paitz
Miklós (Kóka, Husqvarna), 5.
Balázs Dezső (Gyomaendrőd,
KTM), 6. Németh Gábor (Kiskunlacháza, Yamaha), 7. Márta

Fotó: Gyenes

Kálmán

Ferenc (Szegedi Motoros SE,
Yamaha).
Id. Horváth
Pál-emlékverseny
(18 induló), 125 kem: 1. Horváth Pál (Center, TM), 2. Zanócz
Roland (Motor-Art, Suzuki), 3.
Kovács Zoltán (Szegedi Motoros
SE, Suzuki), 4. Czeglédi Lajos
(Motor-Art SME, Honda), 5. Szalai János (Szegedi Motoros SE,
KTM), 6. Gombos Attila (Motocomplet, TM); 250kem: 1. Saghmeiabar Gábor (szerb, Honda),
2. Havasi Zoltán (Motocomplet,
KTM), 3. Vladislav Smatok
(Center, KTM), 4. Polgár Gergely
(Crossracing, Yamaha), 5. Balázs
Attila (Kóka, Honda), 6. Sándor
József (Action, Yamaha), 8. Papp
József (Hard Enduro Team, Szeged, KTM).
I. P.

Totónyeremények, hét telitalálat
BUDAPEST (MTI)

A Horizont Extra tarifacsomagot akkor ajánljuk Önnek, ha a nap minden szakában folyamatosan, akár munkaeszközként is
használja mobiltelefonját. Ha ö n kevesebbet beszél, akkor válassza a Horizont Bónusz vagy Horizont Plusz tarifacsomagjaink egyikéti Mindhárom Horizont tarifacsomag egyszerű, könnyen áttekinthető, mert csak négy hívásdíjat tartalmaz.
Ajánlatunk 2003. szeptember 5-től érvényes. Részletek az üzletekben. *A Horizont tarifacsomagok között. Pannon GSM
nonstop információs vonal: 173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200).
www.pannongsm.hu

Fotó: Tésik Attila

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a 36. fogadási heti totó és
góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
Totó: 13 plusz egy találatos
szelvény 7 db, nyereményük

egyenként 790 ezer 350 forint.
-13 találatos szelvény 19 darab,
nyereményük 140 ezer 62 forint.
12 találatos szelvény 778 darab,
nyereményük egyenként 3511
forint. 11 találatos szelvény 8686
darab, nyereményük egyenként
314 forint. 10 találatos szelvény

48 ezer 312 darab, nyereményük
egyenként 94 forint.
Góltotó: 6 találatos szelvény
nem volt. 5 találatos szelvény 4
darab, nyereményük egyenként
19 ezer 112 forint. 4 találatos
szelvény 53 darab, nyereményük
egyenként 2164 forint.

KEDD, 2003. SZEPTEMBER 9.

Sorsoltak
VÍZILABDA
A Magyar Vízilabda-szövetség
elkészítette a szeptember utolsó
szombatján kezdődő férfibajnokság sorsolását, amely szerint
az új OB l-es idényben először
november 8-án küzd meg egymással a címvédő Honvéd és első számú kihívója, a Vasas.
BUDAPEST (MTI)

Az alapszakasz első etapjában szeptember 27. és december 20.
között - 11 fordulót bonyolítanak
le, vagyis mindenki játszik mindenkivel, majd a visszavágó kör
következik, már jövőre, január
10-től április 18-ig. A kétszakaszos
rájátszás április 20-án startol, s
tart május 1-jéig, majd a helyosztók jönnek május 5. és 16. között.
A bajnoki nyitó etap első fővárosi rangadóját az FTC vívja a
BVSC-vel a 2. fordulóban, október
4-én, míg a legnagyobb érdeklődéssel várt pólós derbi a legutóbbi
bajnokság első két helyezettje között a 6. fordulóban, november
8 - á n lesz, a m i k o r is a H o n v é d

megy vendégségbe a Vasashoz. Az
első kettős rangadóra a 9. fordulóig kell várni, ekkor - december
13-án - a Vasas a BVSC-vel, a
Honvéd az FTC-vel csap össze. Az
alapszakasz első felvonásának december 20-i zárónapján, a 11. fordulóban pedig a fővárosi élcsapatok FTC-Vasas, BVSC-Újpest párosításban köszönnek el 2003-tól.
A Csongrád megyeiek közül
mind a két alakulat idegenben
kezdi a bajnokságot: szeptember
27-én a Szeged Beton VE az FTC,
míg a Legrand-Szentesi VK a Vasas otthonában száll vízbe. Egymás ellen először október 21 -én
az új szegedi sportuszodában mérik össze tudásukat.

Farkas József mindig kötődni fog a vásárhelyi együtteshez

Szerdán, volt csapata ellen
KÉZILABDA
Farkas József, vagyis Cinga három és fél esztendő után szerdán (a meccs 18 órakor kezdődik
Székesfehérvárott) a
Liss-HNKC ellen küldi pályára
új tanítványait, a Cornexi-Alcoa csapatát.

— Ideális k ö r ü l m é n y e k

A nyitófordulóban a Cornexi-Alcoa a megyei riválistól, a
bajnoki cím védőjétől, a Duna-

Dél-Amerikában megkezdődtek
a labdarúgó-világbajnoki selejtezők. Az első forduló legnagyobb
meglepetése Buenos Airesben
született, ahol a házigazda argentinok csak döntetlent értek el
Chile ellen. A világbajnok brazil
válogatott idegenben verte Kolumbiát.
Eredmények: Peru-Paraguay
4-1 (2-1), gólszerzők: Solano
(34.), Mendoza (42.), Soto (83.),
Fargan (91.) ül. Gamarra (24.).

Kolumbia-Brazília 1-2 (l-l), g.:
Angel (39.), ül. Ronaldo (23.),
Kaká (62.(.'Uruguay-Bolivia 5-0
(2-0), g.: Forlán (18.), Chevantón (41., 60.), Abeijón (83.), Bueno (88.). Argentína-Chile 2-2
(2-0), g.: Gonzalez (32.), Aimar
(36.), ül. Milosevic (60.), Navia
(77.). Ecuador-Venezuela 2-0
(1-0), g.: Espinoza (6.), Tenorio
(67.).
A tízcsapatos kontinentális sorozatból az első négy együttes jut
tovább, az ötödik pótselejtezőt
játszik.

Rigában a válogatott
Tegnap kora délután megérkezett Rigába a magyar labdarúgó-válogatott, amely szerda este
sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt vív a lett együttessel.
RIGA (MTI)

A szövetség és a futball-liga vezetői (Bozóky Imre, Puhl Sándor,
Berzi Sándor, Szieben László,
Klement Tibor) mellett támogatók és újságírók is utaztak azon a
különrepülőn, amely tegnap
nem sokkal 11 óra előtt szállt fel
Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren a többség számolgatással
múlatta idejét. Gellei Imre szövetségi kapitány együttesére
ugyanis már csak két mérkőzés
vár - az utolsó október 11 -én,
hazai pályán, Lengyelország ellen - , s reális esély mutatkozik a
4. csoport második helyének
megszerzésére.
Néhány nappal ezelőtt sokan
úgy gondolták, hogy Rigában
már a döntetlen is jó eredménynek számítana, s ez ugyan még
most is igaz, de szombat óta kissé átrendeződtek az erőviszonyok a kvintettben. A lengyelek
ugyanis meglepetésre simán,
2-0-ra nyertek a lett fővárosban, így egy pontra megközelítették a magyarokat. Mivel szer-

dán otthon lépnek pályára a listavezető svédek ellen, még az is
előfordulhat - kedvezőtlen esetben - , hogy megelőzik a Gellei-csapatot. Ezért Liszteséknek
csak a rigai győzelem jelentené
biztosan azt, hogy megőrzik
mostani második helyüket. Sőt:
ha ez így lenne és a svédek begyűjtenék a három pontot Chorzówban, már az utolsó forduló
előtt biztossá válna a skandinávok első, illetve a magyarok második helye.
A magyar labdarúgó-válogatott
szerdán 20 órától (az mtv élőben
adja) a rigai Skonto-stadionban
csap össze a lett együttessel Európa-bajnoki selejtezőn. A mieinknek ez lesz a 776. hivatalos
mérkőzése, a mérleg: 376 győzelem, 174 döntetlen és 225 vereség, a gólkülönbség: 1697-1176.
A két együttes korábban kétszer
találkozott
egymással:
1995. március 8-án a Fáy utcában és 2003. június 7-én a Puskás Ferenc-stadionban is 3-1-es
hazai siker született.
A 4. EB-SELEJTEZŐ
1. Svédország
2. Magyarország
3. Lengyelország
4. Lettország
5. San Marino

CSOPORT ÁLLÁSA
6 4 2 - 1 7 - 2 14
6 3 2 1 1 3 - 4 11
6 3 1 2 9 - 4 10
6 3 1 2 6 - 5 10
8 - - 8 0 - 30 0

NYERT AZ ALGYŐ
A labdarúgó női Magyar Kupában
a legjobb 16 közé jutott az Algyő
NB Il-es csapata. Algyő-Pálhalma
4-1 (2-1). Algyő: BécsB.-Hetési,
Katona, Géczi, Horváth,
Zemencsik, (Németh A.),
Körmöczi, Csonka, Bécs K.
(Retek), Faragó (Szolga),
Sebestyén. Edző: Timotity Müán.
Gólszerzők: Sebestyén (3),
Körmöczi. A hazaiaktól
Sebestyén, Katona, Csonka és
Hetési játszott kiemelkedően.

HFC-GYŐZELMEK
A Hódmezővásárhelyi FC

között

dolgozhatunk - mondta a szakember -, a sportcsarnok egész
nap rendelkezésünkre áll, a többi
programmal hozzánk igazodnak.
Sajnos, a konditerem másutt
van, de már tervezik, hogy a sportban is létrehoznak egy minden
igényt kielégítő létesítményt. A
felkészülésünket sérülések nehezítették, hátráltatták és a két távozó klasszis, Németh Helga és
Farkas Andrea pótlása sem ígérkezik könnyű feladatnak. A helyükre román kézilabdásokat
igazoltunk, a csapatbaépítésük
folyamatban van.

REFLEKTOR

VETERÁNFOCI
A szegedi kisstadionban zajló
öregfiúk kispályás
labdarúgó-bajnokság második
fordulójának eredményei:
Panagró-Mol Rt. 0-3,
Dózsa-Metál Duó l - l ,
Tervezők-SZAK 0-2,
Börker-Trió Kreál 0-7, Nagy
Kft.-Kék Mókus 0-4,
Kolibri-Keverő 1-7, Vásárpiac
Kft.-Heavytex 3-4.

Farkas József három és fél éven
keresztül irányította a vásárhelyi női kézilabdacsapatnak, a
Liss-HNKC-nek a szakmai munkáját. Ezalatt - az NB I/B-t fölényesen nyerve - feljutottak az élvonalba, ahol két 6. helyezést és
egy Magyar Kupa-bronzot ért el
Asztalosékkal.
Július l-jétől
szerződött - két évre kötelezte el
magát - a székesfehérvári Cornexi-Alcoához,
mellyel
július
14-én kezdte meg a felkészülést a
2003/2004-es bajnokságra.

Nyertek a brazilok
MUNKATÁRSUNKTÓL
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mindkét kiemelt korosztályos

Farkas József ezúttal nem a Liss-játékosoknak oszt majd tanácsokat
ferr SE-tői tizenegy gólos vereséget (35-24) szenvedett. Ebből semmilyen következtetést
nem lehet, s nem is szabad levonni, hiszen Kiss Szilárd
együttese kiemelkedik a mezőnyből és óriási meglepetés
lenne, ha nem a „vasgyáriak"
érnének ismét célba. Főként,
hogy a riválisok (FTC, Cornexi) meggyengültek. Térjünk
vissza a Fehérvárhoz, amely
szerdán, 18 órakor Farkas

„Cinga" előző alakulatát, a
Liss-HNKC-t fogadja.
- Nem titok, megnéztem a Vásárhely Vác elleni találkozóját.
Tetszett a Liss hatos falas védekezése, és a két junior világbajnoki ezüstérmes, Szabó Valéria,
valamint Jenőfi Katalin is elsőrangú produkciót nyújtott. Ezen
a derbin egykori csapatomnak
szurkoltam, szerdán viszont
mindent elkövetek azért, hogy a
Cornexi nyerjen. Természetesen

labdarúgócsapata legyőzte
idegenben a BKV Előrét.
U15: BKV Előre-HFC 3-4 (0-3).
HFC: MolnárT-Földi
az időkérésnél.
Fotó. Tésik Attila (lesenszki), Máté (Makó), Papp,
Varga N. - Koncz (Orosz), Molnár
- kár lenne tagadni! - ez a mér- M. (Berta), Tóth R., Hézső kőzés más lesz, mint a többi, ér- Juhász S. (Szász D.), Rácz D.
zelmileg kötődőm és kötődni is Edző: Bokor János. A HFC
fogokehhez az együtteshez - há- gólszerzői: Rácz D. (3), Szász D.
rom és fél év nem múlik el U13: BKV Előre-HFC 0 - 3 (0-1).
nyomtalanul. Több játékossal HFC: Rónyai - Borsándi
nemcsak Hódmezővásárhelyen, (Ámann), Póth, Fekete, Sági hanem már korábban is együtt Bakos, Szabó P., Juhász I. dolgoztam. Most azonban ellen- Mátrai (Gazsó), Soós, Nagy Zs.
felek vagyunk, viszont biztos, (Szász G.). Edző: Kandó Róbert.
hogy sohasem leszünk ellensé- Gólszerzők: Soós, Szabó P.,
Juhász I.
gek...
IMRE PÉTER

Kulacsik hatalmas lövése három pontot ért az FC Szegednek

Már az NB I/B tempójában
LABOARUGAS
Beindult az FC Szeged. Két balszerencsés vereség után két győzelemmel folytatta a labdarúgó
NB I/B-ben. A Kaposvár után
legutóbb a Szolnoknál is jobbnak bizonyult. A három pontot
érő találatot Kulacsik Tamás
szerezte.
Két vereséggel kezdte a szezont
a labdarúgó NB I/B újonca, az
FC Szeged. A Balassagyarmat és
a Diósgyőr ellen még kiütközött
a kék-fehér-feketék rutintalansága; játékban azonban azokon
a meccseken sem maradt el a riválisaitól, de az az egy-két hiba
még végzetesnek bizonyult. A
csapat nem esett pánikba, két
győzelemmel sokat javított pozícióján.
- A szezon előtt úgy terveztem, hogy az első két hazai

mérkőzésünket majd megnyerjük - árulta el Kulacsik Tamás.
- A Balassagyarmat ellen még
tompán futballoztunk, Diósgyőrben balszerencsések voltunk, de aztán megfordult a
kocka. A Kaposvárral szembeni
sikerünk mindenképpen megérdemelt, a szolnoki diadalnál
viszont volt egy kis szerencsénk is. A sors visszaadta azt,
amit a DVTK stadionjában elvett tőlünk. Erőnlétileg bírjuk
a tempót, lelkesek, fegyelmezettek vagyunk, de az is igaz, a
támadásépítésben még bőven
van mit fejlődnünk. Az NB
I/B-ben gyorsabb a játék, mint
az NB II-ben, de már kezdjük
felvenni a tempót.
Szolnokon is a védőmunkájával tűnt ki a Szeged. Ritkán veszélyeztették a másik Tisza-parti
együttes kapuját, de az egyik
ilyen akció végén Kulacsik remek lövése a jobb felső sarokban
kötött ki.

- A srácok mondogatták is,
hogy életem gólját szereztem
- magyarázta a villámléptű támadó. - Lehet... Általában
kétféleképpen szoktam definiálni a találatokat: vannak
olyanok, amelyek szép támadás végén születnek, a másik
kategóriába pedig a nagy gólok
tartóznak. A szombati az
utóbbiba sorolandó. Jól pattant fel a földről a jobbról középre szálló labda, rádőltem,
aztán lőttem. Ahogy elhagyta
a lábam, már csak azért izgultam, hogy kaput találjak.
Nem mondanám, hogy rossz
látvány volt, ahogy láttam a
labdát bevágódni a jobb sarokba. Természetesen mindegy,
hogy ki szerzi a csapatból a
gólt, de nem tagadom, jóleső
érzéssel tölt el, hogy az én találatommal szereztük meg a
győzelmet. Néhányszor még
elviselném.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Szerdán 16.30-tól Algyőn szerepel a HFC

Hétközi rangadó az NB Ill-ban
Szerdán 16.30-tól a labdarúgó
NB III-ban Algyőn csap össze a
két megyei együttes, a házigazda és a Hódmezővásárhelyi FC.
A két csapat megegyezése alapján rendezik a szombatra kiírt
Csongrád megyei rangadót szerdán 16.30-kor. Jobb előjelekkel a
hazai gárda várhatja a meccset.
Sorrendben ugyanis másodszor
nyert a bajnokságban az Algyő. A
tavalyi sorozat negyedikje így
már a dobogó közelében, az ötödik helyen található. A csapatkapitány, Kothencz Péter ugyan
nem játszott legutóbb Szarvason, ám hatodik éve az Algyő
labdarúgója, így szerepelt néhány Algyő-Hódmezővásárhely
rangadón.

- Mindig presztízscsatát hozott a két csapat összecsapása,
és szerintem most is felfokozott hangulat jellemzi majd a
találkozót - nyilatkozta Kothencz. - A két sérült alapember, Pécsek és Varga után
edzőnk, Lóczi István nem számíthat a Békés megyei mecscsen kiállított Krucsóra és Gálra, sőt Raura sem. Öt meghatározó esett tehát ki, ám a fiatalok helytálltak Szarvason, ez
pedig biztos feldobta a csapatot. Nem szeretek jósolni, remélem, a fiatalok újra bizonyítanak.
A Hódmezővásárhelyi FC még
nem nyert mérkőzést ebben a
bajnokságban. A két döntetlen
mellett két vereség szerepel az

együttes statisztikájában. A gárda csapatkapitánya, Szűcs Róbert nem állhat a találkozón a
két szakvezető, Antal Ferenc és
Rostás Károly rendelkezésére,
miivel kifordult a bokája a Türkévé elleni mérkőzésen. Katona viszont letöltötte az eltiltását, így ő
játszhat. A fiatal csapat a tisztes
helytállásban bízik, a győzelem
már a bravúr kategóriájába tartozna a megyei rangadón.
A forduló további mérkőzéseit (Túrkeve-Nagykáta, Cegléd-Szajol, Fegyvernek-Hetényegyháza, Tápiószecső-Kondoros,
Gyomaendrőd-Szarvas, MonorJamina, Örkény-Rákóczifalva)
szombaton és vasárnap rendezik.
M. J.

NAPRAFORGÓFUTÓDÉLUTÁN
Szeptember 20-án 13 órától
Napraforgó futódélután lesz
Gyálaréten, a Gémes birtokon a
helyi Napraforgó Futóklub
rendezésében. A mozogni
vágyók több lehetőség, táv közül
is választhatnak: ovimaraton
(200 m), együtt futás (1,3 km),
gyálai kör (7,8 km). A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel
várnak, 3-tól 99 éves korig,
nevezni a helyszínen lehet. Az
eseményt kiegészítő programok
(paintbaü, csikós- és
munkakutya-bemutató) is
színesítik.
BÉCS-BUDAPEST
Október 19-étől 23-áig rendezik
meg a hagyományos
Bécs-Budapest szupermaratoni
futóversenyt, melyen ötfős
csapatok teljesítik a 352
kilométeres távot. Csongrád
megyét, az eddigi információink
szerint, öt csapat képviseli. A
Hódmezővásárhelyi Futókör
négy együttest állít ki, nők:
Balázs Erika, Csikós Ildikó,
Kalapács Ivett, Petrócki Szilvia,
Tóth Ágnes; férfiak: Fehér
Szabolcs, Görbe Zoltán, Kisházi
László, Náray Balázs, Vörös
Endre,- szenior férfiak: Dezső
Sándor, Kiss László, Kurusa
József, Rostás Pál, Vetró Béla;
PLUS családi csapat: Bán
Borbála, Bán Gergely, Bán
Sándor, Bán Zsolt, Németh
Zsuzsanna. Az ötödik gárdát a
gyálaréti Napraforgó Futóklub
állítja ki, ők a következők: Széles
Gábor, Király Béla, Kozák József,
Bárányi Ferenc, Kováts Ferenc.
DOROZSMAI PROGRAM
Az NB I/B-s dorozsmai férfi
kézilabdacsapat őszi hazai
programja, szeptember 27.
(szombat), 16 óra:
Dorozsma-Ózd; október 19.
(vasárnap), 16 óra:
Dorozsma-Diósgyőr; november
2. (vasárnap), 16 óra:
Dorozsma-Gyöngyös; november
16. (vasárnap), 18 óra:
Dorozsma-Kiskunhalas;
november 30. (vasárnap), 16 óra:
Dorozsma-Cegléd; december
14. (vasárnap), 16 óra:
Dorozsma-Salgótarj án.
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Este por; hajnalban pára

„Melegedő"
bikák

FARKAS CSABA

JERUZSÁLEM (MTI)

„Szép ez a napnyugta",
nézett ki a buszablakon Thakács, a támlára döntve fejét, „csak
nem tudni, hogy került keletre". Igen, a keleti
égen mutatkozott
az az erősrózsaszín
árnyalat,
hosszú-hosszú,
kiterjedett csíkban, alul valami
hihetetlen liláskék sáv választotta el a szemhatártól, fölötte a szokásos, kék-szürkülő,
kora
esti ég. „Vagy napkelte", folytatta Thakács, félig
alva, „de akkor meg miért van este 1 Azaz késő
délután." Th. tulajdonképpen
föl sem tette magának e kérdéseket, csupán érezte:
elképzelhető, mintha fordítva lenne valami, ez azonban
nem biztos. A napkeltét idéző derengés fölött
meglátta a fénytelenül
lebegő,
sápadt-vajszín,
csaknem kitelt holdat. Aztán, mikor
nyugatnak
fordult az üléstámlám,
azaz jobbra fordította
fejét, észlelhette a fényes-narancsszínben
sugárzó felhőkkel
tarkított eget, akkor jött rá:
amit az elébb, a keleti égen látott, csak tükröződés. Van ott, keleten, messze-messze,
egy
hosszan elnyúló felhőcsík, azt pirosítja meg a
nyugatról odáig elérő nap. „Miért sugárzik az
ég nyugaton, és miért csupán színes keleten ?
Ugyanazért, amiért a zseblámpa is csak akkor
vakít, s késztet hunyorgásra minket, ha szemben velünk foglal helyet a fényforrás, s felénk
irányul a sugár - ha tőlünk elfelé megy, akkor
nem világítóként (sugárzásképp), hanem megvilágítónként
(alkotóelemeikre
bontott,
elnyelt-visszavert
sugárzásként,
azaz
színként,
illetőleg másodlagos fény gyanánt) jelenik meg:
megvilágítja mindazt, amire rávetül. Éppígy világítja meg - eredetileg szintén sárga, de a lég-

Egyre „melegebbek" az izraeli tenyészbikák: kevés a tehén, és
ezért mindinkább egymásba „habarodnak". A bikák szerelme
meleg helyzetet okoz a marhatenyésztőknek is. Az állatok kezdenek lesoványodni, ugyanis a
szüntelen közösülési próbálkozás sokat kivesz belőlük, húsvesztésük pedig bevételtől ejti el

kör apró részecskéi által pirosra festett - fényével a nap a keleti felleget", disszertálta
Thakács. Lábjegyzetként
hozzátéve:
az
alkonyi
vagy hajnali Nap sugarát azért tudja
elszínezni
a légköri ez meg az, mert, vízszintesen
súrolva
a Földet, kisebb szögben kevesebb
fénymennyi-,
ség jut ugyanazon területre, mint délben. Kevesebb fényt könnyebben
elszíneznek
a levegőben lévő anyagok, mint többet, erősebben érvényesül a lebegő anyagok módosító hatása. Vagy
talán azért, mert este és hajnalban több módosító anyag lelhető a levegőben - este por, hajnalban pára
mint délben ? Vagy mert a kisebb
szög egyszersmind
azt is jelenti, hogy a napfénynek nagyobb távon kell levegőrétegen
átküzdenie magát, mint mikor az ég tetején tartózkodik, délidőn ? Vagy mindez együtt 1", tette
föl a kérdési magának Th., s észre sem vette:
eltelt az idő. Eltűnt a keleti napnyugta - azaz
napkelti kora est -, eltűnt a rózsaszín a keleti
égről, csak lila sáv derengett alján, és sápadt-vajszínűből
kiezüstösödve
lebegett a telő
hold. Voltaképpen nem sugárzott - zseblámpa,
ami szemünkbe
világít -, csak
fénylett-színlett:
tárgy volt, melyre rávetül a zseblámpafény,
ami
visszaveri-elnyeli
elnyeli a sugárzást. A Föld
légköréből kikerült már a Nap, a bolygóközi
térben láthatatlanul
ment a végtelenbe sugárzása, zseblámpáé, mely útközben szinte észlelhetetlen - azért „szinte", mert itt azért mégis
közbeesik a levegő
csak a célt világítja meg.
Zuhogott, zuhogott a Fiolára, elkerülve a Földet, a fény.

gazdáikat.

A NAP VICCE
A skót megkérdezi a fiát:
- Mennyi ideje szopogatod azt
a savanyú cukrot?
- Két órája.
- Akkor már leveheted a celofánt róla.

ISTEN ELTESSE
ADAM

Az egyik legősibb nevünk az
Ádám, egyike azon személyneveknek, melyeket régtől fogva
minden nyelvben használnak,
azonos alakban. Jelentése kutatásánál a misztikus őskorba kell
visszamennünk: az adamu szumér nyelvben atyámat, az óhéberben és a török nyelvben viszont egyaránt embert jelent. így
a Bibliában az első emberként
emlegetett személy neve tulajdonképpen az ember fogalmát fejezi ki. Később azonban jelentése
a héber nyelvben művelhető
földre változott. Erre utal a zsidó,
keresztény vagy a mohamedán
vallásban egyaránt az, hogy
mindhárom vallás szerint az emberiség őse a földből formálódott.

NEGYEN SERÜLTEK
Négyen sérültek meg abban a
balesetben, ami vasárnap hajnalban történt Gádoros és Fábiánsebestyén között. A rendőrség eddigi adatai szerint egy Suzuki öt
utasával tartott Fábiánsebestyén
felé, amikor egy erősen jobbra
ívelő kanyarban a kocsi áttért a
szemközti sávba, ahol fékezés
nélkül az Árokba csúszott, majd
felborult. Egy utas súlyos, életveszélyes, hárman pedig könnyű
sérüléseket szenvedtek. A Suzuki vezetője sérülés nélkül úszta
meg a balesetet.
MEGLETT A KOCSI
Jármű önkényes elvétele miatt
indult eljárás ismeretlen tettes
- ellen, aki egy Vedres utcai garázsból kötött el egy Fiat Puntót. Az autót a tulajdonos lánya
később a Hajnóczy utcában
megtalálta.
ELTŰNT A VÁLLTÁSKA
Egy szegedi nő válláról lopták el
táskáját vasárnap délben a Mars
téren. A táskában a sértett mobiltelefonja, iratai, bérlete és
pénztárcája volt. A kár 34 ezer
forint.

A rútak
szép sikerei

Szeged

MÜNCHEN (MTI)

Makó

A csúnya férfiak éppoly erotikus
kisugárzásúak lehetnek, mint a
szépek, akik gyakran unalmasabbak, mint a rútabbak - vélekedik a németországi nők 79 százaléka. A Flash című, „újszülött"
német női magazin első számában ismertetett felmérés szerint
minden második nő úgy látja,
hogy a legszebb nőknek vannak
gyakran a legcsúnyább párjuk. A
nők 36 százaléka hiszi, hogy a
csúnya férfiak karakteresebbek.
Minden negyedik (24 százalék)
alapvetően tiszteletre méltóbbnak találja a csúnya férfit, a szépeket pedig egyszerűen unalmasnak látja. A megkérdezett ezer
nő fele (54 százalék) gondolja
úgy, hogy a szép küllem mögött
gyakran kevés tartalom rejtőzik.
A legtöbben attól tartanak, hogy
a szép férfiak nem elég hűségesek. 64 százalékuk szerint a szép
férfit nem lehet egyedül birtokolni, 54 százalékuk szerint folyvást
aggódni kell a szép férfiért.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 92 cm (hőfoka 18.6 L. !, Csongrádnál —151 cm,
Mindszentnél -21 cm. A Maros Makónál - 9 7 cm.
A Nap kel: 6.12, nyugszik: 19.10, Hold kel: 1 S.22, nyugszik: 5.57

a feleségmennyiség azonban nem
tántorította el a hajadonhadat a
fej fej, illetve mell mell melletti
versenytől. - Belefáradtam abba,
hogy szegény vagyok - idézte a
Reuter Nomsa Gamát, egy 17
éves lánykát. - Luxusautót akarok és egy olyan házat, amilyen a
királynéknak van, a gyerekeimet
meg Angliában akarom iskoláztatni - mondta a Reuternak motivációiról a 14 éves Phindile
Thwala. A király amúgy általában
videofelvételekről nézi vissza a
tánckart, hogy kiválassza új
menyasszonyait.

marhát is tartott, mostanra viszont már csak három
tehenük van, de azok nem akármilyenek: kifejezetten
versenymarhák. A házaspár alapította meg a Közép-Michigani Tehénverseny Társaságot és a Versenymarha Világszövetséget. Elmondásuk szerint teheneik
szeretik, ha lovagolnak rajtuk, és a tonnányi súlyú
marháknak kutya bajuk se esik az igénybevételtől.
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Eleinte nagyrészt erőién felhős vagy borult les/ $i ég, többfelé valószínű eső, zápor.
A bét vége telé felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen fog esni, Az
átlagosnál néhány tokkal hűvösebb időjárásra van kilátás,

Versenyteheneket tart az Egyesült Államokban egy házaspár, és rendszeresen tehenegel felvonulásokon, vásárokon és egyéb rendezvényeken. Díjugratáson
ugyanakkor eddig még nem vett részt. A Carson Cityben élő Pete Ondrust és felesége, Barb régebben félezer
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Tízezrével versengtek fedetlen
keblekkel a király kegyeiért Szváziföldön: valamennyi hölgy az
uralkodó menyasszonya szeretne
lenni. Becslések szerint mintegy
50 ezer fiatal lány táncolt félmeztelenül a hét végén egy hagyományos szertartáson a király színe
előtt, hogy szemét, s szívét rabul
ejtse. A 35 éves uralkodó amúgy
nős, méghozzá sokszorosan. Lassan már futballcsapatnyi neje
van: tíz felesége, a „kispadon" pedig még egy menyasszonya is. Ez
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Mindezen«
Békéé.
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Gyümölcsöt is evő, eddig ismeretlen piranjafajtát fedezett fel
egy nemzetközi kutatócsoport
Venezuelában. Vérengző rokonaival ellentétben a Caura folyóban élő, Serrasalmusnak keresztelt hal mindenevő: húson kívül
szívesen eszik gyümölcsöt is,
amelyet a vízbe dőlt fák ágairól
rág le. A 4500 hektár kiterjedésű
területen folytatott munka eredményeképpen a kutatók a mindenevő piranján kívül 9 új hal- és
rákfajtát fedeztek fel.
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Vicc a közelmúltból
I7

A látyoHelhdk után egyre vastagabb lelhák érkeznek, nyugaton és délen «sé. zápor is
«Idlmdullifl!. A hőmérséklet« sokévi átlag körül alakul.

Versenymarha Világszövetség

A NAPOS OLDALRÓL. Sándor Orsolya az idei Balaton szépe verseny nyertese. A hét végén az Universum ökölvívógálájára Szegedre látogatott. Orsi igazi bokszrajongó, a m ú l t héten M ü n c h e n b e is
elutazott, hogy élőben láthassa Vlagyimir Klicskót. Bánatára a találkozó csak 109 másodpercig tartott, mivel az ukrán már az első
m e n e t b e n kiütötte ellenfelét. Erdei Zsolt címvédése alatt nagyon
izgult, de biztos volt Madár győzelmében. A huszonöt éves budapesti lány hét éve modellkedik, valamint az egyetlen magyar Forma 3000-es csapat PR-munkatársa.
Fotó: Karnok Csaba

Rejtvényünk vízszintes 5. és függőleges 1. számú soraiban egy
trabantes időszakra emlékeztető vicc olvasható.
VÍZSZINTES: 1. Avítt ülőalkalmatosság. 5. A megfejtés első sora. (Zárt betűk: 0, T.) 10. Forradalom latin eredetű szóval. 12. Pityereg. 13. Szappan márkaneve. 14. Tévesen rögzít. 15. Fanyar
gyümölcs. 16. Hirtelen a közepébe nyúl. 18. Izgalmas röviden.
19. Ezüst vegyjele. 20. Elhibázza. 21. Híres fővárosi gyáróriás
volt. 22. Testvér. 24. Régi fejfedőm. 26. Kötőszó. 27. Keleti gabonanövény. 28. Hoz, hez, hoz Berlinben. 29. Létezik. 31. Klasszikus kötőszó. 32. Apró. 33. Afféle tájszóval. 35. Állati termék. 37.
Tiltószó. 38. Táplálkoztál-e ezen a napon? 40. Letűnt korból valók. 42. Gondolatokat rögzít. 44. Régebben használt űrmérték.
FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora. (Zárt betűk: T, H,
L.) 2. Rezgő. 3. Kímélsz népies szóval. 4. Numero. 5. Elüt (például időt). 6. Parányi. 7. ...India (légitársaság). 8. Zóna fele! 9. Jóslataik. 11. Táncba hív. 15. Szervezeti egység az egyetemen. 17.
Az anyagcsere első mozzanata. 18. Munkára fogott négylábú jelzője. 23. Recept. 25. Volt szegedi sportklub röviden. (Zárt betű:
E.) 27. Cégforma. 30. Orosz személyautó. 31. Sötétedésig. 32.
Drágakő. 34. Szóösszetételekben levegőt jelent. 35. Régi könyvespolc. 36. Szimbólum. 39. Párt egyede. 41. Arany Párizsban.
43. Karcol.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: A sziklarajz előtt mindenki

Egyre több felhő
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ZSUZSI és BANDI Kft.
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ÉPÍTŐANYAG-kereskedés
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építőanyag Kereskedés

áHományából törölve

MAPEl
nagykereskedés
Szegen. Vérlói úl 18/A. • Tel.. 82/551-840. fax: 62/551-849
Nyitva: h.-p.: 7.30-16.00 óráig, szo.: 7 30-11.00 óráig

