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TÉMÁINKBÓL
IRAKI RENDORALDOZATOK
Menekülő banditákat üldöző
iraki rendőrökre nyitottak tüzet
- nyilván félreértésből amerikai katonák. Nyolc
rendfenntartó vesztette életét a
lövöldözés során, ami a
Fallúdzsa nyugati részén fekvő
jordániai katonai kórház
közelben történt és 45 percig
tartott.
2. oldal

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

Másfél milliárd a szegedi kórháznak, 60-60 millió más

intézményeknek

Injekció az egészségügynek

VÉGELSZÁMOLÁS
A MARY CIPŐGYÁRBAN
A jövő héten megkezdődhet a
végelszámolás a Mary
Cipőgyárnál. A céghez
Olaszországból érkezik a
végelszámoló. A cipőgyár rt.
augusztus közepén kérte ezt az
intézkedést maga ellen, s
ekkor került utcára 350
szegedi, illetve vásárhelyi
dolgozó, akik jelenleg
felmondási idejüket töltik.
4. oldal

www.delmagyar.hu

Felfüggesztik a volt polgármester

mentelmi

jogát ?

Bartha kiadását kérte
a legfőbb ügyész
A legfőbb ügyész kezdeményezte Bartha László (képünkön) fideszes országgyűlési képviselő
mentelmi jogának felfüggesztését. A volt szegedi polgármester ellen két ügyben indulhat
eljárás.

MI TÖRTÉNT
A SZENTESI KÓRHÁZBAN?
A szentesi kórház volt
igazgatóját és egyik orvosát nagy
kárt okozó, az egészségbiztosítót
megkárosító csalással vádolják.
Hatvanötmillió forintról kell
számot adniuk a bíróság előtt,
miközben egy másik ügyben is
nyomoznak a két egykori
kórházvezető ellen.
5. oldal
ISMÉT KORTÁRS BALETT
Ötéves szerződésről tárgyal a
Kortárs balett vezetője a Szegedi
Nemzeti Színházzal és a városi
önkormányzattal. A fő cél
szaporítani a balettelőadások
számát, megtalálni az együttes
próbahelyét. A változások már
idén láthatóak lesznek.
6. oldal

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Botka László polgármester meggyőződhetett róla, van mire költeni a pénzt.
Jelentős fejlesztéseket hajthatnak végre a szegedi egszségügyi
intézmények az önkormányzat pályázatokon nyert 1,8 millió
forintjából, illetve a város saját zsebéből nyújtott 380 milliós
apanázsából.
A szegedi kórház ebédlőjében
tegnap megtartott összdolgozói
értekezleten Botka László polgármester tájékoztatta a megjelenteket az intézmény jövőjét meghatározó cél- és címzett támogatásokról tervezett beruházások-

ról, fejlesztésekről. A városi önkormányzat 1 milliárd 800 millió forintos összeget nyert különböző pályázatokon. A kórház
épületrekonstrukciójára fordítható 1 milliárd 290 millió forint
címzett támogatás elnyeréséhez

Fotó: Schmidt Andrea

a város 130 millió forint önrészt
biztosított. A műszerpark korszerűsítésére fordítható 500 millió forint céltámogatáshoz 250
millió saját résszel járult hozzá a
szegedi önkormányzat. A félmilliárdból 260 milliót kap a kórház
műszerbeszerzésre, 60 millió forintot a gyermekkórház és 60
milliót a városi rendelőintézet.
Bővebben a 3. oldalon

Az országgyűlés elnöke megkapta és a mentelmi bizottsághoz továbbította Polt Péter levelét,
amelyben a legfőbb ügyész Bartha László fideszes országgyűlési
képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte - tudtuk meg
tegnap Szili Katalin házelnök titkárságán. Ezt hivatalosan hétfőn
jelentik be a parlamentben.
Borbély Zoltán,
a Legfőbb
Ügyészség szóvivője lapunk
megkeresésére elmondta: csalás
és más bűncselekmények alapos
gyanúja miatt kérte a legfőbb
ügyész Bartha László mentelmi
jogának felfüggesztését. Borbély
Zoltán nem kívánt többet mondani, pusztán annyit tett hozzá:
a Központi Ügyészségi Nyomozó
Hivatal folytat vizsgálatot Bartha
Lászlóval kapcsolatban. A szóvivő hangsúlyozta: Bartha László
mentelmi joga mindaddig él,
amíg az országgyűlés másként
nem dönt.
A parlament mentelmi bizottságának szegedi elnöke, Géczi
József Alajos a hivatalos bejelentés előtt nem kívánt nyilatkozni

Fotó: Miskolczi Róbert

az ügyben. A szocialista politikus
arra a kérdésre sem válaszolt,
hogy a bizottság megkapta-e a
házelnök által továbbított levelet.
Információink szerint két ügy
miatt kérte Polt Péter Bartha
László kiadását: a volt polgármester négy évig jogosulatlanul
vett fel nyelvpótlékot, illetve a
„áron alul" vásárolta meg korábbi szolgálati autóját.
A volt polgármester egyébként
a nyelvpótlék ügy nyilvánosságra
kerülése után azt mondta, nem
tudta, hogy ilyen címen is kap
juttatást. Amikor ez tavaly nyáron tudomására jutott, visszafizette a pótlék teljes összegét.
Folytatás az 5. oldalon

Megoldást keresnek Nevelőszülőnek adta a dorozsmai család gyermekét a gyámhivatal
a forgalmi káosz ellen Nikolettet nem látják szülei
Szakemberek véleményét kérik
ki a szegedi Makkoserdő sor és a
Körtöltés utca forgalmáról.
A vállán állványzat rúdját cipelő
munkást eső elől menekülő kerékpárosok előzik. Pár méterrel
arrébb két autós éppen azon veszekszik fennhangon, mégis, ki

sértette meg jobban a KRESZ-t.
Vitájukhoz dudálás, csikorgó fékek szolgáltatják az aláfestő zenét,
miközben a 30 kilométeres sebességkorlátozásra vajmi keveset adó
autósok járgányai sáros lét csapnaka járdán ballagok ruhájára.
Folytatás az 5. oldalon

Miskolci rendőrök akciója a Tisza partján

Jelentős kábítószer-hálózatot
lepleztek le titokban Szegeden
Nemzetközi kábítószer-terjesztő bandára csaptak le miskolci rendőrök Szegeden. A szálak
Szerbiáig vezetnek.
Kábítószer-terjesztő hálózatot számoltak fel a miskolci rendőrök a napokban. A történet még augusztus 25-én kezdődött Miskolcon. A Borsod-Abaúj-Zempléni megyeszékhelyen, az Avas lakótelepen kocsifeltörés közben tetten érték a rendőrök B.
G.-t, aki ellen lopás miatt eljárás indult. A férfi
nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, hiszen nemcsak gépkocsi-feltörésekkel „foglakozott", hanem
rendszeres kábítószer-fogyasztó.
A miskolci nyomozók ezen a szálon elindulva
még öt helyi és három tiszaűjvárosi fiatalt is elfogtak, sőt Tiszaújvárosban egy elosztó is rendőrkézre
került, aki beszélt: egy budapesti terjesztőhöz „irányította" a zsarukat.
A terjesztőt egy Bükkmogyorósd melletti tanyán
fogták el. M. A.-t a Miskolci Városi Bíróság előzetes
letartóztatásba helyezte. M. A. kihallgatása során elmondta, egy szegedi férfitól az elmúlt másfél évben
több alkalommal vásárolt darabonként 600-650 forintért Exstasy tablettát százas tételben.
A miskolci kommandósok szeptember 10-én
csaptak le a szegedi terjesztőre, akit egy szegedi

gyorsétterem mosdójában igazoltattak. A férfi egy
csomaggal érkezett, de a vécéből már üres kézzel lépett ki. A rendőrök a mosdó szemetesében találták
egy zacskót, benne ezer darab Exstasy tablettával. A
férfi egyébként ismert szegedi kábítószer-kereskedő.
Közben kiderült, az elfogott férfira két szerb nemzetiségű társa a gyorsétterem mögött, egy parkoló
autóban várakozik. A gépkocsit a rendőrök körbe
vették, a két férfit elfogták. Az autóban 1379 Exstasy tablettát és 878 ezer forint készpénzt találtak.
A három kábítószer-kereskedőt a Szegedi Rendőrkapitányságon hallgatták ki. Az akcióról egyébként a szegedi rendőrök semmit sem tudtak.
A férfiak a kihallgatáson elmondták, aznap délelőtt a két szerb állampolgár 4 ezer Exstasy tablettát hozott be Magyarországra. Közvetítőjükkel hármasban indultak el eladni a szert Szegeden. Az akcióig 1700 tablettán sikerült túladniuk. A nyomozók még további két szegedi kereskedőt is elfogtak.
A három szegedi és a két szerb férfit őrizetbe vették. A nyomozás során egy nemzetközi kábítószer-terjesztő hálózatot sikerült felszámolniuk a
miskolci zsaruknak. Az öt kereskedőnél, akik akár
életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphatnak,
összesen tízmillió forint értékű kábítószer volt.
A. T. J.

A szülők azért küzdenek, hogy az egész család együtt legyen.
Március óta nem látták Nemes Nagyék most tíz hónapos kislányukat. A babának két hónapos korában eltört a combja. A
rendőrség szerint az anya ütötte meg a csecsmőt, az édesanya
viszont azt állítja: kétéves kisfia ugrott rá a pici lányra.
Január 28-án tört el Niki lábacskája, de csak egy hét múlva fedezték fel a sérülést egy orvosi
vizsgálat alkalmával. A kislányt
gyógyulása után a kórházból már
egy vásárhelyi asszony, a nevelőszülő vitte ki. A család ügyvédje
szerint a gyámhivatal nem vizs-

gálta az előírásoknak megfelelően, alkalmas-e a család gyermeknevelésre. Nem érti azt sem, miért szakították el a kislányt testvéreitől.
Az orvos szakértő nem tudta
megállapítani, hogy a sérülést
az anya okozta, vagy a kisfiú.

Fotó: Schmidt Andreq
A rendőrök kihallgatták Niki
tízéves testvérét is, aki elmondta, látta, ahogy öccse ráugrik a kislányra. Nemes
Nagyék vissza akarják szerezni
gyermeküket. Az érthetetlennek tűnő történetben szerettük volna kikérni a gyámhivatal véleményét is, ám a szegedi
jegyző engedélye híján elzárkóztak a nyilatkozattól.
Részletek a Sziesztában
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Tévedésből iraki
rendőröket lőttek le
Nyolc iraki rendőr életét vesztette és öt további személy megsebesült tegnapra virradóra Fallúdzsában, ahol amerikai katonák nyilvánvalóan félreértésből
tüzet nyitottak menekülő banditákat üldöző rendőrökre.
FALLÚDZSA (MTI)

A lövöldözést megelőzően 25
rendőr két könnyű teherautón és
egy személyautón üldözőbe vett
egy fehér BMW-t, miután a kocsiban felismertek négy veszedelmes
bűnözőt, akik az utazókat fosztogatták a Bagdad és a jordániai határ közötti országúton. Üldözés
közben mind a banditák BMW-je,
mind pedig az iraki rendőrök autói átrobogtak egy amerikai katonai ellenőrzőponton. Az ott szolgálatot teljesítő amerikai katonák, amikor látták, hogy „megállj" jelzésükről nem vesznek tudomást, tüzet nyitottak a banditák gépkocsijára és a gerilláknak
vélt rendőrök gépjárműveire is.
A lövöldözés, amely a Fallúdzsa nyugati részén fekvő jordániai katonai kórház közelében
történt, 45 percig tartott - mond-

ta az egyik sebesült rendőrtiszt.
Szavai szerint az amerikai katonák akkor nyitottak tüzet egy
amerikai Humvee terepjáróból,
amikor a rendőrök a kórház közelébe érve visszafordultak.
Az AP amerikai hírügynökség
szemtanúkra hivatkozó első jelentésében még 11 rendőr és a
négy bandita haláláról számolt
be, a nyolc rendőr halálát megerősítő tegnap esti veszteségmérleg a sebesülteket ápoló jordániai
kórház egyik orvosától származik. Az amerikai hadsereg estig
semmilyen információt nem tett
közzé az incidensről
Tfcgnap egyébként Bagdad központjában, a Tigris folyó keleti
partján fekvő, szállodáknak otthont adó utcákban is lövöldözés
tört ki. Az iraki biztonsági erők
csaptak le egy autótolvaj banda
tagjaira. A tűzpárbaj helyszínére
azonnal amerikai katonák siettek.
Két amerikai katona meghalt, hét
pedig megsebesült tegnap hajnalban Bagdadtól mintegy száz kilométerre nyugatra, Iraknak azon a
részén, ahol a legerősebb az ellenállás az Egyesült Államok vezette
koalíció erőivel szemben.

Elfogták a zimonyi
klán két tagját
BELGRAD (MTI)

Újabb sikert könyvelhet el a
szerb rendőrség az alvilág ellen
folytatott harcban: tegnap elfogták annak a zimonyi klánnak a
két tagját, amely meggyilkolta
Zorán Gyingyics szerb miniszterelnököt. A 22 éves Milán Jovanovicsot gyilkossággal, emberrablással és felforgató tevékenységre való szövetkezéssel gyanúsítják. Az ugyancsak 22 éves
Marko Markovicsnak törvénytelen fegyvertartás a bűne. Mind-

RÖVIDEN
A GAZDASAGPOLITIKA HIBÁI
A Magyar Demokrata Fórum
országgyűlési frakciója a
kormányt hibáztatja a gazdaság
jelenlegi rossz állapotáért.
Herényi Károly frakcióverető
szerint a gazdaság visszaesése, az
életszínvonal romlása nem az
európai uniós csatlakozás
következménye, hanem a
jelenlegi kormány hibás
gazdaságpolitikájának
köszönhető. Utalt Medgyessy
Péter ószi ülésszakon elmondott
beszédére, miszerint 850 milliárd
forintot fordítottak tavaly jóléti
kiadásra. Herényi hozzátette:
jövőre 550 milliárd forintot
viszont kivonnak a gazdaságból.

kettőjüket egy bérelt belgrádi lakásban fogták el. Őrizetbe vételkor nem tanúsítottak ellenállást.
A zimonyi klántagok névsorában
egyébként egyre kevesebb olyan
bűnöző neve szerepel, akik még
szökésben van.
Dusán Mihaljovics szerb belügyminiszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy Szerbiában nem maradt
egyetlen szervezett bűncsoport
sem. A március 12-i merénylet
óta a rendőrség 123 alvilági bandát vert szét, a bandatagok többségét - 844 személyt - elfogták.
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Világszerte bírálják azArafat kiutasításáról szóló döntést

Ostrom a Templomhegyen
Izraeli rendőrök tegnap megostromolták a jeruzsálemi al-Aksza mecset előtti teret, miután a
Jasszer Arafat palesztin elnök
kiutasítására vonatkozó döntéstől feldühödött palesztinok kövekkel dobálták meg az Siratófalnál imádkozó zsidókat.
MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A pénteki nagy ima napján
mintegy 35 ezer muzulmán
gyűlt össze az al-Aksza mecsetnek helyet adó Templomhegyen, majd fenntről több száz
fiatal kövekkel dobálta meg a Siratófalnál imádkozó zsidókat.
Válaszul több tucat rendőr rohanta meg a Templomhegyen
lévő teret, s könnyfakasztó, kábító gránátokkal oszlatta fel a
tömeget. Egyelőre nincs értesülés arról, hogy az incidens során
történtek-e sebesülések - írta a
Reuters.
Egy közvélemény-kutatásban a
megkérdezett izraeliek közel kétharmada úgy válaszolt, hogy
Jasszer Arafatot meg kell ölni
vagy száműzni kell. Az al-Aksza
Mártírjainak Brigádjai nevű, az
Arafat vezette Fatahhoz kötődő
szélsőséges csoport tegnap azzal
fenyegetőzött, hogy „lecsap mindenütt" Izraelben, ha a zsidó állam elűzi Arafatot.
Világszerte bírálják az izraeli
biztonsági kabinet elvi döntését,
amellyel jóváhagyta a palesztin

Palesztinok köveket dobálnak egy izraeli őrhelyre a Gázai övezetben.
elnök kiutasítását Rámalláhból.
Az Európai Unió soros olasz elnöksége tegnap arra kérte Izraelt, hogy mondjon le Arafat kiutasításáról és kerülje az erőszakot. Németország is bírálta az
izraeli döntést, s arra buzdította
az izraelieket és a palesztinokat,
hogy hangolják össze erőfeszíté-

Útfejlesztések
Az Európai Bizottság az ISPA-keretből a napokban 3,5 milhó euró felhasználását hagyta jóvá közlekedési projektek előkészítésére - közölte
Csillag István közlekedési miniszter tegnap egy útügyi szakmai tanácskozáson. Ebből a támogatásból és a magyar társhnanszírozásból egyebek között az MO-ás körgyűrű keleti szektorának, továbbá az M43-as
űt Makó és M5-ÖS közötti szakaszának építéstervezését, továbbá a Budapest-Székesfehérvár-Boba, valamint a Szajol-Nyíregyháza-Záhony
vasútvonalak rekonstrukciójának tervezési feladatait végzik el.

A Sajót is átkutatják Pert indít

Medgyessy
BUDAPEST (MTI)

Gál f. Zoltán kormányszóvivő
tegnap megerősítette, hogy a
miniszterelnök be fogja perelni
Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
(PSZÁF) elnökét. Medgyessy
Péter a Magyar Szocialista Párt
múlt pénteki, tapolcai frakcióülésének szünetében újságírók
kérdésére azt válaszolta, hogy
kénytelen lesz beperelni Szászt,
ha valóban azt mondta, ami a
Népszabadságban megjelent. A
PSZÁF elnöke a lapban felvetette Medgyessy Péter érintettségét a K and H brókercége ügyében.

MAGYAR KÉPVISELŐK
A HATÁRON TÚLRÓL
Budapesten tartották tegnap a
környező országok magyar
nemzetiségű parlamenti
képviselőinek első
csúcstalálkozóját. A megjelent
63 törvényhozó megállapodott
abban, hogy évi
rendszerességgel,
intézményesített formában
együttműködnek egymással.
KIRABOLTÁK AZ ŐRT
Fegyveres támadók rabolták ki
egy pénzszállító autó őrét tegnap
reggel a főváros I. kerületében.
Két fegyveres rabló támadta meg
az őrt, aki egy pénzintézet hátsó
bejáratához tartott, és a mintegy
10 millió forint értékű
pénzszállítmány átadására
kényszerítette. A rablók ezután
megbilincselték a férfit, majd
gyalogosan elmenekültek.

-

seiket az Útiterv nevű új béketervezet megmentése érdekében. Az Egyesült Államok ismét
a kiutasítás ellen foglalt állást.
Richárd Boucher külügyi szóvivő hangsúlyozta: nem hiszi,
hogy a jelen helyzetben a palesztin vezető kiutasítása hasznos
lehetne. Még Simon Peresz volt

Fotó: MTt/EPA/Mohammed Szaber
izraeli miniszterelnök is űgy vélekedett, hogy hatalmas hiba
volna száműzni Arafatot. A
munkapárti vezető a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy főhadiszállásáról kiűzve a palesztin elnök
„sokkal kártékonyabb lehet,
mint most".

A kormányfő az aradi
szoborért lobbizik
BUDAPEST (MTI)

Medgyessy Péter levelet írt Adrián
Nastase román kormányfőnek az
aradi
Szabadság-szoborcsoport
ügyében, amelyben arra kéri a román miniszterelnököt, hogy támogassa az ottani magyarságot
szándékának megvalósításában.
„Az erdélyi magyarság számára az
aradi Szabadság-szoborcsoport a
nemzeti öntudat, a szülőföldhöz
való kötődés, a közös magyar-román történelmi múlt, az országa-

ink és népeink közötti megbékélés jelképe. A műemlék méltó helyére kerülésével a helyi magyarokban erősödhet az a tudat, hogy
a romániai társadalomnak megbecsült és hasznos tagjai" - idézett a levélből Gál J. Zoltán kormányszóvivő. Medgyessy Péter
űgy gondolja: „ezen érzelmek és
elvárások maximálisan össreegyeztethetőek azzal az európai
értékrenddel, amelynek meggyökereztetésén a román és a magyar
miniszterelnök együtt fáradozik".

Három ajánlat van
a Postabankra
Három pályázó adta le kötelező érvényű ajánlatát a Postabank Rt.
privatizációs pályázatának második fordulójára a meghívott ajánlattevők közül tegnap. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV)
Rt. nem nyilatkozott a résztvevők konkrét személyéről és a pályázatok tartalmáról, mondván: a pályázat ezzel még nem ért véget. A jelentkezőket a végső döntéskor, szeptember 25-én nevezik majd meg.
Az OTP Bank Rt. tegnap hozta nyilvánosságra, hogy nem nyújtott
be kötelező érvényű ajánlatot a Postabank 99,965 százalékos állami
tulajdonú részvénycsomagjának megvásárlására.

A besztercebányai szertartáson már jobban volt a pápa

Bombariadó a mise előtt
Szlovákiai látogatásának első napjához képest
lényegesen jobb egészségi állapotban volt II. János Pál pápa tegnap, amikor Besztercebányán
misézett. A szertartás előtt egy névtelen telefonáló bombarobbantással fenyegetőzött.
POZSONY (MTI)

Újrakezdték tegnap a keresését annak a 17 hónapos mozgássérült
és szellemi fogyatékos kisfiúnak, aki múlt hét pénteken tűnt el a
szirmabesenyői otthonának udvaráról. A miskolci Spider Mentőcsapat a szolnoki, a hevesi, a pécsi és a budapesti mentőcsapatok
segítségével a Sajó folyó med'rét kutatja át egészen a folyó tiszai
torkolatáig.

Fotó: MTI/Vajda lános

II. János Pál Besztercebányán már többször is szólt
a hívekhez, de szentbeszédének ezúttal is csak a
kezdő mondatait olvasta fel. Szavait /ozef Tomko
érsek tolmácsolta a hívőkkel megtelt hatalmas fő'terén, ahol azonban a vártnál kevesebb ember jelent meg. Egyes becslések ötvenezer, mások százezer hívőről szóltak; eredetileg negyedmillió látogatót vártak a besztercebányai misére. A szertartáson

sok külföldi, elsősorban lengyelországi és magyarországi hívő is részt lett.
A mise előtt névtelen telefonáló riasztotta a besztercebányai rendőrséget, azt állítva, hogy bomba
van a szertartás helyszínén. A rendőrség perceken
belül megtalálta a telefonálót, aki bevallotta: tette
csak vaklárma volt. A mentálisan zavart 25 éves
helyi lakos nem tudott magyarázatot adni, miért
cselekedett így, ráadásul abban az órában, amikor a
pápai misére gyülekezők közül már tízezerek várakoztak a téren.
A besztercebányai fenyegetőhöz hasonlóan fülöncsípték azt a 14 éves rozsnyói kamaszt is, aki
egy helyi telefonfülkéből hívta a rendőrség ügyeletét és azt mondta: megöljük a pápát. A fiű azt vallotta, hogy csak meg akarta tréfálni a rendőrséget.

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDÚS SZABOLCS |mcllékletek|, MISKOLCZI RÓBERT |fotó|, OLÁH ZOLTÁN (hír és információi,
SÜLI JÓZSEF (spottl • Délvilág szerkesaóségvezttó: ÚISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, PL: 153. Telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fart: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim:
www.dclmagyar hu •E-mail: szerkesztőségi" dclmagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tcl./fax: 62/241-905. Hirdetési tel/fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Ibi. 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3.1il./lax: 62/213-198.
6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tcl./fax: 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai Tel./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadói
titkársági fax: 62/442-9SR Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telelőn: 62/466-847. »Terjesztési vezető: KÓT1 ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési díj egy hónapra 1240 Ft IDélmagyarország), 1130 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilágl • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja Úgyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN

•

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 13.

A K T U A L

I S

3

•

Cél- és címzett támogatással nyertek pénz Szegeden

Kórházi
ceremóniák

A kórház másfél milliárdja
Összdolgozói értekezleten jelentette be tegnap Botka László
polgármester, hogy a szegedi
kórház rendkívül nagy összegű
támogatáshoz jut a jövő évtől.
A szegedi kórház ebédlőjében
tegnap megtartott összdolgozói
értekezleten Nárai György, az intézmény főigazgatója vázolta a
Csongrád megye második legnagyobb egészségügyi intézményeként számon tartott szegedi kórház helyzetét, s a többi között elmondta: a kórház utoljára
1999-ben kapott, akkor 223 millió forint címzett támogatást. Ezt
követően jelentette be Botka
László polgármester, hogy rendkívüli összegű támogatás érkezik
Szegedre. A városi önkormányzat 1 milliárd 800 millió forintos
összeget nyert az egészségügyi
cél-, illetve címzett támogatási
pályázatokon. A kórház épületrekonstrukciójára fordítható 1 milliárd 290 millió forint címzett támogatás elnyeréséhez a város
130 milliós forint önrészt biztosított. A műszerpark korszerűsítésére fordítható 500 millió forinthoz 250 milliós saját résszel
járult hozzá a szegedi önkormányzat. A félmilliárdból 260
milliót kap a kórház műszerbeszerzésre, 60 millió forintot a
gyermekkórház és 60 milliót a
városi rendelőintézet.
Botka László szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy a szegedi önkormányzat nem akar privatizálni, az új kórháztörvényre
hivatkozva elmondta: azokat az
egészségügyi
intézményeket,
amelyek címzett támogatásban
részesülnek, tíz esztendeig nem

készültségétől. A szót ejtett arról
is, hogy a város vezetése a szegedi egyetemmel szoros együttműködésre törekszik a gyógyitás területén is.
Botka László végül a városi önkormányzat elismerő oklevelét
adta át több évtizedes munkája
elismeréseképpen Perneki Ibolya
Margitnak, a belgyógyászati osztály részlegvezető nővérének.
A kórház gazdasági igazgatója,
Baráth Lajos - mielőtt részletesen ismertette, mire fordítják a
cél-, illetve címzett támogatás
összegét - megjegyezte: a kórház
az elmúlt önkormányzati ciklusokban szerény támogatásban
részesült. A most elnyert 1 milliárd 290 millió forintos támogatásból a központi műtőblokkot
és az ehhez kapcsolódó központi
sterilizálót korszerűsítik, valamint felújítják az urológiai osztályt és az ambulanciát.
A műszerpark fejlesztésére jutó 260 millió forintból főleg diagnosztikai területeken fejlesztenek, elsősorban a röntgen, a központi labor, az intenzív terápia, a
sterilizálás és fertőtlenítés műszerparkját korszerűsítik.
A többi között nagy teljesítményű lélegeztető készüléket, oxigénfejlesztőt, ultrahang-berendezést, altatógépet, távirányítással működő átvilágító szerkezet,
betegőrző monitorok beszerzését
tervezik.
Siralmas állapotok az urológiai osztályon.
Fotó: Schmidt Andrea A kórház dolgozóit tájékoztató
értekezleten Nárai György átadta
lehet privatizálni. A pénzekből lyásolja az adott kórház épületé- Botka Lászlónak a kórház fennmegvalósítandó kórházfelújítás nek állapota, minősége, a mű- állása 200. évfordulója alkalmáés műszerberuházások kapcsán szerek korszerűsége, ugyanakkor ból készült emlékplakettet és oka polgármester kiemelte: a gyó- a hatékonyság függ az ott dolgo- levelet.
gyítás színvonalát nagyban befo- zó szakemberek munkájától, felK. K.

Tömegáru helyett különlegességet vár a piac

Háromnapos hagymaünnep Makón
Szakmai programokkal kezdődött tegnap a XIII. makói nemzetközi hagymafesztivál. Az
FVM államtitkára bejelentette:
a várt mennyiségnek mindössze
a fele termett hagymából, ám az
elmaradt terméshányadra szánt
támogatást is ebbe az ágazatba
forgatja vissza a kormányzat.
Térzenével és ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött péntek
reggel a XIII. nemzetközi makói
hagymafesztivál. Köszöntő beszédében Búzás Péter, a város
polgármestere kiemelte: az itt
élők remélik, a hagyma, mint
igazi hungaricum, a mostani fiatalok legtöbbjének uniós polgárokként is tisztes megélhetést
nyújt.
A fesztivál egyik szervezője, s
egyben a Hagyma Terméktanács
elnöke, Bepkő Antal az ünnepen
kiemelte: a szerény termés következtében a nemzetközi piacokon a makói hagyma a különlegességek között szerepel, s épp ez
jelenti a térség gazdálkodói számára a kitörés lehetőségét. A
fesztivál szakmabeli kiállítói is
exkluzív élelmiszer-ipari termékként mutatják be a hagymát. Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke
rámutatott: a térségben felhalmozott tudást és gazdasági eredményt a lehető legerőteljesebb
marketingtevékenységgel kell a
piacra juttatni, s ebben segít a
fesztivál. Kis Zoltán, a környezetvédelmi és vízügyi minisztérium államtitkára az infrastruktúra építését ígérte, a gazdasági fellendülés ösztönzéseként. Mint
mondta, az unióban a hagyma a
kiemelten támogatott termények közé fog tartozni.
Az ünnepség hivatalos megnyitására Benedek Fülöpöt, a
földművelési tárca címzetes államtitkárát kérték fel a szervezők. A szakember kiemelte: a
várt mennyiségnek mindössze a
fele termett meg az idén, ám az

KALOCSAI KATALIN
Kétezer őszén a kurzuson levő szegedi önkormányzat vezetősége
látványos külsőségek között jelentette be, hogy sürgősségi betegellátó osztály épül a szegedi kórházban. Bartha László akkori polgármester ünnepélyes keretek között helyezte el az épület alapkövét és persze tartott sajtótájékoztatót, ahol is elmondta: a beruházás 95 millió forintos költségéből 75 milliót az egészségügyi minisztérium pályázatán nyert a kórház, a többit a városi önkormányzat biztosítja.
Az akkori egészségügyi miniszter, Gógl Árpád szívügye volt a
sürgősségi ellátás fejlesztése, nem véletlen, hogy a szegedi kórház
eredménnyel pályázott annak idején az SBO létesítéséhez szükséges pénzre.
A sürgősségi épülete még abban az évben, 2000. december végén elkészült, de kiderült, nincs pénz műszerekre. A kórház már
nem nyert a szaktárca műszerbeszerzési pályázatán. Időközben,
illetve idő előtt távozott posztjáról a sürgősségi ellátást és a szegedi SBO ügyét támogató Gógl. A sürgősségi osztály évekig üresen
állt, s teljes gőzzel ma sem működik.
Eszembe jutott a 2000 őszétől napjainkig elhúzódó SBO-történet a tegnapi, kórházi támogatásról szóló polgármesteri bejelentés és az ehhez tartozó városvezetői épületbejárás közben. A ceremónia hasonlatos volt a három évvel ezelőttihez, csak a szereplők változtak. Most jelentős összegről szólt a jelenlegi polgármester, Botka László bejelentése. Szeged valóban nagy összeget,
mondhatni tengernyi pénzt, 1 milliárd 290 milhó forint címzett
támogatást nyert, amiből a kórház felújításának megkezdését tervezik jövőre.
Mostanában ugyan egészségügyi minisztercsere zajhk, de ez
nem érintette a pályázaton nyert pénzeket. A rossz emlékű SBO
miatt az ember azonban elbizonytalanodik, s megkérdezi: vajon
most már semmi sem zavarhatja meg, hogy elkezdődjön és be is
fejeződjön a szegedi kórház tervezett nagy rekonstrukciója ?

Pusztaszeren öten visszaadták

mandátumukat

Puccskísérlet volt
a polgármester ellen
Egy hónapja több képviselő lemondásra kérte a pusztaszeri
polgármestert, ám ő a hét elején
a maradás mellett döntött. Csütörtöktől működésképtelenné
vált a község képviselő-testülete, mivel öt egyéni képviselő
visszaadta mandátumát.
Pusztaszeren Sági Mihályné alpolgármester a csütörtöki testületi ülésen a polgármester, Kertész
László távollétében kezdeményezte a testület lemondását, ám
ez nem járt eredménnyel. Ezután
öt egyéni képviselő visszaadta
mandátumát. Lépésükkel a megfogyatkozott, eredetileg tíztagú
testület működésképtelenné vált.
Több képviselő még augusztusban azt kérte a község élén tizenhárom éve álló Kertész László polgármestertől, hogy egészségi állapotára tekintettel mondjon le
tisztségéről. A polgármester, miután kikérte választói véleményét, ezen a héten írásban közölte
a képviselőkkel, illetve a testülettel, hogy nem mond le. Információink szerint a legutóbbi, azaz a
csütörtöki ülésen emiatt kezdeményezte az alpolgármester, hogy
a testület oszlassa fel magát, és írjanak ki új választásokat. A kezdeményezés, mint fentebb már
olvasható volt, azonban nem járt
sikerrel, a lemondott képviselők
„pótlására" a közeljövőben választásokat írnak ki.
Lapunk úgy tudja, Kertészt

azért tartják alkalmatlannak a
tisztségre, mert az utóbbi időben
többször betegeskedett, illetve a
képviselők úgy vélik, a polgármester nem tudja a közösségi
házzal kapcsolatos munkálatokat végigvinni.
A polgármestert jelenleg egy
szegedi egészségügyi intézményben kezelik. Kertész László munkatársunknak elmondta, nem
beteg, úgynevezett gyógyszerbeállítás miatt kellett befeküdnie
néhány napra, egy-két napon belül haza térhet. A polgármestert
egyébként már tájékoztatták a
történtekről. Kertész László kijelentette: három éve átesett egy
infarktuson, de azóta jó erőben
érzi magát, semmi nem akadályozza munkája elvégzésében. A
legutóbbi üléssel kapcsolatban a
község vezetője kijelentette: a
háttérben politikai küzdelem
zajlik, a baloldali érzelmű képviselők „nagyon aggódnak" érte,
ezért kérték tőle néhányan, hogy
mondjon le.
- A testület feloszlatásával kísérletet tettek eltávolításomra,
de ez nem járt eredménnyel nyilatkozta lapunknak a polgármester.
Tegnap megkerestük a falu
jegyzőjét, Zsótérné Makra Ibolyát, aki előbb nyilatkozott lapunknak, amit azonban néhány
órával később faxon elküldött'levélben visszavont.
G. SZ. L.

Kétmegyés értekezlet Csongrádon
A makói hagymafesztivál első napján a szakmai programoké volt a főszerep.

A FESZTIVÁL ÍZEI
Ma kilenc órától a térségi polgármesterek és jegyzők főznek pörköltet, hagymalevest, s megkezdődik az utánpótlás labdarúgótorna. A színpadon gyermekműsorok követik egymást, majd kettőtől
Ihos József humorista, háromtól Kegye fános pánsípművész, s a
térségi művészeti csoportok adnak műsort. Vasárnap kilenckor
kezdődik a vásártéri pályán a fesztivál lovasverseny, fél tíztől a fürdőben úszóverseny lesz. Tíztől a fesztiválon Hevesi Imre és a Zűrzavar zenekar játszik, majd a Nagyecsedi Fekete Szemek, délután
háromtól pedig az Irigy Hónaljmirigy.
elmaradt termésre szánt támogatást is a hagymaágazatba forgatja vissza a kormányzat.
A megnyitót követően kiosz-

tották a szakmai díjakat. A legkiválóbb
termesztőnek
szánt
Aranyhagyma Díjat idén Farkas
Ferenc makói gazda kapta. Az

Fotó: Karnok Csaba

ünnepséget szakmai konferencia
követte, majd a Makó, Nagyszentmiklós és Térségeik Határ
Menti Partnerségi Bizottságának
konferenciája következett. Este a
városházán Makó és a lengyel Radomsko városának vezetői aláírták a testvérvárosi szerződést.
A szakmaiság mellett természetesen helyet kapott a szórakozás is, a kicsiket kisvonat szállította a fesztiválnak helyet adó
Aradi utcai kiállítóterületre. A
színpadon a magyar nóták mellett gyermekdalok is szóltak, délután négy órától pedig a V-Tech
együttes muzsikált.
ILLYÉS SZABOLCS

Határ- és polgárőrök
Csongrád önkormányzata és a
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság szervezésében Bács-Kiskun
és Csongrád megye vezető polgárőrei közös értekezletet tartottak tegnap.
Nagypál Sándor, a Csongrád és
Térsége Polgárőr Egyesület elnöke nyitotta meg az értekezletet.
Ezután Bedő Tamás, Csongrád
polgármestere
elismeréssel
szólt a polgárőrök munkájáról, s
kijelentette, a város továbbiakban is számít rájuk. Csorba Sándor határőr ezredes, rendészeti

igazgatóhelyettes ismertette a
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság szerepét, új feladatait az európai uniós határőrizet megvalósításában.
Kenéz Sándor nyugállományú
ezredes, polgárőrreferens a polgárőrség és a határőrség eddigi
tapasztalatait összegezte.
Szót kért Karacs Károly nyugállományú dandártábornok, az
országos polgárőrszövetség határőr tagozatának vezetője is, aki
a folyami átkelőhelyek ellenőrzését mutatta be.
B. GY. GY.
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KÖRKÉP
SZEGED. A MÁV Rt.
tájékoztatja az utazókat, hogy a
Kecskemét-Cegléd közötti
felújítás miatt szeptember 14-e
és október 13-a között egyes kora
hajnali és késő esti vonatok
utasait Cegléd és Nagykőrös
között vonatpótló autóbuszok
szállítják. A vonatok módosított
menetrend szerint közlekednek.
Budapestről Szegedre a
gyorsvonat 6.10 helyett
6.00-kor, 12.15 helyett
12.10-kor, 14.10 helyett
14.05-kor, a Maros IC 19.10
helyett 18.40-kor, a pénteki és
vasárnapi sebesvonat 19.30
helyett 19.15-kor indul.
Szegedről Budapestre a
gyorsvonat - hétfő kivételével 5.20 helyett 4.55-kor indul, és
megáll Kisundorozsmán,
Szatymazon és Balástyán is.
SZEGED. A Tisza Volán Rt.
tájékoztatja az utasait, hogy
hétfőtől Tarján, Víztorony tér,
Retek utca, Nagykörút, Mars
tér, Szalámigyár, műjégpálya
útvonalon közlekedő 18-as
számú járat munkanapokon
5.10 helyett 4.55-kor, 7.00
helyett 6.30-kor indul. Ennek
megfelelően a járatok a
közbenső megállóhelyeket is 15,
illetve 30 perccel korábban
érintik.
SZEGED-SZIKSÓSTÓ.
Nyugdíjastalálkozóra hívták a
szegedi fegyház és börtön egykori
dolgozóit a Csillag börtön
sziksóstói üdülőjébe az
intézmény munkatársai. Az
eseményen megjelent Csóti
András dandártábornok, a
büntetés-végrehajtás országos
parancsnokának általános
helyettese. Az összejövetelt több
mint száz nyugdíjas jelenlétében
Csapó József dandártábornok, a
szegedi fegyház vezetője nyitotta
meg, aki beszédében
bejelentette: megalakult a
Csillag Szeged Nyugdíjasklub.
SZEGED-TÁPÉ. Gyékényből
szőtt falu - újjászülető
hagyományvilág címmel
országos szövő-fonó találkozó
kezdődött tegnap a tápéi Heller
Ödön Művelődési Házban, ahol
néprajzi kiállítás is nyílt. A
programsorozatban ma délelőtt
9 órától Apró Ferenc
helytörténész és Tüskés Tünde
kutató tart előadást, majd 10
órától szakmai
csoportfoglalkozásokat, 14
órától csuhé-, szalma- és
gyékényversenyeket rendeznek.
18 órakor kezdődik Bárány Mara
előadása a gyékényfeldolgozás
jelenéről. Vasárnap délelőtt Tóth
Károly képviselő, a kulturális
bizottság alelnöke tart előadást a
kézművesség jövőjéről, 14-től 18
óráig szövésbemutatókra várják
az érdeklődőket.
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A törökök bolgár Mercedes lökhárítóidba rejtették a hamis papnokat

Molnár Gyula és Virág András képviselői javaslata

Hamis okmányok százai

Hadat üzentek
a gyomnövényeknek

Kiváló minőségű hamis útleveleket, vezetői engedélyeket,
fényképrögzítő fóliákat és brit
uniós vízumokat találtak a vámosok a röszkei határátkelőnél
egy bolgár rendszámú Mercedesbe elrejtve.

Szeged levegővédelmi programjának kidolgozását szorgalmazza Virág András (SZDSZ) és
Molnár Gyula (Centrum Párt)
önkormányzati képviselő.

MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy bolgár rendszámú Mercedes
négy török nemzetiségű utassal
jelentkezett belépésre a röszkei
határátkelőnél csütörtök este. Az
útlevélkezelőnek feltűnt, a sofőr
ideges, ezért szólt a vámosoknak, hogy alaposabban vizsgálják
át a gépkocsit.
A határőr megérzése jó volt,
ugyanis a Mercedes lökhárítója
mögött, egy speciáhsan kiképzett rejtekhelyen tizennégy, újságpapírba tekert, kocka alakú
csomagot találtak a vámosok. A
csomagokban 150 hamis útlevelet (40 belga, 40 portugál, 40
francia és 30 görög), 72 kitöltetlen vezetői engedélyt (17 portugál, 15 francia, 17 belga és 23 görög), 100 portugál és 30 görög
fényképrögzítő biztonsági fólia
és 10 brit európai uniós vízum
került elő.
Az elsődleges szakértői vélemények szerint a dokumentumok nyomdai úton előállított,
igen jó minőségű hamisítványok. Az autó utasai közül egy
főt őrizetbe vettek. Ellene és társai ellen közokirat-hamisítás miatt eljárást indítottak.

A terv lényege: az allergiakeltő
gyomnövényeket a városon kívül
is irtani kell, s nem halasztható a
régen tervezett városkörnyéki
véderdők telepítése sem.
%
Virág András, a Szabad Demokraták Szövetsége Földváry

utcai irodájában tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a városi, valamint a Szeged határán
kívüli területekért felelős intézmények szoros együttműködésével érhető el, hogy időben elvégezzék a kaszálást és egyéb
gyomirtást. Ezenfelül megyei és
regionális szinten is össze kell
hangolni a parlagfű és más allergiakeltő növények elleni védekezést. A téli fölkészülés után, jövőre induló program végrehajtására 10 millió forintra lenne
szükség.

Az ILS Nyelviskola
a legdinamikusabb
Nemzetközi díjat kapott a szegedi ILS Nyelviskola a Pitman
nyelvvizsgaközponttól.

A jó minőségű hamisítványokon látszik, valószínűleg nyomdában
készültek.

Fotó: Miskolczi Róbert

A londoni székhelyű cég értékelése szerint Kelet-Európában
a szegedi ILS Nyelviskola volt
a legdinamikusabb vizsgaközpont. A több országot magában
foglaló régióban összesen négy
díjat adtak ki, mind a négy Magyarországon talált gazdára.
A Pitman nyelvvizsgák központja azzal indokolta az elismerést, hogy a szegedi intézmény a legszélesebb körben, a

legjobb módszerekkel népszerűsítette a vizsgát. Ennek a
munkának része a tanártovábbképzés és a hallgatók tájékoztatása a vizsga követelményeiről.
Az indoklásban megemlítik
még azokat a módszertani újításokat, amelyeket az ILS dolgozott ki. így például tesztelték, értékelték a legújabbfajta angol
nyelvvizsgát, amelyet újrakezdők számára dolgoztak ki. A
nyelviskola adta ki emellett a
szóbeli üzleti vizsga gyakorlóanyagát.

Idősek otthona Zákányszéken
Vas-, gyémántés aranydiplomások
Ötven, hatvan és hatvanöt évvel
ezelőtt végzett hallgatói előtt
tisztelgett a szegedi egyetem jogi kara. Az arany-, gyémánt- és
vasdiplomás diákok pályafutását tegnap a rektori hivatalban
méltatták.
Az ünnepi ülésen Szabó Imre dékán és Telegdy Gergely a jogi kar
hallgatói önkormányzatának elnöke mondott köszöntőt, majd
Klebinczki György zongoraművész egy Schumann tokkátával
köszöntötte a megjelenteket. Az

ünnepségen három vas, tizenegy
gyémánt és két aranydiplomát
adott át Szabó dékán.
Vasdiplomát vehetett át Bárkányi Zoltán, Szepesvári Ferenc és
Zilahy Kálmán. Gyémántdiplomát kapott Bokor Károly, Keresztes Mátyás, Magyari Zoltán, Mohos Andor, Molnár Béla, Molnár
László, Nagy Sándor József, Pálfy
István, Pusztai Zoltán, Rácz Géza Ernő és Vitos Zoltán. Aranydiplomát Szatmáry Károly és
Tóth Péter vehetett át.
G. SZ. L.

A községben tegnap új intézményt avattak, elkészült ugyanis a több éves program keretében épült idősek otthona. A közel hatvanmillió forintos beruházással épült szociális intézmény megnyitóján Harrach Pé-

ter, az előző kormány családügyi minisztere mondott köszöntőt. A zákányszéki képviselő-testület egyébként három
esztendeje döntött az otthon
megépítése mellett, mindehhez
15 millió forintos saját erőt biz-

tosított, 45 millió forintot támogatások útján szereztek. A
360 négyzetméteres új otthon
16 idős embernek nyújt teljes
körű bentlakásos ellátást, s
nyolc szakembernek biztosít
munkalehetőséget.

A Mary Cipőgyárnál a jövő héten megkezdődhet a végelszámolás

Olasz felszámoló számol
el majd a dolgozókkal

Össze kellene fogni az idegenforgalmi feladatokat

Túl sok kézben
a helyi turizmus
Turistákat vár szinte minden
település, de nincs igazi gazdája
helyben az idegenforgalomnak.

SZEGED. Pallagi Judit
zeneiskolai művésztanár
kezdeményezésére a Magyar
Énekkultúra Baráti Köre és a
Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Főiskolai Kara
mára Berdál Valéria Liszt-díjas,
érdemes művész életpályáját
méltató ünnepi programot
szervezett. A szegedi
operatársulat egykori kiváló
szopránja és a konzervatórium

Hiányoznak a kistérségekből,
településekről azok az idegenforgalmi szakemberek, akik
helyben ellátnák a turizmussal
kapcsolatos valamennyi vezetési, szervezési feladatot - véli
Lengyel Márton, a Magyar Turisztikai Egyesület (Matur) elnöke. A Matur, a turizmusban
érdekelt szereplőket összefogó
civil szervezet Szegeden tartot-

országos hírű tanára - aki

ta közgyűlését. A Heller

betegsége miatt évek óta
visszavonultan él - nemrégiben
ünnepelte 70. születésnapját. A
városháza dísztermében ma
délelőtt 11 órakor kezdődő
rendezvényen Gyémánt Csilla
színháztörténész, főiskolai
docens Az iskolateremtő
operacsillag címmel tart
előadást, majd Berdál Valéria
egykori növendékei elevenítik fel
tanáruk művészi, pedagógiai és ,
emberi nagyságát. Végül Nádor
Magda, a Zeneakadémia tanára
tart előadást az
Énekes-növendék szuverenitása
címmel. Délután 5 órától Berdál
Valéria neves tanítványai adnak
koncertet az SZTE
Zeneművészeti Főiskolai
Karának nagytermében.

kas idegenforgalmi főiskola főigazgatója hozzátette: az országban szinte mindenütt.„turizmust akarnak csinálni".
Azonban van, ahol ez illúzió,
hiszen egy csodálatos templom még kevés ahhoz, hogy
egy kistelepülésen az idegenforgalom alapját képezze. Lengyel Márton szerint ahol figyelnek a turizmusra, ott a területfejlesztés, a tervezés kérdései
szorosan összekapcsolódnak az
idegenforgaloméval.

Far-

Emellett versenyképes turisztikai termékeket kell létrehozni a különböző helyi értékekből, rendezvényekből. Ehhez a jó marketingmunka mellett hozzátartozik a „látogatómenedzsment" is. Ez azt jelen-

ti, hogy helyben jól ki kell építeni a tájékoztatás rendszerét,
meg kell oldani a helyben adódó kisebb, de a vendéget boszszantó problémákat, például a
parkolási gondokat. Különösen
kis településeken kell arra figyelnj, hogy az otthonától távol tartózkodó vendég minden
igényét kielégítsék. Legyen például orvosi ellátás, éjjel-nappali gyógyszertár. Ezeket a gondokat a turizmussal foglalkozó
szakembereknek kell észrevenni, megoldani.
A professzor kiemelte: csak
annyit szabad a vállalkozókra
bízni az idegenforgalomban,
amennyi nyereségesen működtethető lehet. Az információszolgáltatás például tipikus
nonprofit tevékenység.
De
nonprofit szerv alakítsa ki a
térség arculatát is, biztosítsa a
régió idegenforgalmi szereplői
közötti együttműködést. Ide
tartozik például a rendezvénynaptár egyeztetése, hogy ne
oltsák ki egymást a programok, és egyenletes legyen a kínálat. Ezeket a feladatokat a
kistérségi turisztikai menedzsmentnek kell ellátnia. Alig találni azonban olyan települést,
ahol az összes feladatot egy
személy látja el.
M. B. I.
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Z á r t k a p u k a kíváncsiskodók előtt.

Augusztus közepén kért végelszámolást maga
ellen a szegedi központú Mary 2000 Cipőgyár Rt.
Akkor ezzel a lépéssel 700, Szegeden és Hódmezővásárhelyen 350 dolgozó került utcára. A
munkások azóta felmondási idejüket töltik. A
gyárhoz jövő héten érkezik a felszámoló Olaszországból.
- Az augusztusi végelszámolás óta nem vagyok illetékes a Mary Cipőgyár ügyeivel kapcsolatban, így
nem tudok érdemben nyilatkozni - mondta Tóth
Erika, a cég korábbi ügyvezető igazgatója. - A kérdéseikre leghamarabb jövő héten kaphatnak választ, akkor érkezik ugyanis a felszámoló Olaszországból.
Mint azt korábban megírtuk, az olasz tulajdonú
cég azért kért végelszámolást, mert két éven keresztül folyamatosan veszteséget termelt. A tulajdonosok a végső döntésről levélben értesítették a

Fotó: Katnok Csaba

dolgozókat. Döntésükkel augusztus végén Szegeden 220, Vásárhelyen 130 embernek szűnt meg a
munkahelye.
A munkások jelenleg felmondási idejüket töltik,
végkielégítésüket a felszámoló megérkezése után
vehetik majd fel. A felszámoló egyébként a négy cipőgyárral rendelkező, szegedi központú olasz állampolgárságú tulajdonos felesége.
- Mivel a dolgozókhoz hasonlóan nekem is megszűnt az állásom, csak reménykedni tudok abban,
hogy nem lesz gond a végkielégítések kifizetésével
- tette hozzá a volt ügyvezető igazgató, Tóth Erika.
A felszámolótól szerettük volna megtudni, hogy
véleménye szerint, ki tudják-e fizetni a dolgozóknak az állásidőre járó munkabért, valamint a végkielégítést, de kérdéseinkre azt az üzenetet kaptuk:
előbb a helyszínen tájékozódnia kell, csak azután
tud válaszolni.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
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Kitehetik a megtelt táblát a Körtöltés utcában és a Makkoserdő soron

Hűtlen kezelés miatt újabb nyomozás

Csalással vádolják Megoldást várnak a
a volt igazgatót is

káoszra

Hatvanötmillió forintról kell számot adnia a hódmezővásárhelyi bíróság előtt Kovács Ágnesnek és Geönczeöl Tibornak. A szentesi kórház volt igazgatóját és orvosát különösen nagy kárt okozó csalással
vádolják, melyet az egészségbiztosító sérelmére követtek el. Eközben
egy másik ügyben is nyomoznak a szentesi kórház volt vezetői ellen.
Különösen nagy kárt okozó csalással vádolják - másodrendű
vádlottként - Kovács Ágnest, a
szentesi kórház volt igazgatóját
és elsőrendű vádlottként Geönczeöl Tibor baleseti sebészt: a
megyei bíróság elfogultság miatt
a hódmezővásárhelyi bíróság illetékességét állapította meg első
fokon. Az érintettek a napokban
kapják meg á vádiratot. A tárgyalás időpontját várhatóan a következő hetekben tűzik ki.
A szentesi kórházban - a vádirat szerint - 1997 januárja és
2001 decembere között 173 külföldi beteget gyógyítottak 213 alkalommal, s a beavatkozást sürgősségi ellátásként dokumentálták, holott a betegeken tervezett
és nem sürgős műtéteket végeztek. E betegek nem magyar állampolgárok voltak. A jogszabályok
értelmében, az ide vonatkozó minisztériumi rendelet szerint - a
sürgősségi betegellátás kivételével
- külföldi páciensek Magyarország valamennyi egészségügyi intézményében a kezelésért díjat
kötelesek
fizetni.
Geönczeöl Tibor 1997-ben osztályvezetői főorvosi kinevezést
kapott, ezt követőn kereste föl a
kórház igazgatóját, s hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a tervezett
beavatkozásokat sürgősségi ellátásként dokumentálhassa. Kovács Ágnes beleegyezett ebbe, s
minden esetben engedélyezte a
betegek ellátását, minden hónap
végén aláírta a havi elszámolások
kísérőjegyzékét. Az egészségügyi
dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a kezelt betegek
zömmel magyar anyanyelvű jugoszláv állampolgárok voltak, akik
idült mozgásszervi megbetegedés
miatt jelentkeztek a szentesi kórházban. Dr. Geönczeöl Tibor a

műtéti kiírásokat gyakran dupla
zárójelentéssel
dokumentálta,
melyek közül a valós tartalmút
átadta a betegnek, a valótlan tartalmút a kórházi dokumentumok
között helyezte el. A vádirat szerint abban az időben köztudomású volt, hogy az elvégzett műtétekért az elsőrendű vádlott a betegektől „anyagi juttatásban részesült".
A betegek ellátásáról szóló valótlan adatokat a kórház rendszerén keresztül továbbította az
informatikus - akinek nem volt
tudomása arról, mi történik - a
szekszárdi Gyógyinfók igazgatóságára, mely az egészségügyi
minisztérium
háttérintézménye. Az adatokat ez a rendszer
csoportosítja, s az OEP budapesti központjába továbbítja. Itt
állapítják meg pontosan, hogy
mennyi pénz jár az adott hónapban az egészségügyi intézménynek, jelen esetben a szentesi
kórháznak. A valótlan adatok
alapján a kórház megkapta a
pénzt, s ezzel 65 millió forintos
kárt okozott az egészségbiztosítónak, közvetve az államnak. A
pénztár polgári jogi igényét érvényesíti a szentesi kórházzal
szemben.
Eközben a szentesi kórház volt
vezetői ellen a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályán egy másik
ügyben is nyomoznak, a vizsgálat hamarosan befejeződik. Ez
ügyben a volt igazgató főorvos
mellett a volt gazdasági igazgató,
D. P.-né is érintett. A kapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint az eljárás jogosulatlan
gazdasági előny megszerzése, valamint hűtlen kezelés alapos
gyanúja miatt indult.
BLAHÓ GABRIELLA

A lakók és a gépkocsik száma többszörése nőtt, a keskeny út maradt.
pott, s itt nincs probléma a csapadékvíz elvezetésével sem. Ám a további építkezések
Mivel az eget is komor felhők takarják, le- előtt egy közlekedési hatástanulmány elkéhangolóbb látvány már nem is fogadhatja szítését tartjuk fontosnak, s jelenleg ezen
azt, aki a valaha oly békés Makkoserdő soron dolgoznak a szakemberek - mondta Kalmár
Ferenc, Öreg-Rókus önkormányzati képvisepróbál eljutni a Körtöltés utcába.
A helyzet persze napfényes nyáridőben lője, aki Havránné Mohácsi Ildikóval, Északi
sem volt jobb - állandó balesetveszélyt okoz- városrész képviselőjével közösen szorgalva zúdul a forgalom Öreg-Rókus immár fő- mazza a zsúfolt útszakasz átépítését.
közlekedési úttá vált két utcáján. A közelben
Kalmár Ferenc szólt arról, hogy a tanullakók már több fórumon is elpanaszolták bá- mányterv elkészültét követően a szakembenatukat, ám az elmúlt évek során a helyzet rek javaslatait a lakosság elé tárják, minden
csak tovább romlott. A földszintes kis házak észrevételt igyekeznek hasznosítani, s csak
helyén ugyanis társaspaloták magasodnak, s ,ezt követően fordulnak az önkormányzata Rókusi temető helyére beépült lakópark hoz, azt kérve, teremtse meg a beruházás
újabb több száz családnak lett az otthona. anyagi hátterét. Nem kis összegről lenne szó,
Közlekedni természetesen mindenki szeret- hiszen a korábban elkészült, s hosszúnak
ne, az út viszont nem lett szélesebb.
igazán nem nevezhető útszakasz is több
- Szeged önkormányzata is szeretne mi- mint 20 millióba került.
előbbi, mindenki számára megnyugtató
- Persze nem elég csak az utat szélesíteni,
megoldást találni. Egy útszakasz átépítése azt is el kell érnünk, hogy csökkenjen az itt
meg is történt, a Makkoserdő sor Ősz utca és áthaladó forgalom. A Makkoserdő sor és a
Tündér utca közötti része új burkolatot ka- Körtöltés utca ugyanis nem arra szolgálna,
Folytatás az 1. oldalról

Zöld
szövetkezet
Ullésen
Zöldséget és gyümölcsöt immár
országosan, az agrártárca által
elismert szervezetként értékesíthet az üllési Zöld-Tfermék
Szövetkezet - jelentették be tegnap a községben.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hamarosan Vásárhelyen tárgyalják Kovács Ágnes korábbi kórházigazgató büntetőügyét.

Fotó: Tésik Attila.

A volt polgármester nem tart a vizsgálatoktól

Bartha kiadását kérte
a legfőbb ügyész
Folytatás az 1. oldalról

Bartha László alig néhány nappal
a tavalyi önkormányzati választásokat megelőzően egy budapesti cégen keresztül vásárolta
megvolt szolgálati gépkocsiját. A
VW Passatot 1999 októberében
szerezte be az önkormányzat 9
millió 792 ezer forintért, amelyet 3 millió 347 ezer forintért
vásárolt meg 2002. október
16-án a budapesti S-Charlie Bt.,
majd október 22-én már tovább
is adta Barthának. A volt polgármester lapunknak adott interjújában akkor jogszerűnek nevezte
a gépkocsi vételét.
Bartha Lászlót tegnap megkerestük, a volt szegedi polgármes-

ter érdeklődésünkre azt mondta,
nem tud arról, hogy kérték mentelmi jogának felfüggesztését.
Ugyanakkor megjegyezte: nyugodtan tekint az esetleges vizsgálatok elé. Annál is inkább, mert
nyelvpótlékával
kapcsolatban
már pert nyert a Blikk ellen. A
képviselő arra a közbevetésre,
hogy adott esetben az ügyek mielőbbi tisztázása miatt ő is kéri-e
kiadatását, igennel válaszolt.
A mentelmi bizottság valószínűleg már a jövő héten állást foglal a legfőbb ügyész kérésével
kapcsolatban, a parlament a rákövetkező héten, szeptember
23-án dönthet a képviselő kiadásáról.
KÉRI BARNABÁS

Fotó: Schmidt Andrea

A nyilvános bejelentésen a szövetkezet irányításában részt vállaló szervezetek, a Csongrád Megyei Agrárkamara és az FVM megyei hivatala vezetői, a környező
települések polgármesterei, valamint a zöldségértékesítésben
részt vevő kereskedelmi cégek
képviselő mellett ott volt a térség
országgyűlési képviselője, Botka
László szegedi polgármester is.
Mint elhangzott, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott elismerés
különösen fontos a térség minőségi mezőgazdasági termékeit kínáló szövetkezetnek, hiszen így
országosan jegyzett, garantált,
minőségi zöldség-gyümölcs termelői és értékesítői szervezetként működhet tovább.
„Az európai uniós tagság nem
veszély, hanem esély" - fogalmazott Botka László. Hangsúlyozta, hogy a jövőben csak az
ilyen típusú szövetkezeteknek
lesz módja agrártámogatáshoz
jutni. Szegednek és környékének elemi érdeke, hogy mezőgazdasága fejlődjön. A képviselő ezért a közeljövőben egyeztetést folytat a térség új típusú
értékesítési
szövetkezeteivel
azért, hogy stratégiai szövetséget hozzanak létre a dorozsmai
nagybani piac fejlesztése érdekében.

hogy Tarjánból itt zúduljon át a forgalom a
Tesco felé, s ezek az utcák nem vállalhatják
magukra a körutak és a sugárutak szerepét
sem - vélekedett Kalmár Ferenc. A magánkocsi-forgalom mérséklésére pedig azért is nagy
szükség lenne, mert a tervek szerint új trolivonal is segítené Öreg-Rókus és Északi városrész polgárainak közlekedését.
- Csak az új lakóparkba közel hétszáz család, tehát több mint 2 ezer ember költözött
az elmúlt egy-két évben, így mindenképpen
indokolt, hogy a tömegközlekedés ezt a körzetet se kerülje el. Szándékaink szerint a Körtöltés utcán és a Jakab Lajos utcán áthaladva
kötné össze troli a Rókusi körutat a nagykörúttal, így az itt élők a korábbinál sokkal
könnyebben jutnának el a belvárosba. De
mint említettem, a pontos tervek elkészítése
előtt mindenképp ismernünk kell a közlekedési hatástanulmány részleteit. A szakemberek szeptember végére ígérték véleményük
összegzését - mondta el Kalmár Ferenc.
B. Z.

Az algyőiek zavarása nélkül folyik a munka a kikötőben

A berakodásról egyezkedtek
Algyőn az önkormányzattal kötött megállapodás betartásával
folyik a Tiszán horgonyzó két
uszály föltöltése. Az ígéretek
szerint kijavítják a megrongálódott utat, és jövőre már a híd
melletti rakodóhelyet használják.
A korábbi nyilatkozatokkal ellentétben, feszültség nélkül folyik az algyői kikötőben horgonyzó két uszály berakodása. A
falubeliek egy része az utóbbi
évek tapasztalatai alapján attól
félt, hogy a hajókra árut hordó
teherautók miatt veszélybe kerülnek a gyerekek: a kikötőbe vezető följáróhoz ugyanis éppen az
iskola két épülete között visz az
út. A munka szervezői ígérték:

mindent megtesznek, hogy a falubeliek fölösleges zavarása nélkül töltsék föl az uszályokat.
Zsiga Attila, a kikötőt kezelő
Tisza Gabonakereskedő és Kikötőüzemek Kft. szervezője tájékoztatása szerint a két hajóra
összesen ezer tonna búzát hordanak a teherautók. A munka az
önkormányzattal kötött előzetes
megállapodás

szerint,

rendben

halad. Ha az eső nem hátráltatja
a rakodást, akkor a hét végére
biztosan elkészülnek. Újabb
uszályok érkezéséről egyelőre
nem érkezett hír, a korábban jelzett hajók egy részét átirányították a Dunára.
Piri József algyői polgármester
megerősítette: valóban a megbeszélt korlátozást betartva végzik

Ezer tonna búzát szállítanak el az uszályok Algyőről.

a rakodást. Azaz: egyszerre csak
egy teherautó halad át a falun, s
bár nincs sebességkorlátozást
előíró tábla, a sofőrök szinte lépésben hajtanak.
A polgármester hozzátette,
hogy a kikötőkezelő társaság ígéretet tett az áruhordás miatt
megrongálódott utak kijavítására. A 47-es úton csak kisebb
h e l y r e á l l í t á s r a lesz s z ü k s é g , d e a

töltéstetőre vezető, mintegy 300
méter hosszú följárónak az alapja is tönkrement, így ott teljes
fölújítás szükséges.
A megállapodás legfontosabb
része az, hogy a kikötőkezelők
megígérték: jövőre már az Algyő
határán kívüli, híd melletti rakodóhelyet használják.
NY. R

Fotó: Karnok Csaba
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Doktorok avatása
A Szegedi Tudományegyetem tanácsa prof. dr. Szabó Gábor rektor elnökletével a Szegedi Nemzeti Színházban rendkívüli ünnepi ülés keretében, ma déli 12 órakor orvosdoktorokat avat. Az egyetem 121,
magyar nyelvű tagozaton és 23, angol nyelvű tagozaton végzett volt
diákjai közül 25-en summa cum laude, 85-en cum laude, 34-en rite
minősítéssel kapnak diplomát.
Az idegen nyelvű képzésen végző hallgatók közül 6 amerikai, 3-3-3
görög, indiai, izraeli, 2-2 brit, török és l - l norvég, ciprusi, nigériai,
illetve grűz állampolgárságú.
A doktoravató ünnepségen prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes a következőket fogadja orvosdoktorokká a magyar nyelvű évfolyamon.
Summa cum laude minősítéssel: Bajcsi Dóra, Bódi Nikoletta, Csifcsák Gábor, Deák Gábor, Fábián-Nagy Szabolcs, Fricska Nagy Adrienn, Horváth Zoltán, Jurián Nóra, Kapus Katalin, Kis Katalin, Kovács
Nándor, Lele Enikő Erzsébet, Lenti Laura, Mázor Melinda, Mitykó János Árpád, Nagy László, Nikolényi Aliz, Németh István Balázs, Sólyom Ildikó, Szabolcs Annamária.
Cum laude: Albu Gergely Tibor, Ábrahám Szabolcs, Ádász Anna,
Bakó Linda, Bál Attila. Bartusek Dóra Borbála, Baumann Marcell,
Bánfi Hilda, Bencsik Péter, Boda Tamás, Börcsök Éva, Bráz Krisztina,
Bukovszky Eszter Violetta, Czúth Orsolya, Csernai Ádám, Dósa Sándor, Farkas Attila, Fújsz Eszter, Füstös László, Gazdagh Gabriella Erika, Gál Péter, Hajdú Kristóf, Hegyközi Éva, Hernádi Krisztina, Hevesi
Tóth Beatrix, fakab Gabriella, Karcsú Noémi, Kardos Annamária,
Kerekes Lajos László, Kiricsi Ágnes, Kócsák Elvira, Kolozsi Anita Renáta, Komáromy Hedvig, Kovács Anita, Korsós Anita, Kurucsai Gábor, Laczó Ibolya, Lakatos Piroska, Makáry Györgyi, Matkó Mónika
Zsuzsanna, Mihályi Lilla, Mohácsi Szilvia, Molnár Zita, Nagy Gábor,
Nagy Viktória, Pap Éva Melinda, Papp Zsófia, Papfalvi Erika Piroska,
Pazdernyik Szilárd, Proszenyák Diána, Rajtik Róbert, Sárga Szabolcs
Antal, Serfőző Csilla, Skobrák Andrea, Sütő Csilla, Szabó Anikó, Szabó Dóra, Szalkanovics Bernadett Ágnes, Szilágyi István, Szilágyi Mónika, Takács Dóra Márta, Takács Mária, Temesvári Klára, Tóth Hanna Mária, Tóth Mónika. Ugocsai Péter, Urbán László, Valentényi Éva,
Varga Katalin, Vass Gábor Zsolt, Vendrey Róbert, Viczián Klára, Zámolyi Szilvia, Zsákai Zsolt.
Rite: Aladics Barbara Emese, Alkassem Jarwan, Barcsik Tibor, Csík
Ida, Godó György, Gubicsák Anna, Hegyi György Péter, Irsai Ákos,
Kiss Katalin Sarolta, Kozma-Bognár Tamás, Körmöndi Sándor, Mihály Péter, Molnár Márta, Nagy Katalin, Palotai Péter, Patay Gábor,
Pálfi Tímea. Páll Viktor, Ragó Péter, Szabó Zuhanna, Szabó Renáta,
Szalóki Nándor fózsef, Szatmári Ákos Sándor, Szkopincev Dmitrij
Ivanovics, Tóth Róbert Béla, Varga Renáta, Vígh Péter.
Az angol nyelvű évfolyamon:
Summa cum laude végzett: Bengül Altas, Gábriel Scheer, Hege
lohnsen, Hod Stern, Josna George Kuruvila.
Cum laude: Andrew Prodromou, Eran Yosselovitz, Fatma Feyza Tornak, Jobey Andrews lacob, Ninikashvili Ekaterina, Nisha Thankappan, Regina Pillái, Shilpee, Tzerbinis Helen, Tzoyhs Charalampos,
Ziad Anwar Bikhazi.
Rite: Amandeep Sangha, Aridreh Saralou, Kyriacos Aristides Adamou, Omid Gheysar, Phihppos Panayiotis Kountouris, Uzowulu
Obinna, Vinod Krishnan.

Fotókiállítás a városháza galériájában

Jellegzetes makói
arcok gyűjteménye

Jellegzetes makói arcokról készült felvételekből rendeztek
kiállítást a városháza galériájában. A tárlatot a pályázatra
beérkezett képekből válogatták.
Immáron harmadik alkalommal
hirdetett fotópályázatot a makói
önkormányzat. Két éve Makói
képeslapok, tavaly Unokáink is
látni fogják címmel láthatott képeket a közönség, s most makói
portrékat tekinthetnek meg az
érdeklődők. Bárki készíthetett
képeket, a szervezők azonban elsősorban Csongrád megyei művészetkedvelők munkáit várták.
. A megnyitón Dömötör Mihály
fotóművész, egyben a zsűri elnöke azt mondta, átgondolt, esztétikailag is értékes fotókat bírálhatott el a háromtagú bizottság,
melynek tagja volt még Karsai Ildikó grafikusművész, valamint
Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató.
Karsai Ildikó, aki a pályázat
szervezője volt, kérdésünkre el-

Egyre több előadás Szegeden
Azt érzékeljük, hogy az önkormányzat és a színház is szeretné, ha az együttes visszakerülhetne eredeti közegébe mondta Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója.

együttes művészeti vezetője a
csereakció keretében Martin
Stiefermann együttesével dolgozott eddig Oldenburgban - szintén egy Carmen-feldolgozás született, októberben lesz a premierje. Jelenleg Pozsonyban tanítja be
az ottani operaházi balettegyüttesnek A fából faragott királyfit.
A Szegedi Kortárs Balett évadnyitó premierje is októberben
lesz: 10-én a Nemzeti Táncszínházban mutatják be a vendégkoreográfusok alkotásait. Ez az est
a tervek szerint csak az évad második felében érkezik meg Szegedre, hiszen a tíz budapesti előadás utári Kecskeméten bérleti
sorozatban adják.

Meg kell várni, amíg a színház
anyagilag biztos lábakon áll. Minden valószínűség szerint ezért
szabták maguknak a december
31-i határidőt a tárgyaló felek,
mármint az önkormányzat, a
színház és a Szegedi Kortárs Balett
vezetősége. Amint Pataki András,
az együttes igazgatója tájékoztatott, öt évre szóló szerződésről tárgyalnak. A fő cél: normalizálni,
azaz a mostanihoz képest megszaporítani a szegedi balettelőadások
számát, megtalálni az együttes
megfelelő próbahelyét. Pataki elmondta: jó érzéssel tapasztalják,
hogy a színház új direkciója és az
önkormányzat illetékesei egyaránt azt szeretnék, hogy a társulat visszakerüljön eredeti közegébe, azaz művészeti értékének
megfelelően jelen lehessen Szeged
kulturáhs életében.

Évforduló

Visszatérés
A változások már az idén látványosak: az eddigi 5-6 helyett 15
előadást tartanak itthon. Mindazonáltal valószínűleg csak a felújított kamaraszínház megnyitása után érheti el az előadásszám
a régit, amikor a balett még a
színház tagozataként működött.
A Kortárs balett számára sikeresen telt a nyár, még júliusban
vendégszerepeltek az olaszországi Bolzanóban, ahol egy estén,
két helyszínen adták élő a Carmina Buranát és A csodálatos
mandarint. Hamarosan ezután
visszhangos sikert aratott a Sziget Fesztivál kiemelt nyitó előadásaként a Carmina Burana,
amelyet Magyarországon akkor
először élő zenével, a budaörsi
Dohnányi
szimfonikusokkal
mutattak be. (Korábban Francia-

Jelenet a Boleróból.
országban,
Saint-Etienne-ben
táncolták élő zenei kísérettel.)

Csereakció
Jelenleg tanulják két vendégkoreográfus, Martin Stiefermann és
Uri Ivgi koreográfiáit. Előbbi

Fotó: Schmidt

Andrea

Schubert-szimfóniára komponálta A tragika című művét, a korábban az Apres moi című produkciójával Szegeden már sikert aratott Uri Ivgi pedig egy Carmen-varációt tanít be ezekben a
napokban. Juronics Tamás, az

Mint emlékezetes, az Imre Zoltán által 1987-ben alapított szegedi együttes tíz évvel ezelőtt alakult
át, felvette a Szegedi Kortárs Balett
nevet, Juronics lett a művészeti
vezető és Pataki az együttesvezető.
A jubileumra ünnepi előadással
készülnek. A Mozart Requiemre
két évvel ezelőtt készült Juronics-koreográfiát akkor a Millenáris Parkban mutatták be, ám a koreográfus azóta átdolgozta művét.
Az idei miskolci operafesztiválon
debütált az új változat és előadták
az egri fesztiválon is. A tízéves évforduló alkalmából a szegediek is
láthatják a Requiemet, méghozzá
szimfonikus zenekar és énekkar
közreműködésével.
Az új szezonban némileg megváltozott személyi összetételű
együttes látott munkához. Még
az elmúlt évben megvált a csapattól Mészáros Máté és Kocsis László, s az új szezonban nem lesz az
együttes tagja Farkas Zsuzsa és
Kolozsi Viktória. Juronicsékhoz
szerződött Finta Gábor, aki öt
évig a rotterdami táncakadémián
tanult. Hollandiából két táncosnő
érkezett a szegedi társulathoz: Nicole van Gent és Claire Leeuwen.
S. E.

Hetvenkét alkotást restaurált a keceli Haditechnikai Parkban

Stanzel acélgyártóból lett szobrász

Stanzel Antal az erdélyi Lúgosról
származik, a II. világháború előtt
szüleivel került ki Németországba. Ott kezdte az iskolát, eleinte
nem értette tökéletesen a nyelvet, ezért nagyon kellett figyelnie
Fotó: Balázs Edit az emberek gesztikulációira is.
Azt mondja, talán ebből fejlődött
mondta, évről évre növekszik a ki az a képessége, hogy pusztán
nevezők száma, s olyanok is megfigyelés alapján is pontos kévannak, akik már visszatérő al- pet tud alkotni az emberekről. kotóknak számítanak. A pályá- A háború után tértünk haza, a
zat célja tulajdonképpen az volt, szentesi református iskolában
hogy minél karakteresebb ma- tanultam meg rendesen magyakói portrék, valamint az érdekes rul. Azután Észak-Magyaroréletképek gyűljenek össze, mert szágra kerültünk, Diósgyőrben
acélgyártó olvasztárnak tanule z e k is s o k a t e l m o n d a n a k a városról az utókornak. A szinte el- tam. 1956-ban az ózdi acélgyárfelejtett fekete-fehér műfaj most ban engem bíztak meg az olvaszegyre inkább divatba jön. A tárok, hogy vigyem fel és tűzzem
nyertes /oó Zoltán is ilyen alko- ki az l-es számú martinkemence
tásokkal nevezett a versenyre. A hatalmas kéményére a nemzeti
fiatal pályázó lapunknak el- zászlót. Ha nem tettem volna
mondta, képeivel azt szeretné meg, felrobbantják az acélműveelérni, hogy az emberek köze- ket. Szegedre a katonaság után
lebb kerüljenek egymáshoz. A kerültem, nyugdíjazásomig a kákiállítás ezüstérmese a győztes belgyárban dolgoztam - meséli
édesapja, /oó Sándor lett, akinek Stanzel Antal, aki 1965-ben a
képei saját bevallása szerint az Tábor utcai szabadiskolában taemberi lélekről szólnak. A har- lálkozott a szegedi szobrászok
madik helyezettnek járó díjat kazánkovácsból elismert műSiket Laura kapta. A nevezők al- vésszé lett atyamesterével, Tápai
kotómunkájukért
könyvjuta- Antallal.
lomban részesültek. A kiállítást
- Már harmadnap kulcsot
a hónap végéig tekinthetik meg adott nekem az iskolához, hat
az érdeklődők.
esztendőn át jártam hozzá. RetBALÁZS E D I T
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A Kortárs balett ötéves szerződésről tárgyal

Acélgyártó olvasztárnak tanult,
majd évtizedeken át a Szegedi
Kábelgyárban dolgozott Stanzel
Antal szobrász, aki egyedül restaurálta a Kecelen létrehozott
Haditechnikai Park számára a
Budapesti Hadtörténeti Múzeum pincéjében porosodó 72 régi
szobrot.

A pályázat nyertese, Joó Z o l t á n .

T Ű K O R *

tenetesen szigorú volt, de elsajá-

títottam tőle a szobrászmesterséget. Az az időszak felért számomra egy főiskolával. Később
Tóth Sándortól és Lapis Andrástól is sokat tanultam. A Szegedi
Kábelgyár vezetésének az volt az
álláspontja, hogy az ilyen szintre
eljutott munkatársakat azért kell
elengedni alkotótáborokba, hogy
az ott tapasztalt szépséget viszszahozzák a gyárba, ami által
szebben, pontosabban folyik
majd a munka. Ennek a szemléletnek köszönhetően több hazai
és külföldi alkotótáborba eljuthattam. Kedvenc műfajom a
portré, több mint százharminc
embert mintáztam már meg.
Annak idején jó barátságba kerültem Vaszy Viktorral, akiről

ma is őrzök egy kiöntésre váró
gipsz szobrot. Az ő kérésére mintáztam meg harminc évvel ezelőtt Gregor Jóskát, mert Vaszy
már akkor tudta, hogy nagy művész lesz belőle. Önképzés útján
sajátítottam el a kopjafakészítést. A németországi Nich, Szeged, Kunszentmárton és Dunaújváros temetőiben állnak kopjafáim. Előző köztársasági elnökünkről, Göncz Árpádról és feleségéről is készítettem bronzplakettet, most a nemrégiben elhunyt Bába István ügyvéd domborművön dolgozom.
A néhány hét múlva 65. születésnapját ünneplő Stanzel Antal
nyugdíjasként ma már csak a
szobrászatnak élhet. Büszke ar-

Stanzel Antal szegedi otthonában.

ra, hogy tagjai sorába választotta
a Szegedi Szépmíves Céh és a
Szabad Képző- és Iparművészek
Országos Szövetsége. Az utóbbi
években hatalmas munkát végzett: ő restaurálta azt a, legkülönbözőbb mesterektől származó, 72 megrongálódott patinázott gipsz, bronz- és márványszobrot, amit a Budapesti Hadtörténeti Múzeum adott át a keceli Haditechnikai Parknak. Az
ismert nagyvállalkozó, Pintér József nagyvonalú mecénási közreműködésével alakítottak ott ki
egy egyedülálló szoborcsarnokot,
ahol a magyar történelem nevezetes hadvezéreit, katonáit ábrázoló alkotások láthatók.
H. ZS.

Fotó: Schmidt

Andrea
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CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 18.

MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Örül-e az esőnek?

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
tárgyalkat kereső, Illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

OKMÁNYIRODA
A Huszár utcai okmányiroda
dolgozóinak gyors, segítőkész és
korrekt ügyintézéséről számolt
be K. László.

DAROCZIPETER
pénzügyi
munkatárs:
- N e m szeretem az esőt. A meleg, napsütéses nyári időjárást
kedvelem. Bízom benne, hogy
lesz még vénasszonyok nyara.
Jó lenne néhány kellemes nap a
hideg téli hónapok előtt. Októberben szeretnék elmenni kirándulni a barátaimmal, és ahhoz is száraz időre lenne szükség.

MOLNÁR IMRE
egyetemista:
- A kedvencem az esős idő.
Ilyenkor nagyokat szoktam sétálni, és közben elmélkedni, gondolkodni. Eltöprengek a múlton,
a jövőn, az életemen. A Székelyföldön születtem, Csíkszereda
mellett, és ez az időjárás a gyermekkoromat juttatja eszembe.
Nálunk az év nagy részében borult az ég.

ORVOSI ÜGYELETEK

•

BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

lágyi utca felől). Telefonszáma; 474-374
vagy 104.

SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A
balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el; a sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészed betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészed
osztályán történik.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye:
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szi-

Hétköznap-13-tól másnap reggel 7.30 óráig
szombaton, vasárnap és munkaszüneb napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

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

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

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

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

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

Vezessenek óvatosan! Csongrád megyében az idén 255 könnyű, 207 súlyos és 21 halálos
baleset történt. Négyszázhuszonegyen könnyű, kettőszázharminchárman súlyos, huszonhármán pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjaintízbalesetben tizennégyen könnyű, nyolc balesetben nyolcan súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember életét
vesztette.

CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

H0R0SZK0P
KOS: Bizonytalansága abból adói A l f d o t t , hogy nem látta a dolgok öszszefüggéseit. Most, hogy már tiszta képe
van a történésekről, látja a megoldást is.
Bánjon óvatosan a szavakkal.

¥

m

MÉRLEG: Igazságérzete ma nagyban segítségére lesz. Munkatársai
önt teszik döntőbíróvá, bár ez nem egy kellemes szerep. A békekötés után legjobb
lesz, ha munkájára koncentrál.

BIKA: Szerelmi életét a szerelem
bolygója, a Vénusz irányiba, és ez természetesen a kiváltságosok közé emeli önt.
Nem hiába szeret tetszeni és csábítani, ez az
egyik állandó jellemezője az ön jegyének. •

j SKORPIÓ: Vannak dolgok, amelyeIket nem lehet erőltetni, de ne legyen
szívtelen, mert viselkedéséért a sors majd
megbünteti. Ha az érzelmek összekapcsolódnak az anyagiakkal, veszteség éri.

f f a IKREK: Eneigikusabbá válik mint
" I általában és kész keményen dolgozni
bármin, amit a fejébe vesz. Önbizalma nagyfokú és szívesen próbál ki új dolgokat. Alkalma lesz megmutatni, hogy mire képes.

J k - , j NYILAS: A kényszerítő körűiméi ü l ínyeknek be kell hódolnia, de ne feledje álmait és elveit. Ha a szorult helyzet
elmúlt, próbáljon visszatérni eredeti elképzeléseihez és valósítsa meg azokat.

RÁK: Ne legyen szkeptikus és elutasító mindennel és mindenkivel,
mert az emberek hamar ráunnak arra, hogy
megpróbálják jobb kedvre deríteni. Szerencsére sok segítője akad.

BAK: Ne mondjon le egy kapcsolatról, mert az csalódásra ítéltetett,
hanem tekintse kihívásnak és emelkedjék
fel hozzá. Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mások is úgy ítéljenek meg dolgokat, ahogy ön.

1
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OROSZLÁN: Tegyen róla, hogy az
önt érintő ügyekről időben tudomást szerezzen. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy elveszíthet egy nagyon fontos
munkát. Érzelmi élete sivár mostanában.
I f l L j í S Z Ú Z : Választhat, hogy egy új fel¡ ^ ^ i adatba fog-e, vagy a régebbit viszi
végig. Nem megfutamodás, ha az előzőt választja! Sok mindent letett az asztalra a régebbi feladattal kapcsolatban.

GYUKIN MILOVAN
tanuló:
- Gyűlölöm az esős időjárást.
Tőlem egész éjszaka eshetne,
csak napközben lenne száraz,
napos idő. Ilyenkor csak elázik
az ember cipője, ruhája. Az, hogy
kabátot kellett venni, különösen
elkeserített, mert ez már azt jeleni, jönnek a hűvös hónapok. Azt
hittem, szeptember végéig eltolódik a nyár.

SULI ANDRAS
egyetemista:
- Szívesen sétálgatok ebben az
időben, mert ez az eső n e m áztat. Az esernyőmet sem szokt a m ilyenkor kinyitni. Angliában gyakori ez a csapadékforma.
Én még nem jártam a szigetországban, de a bátyám gyakran
utazik Londonba, és tőle már
sokat hallottam erről a permetszerű esőről.

TÁRSULÁSI DÍJ
Gy. Z. méltánytalannak tartja,

PANNON GSM
Az é l v o n a l .

ÚT
A 30/626-4527-es telefonról érkezett SMS küldője felháborítónak tártja az út minőségét Mórahalom és Zákányszék között. A
kavicsfelverődések nagyon károsítják az autókat.
BELVÁROSI TEMETŐ
K. L.-né kifogásolta, hogy Szegeden, a Belvárosi temetőben
több vízcsapon sincs nyitókerék.
Jó lenne, ha pótolnák.
partnerünk:

Westel

P0STAB0NTAS

Mara

A Volán nem akar ártani
a kereskedőknek!

Ö r ü l - e

A Mars tér átalakításáról és a buszpályaudvar kitelepítéséről szeptember 8-án, a Postabontás rovatban fenti címen megjelent írással
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az autóbusz-pályaudvar áthelyezési szándékának oka, hogy a jelentősen megnövekedett utazási igény folytán az elviselhetetlen és balesetveszély-forrást is előidézhető zsúfoltságot csökkentené a közlekedési vállalat. Egyben a megyeszékhelyhez illő, kulturált kiszolgálást
és szolgáltatást biztosító logisztikai központ kialakítása a cél, mely a
növekvő nemzetközi és régiós utazási és közlekedési igények kielégítését szolgálja az egyéb szükséges infrastrukturális háttérrel.
A Tisza Volán Rt -nek nem célja a vásárlóerő kivonása a Mars térről.
Nem célja hiper-szuper új bevásárlóközpont létrehozása. A rendszer
ugyan multimodális, de a mindennapi szükségletek, igények kielégítésére törekszik. Egyebekben a várakozási idő értelmes és hasznos eltöltését célozzák, mint pl. bank, posta, fodrász, gyorséttermi szolgáltatás stb. A Tisza Volán Rt. vezetése részéről úgy gondoljuk, ez nem
sérti a kereskedők jelenlegi érdekeit. Nem abban a profilban kívánjuk
az utazással összefüggő és elvárható szolgáltatásaink bővítését kezdeményezni, ami a Mars tér kereskedelmi forgalmának nagyarányú
mesterséges csökkentését idézné elő.
DR. SZERI ISTVÁN, A TISZA VOLÁN RT. VEZÉRIGAZGATÓJA

Ne legyenek Pató Pálok!
Abban az Agyagos utcai házban,
ahol lakom, a jó régen választott
vezetőség egyike-másika nem
természetbarát. Más szóval: vagy
n e m dúsítja a panel körüh parkot, annak zöldjét, vagy még inkább ritkítja. Pedig - tudomásom szerint — törvény tiltja, hogy
a meglévő, közterületi fákat,
bokrokat irtsák. Legfeljebb engedéllyel szabad egy-egy fát, bokrot
eltávolítani, ha valami okból káros lehet. De mi kárt tehet egy fa,
egy bokor?
Sajnos van olyan nézet, miszerint azért sok a szúnyog, mert
sok a lomb, sok a zöld a házak
körül. Szerencsére napjainkban a
város olykor irtja a szúnyogokat,
így mostanában n e m túl sok a
vérszívó. Igaz, ebben a szárazság
is közrejátszik. Majd most, az
esőzés után ami várható: megszaporodhat a szúnyog. De ez ne
legyen ok újabb fák, bokrok kiirtásához.

kértksztüks
az

Következő
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Elégedett-e
az egészségüggyel
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

ICaLN

M
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NEM

Az SMS számlázása normái tarifa szerint (űrténi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

VIDÉKI SZILÁRD
Szeptember 11., 12 óra 5 perc, 3440 g. Sz.:
Mészáros Szilvia Éva és Vidéki János (Kiskunfélegyháza).

Sz. : Hegedűs Amália és Vil Péter (Szeged).

KOVÁCS RÉKA GABRIELLA
Szeptember 12., 3 őrá 10 perc, 2240 g. Sz.:
Pallag Gabriella és Kovács Sándor (Szeged).

KOZMA LEVENTE

Kötelezni kellene a társasházak vezetőségeit: ne engedjék,
hogy bárki gyérítse a zöldállományt! Ha szükséges, olyan házvezetőséget kell választani, amelyik nemcsak a házkezelést érti
szakmailag, hanem a zöld környezet gondozásának felelősségét is érzi és nemhogy tiltja mint nálunk - , hogy egy-egy lakó
olykor locsolja a füvet, fákat,
bokrokat, hanem megszervezi
ezt a fontos és nemes munkát.
Egészségesebb még a levegő is,
ahol környezetbarátok élnek.
Valamikor a kisiskolások füzeteinek hátsó oldalán verses rajzokkal hívták fel a figyelmet a
természeti környezet gondozásának fontosságára. Egy versike így
szólt: „Sehol egy fa, sehol egy árnyék, mert itt laknak Pató Pálék."
Ne legyenek Pató Pálok Szegeden!
KACZÚR ISTVÁN, SZEGED

Válasz a válaszra

Kuklai Árpád Válasz a Két szóra című olvasói levelére szeretnék reflektálni.
Remélem, hogy a lapban megjelent írásaim csak a lakosság 50%-át
„képesztik el". A konkrét témával kapcsolatban állítom, hogy a zsidózás igenis véleménynyilvánítás, legfeljebb tiltott. Emiatt került a FraVÍZÖNTŐ: Ami üres, az üres, ez di bajba. Én - ha nem is egyértelműen - a gyengébb, vesztes fél mellé
r H U f n e m vita tárgya. Márpedig az ön álltam. N e m értem, miért minősíti ezt „... aljas, gonosz és félelmetes"-nek, hiszen maga az igazságszolgáltatás is megengedi a gonoszzsebe az. De hát mire vannak a jó barátok,
tevők ügyvédi védelmét, más szóval a „prókátorkodást". És ha már ön
ha nem arra, hogy kihúzzák a bajból? Kelleilyen erős kifejezéseket használ, miért az én - nem létező - indulatosmes este várja.
ságomat kifogásolja? Sajnálom, hogy volt foglalkozásomat is belekeverte a dologba, de a szólásszabadságot nem szakmák szerint osztoHALAK: Kitűnő szellemi képességekkel rendelkezik. Felfogása gyors, gatják. Végül örülök, hogy ön is elmondhatta véleményét. Az előző
negyven évhez képest mindkettőnk szólásszabadsága vívmány. És logikája éles. Bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe. Jó az em- valljuk be - egy kicsit az újságot is dicséri.
lékezőtehetsége, a tanultakat nem felejb el.

PÓKAUTÓ
K. M. szőregi olvasónk felháborodva mesélte, hogy Újszegeden a
három egymás után szorosan,
szabálytalanul parkoló kocsi közül a középsőt pécézte ki a pókautó. Itt valami nem stimmel, véb a
telefonáló. Miért nem az első vagy
az utolsó kocsit vitték el?

hogy az idei aszályos időszakban is
fizetni kellett a vízgazdálkodási
társulási díjat, holott ahg tudtak
locsolni. A Szeged és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat semmit
sem nyújtott a pénzükért. Kérdezi: hányféle módon veszik még ki
a pénzt az emberek zsebéből.

KÖVÉRKÁROLY

Szeptember 11., 13 óra 40 perc, 3600 g.
Sz.: Szeri Beáta és Kozma Tibor (Csongrád).

DINKA BOGLÁRKA
Szeptember 11., 23 óra 55 perc, 2960 g.
Sz.: Szikora Terézia és Dinka Ferenc (Klárafalva).
KELEMEN ILONA KATALIN
Szeptember 12., 8 óra 35 perc, 2840 g. Sz.:
Farkas Katalin és Kelemen Zoltán (Szeged).

VASÁRHELY

FARAGÓ DORINA
Szeptember 11., 14 óra 30 perc, 3300 g.
Sz.: Sztojka Elvira és Faragó Miklós (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
TAKÁCS ZSANETT

Szeptember 12., 2 óra 30 perc, 3300 g. Sz. :
Borka Anikó és Takács Ferenc (Makó).

HERNÁDI MARCELL
Szeptember 11., 15 óra 52 perc, 3770 g.
Sz.: Balogh Anita és Hernádi Sándor (Szeged).

VILPÉTER
Szeptember 11., 22 óra 15 perc, 3480 g.

SZENTES

PAPP DÁVID
Szeptember 11., 4 óra 53 perc, 4020 g. Sz.:
Fári Mónika és Papp László (Szentes).
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENET

Gyurcsány a fiatalok

példaképe?

N e m szeretném, ha gyermekem Gyurcsány Ferencet választaná példaképül! A kormány a legcsekélyebb pedagógiai érzéket n e m tanúsítja, főleg felelősségérzetet nem az ifjúsággal szemben. Medgyessy úr
így nyilatkozik Gyurcsányról: „Senki sem mondta, hogy Gyurcsány
Ferenc áthágta a magyar jogszabályokat, csak azt, hogy morábsan
nem szép, amit csinált. Abban az időszakban nagyon sok ilyen dolog
volt. Nagyon kevés szót hallottam arról, hogy Gyurcsány Ferenc alkalmatlan lenne feladata ellátására."
Akkor én most pedagógus lévén felemelem a szavam, és jelzem, hogy
egy olyan ember, aki erkölcsi tartás nélkül, fillérekért miibárdos vagyonhoz jutott azért, mert abban az időben a KISZ-hez közel állók mind ezt
csinálták - alkalmatlanná teszi őt arra, hogy az ifjúság példaképe legyen!
Ha még eddig senki nem jelezte, akkor én most megteszem. Egy vezető
pozícióban lévő ember a példájával neveü a rábízottakat. Milyen példa
van most a fiatalság előtt?! Olyan, aki bemutatja nekik, hogyan kell lelkiismeret-furdalás nélkül, mindenáron pozíciót szerezni! Csodálkozom
azon, hogy önnek ezt el kell mondani, szólni kell arról, mit gondoljon erről! Azt gondoltam eddig, hogy ön morábsan is a miniszterek fölött áll!
Úgy látszik, tévedtem! Az én lelkiismeretem ezek után tiszta, mert ezúttal jeleztem, hogy a hatalságnak feddhetetlen erkölcsű példakép kell!
Gyurcsány Ferenc pedig morábsan nem az!
Egy pedagógus
(név és cím a szerkesztőségben)
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A VILÁG LEGMAGASABB EPÜLETE EMELKEDIK MAJD A KET EVE LEROMBOLT NEW YORK-I IKERTORONY HELYÉN

a terrorveszély
K ö d előtte,
halottak utána

New Yorkban jóformán nyoma sincs a két évvel ezelőtti
terrortámadásnak. A Világkereskedelmi Központ helyén
építkeznek, az elfogadott tervek szerint egy több mint fél

Felhőkarcolóba nem 2 0 0 1 .

kilométer magas toronyépület emelkedik majd Dél-Man-

szeptember 11-én csapódott

hattan fölé. A tragédia helyén tátongó gödör egy részét

először

repülőgép.

Néhány

esztendő híján fél évszázaddal

azonban meghagyják, ahol emlékmű és múzeum létesül.

korábban, 1 9 4 5 . július 28-án,

Közben a laboratóriumokban még mindig folyik az ál-

egy ködös vasárnapi reggelen

dozatok utáni kutatás: DNS-vizsgálattal próbálják azo-

az Empire State Building szenvedett

nosítani az elhunytak testrészeit.

komoly

kárt:

egy

B - 2 5 - ö s bombázó ütközött a
világ akkori legmagasabb épületébe.

Az újkori történelem legnagyobb szabású terrortámadását hajtották végre az al-Kaidához tartozó öngyilkos merénylők 2001. szeptember 11-én az
Egyesült Államokban, amikor
négy elrabolt utasszállító repülőgéppel több ezer embert gyilkoltak meg. Két gép a New
York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyába csapódott. A
felhőkarcolók két órán belül
összedőltek. A harmadik a Pentagont célozta meg, és egyenesen belerepült a védelmi minisztérium épületébe, lerombolva egy részét. A negyedik
gép nem érte el a terroristák
feltételezett célpontját - Washingtont
mert lezuhant a
pennsylvaniai Shanksville közelében. Az utasok egy része
valószínűleg szembeszállt a
terroristákkal, és emiatt csapódott földbe a gép.
Ezzel körülbelül egy időben
összedőlt a Világkereskedelmi
Központ déli, alig fél óra múlva pedig az északi tornya. Előzőleg a lángoló épületből sokan tehetetlenségükben inkább kivetették magukat az
ablakokon.

Az utolsó üzenetek
A múlt hónap végén egy bírósági döntés nyomán nyilvánosságra hozták Világkereskedelmi Központban rekedt emberek telefonbeszélgetéseinek
szövegét, amit még a tornyok
összeomlása előtt rögzítettek.
Egy 88. emeleten rekedt em-

ber utolsó szavai így hangzottak a telefonban: „Beragadtunk... Az egész épület mindjárt rám dől... Az épület összeomlik... minden ledől..." Egy
rendőr az összedőlő épület
előtt telefonon jelentett: Több tucat test, az emberek
ugrálnak ki az épület tetejéről... a World Trade Center
elé... Holttestek zuhannak az
égből..." Az alábbi beszélgetésben egy rendőr, John Kannuzo hívta fel a fiát, Anthonyt.
- Szia, Papa.
- Szia, Anthony, hogy vagy?
-Jól.
- Szörnyű dolog történt,
Anthony. Sokan nagyon roszszul vannak.
- Meghaltak?
- Igen.
- Hányan haltak meg?
- Ezrek, Anthony, ezrek.
- Papa, mi lesz most?
- Megtennél valamit, Anthony? Papa most nincs otthon, úgyhogy te vagy a férfi
most a háznál. Segítsél a mamádnak, és vigyázz rá, hogy
boldog legyen, oké?
Az összeomló tornyok maguk alá temettek mindenkit,
aki még bent tartózkodott
vagy a közelben volt, így a becsapódások után a helyszínre
vezényelt több száz tűzoltót és
rendőrt is. A zuhanás felverte
por beterítette egész alsó-Manhattant. Az áldozatok
utáni kutatás a világ legnagyobb szabású DNS-vizsgálatával.folyik még most is a laboratóriumokban. Egészben alig

A repülőgép a massacheusettsi

légi

támasz-

gasba. Úti célja a New Yorkhoz közeli Newark repülőtere
volt. A metropolis légterében
azonban sűrű ködbe keveredett, ezért a földi irányítás felhívta a gép parancsnoka, William F Smith figyelmét arra,
hogy szakítsa meg útját, és
landoljon Queensben.

Smith

azonban ragaszkodott az eredeti tervhez, és Newark felé
tartott. A vonatkozó előírások
szerint Manhattan felett mintegy 7 0 0 méter magasan kellettvolna repülnie, de j o b b látási viszonyokat keresve 3 0 0
méterre ereszkedett. Ebben a
magasságban csak az Empire
State Building tornyosulhatott
elé - a bombázó a 78. és a
79. emelet között csapódott a
ködből váratlanul előbukkanó
felhőkarcoló északi homlokzatába. Az ütközés következtében tűz ütött ki, és körülbelül
nyolcméteres lyuk keletkezett
az épület falán. Számos felvonó kötele elszakadt, két zsúfolt kabin szabadeséssel zuh a n t a mélybe.
A balesetben - a vizsgálatok
során
sem

bebizonyosodott,
volt

merényletről

szó
-

ti-

zennégyen vesztették életüket
és huszonötén sérültek meg.

Megemlékezés a Világkereskedelmi

Központ helyén tátongó gödörben.

FOTÓ: MTI/AP/GREGORY BULL

Az áldozatok

között

volt

a

B - 2 5 - ö s hajózószemélyzete is.

300 holttestet találtak meg,
közülük is csak tizenkettőt lehetett felismerni a külső alapján. A romok közül kibányászott 19 ezer 893 testmaradványból eddig 7474-et azonosítottak. A közel 2800 áldozat
közül 1268 nyomait még mindig nem találják. Sok hozzátartozó várja, hogy bizonyságul legalább egy bőrfoszlányt,
csontszilánkot kapjanak, amitől azután végső búcsút vehessenek. 42 embert még mindig
eltűntként tartanak nyilván,
mivel senki sem kért róluk halotti bizonyítványt. A 343 elhunyt tűzoltó közül utolsónak
Michael Paul Ragusa maradványait temették el a múlt hétvégén. A férfiból semmi sem
maradt, így csak egy vérrel teli
fiola - melyet még a támadás
előtt vettek le tőle - volt a koporsóban.

Bush hadat
Két éve két repülő csapódott a tornyokba.

Bedford

pontjáról emelkedett a ma-

üzent

2001. szeptember 11. után
Amerika, s maga George Bush
elnök hadat üzent a nemzetkö-

zi terrorizmusnak, újragondolta helyét a világban, és meghirdette a megelőző támadáson
alapuló nemzetbiztonsági stratégiáját. Két országban, Afganisztánban és Irakban is háborút indított, utóbbi esetében
heves nemzetközi tiltakozás kísérte a hadműveleteket. Békét
azonban egyik helyen sem tudtak még teremteni.
Ugyanakkor az amerikai
Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik beszámolója
szerint jelentősen meggyengült az elmúlt két évben a
merényletek kitervelésével és
végrehajtásával vádolt
alKaida terrorhálózat. A héten
nyilvánosságra hozott dokumentumban az áll, hogy a
szervezet tíz legfontosabb
pénzszerzőjét megölték vagy
elfogták, ám számos közepes
és kisebb rangú tag még mindig szabadlábon van. Az adatok szerint a terrorista hálózat
csúcsvezetésének kétharmadát kikapcsolták. A hírszerzés
ugyanakkor arra figyelmeztet,
még mindig sok al-Kaida-sejt

létezik a világon, ezek tagjai
továbbra is készek merényletek végrehajtására.

Noha az épületben egymillió
dolláros kár keletkezett, és a
romok eltüntetése,

illetve a

renoválás három hónapig tar-

Új torony épül
A lerombolt Világkereskedelmi Központ helyén most
lázas építkezés folyik. A
dél-manhattani helyszínen jóformán nyoma sincs a szörnyű katasztrófának. Az éjszaka
is tartó munka, a daruk és
egyéb munkagépek szüntelen
zaja az életet jelzi.
Az újjászületésre utal Dániel
Libeskind
amerikai építész
terve is, amely szerint az egykori Világkereskedelmi Központ helyén a világ legmagasabb épülete emelkedik
majd. Februárban ugyanis a
korábban Berlinben élő, mára
New Yorkba áttelepült építész
nyerte el a terület újrahasznosítására kiírt pályázatot. A
terv szerint az 530 méter magas toronyépületet öt mértani
alakzatú alacsonyabb felhőkarcoló, valamint további kisebb, kulturális célokat szol-

tott, New York büszkesége nem
zárt be. Másnap, hétfőn, a
megrongálódott irodákat kivéve mindenütt megkezdődött a
munka.
T. H. F.

gáló épületek ölelnék körül. A
főépület tornyának csúcsa 541
méter magas lesz.
A terv megőrzi a lerombolt
ikertorony helyén tátongó gödör egy részét, ahol emlékmű
és múzeum létesül. A Nap járását kiszámolva az épületeket
úgy tervezték, hogy azok elhelyezéséből adódóan egy ék
alakú természetes fény mintegy mutassa az irányt a látogatóknak az áldozatok emlékhelyéhez. Az épületegyüttes a költség-előirányzat alapján 330 millió dollárból valósul meg.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
HEGEDŰS SZABOLCS

SZIESZTA
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PLACID ATYA: TÍZ ÉVIG VOLT „LELKI SZAKMUNKÁS" A GULÁGON

A pokol túlélésének négy szabálya
TENYEK

„Vrag naroda voszjemszot szemgyeszjat seszty", vagyis
„a 876-os népellenség": dr. Olofsson Piacid pannonhalmi

A Szovjetunió területén
1952-ben 3,5 millió politikai
fogoly volt a 16 ezer lágerben.
A 32-33 ezer, hadbíróság által elítélt magyar közül körülbelül hatezren jöttek haza.
A többiek meghaltak.

bencés atya, aki ezzel a bélyeggel tíz évet töltött a gulág
kíméletlen poklában.

A 87 éves szerzetest sokan azzal illetik, hogy „kabarét csinál" a fogság drámai kínjaiból,
ehelyett ő azt vallja: a jó Isten
segedelmével és a túlélés négy
szabályával vészelte át így, ép
testtel és lélekkel az embertelen borzalmakat.
„Hetven éve vagyok pannonhalmi bencés. Harminckilencben szenteltek pappá,
negyvenötben Budapestre kerültem, ahol egy év múlva a
Péter Gábor-féle magyar rendőrhatóság letartóztatott. Börtönéletemet az Andrássy út
60.-ban kezdtem, majd a Markó utcai fogház következett.
Ott úgy döntöttek: átpasszolnak a szovjeteknek, hisz nekik
az ítéletekben már rutinjuk
volt, így a »Megszálló Szovjet
Hadsereg Budapesti Hadbírósága« - akkor még ez volt a nevük - azonnal megajándékozott tíz év kényszermunkával a
gulágon. Megjegyzem, amikor
Isten kegyelméből hazajöttem, addigra »Felszabadító
Szovjet Hadsereg« lett belőlük.
Hogy mikor történt a változás,
nem tudom, mert én akkor
külföldön tartózkodtam.

Feloldozás

dalban

Először nem értettem Isten
akaratát és azért imádkoztam,
hogy mutassa meg nekem.
Nem sietett, hiszen neki rendelkezésére áll az örökkévalóság. Aztán néhányszor oldalba
bökött és megértette velem,
hogy mi lesz a feladatom.
A szovjet börtönben hatan
voltunk egy cellában. Én reverendát viseltem, abban tartóztattak le, a háború alatt a ben-

céseknek nem volt más ruhájuk. Reggeli után mindig kivittek munkára, ami azt jelentette, hogy folyosót mostam és
vécét pucoltam. Nem a cellában ültem, hanem mozoghattam, ez volt a kitüntetés. A rám
vigyázó szovjet őr borzasztóan
unta a dolgot és elkezdett dalolni, fütyörészni. Gondoltam,
ha neki szabad, megpróbálom
én is. Mondanom se kell, a katona nem értett magyarul, így
a magyar nóták dallamára elénekeltem, hogy katolikus pap
vagyok. Mikor megtudtam,
hogy a folyosó végén, a halálkamrákban harminckét ember várja a kivégzést, ott azt is
kidaloltam: »Aki a szentgyónást el akarja végezni, bánja
meg bűneit, én kívülről megadom a feloldozást.« Hogy miként? A Nincs cserepes tanyám kezdetű ismert nótára
énekeltem: »Ego te absolvo a
peccatis tuis«, vagyis »Én téged feloldozlak bűneidtől«. De
ez még semmi! Mikor a gulág
előtt Sopronkőhidára vittek
bennünket, odajött hozzám
egy fiatalember. Miután kiderült, hogy én énekeltem a börtönfolyosón, azt mondta: »Te
azt el sem tudod képzelni,
hogy annak milyen hatása volt
a halálkamrában... Amikor
meghallottuk az énekedet, elkezdtünk suttogni, hogy érdekes az Isten, küldött nekünk
egy katolikus papot, hogy amikor nem tudunk megbékélni a
helyzetünkkel, saját magunkkal sem, akkor legalább Istennel béküljünk meg.« Ekkor
megértettem: ide engem az Úr
azért küldött, hogy tíz évig
tartsam a lelket a fogolytársa-

A dedikálás nehézségeiről
Az emberek, közelebbről a kedves olvasók nem is gondolnák, az írói
foglalkozás mennyi más egyéb tevékenységet feltételez és tesz
hovatovább szükségessé. Recept persze nincsen. Lehet úgy is
nagyregényt írni a komlói bányászfamíliáról, hogy soha nem lifteztünk

le a föld gyomrába, és az így is nagyszerű alkotás.
Én most a dedikálás nyűgeiről szólnék. Pedig a dedikálás író és
olvasó közös ünnepe, nagyszerű találkozása. Vannak írók, akik
imádnak dedikálni, tűz a nap, mint egy Camus-regényben, posztmodern költők kaptak hőgutát, sokat megélt, inas parasztnovellisták száradtak ki a könyves sátrak oldalában, de ezek az írók mégis
boldogan várják a nagyérdeműt, és valóságos elbeszéléseket karistolnak ez első oldalakra. Én, enyhén szólva, nem szeretek dedikálni. És ennek roppant egyszerű oka van. A nevek, bizony a nevek,
melyek az emlékezet határtalan egén hol lassan elhomályosulnak,
hol meg hullócsillagként vesznek a semmibe. Mármost hány és
hány ember van, akit ugyan látásból ismerünk, még kalapot is
emelünk egymásnak, ha összefutunk kivégzésen, temetőben vagy
adóirodában, de a nevüket nem tudjuk?! Költői kérdés, számtalan
ilyen ember van, több milliárd. És ezeknek az embereknek a nem
elhanyagolható hányada mégis olyan természetességgel helyezi le
az író elé a könyvet, mintha nem csak az ő drága nevét, de népes
családja valamennyi tagjáét is tudni illene. Egyszer Szolnokon egy
nagyon ismerős hölgy kért szelíd, már-már megbocsátó hangon dedikálást, meg voltam győződve, hogy a rokonom, egy szép arcú, velemkorú oldalági rokon, néhány éve biztosan lassút táncoltunk egy
lakodalmi hajnal összevérzett felhőpárnái között, mígnem aztán kiderült, hogy a gimnáziumban párban jártunk, cirka két és fél esztendeig. Ezért én az irodalmi esteket rendre segélykiáltással fejezem be, vagyis felhívom a nagyérdemű figyelmét, csak abban az
esetben dedikálom a könyvet, amennyiben nevet is a fülembe rebeg a delikvens, mert gyalázatosan működő memóriámért felelősséget nem áll módomban vállalni. És erre mi történik? És erre az
történik, hogy odalép hozzám az olvasó, sunyin pislog és nem,
azért sem mondja ki a nevét, mert azt hiszi, hogy az ezerévi ismeretség felhatalmazza őt erre, pedig nem így van, mert úgy van, hogy
dedikálás alatt gyakran még az édesanyánk neve sem jut az

Megkaptam a tíz évet és nem tudtam, hogy a jó Isten mit is akar velem.
imban, hogy a gulágon »lelki
szakmunkás« legyek.

Az élet apró örömei
A túlélés négy szabályát állítottuk fel a fogság alatt. Az első:
a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert attól csak
gyengébbek leszünk és ott
minden energiára szükség volt.
Ezt úgy csináltuk, hogy nem
engedtük a panaszkodást. Már
az első félmondatnál leállítottuk az illetőt és arra kértük: beszéljen inkább a szakmájáról.
El lehet képzelni, tíz év alatt
mennyi mesterséget tanultam
meg, a méhészettől a bányászaton át a könyvkötészetig.
Második szabály: keresni kell
az élet apró örömeit, mert vannak, csak nem vesszük észre.
Ezt nem volt könnyű megtanulni abban a nyomorúságban. Mondok egy példát. Mínusz húsz fokban erdőirtásra
jártunk. Mielőtt kimentünk
volna a táborból, végigmotoz-

tak bennünket. Ilyenkor szét
kellett tárni a pufajkánkat,
megtapogattak, hogy esetleg
nincs-e a hónunk alatt egy
atombomba vagy egy sugárhajtású gép. De ha a katona elfelejtette levetetni a vattasapkánkat, micsoda öröm volt az,
hiszen mire ő azt átkutatta, addigra megfáztunk volna. Igen,
észre kell venni az élet apró
örömeit. Sőt, összeálltunk hatan-nyolcan és esténként abból rendeztünk versenyt, hogy
aznapról ki tud több örömet
mondani. Egyszer az egyik bajnokunk, aki tizenhetet sorolt
fel, megjegyezte: »Gyerekek, én
ma nem értem rá szenvedni!«

Kovásztalan
a miséhez

kenyér

A túlélés harmadik szabálya
inkább a politikai foglyoknak
szól: nem vagyok ártatlan, de
itt és most meg kell mutatnom, hogy különb vagyok. Ismét egy példa. Ötvenöt szep-

eszünkbe. A szépasszonyban kit tisztelhetek? A szülőanyádat, te
marha!
Van még olyan olvasó, akit illene deresre húzni, fölpofozni. Gyakorta
találkozunk antikváriumban olyan könyvvel, amely dedikálva van.
Mármost inkább azt reméljük, hogy az illető olvasó, kinek a könyvet
ajánlották egykor, már gyöngéden elhalálozott, s valamelyik technokrata örököse döntött a házikönyvtár kegyetlen kiárusítása mellett,
azt sem vizsgálva meg, hogy a könyvek lapjai között lapul-e
bemutatóra szóló takarékkönyv, szerelmes levél vagy egykori spionjelentés.
Baka Pista rendre azt írta dedikálásként, hogy „baráti szeretettel"
mert - bizalmas beszélgetésen a szakállát húzkodva többször
elmondta - ezzel a szókapcsolattal akarta elkerülni a homoszexualitás
vádját. A közelmúlt egyik legnagyobb irodalmi merényletét a volt
kormányfő, Orbán Viktor követte el, amikor néhány éve Nádas
Péternek a magyar könyvhetet megnyitó beszéde alatt már lelkesen
dedikált, imígyen fejezve ki érdektelenségét a világhírű magyar író
mondandója iránt. Orbán Viktor ugyan nem író, de azért az idén is
dedikálta A történelem főutcáján című szép kiállítású könyvét,
amelyben szép fotók, illetve magvas gondolatok találhatók. Mondjuk,
a dedikálás illetékességén eltűnődik az ember, amikor az eszébe jut,
a fotókat nem a volt kormányfő készítette, illetve a magvas
gondolatokat sem ő írta, hanem erre alkalmazott ünnepi beszédírók.
Mindegy. Horn Gyula is nagy szeretettel dedikálta az ő „Cölöpjeit",
holott tudnivaló, annak a sorai között is kapálgatott névtelen
eminenciás pártbarát. Nem tudni, igaz-e, de beszélik, a lángoszlop
Csurkának is az arca elé tettek volt a könyvnapon egy nyomdameleg
Sorstalanságot, fogalmazna bele néhány virágos, magyar, megváltó
mondatot. Egyszer megkérdeztem Esterházy Pétert, ugyan mit tenne,
ha a Javított kiadást helyeznék kezébe alászignálás végett. Szemüvege mögül szelíden nézett néhány pillanatig, aztán ivott egy
gyűszűnyi pálinkát a Kistelek-közeli tanya eperfája alatt, amiből én két
következtetést vontam le: egy, igyak én is egy kis pálinkát, kettő, a
nagy Torgyán - emlékeznek még rá? - által lehazaárulőzott író ezt a
könyvét semmiképpen sem szignálná.
Különféle emberek a dedikálok. Sokan zavarban vannak, nem is
kérik a saját nevüket, csak az író szignóját. Mások pedig ajándékba
viszik a könyvet, ilyenkor sokkal jobban esik az ajánlás. Némelyek
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tember 24-én a parancsnokságra hívtak bennünket és
elénk toltak egy papírt: írjuk
alá, hazamehetünk. Ez azt jelentette, hogy másnap nekünk már nem kellett dolgozni. Egyszer csak nyílt az ajtó
és éktelen káromkodással, ordibálással bejött a bútorgyár
igazgatója, ahol dolgoztunk,
hogy most mi lesz a tervvel,
mert ha mi elmegyünk, nem
tudja a százalékokat teljesíteni. Ez pedig abban az időben
komoly bűnnek számított.
Mikor lecsendesedett, mondtuk: mi, magyarok garantáljuk - persze szabad embernek
járó feltételekkel -, hogy meglesz neki a prémium. Földbe
gyökerezett a lába, mert olyan
még nem volt a Szovjetunió
történetében, hogy a rab
akarja kisegíteni a hozzá hasonló nagyurat. Számunkra
az volt a lényeg, hogy saját
önbecsülésünk
erősödjön.
Vagyis akikbe belerúgtak tíz
évig, megmutattuk: különbek

tudunk lenni, különbek, mint
ők.
A negyedik szabály így szólt:
aki tud hová kapaszkodni, annak könnyebb elviselni a szenvedést. Mi, hívők a jó Istenbe
kapaszkodunk és rádöbbenünk, hogy ő is akarja túlélésünket. Szinte már csodákkal
tudom ezt igazolni. Egy a sok
közül. Mi kell a misézéshez?
Búzakenyér és bor. Hát a lágerben ilyen nem nagyon volt. Sikerült mégis kenyér helyett
lengyel és litván fogolytársaimtól oplatkát kapnom, vagyis
egy hagyományos ostyalapot
szereznem (ők szovjet állampolgárként otthonról kaphattak csomagot), a kaukázusiaktól pedig egy-egy szőlőfürtöt,
amiből kinyomtam a levet. Az
volt a bor helyett. Időközben
elfogyott az ostyám. Egyik társunkról kiderült, hogy hithű
zsidó és időnként a moszkvai
hitközségtől kaphatott maceszt, vagyis kovásztalán kenyeret. Kértem, hogy szerezzen
nekem is. Láss isteni csodát!
Egy magyar bencés a moszkvai
zsidóktól kapott kovásztalan
kenyerével misézett a szovjet
fogolytáborban. Ezt az Úristen
intézte így...
Jézus Krisztus azt mondta: a
Szentlélek ott fú, ahol akar. Egy
pillanatig sem tartottam érdemnek, hanem mentőövként
kaptam a túlélés szabályait,
amelyek bizony a mai világban, mostani körülményeink
között is nagyon érvényesek."
GÜLCH CSABA

előregyártott szöveggel jönnek, a kis cetli megiibben az arcunk előtt,
ezt írja a könyvbe író úr: Doktor Willbauer Gézánénak nagy szeretettel
és különösen a fantasztikus almás pitéi miatt, és persze tisztelettel is,
név, aláírás, hódolat. S hogy miket szoktunk volt könyvbe dedikálni
úgy általában? Sok szeretettel, barátsággal, tisztelettel, emlékül,
azzal kellemes érzéssel, nagyrabecsüléssel, satöbbi. Néha meg a hely
szelleme szállja meg a dedikálót, pl. halottas kamrában ilyen ajánlás
is született már: „A sok, már megvizsgált, illetve még fel nem boncolt
tetem közül szeretettel ajánlom legújabb kémregényemet, Irinyi Endre
okleveles boncdoktornak."
Fiatal, nagyon szép nő ad kezedbe könyvet. Nem írhatsz neki lelki
vagy testi túlzásokat, mert a dolog ízléstelen lenne. Nem fiatal, nem
túlságosan szép nő akar dedikáltatni, viszont úgy csillog a szeme,
hogy attól zavartan megtorpan a kertkapu előtt az ősz is. Neki csakis
túlzásokat írhatsz, legyenek benne ilyen szavak, hogy kemence,
égbolt, véredény, erdőség, örömünnep, bátorság, kegyelem. Ha
nagyon nem fiatal hölgy dedikáltat, akkor pedig úgy kell írni, mint az
édesanyánknak. Viszont vegyük észbe, élettapasztalati úton az
édesanyánk az az ember, akiről a legtöbbet tudunk, szívdobogás,
magzatvíz, vajúdás, anyatej, könnyek, na most ez a tudás, hogy kerül
bele egyetlen könnyű, dedikáló mondatba. Nagy kihívás. Kosztolányi
mindig azt írta, szeretettel, és azt hangsúlyozta, hogy ez a szeretet
minden kapcsolatában mást és mást jelent, hangsúlyoz, satöbbi.
Budapesten él olyan dedikálásgyűjtő, többször volt alkalmam
találkozni vele, aki nem csak könyveket, hanem mindenféle meghívókat, plakátokat, szórólapokat aláírat, elképesztő tag, állandóan
bőröndnyi irodalommal zaklatja az írókat.
Személyesen ismerek egy fiatal lányt, most Amerikában tanul, aki
dedikálások ürügyén szokott könyveket lopni, egy-egy könyvhéten
tízezres nagyságrendű lopott szépirodalommal, bestsellerrel libeg
haza. És persze a sok lopott könyv, hát az is mind dedikáltatva van.
Nekem a legszebb dedikálásom igen egyszerűen indult. Hallottam
a nevet, fel se néztem, már nagy szeretettel ajánlottam is a könyvet.
Igen, Nagy szeretettel Kiss Károlynak, ekkor és itt, Ernő. És aztán
felnéztem. Csalódott, kissé borostás lány állt előttem. „De hiszen én
azt mondtam magának az elébb, uram, hogy Nagy Nikolettnek
hívnak!"
SZÍV ERNŐ
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A részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú
apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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a kórházban
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Nikinek benn kellett maradnia. A szülők nem kapták vissza a lányukat a
kórházból. Az orvosok bejelentése
nyomán a gyámhivatal ideiglenesen
gyermekotthonban akarta elhelyezni
a kicsit, ott azonban nem volt hely,
ezért a kórházból már a kijelölt vásárhelyi nevelőszülő vitte ki a babát.

Fél éve nem láthatja alig tíz hónapos kislányát egy négygyermekes dorozsmai házaspár. A rendőrség azzal gyanúsítja az anyát,
hogy megverte a kislányt. A csecsemőt vásárhelyi nevelőszülők-

Baleset vagy

nél helyezték el.

Nemes Nagy Nikolett tavaly november végén, koraszülöttként, kis súlylyal jött a világra. Sokáig kórházban
ápolták, mielőtt szülei hazavihették
volna dorozsmai házukba. Februárban orvosi vizsgálatra vitték. Kiderült, hogy egy hete törött a combcsontja. A baba súlyos sérülését lehet, hogy az anya okozta, ezért a
gyámhivatal úgy döntött, a kislányt
elveszi a családtól. A kórházból Nikit
március 12-én már egy vásárhelyi
asszony, a nevelőszülő hozta ki.
Édesanyja és édesapja azóta nem
látta.

Nevelőszülőknek

adták

Dorozsma egyik félreeső utcájában
áll Nemes Nagyék háza. Combközépig érő, frottír fürdőköpenyt szorít
magára a kaput kitáró nő. Élettársa
hátracsapott sapkában jön elénk, betessékelnek az egyszerűen berendezett szobába. A kis asztalon a telefon
gombjait alumíniumlemez takarja,
csak az hívhat róla, akinek kulcsa van
a lemezt lezáró lakathoz. Az apa
lakatos az egyik szegedi gyárban, az
asszony a gyerekekkel foglalkozik.
Három fiuk a tévé előtt ül, intünk,
hogy hagyják csak bekapcsolva.
A szülők szerint úgy tört el a pici
combja, hogy a kislányra január
28-án ráugrott a két és fél éves bátyja.
A kislánynak megduzzadt a combja,
de tudták mozgatni, nem gondoltak

Az anya szerint a kétéves kisfiú törte el a csecsemő combját,
arra, hogy súlyosan megsérült. A koraszülött csecsemőt rendszeresen
vitték a szegedi gyermekkórházba,
így néhány nappal a baleset után
megvizsgálták a babát. Akkor az orvosok sem vettek észre a gyermeken

A sötét energia
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az univerzum végső sorsát illetően több forgatókönyvet
vázolnak fel a csillagászok.
Ezek közül az egyik legújabb,
hogy a világegyetem egy
„nagy szétszakadás" elé néz,
mert a titokzatos taszítóerő, a
sötét energia egyre növekszik.
A sötét energia az a feltételezett erő, amely a gravitációval ellentétesen hat, és
amely felelős lehet az univerzum jelenleg mérhető gyorsuló tágulásáért. Egyes szakemberek szerint az univerzum
végső sorsát is ez határozza
majd meg: ha a sötét erő hatása elég gyorsan nő, akkor
mintegy 20 milliárd év múlva
olyan erőssé válhat, hogy szétszakíthatja a galaxisokat, csillagokat, bolygórendszereket,
sőt végső soron az atomokat
is. Ezt nevezik a „nagy szétszakadás" (Big Rip) elméletének.
Róbert Caldwell a Dartmouth College-ból és kollégái
a Physical Review Letters című
szaklapban publikálták szokatlan hipotézisüket. Számításaik szerint az univerzum még
vagy 20 milliárd évig létezik. 60
millió évvel a vég előtt a sötét
energia szétszakítja saját galaxisunkat, a tejútrendszert.
Mindössze három hónappal
az utolsó pillanatok előtt a
Naprendszer is erre a sorsra
jut. Végül a másodperc törtrészével a végzet előtt a taszítóerő olyan hatalmassá válik,
hogy legyűri az atomokat öszszetartó kölcsönhatásokat.

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

sérülést - mesélik egymást néha túlkiabálva a szülők.
Újabb orvosi vizsgálatra február
ötödikén mentek, akkor derült ki,
hogy egy héttel korábban eltört a kicsi
lány combja. Sínbe tették a pici lábat,

bántalmazás

A kórház hivatalból értesítette a
rendőrséget, amely az orvos-szaktanácsadói vizsgálat után az anyát
kiskorú veszélyeztetésével gyanúsították. Az orvos szakértő legújabb
véleménye szerint „nem bizonyítható és nem is zárható ki", hogy
valóban a testvér, és nem az anya
okozta a sérülést. Ugyanakkor az is
szerepel a véleményben, elég valószínűtlen, hogy úgy sérült volna meg
a kislány, ahogy az anya állítja.
Megkerestük a gyermekkórház orvosát, aki Nikit kezelte. A doktornőt
megviselte az ügy, a rendőrségi eljárás, a kihallgatás, a szembesítés.
Nem kívánt nyilatkozni. Több, a családdal kapcsolatban álló orvos véleményét is megtudtuk, bár nyilatkozni egyikük sem kívánt. Valamenynyien nagyon óvatosan, áttételesen
arra utaltak, valószínű, hogy a kisgyermeket bántalmazták.
Az ügy „koronatanúja" a tízéves
Károly, aki a szülők szerint látta,
amint kistestvére ráugrott a babára.
Ki is hallgatták tanúként a tízéves
gyereket, aki ugyanazt mesélte el a
rendőrök unszolására, mint édesanyja. Ottjártunkkor a szülők keményen utasították a kisfiút, nekünk is
mondja el, mit látott. Károly vékony
kis hangján,- a semmibe révedve
megint elmesélte, hogy kisöccse ráugrott a kisbaba combjára. Amíg le
nem zárul a büntetőeljárás, addig a
gyámhivatal nem lép: addig Niki a
nevelőszülőnél marad Vásárhelyen.

A család ügyvédje, Szűcs Attila nem
ért egyet a hivatal határozatával. Szerinte nincs összefüggés a gyámhivatal eljárása és a büntetőeljárás között. Ráadásul a gyámhivatalnak harmincnaponként meg kell vizsgálni,
hogy alkalmassá váltak-e a szülők a
gyermek nevelésére, ha nem, indokolni kell, miért nem. Ezt a hivatal az
ügyvéd szerint nem tette meg. Döntésüket azért sem érti, mert ha a
három kisfiút nevelhetik a szülők,
akkor miért pont a legkisebb testvért
kellett elszakítani a családtól. Szűcs
elmondta: ilyen esetekben az az
alapelv, hogy a gyermek lehetőleg a
családban maradjon. Miért nem élt a
gyámhivatal a gyermekvédelmi eszközökkel, azaz miért nem adták viszsza a kisbabát édesanyjának, és ellenőrizték, jól bánik-e vele? - kérdezi
a család jogi képviselője.

Kérdések, válaszok

nélkül

A gyámhivatal munkatársától szerettük volna megtudni, mire alapozzák azt, hogy a család nem alkalmas a
negyedik gyermek nevelésére. Megkérdeztük volna, miért nem vizsgálták meg az előírásoknak megfelelően
időről időre a szülők alkalmasságát.
Kérdés az is, a vitatott eredetű combcsonttörésen kívül mi igazolja még a
szülők alkalmatlanságát. Arra is választ vártunk volna, hogy ha nem lehet bebizonyítani az anya bűnösségét, visszakapja-e a gyermekét. Szeged város jegyzője, Mózes Ervin azonban nem engedélyezte, hogy a gyámhivatal képviselője egy konkrét ügyben nyilatkozzon.
Tuczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője
elmondta: a rendőrség az ügyben a
szükséges bizonyítékokat beszerezte,
és az ügyészségnek továbbította az
iratokat.
MOLNÁR B. IMRE

VILLAMOLVASAS: MASODPERCENKENT EGY OLDAL

Agyunk

a szöveget
Az előbbiekből
kiderül,
hogy a módszert elsősorban
közép- és főiskolásoknak,
egyetemistáknak ajánlják, hiszen a tanulásban nagy hasznát veszik a tömérdek időt
és fáradságot
megtakarító, ugyanakkor kellőképpen
eredményes technikának. De
idősebb korban is eredményes a villámolvasás.
- Az érdeklődők köre nem
szűkül a diákokra, hiszen a
felnőttoktatásban is sokan tanulnak, ezenfelül az uniós
csatlakozás kapcsán is mind
többen ismerik föl a folyamatos önképzés fontosságát mondja Vad Emília. Mosolyogva teszi hozzá, a közelmúltban egy temesvári édesanya gyermekével együtt vett
részt a tanfolyamon. Amint a
példa mutatja, a képzésre a
határokon túlról, Romániából
és a Vajdaságból is jelentkeznek.

Fele idő alatt kétszer annyit tanulhatunk a villámolvasás módszerével, amelyet kellő gyakorlással bárki elsajátíthat.
Fölemeljük a könyvet, szemmagasságban rápillantunk az
oldalra, és már lapozhatunk is
tovább. Agyunk érzékeny filmszalagja rögzíti a villanásnyi
idő alatt „lefényképezett" szöveget, amelyet az utóbb készített vázlat segítségével hónapok vagy évek múlva is előhívhatunk, akár a számítógép
memóriájában tárolt információkat.
Látszólag ilyen egyszerű a
villám-, vagy ahogy külföldön
emlegetik: a fotóolvasás művészete. Képtelenség? Látszólag valóban az, de a tanfolyamot elvégzők sokasága állítja: a technikát - akár a biciklizést - bárki megtanulhatja. Persze kezdetben sokat kell
gyakorolni, hiszen (a kerékpáros hasonlatnál maradva)
eleinte egyensúlyozni sem
könnyű.
Vad Emília szegedi tanfolyamszervező saját példájával
bizonyítja:
villámolvasással
valóban csodákra lehetünk
képesek. A csoda forrása mindenekelőtt önmagunkban keresendő, hiszen köztudott,
hogy agyunk teljesítőképes-

Vad Emília szerint villámolvasással csodákra lehetünk képesek.
ségének csupán töredékét
használjuk ki.
A tolmácsként dolgozó aszszony nem tagadja, hogy
negyvenéves elmúlt már, amikor nyelvtanulásra adta a fejét.
A köznapi tapasztalatok szerint ebben a korban már kevesen szánják el magukat a

fárasztó nyelvtani szabályok
biflázására, nem beszélve a
szókincs állandó bővítéséről.
A villámolvasás azonban segített: az eredményt nyelvvizsga-bizonyítvány is igazolja.
S hogy a gyorsolvasáson kívül mire tanít még a komplex
módszer? A lazítógyakorlatok

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

segítségével úrrá lehetünk a
testet-lelket meggyötrő, szorongató vizsgadrukkon, a
mindennapi stresszhelyzeteken. Még a gondolkodásmód
is megváltozik: a villámolvasó
másképpen, a korábbinál tudatosabban tanul, jelöli ki és
éri el céljait.

Persze még az előbbiek elolvasása után is akadhatnak,
akik kétségbe vonják, hogy az
éjszakába nyúló, végkimerülésig tartó tanulási tortúra
mellett másképpen is el lehet
sajátítani a tananyagot. Őket,
mint minden kételkedőt, saját
tapasztalataik
győzhetnek
meg a módszer hatékonyságáról - állítják a gyakorlott
villámolvasók.
NYILAS PÉTER

V.

SZIESZTA

2 0 0 3 . szeptember 13.,

Elment Johnny Cash

FARKAS CSABA HORGASZROVATA

Űj szövetségi kapitány

Eletének 71. évében elhunyt
Johnny Cash (képünkön) amerikai countryénekes. Arockés a

e r e d m é n y e s e b b e k a Magyarországot képviselő gyerekek,
fiatalok - m o n d j a Schreiter
Tibor. A világbajnokságon
i n d u l ó hat főt is ő választja
ki a magyar b a j n o k s á g résztvevői közül az ifjúsági korcsoportból.
- Ez m á r m e g is történt.
A Velencei-tavon
rendezett h á r o m f o r d u l ó s versenyen nyújtott teljesítmények a l a p j á n jövőre Gyulánszky Nikolett, Parádi Gergő, Török László, Kaló Zoltán, Szerencse Márk és Kaló
Norbert u t a z h a t Horvátországba - t u d j u k m e g az ú j
szövetségi kapitánytól. Felhívja a figyelmet: a jövő évi
országos ifjúsági bajnokságra nevező gyerekek hozzá is
fordulhatnak, szívesen foglalkozik szakmai fölkészítésükkel,
figyelemmel
kíséri
pályafutásukat.

Schreiter Tiborhoz az országból bárhonnan fordulhatnak
ügyében.

gyerekek a

versenyhorgászat
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

zodva a nemzetközi versenyek r e n d j é h e z . A szövetségi
kapitány fölkészíti a csapaSchreiter Tibort, a Szegedi Hermán Ottó Horgászegyesület
tot a soron következő világügyvezető alelnökét beválasztotta a közelmúltban az orszábajnokságra, a jövő esztendeit a horvátországi Kutinágos versenysport-szakbizottságba. Nem sokkal ezután az ifb a n tartják. - Víztározó ad
júsági válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is elnyerte a
helyszínt a rendezvénynek,
versenysportban évtizedek óta tevékenykedő horgászvezető. ki is u t a z u n k az u t á n p ó t lás-válogatott szövetségi kaSzilárdA versenysport-szakbizott- denkori következő évi, az or- pitányával, Magyar
dal
felmérni
a
pályát,
kideríság, s így Schreiter Tibor fel- szágos szövetség által renadata összeállítani a min- d e z e n d ő versenyeket, iga-' teni, hogyan lehetnek legA Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) vezetése
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tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban dr. Heidrich Gábort, a Szegedi ítélőtábla elnökét faggatta Márok Tamás és Oláh
Zoltán az bírói testület ingatlanvásárlásáról.

Sajtóhírek szerint a Szegedi ítélőtábla olyan
székházat vásárolt meg a Sóhordó utcában,
amely egy büntetőeljárás alatt álló személy
tulajdonában van. Dr. Heidrich Gábor, a bírói
testület elnöke a műsorban elmondta: tudta,
hogy az ingatlan egy ismert szegedi vállalkozó,
B. Imre érdekeltségébe tartozik, de n e m gondolta, hogy a megvásárlásából botrány lehet. Az eladó előéletével nem foglalkoztam, az
adásvételről folytatott tárgyalásokon sem került szóba ez a kérdés. Amióta az ügy kirobbant,
azóta persze tisztáztam: az eladó büntetlen
előéletű - jelentette ki az elnök.
Részletesen ismertette, hogyan került az ítélőtábla tulajdonába a Sóhordó utca 5. szám
alatti, egykor Tisza Füszért-irodaházként ismert épület. Az ingatlant a B. Imre érde-

keltségébe tartozó Somogy Mega Kft.-től vette
meg az ítélőtábla. Heidrich Gábor arról is
beszámolt, hogy egy budapesti független szakértői csoport az ingatlan becsült forgalmi értékét 288 millió 750 ezer forintban állapította
meg, ami 22-23 millióval több, mint amenynyiért az ítélőtábla tulajdonába került.
Az épület körüli vihart a Népszabadság kavarta, amikor egy internetes portálra hivatkozva azt írta, az ítélőtábla elnöke összejátszhatott a vállalkozóval, így az értékénél magasabb árat fizetett az állam az irodáért. Az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a Legfelsőbb Bíróság elnöke sajtóközleményben cáfolta ezt. Heidrich Gábor azt kifogásolja, a
Népszabadság az internetes levelet anélkül
idézte, hogy figyelembe vette volna az általa írt
közleményt, amit eljuttatott az újsághoz. Ezenkívül az utólag írt helyreigazítási kérelmét sem
közölték. - Hogy a Népszabadságot beperli-e
az OIT elnöke, vagy a Szegedi ítélőtábla elnöke,
az még a jövő kérdése - m o n d t a a sajtóperre
utaló hírekre reagálva. Hangsúlyozta, ha pert
indít, azt kizárólag a törvények alapján teszi, s
n e m vizsgálja, kik állnak az ügy mögött. Arról,
kinek lehet érdeke hamis információt megjelentetni, nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, bár jelezte, vannak elképzelései.
H.SZ.

Meghalt a náci kor filmrendezője
BERLIN (MTI)

Meghalt Leni Riefenstahl, a
filmtörténet egyik legtehetségesebb s egyben legvitatottabb rendezőnője. Riefenstahlt hétfőn pöckingi házában
érte a halál, csendesen öröklétre szenderült - mondták a
rendezőnőhöz közel álló személyek. A filmművész augusztus 22-én, már betegágyban
ünnepelte 101. születésnap-

európai idő szerint tegnap délelőtt halt meg a Tennessee állambeli Nashville kórházában.
NEW YORK (MTI)

Johnny Cash halálát cukorbetegségéből adódó, fulladást
okozó komplikációk okozták adta hírül menedzsere, Lou
Robin. Két hetet töltött a Nashville-i kórházban gyomorpanaszokkal, szerdán azonban az
orvosok hazaengedték.
Cash az elmúlt években sokat betegeskedett: 1997-ben
Shy-Drager-szindrómát állapítottak meg nála, ami a Parkinson-kórhoz hasonlóan az
idegrendszert t á m a d j a meg és
mozgáskoordinációs problémákat okoz - később azonban
tévesnek nyilvánították a diagnózist. A
közelmúltban

1970-ben óriási szenzációt
jelentett a San Quentin bört ö n b e n tartott koncertjének
felvétele, korábban ugyanis ő
maga is ott raboskodott.
1985-ben feleségével és alkotótársával, June Carterrel Magyarországon is fellépett. Felesége idén m á j u s 15-én hunyt
el.

:

Botrány az ingatlanvásárból
Városi Televízió és a Délmagyarország közös

folk egyik legendája közép-

többször kezelték tüdőgyulladással is, és 1997 óta n e m
turnézott, csak egyestés fellépéseket vállalt.
Öt évtizedes pályafutása során (első felvételei 1953-ban
jelentek meg) az énekes több
mint 50 millió lemezt adott el,
több Grammy-díjjal kitüntették, és ő az egyetlen, akit egyaránt beiktattak a rock and
roll, a countryzene és a dalszerzők hírességeinek csarnokába is. Munka- és börtöndalai, vadnyugati balladái - a
Hey Porter, az I Walk The Line,
az A Boy Named Sue, a Ring Of
Fire, a John Henry - világszerte ismertek és népszerűek.

Schreiter Tibor egyébként
kora gyermekévei óta horgászik; a b b a a g e n e r á c i ó b a
tartozik, a m e l y n e k képviselői m é g n e m is egyszer láth a t t a k igazi, f e l h ő s z e r ű e n
t ö m e g e s tiszavirágzást. Vers e n y s z e r ű e n űzi a horgászs p o r t o t , bár az u t ó b b i esztendőkben
főleg
„csak"
szervezőként volt ideje versenyzéssel foglalkozni. Korábban Csongrád
megyei
versenyfelelős volt, két ú j
tisztségét a megyei versenysport
területén
kifejtett
eredményei
elismerésének
tekinti.

SZEMKÖZT

Minden héten szerdán este látható a szegedi

szombat

ját, de tavaly a századikon
még népes vendégsereg éltette a matrónát.
Riefenstahl a dokumentarista filmnyelv megújítójaként írta be nevét a
filmtörténetbe.
Életműve ennek ellenére erősen vitatott: tehetségét a náci
eszmék dicsőítésének szolgálatába állította, vagy engedte,
hogy kihasználják erre. Dokumentumfilmjei közül beál-

lításaival, kompozícióival, képi világával kiemelkedik az
1934-es nürnbergi náci pártkongresszusról, valamint az
1936-os berlini olimpiáról forgatott filmje.
Kilencvenévesen még búvárkodott, sőt élete utolsó
filmjét, az Impressionen unter
der Wasser (Víz alatti benyomások) című alkotást saját
maga forgatta egy éve.

PROGRAM

PONT

O

igazság órája, ma és holnap: 14.30,
16.45, 19 óra.
VÁSÁRHELY

Ma és holnap, du. háromnegyed 6
óra: A vonzás szabályai. Színes
amerikai film; este 8 óra: Azonosság.
Színes amerikai film.
MAKÓ

SZÍNHÁZ
SZENTES

TÓTH JÓZSEF SZÍNHÁZ
ma este 7 óra: A négy elem orientális táncművészet, valamint A
hercegnő - modem hastáncshow Nadah Orientális Táncszínház
bemutatója.
MOZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap, du. fél 4,
háromnegyed 6 és este 8 óra: A
mindenóó. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap, du. negyed 5 és este
fél 8 óra: Margó királyné. Színes
francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. 4 és estefél9 óra:
Vénusz szépségszalon. Színes francia
film; du. negyed 7 óra: Boldog
születésnapot! Színes magyar film.
PLAZA CINEMA CITY
Miről álmodik a lány, ma és holnap:
11, 13, 17.15 óra. Sorsdöntő nyár,
ma és holnap: 15,19.15 óra. Doktor
Szöszi 2, ma és holnap: 11.30, 13.45,
15.30,17.30,19.45 óra. Mindenóó,
ma és holnap: 11, 13.30, 15.45,18,
20.15 és ma 22.30 órakor is.
Szindbád, ma és holnap: 12.30,
14.45 óra. A fülke, ma és holnap:
16.30,18.30, 20.30 és ma 22.15
órakor is. Tomb Raider 2, ma és
holnap: 12, 14.30, 17, 19.30 és ma
22 órakor is. Hulk, ma és holnap:
11.45 óra. Oviapu, ma és holnap:
14.15, 16.15, 18.15, 20.15 és ma
22.15 órakor is. Terminátor 3, ma és
holnap: 11.15, 13.15, 15.30, 17.45,
20 és ma 22.15 órakor is. Segítség
hal lettem, ma és holnap: 12.15, 14,
16 óra. Túl mindenen, ma és holnap:
19.45 óra. Azonosság ma és holnap:
17.45 és ma 22 órakor is. Malacka a
hős, ma és holnap: 12.45 óra. Az

Ma és holnap, este 8 óra: Túl
mindenen. Színes amerikai film.
SZENTES

Mosolygó Virág (cselló). Műsor:
Manfredini: D-dúr concerto grosso,
Vivaldi: Gauda Mater Ecclesia, Filiae
maestae Jerusalem és Magnificat Quia respexit ária; Haydn: Esz-dúr
szinfónia.
A Betonhajón (Fiajóskert, régi téli
kikötő) ma este 8 órától:
az Apollo Pig Bend szezonzáró bulija.

Ma és holnap, du. fél 6 óra: A
A JATE-klubban ma este 10 órakor
zongorista. Színes franciafilm;este 8
Mi-csoda-buli. A nagyteremben Dj.
óra: Veszett vad. Színes amerikai
Alma és Dj. Egon, a kistelemben Dj.
akciófilm.
Alacsony és Dj. Immyboy.
FÖLDEÁK
Ma este 7 óra: Malacka a hós. Színes,
m. b. amerikai animációs film.
KIÁLLÍTÁS
MINDSZENT

Ma du. 6 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai film.
RÚZSA

Holnap, du. 6 óra: Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt.
Színes, m. b. amerikai vígjáték.
SÁNDORFALVA

Ma és holnap du. 6 óra: Hulk.
Színes, m. b. amerikai film.
SZEGVÁR

Holnap este 7 óra: Álomcsapda.
Színes amerikai film.
ÜLLÉS

Holnap du. 6 óra: Több a sokknál.
Színes amerikai film.
KÖZÉLET

SZEGED
A Móra Ferenc Múzeum

II. emeleti

Kincskereső kuckójában ma de. 10
órakor matiné:
Itt van az ósz, itt van újra... néprajzi
foglalkozás dr Szűcsné Kopasz Kinga
vezetésével.
KONCERT
SZEGED

Az újszegedi római katolikus
templomban (Torontál tér 6.) holnap
du. háromnegyed 7 órakor:
a Harmónia Consort: Szél Bernadett
(szoprán), Katona Judit (alt), T
Szegszárdy Bernadett (I. hegedű), T
Borsós Krisztina |n. hegedű), Aradi
Mária (brácsa), Farkasné Pap Erika
(cselló), Iglódi Éva (continuo) hangversenye. Közreműködik
Bánhegyiné Racskó Györgyi, Szente
Hajnalka, Gárdián Gáborné, Pehán
Sziivia, Vági Anikó (hegedű),
Vanyóné Kádár Jolán (brácsa),

SZEGED

A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc! magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyűt
Fápp György grafika és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig, hétfő kivételével, naponta 10től 18 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
SZENTES

A Koszta József Múzeumban
(Széchenyi liget 1.) megnyílt
keleti eredetű népek hagyatéka
Szentesen és környékén, mely
megtekinthető 2004. évvégéig;
valamint Koszta József kortársai a
szolnoki művésztelepen című
kiállítás, az utóbbi november 23-áig,
hétfő kivételével 13-tól 17 óráig
tekinthető meg
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
pályázatot
hirdet
és Családvédelmi

a 2003. évi Szociális,
és a Fogyatékosügyi
(2003. n . félév)

üzletekben

GyermekAlapra

A pályázat célja a Szociális, Gyermek• és Családvédelmi Alap esetében:
A Szociális. Gyermek- és Családvédelmi Alap (továbbiakban AJapI szerepe olyan szociális és
gyermekjóléti programok támogatása, melyek a hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek
Javítását szolgálják, erősítve ezáltal a helyi szociális védőhálót. Az Alap felhasználható:
- a szociális és gyermekjóléti sztéra területét érintő programok támogatására
- aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiacra történő visszaintegrálását segítő
célkitűzésekre, programokra
- szociális és gyermekjóiét területen dolgozó szakemberek képzésére, továbbképzésere
- szociális és gyermekjóléti Intézmények szolgáltatásbővítésének támogatására és a meglévő
szolgáltatások folyamatosságának biztosítására
- egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz tartozó esetek támogatására.
A pályázat célja a Fogyatékosügyi Alap esetében:
A Fogyatékosügyi Alap (továbbiakban Alap) szerepe olyan programok támogatása, melyek a
fogyatékkal élö emberek életesélyeinek javítását szolgálja. Az AJap felhasználható:
- a fogyatékkal éló személyek ellátását érintő programok támogatására. ismeretteijesz.tö. illetve Integrált kulturális rendezvények megszervezésének támogatására
- szociális és egészségügyi területen dolgozó, fogyatékkal élő személyek ellátásával foglalkozó szakemberek képzésére, továbbképzésére
- fogyatékkal éló személyek munkavállalását elősegítő kezdeményezések támogatására
- fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények szolgáltatásbővítésének támogatására és a meglévő szolgáltatások folyamatosságának biztosítására
- fizikai környezet akadálymentesítésének támogatására
- egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz tartozó esetek támogatására.
A pályázati támogatás
mértéke:
A megítélhető támogatási összege 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedhet.
Pályázatot nyújthatnak be:
szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, szegedi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. szeptember 30
Pályázati
feltételek:
1. A pályázat összege működési kiadásokra nem fordítható.
2. A pályázati űrlapon a rendezvény részletes programjának ismertetése.
3. Az űrlap költségvetési lapján a tételes költségvetés ismertetése, benne feltüntetve a pályázaton elnyerni kivánt összeg és annak felhasználásával kapcsolatos szándékok.
4. A pályázati téma 2003. október 1 .-december 31. között valósul meg.
5. írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a támogatás elnyerése esetén tételes pénzügyi elszámolást nyújt be Szeged Megyei Jogú Város Polgármestert Hivatal Közgazdasági Irodájának a megítélt támogatás felhasználásról, és vállalja, hogy az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtást szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.) Kgy.-rcndeletben (Vhr.) meghatározott módon a felvett összeggel elszámol. Továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé a program megvalósításáról szakmai beszámolót készít. A pályázati támogatás elszámolásának végső határideje 2004. január 31.
A pályázat
benyújtása:
Pályázni kizárólag a Szociális. Gyermek- és Családvédelmi Alap. illetve a Fogyatékosügyi
Alap hatályos pályázati űrlapján lehet, amely postát úton Igényelhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodájától, vagy letölthető
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.tiszanet.hu/polghiv/).
A pályázatot 2 példányban, felbélyegzett, megcímzett válaszboritéltkal együtt kizárólag poslai úton az alábbi címre kétjük megküldeni: Szeged Megyei Jogú Váms Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6701 Szeged. Huszár u. 1. Pf. 466.
A hiányosan kitöltött vagy határidő után benyújtott adatlapokat, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság értékelés nélkül elutasítja. A bizottság döntéséről valamennyi pályázó értesítést kap.
A támogatásban részesített pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A pályázathoz jó munkát kiván Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága.
Dr

A Szeged Táncegyüttes Alapítvány
Alapfokú Művészeti Iskola

Szeptember 27-ig
>

férfiöltöny, z a k ó , nadrág, rövid ujjú ing, alsónadrág és cipő

•

rövid ujjú nó'i k o s z t ü m , blézer, b l ú z , fürdőruha

•

ágy és m a t r a c , bútorszövet és jacquard f ü g g ö n y ,
téli és nyári paplan

6-8 éves fiúk részére
felvételt hirdet.

engedménnyel k a p h a t ó !

Ö26090175

Tevábbá egyes szőnyegeket, függönyeket
2 -507 engedménnyel adunk!

H a n s a - K o n t a k t Kft.

Várjuk kedves

vállalunk!

alakra

igazítjuk!

Feltétel: áruismeret,

I 111 T

,

.

....

^ ^

A NOVOTEL SZEGED
szálloda
FITNESZRÉSZLEGÉNEK
bérlőt

a 6 2 / 5 6 2 - 2 3 0 telefonszámon,

3

munkanapokon 8 - 1 6 óráig

I

SZEPTEMBER 30-IG VÁRJÁK

8 n a p . h o t e l * * * + fp.

59 9 0 0 Ft/fö

• E G Y I P T O M 8 n a p . h o t e ' " * + fp.

69 9 0 0 Ft/fő

• M A R O K K O 8 n a p . h o t e l " " + fp.

89 9 9 0 Ft/fö

• C I P R U S 8 n a p . h o t e l " + fp.

96 9 9 0 Ft/fö

FELAJÁNLÁSÁT!

• Antikvárium Kft.
(Szeged, Kárász u. 16., 62/420-398) s
• Dekameron Antikvárium
(Szeged, Vitéz u. 13-15., 62/423-325) I
• Konyvmoly Antikvárium
(Szeged, Gogol u. 6., 62/407-511)

S z e g e d i Közlekedési Kft.
6720 S z e g e d , Zrínyi u. 4 - 8 .

A S z e g e d i Közlekedési Kft.
felvételt hirdet

repülővel
•TUNÉZIA

OTTHON VAN!
Ha nem előfizetőnk, a Gold Sun

járműfenntartási
osztályvezető
munkakörbe.
8

Travel negyedéves előfizetéssel
ajándékozza meg Önt!

Jelentkezési feltételek:
Szakirányú mérnöki diploma

S

Minimum 3 éves szakmai
gyakorlat

Szeptember hónapra szóló előfizetési szelvényét vigye magával,
vagy kérésére ügyfélszolgálati irodánkban igazolást állítunk ki.

Előny: idegennyelv-tudás
Pályázati anyag:
Részletes szakmai önéletrajz .
A Társaság járműfenntartásának

További bőséges tengerparti ajánlatok egyéni utazással is!
Keresse belföldi üdüléseinket, sítúráinkat!

TRAVEL

G0LD SUN TRAVEL UTAZÁSI IR00A
• Szeged. Kárász u. 15. T.: 62/552-552
• Szentes. Kossuth tér 5. T.: 62/560-160

tevékenységére vonatkozó
elképzelések és javaslatok
Jelentkezés: A pályázati anyagot személyesen vagy postai úton - a
Szegedi Közlekedési Kft. Közönségkapcsolatok Irodájába ( 6 7 2 0
Szeged, Zrínyi u. 4 - 8 . ) kérjük leadni 2003. szeptember 30-ig.

nyújtott biztos e g z i s z t e n c i á l i s
háttér
•:• m u n k a v é g z é s h e z s z ü k s é g e s
eszközök
<• gyors k a r r i e r l e h e t ő s é g
színvonalas k é p z é s e k .
Várjuk vídam,
dinamikus csoportunkba.

Vivendi Telecom Hungary

címre v á r j u k :
E u r ó p a Intézet 1 3 0 7 B p . , Pl.: 44

közzéteszi

t4CCOR

t a P

kínálunk:

Szeged településrendezési tervek
és helyi építési szabályzat (SZÉSZ)
2002-ben megkezdett
és 2003-ban befejeződő módosítását

PANNÓNIA

KÖNYVEK

Amit

multinacionális vállalat által

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében

( 2 0 0 3 . n o v e m b e r 8 - á n , 1 0 óra,
Royal Hotel) szervezői

58 900 Ft/fö

képesség
nagy teherbírás, b á t o r s á g

Kézzel irt önéletrajzát a z alábbi

AZ5. SZEGEDI
KÖNYVÁRVERÉS

LONDON-WINDSOR-OXFORD

•> kiváló k o m m u n i k á c i ó s

1741

Érdeklődni

69 900 Ft/f

telefonszámon

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisallatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

A projektvezető feladatai:
klinikai és gazdasági informatikai fejlesztési munkához
kapcsolódó projektvezetési, elemzési, szervezési feladatok
koordinálása, kapcsolattartás a szolgáltatókkal,
közreműködés a szolgáltatások fejlesztésében,
a belső ügyviteli feladatok támogatásában.
Szakmai követelmények:
jó kommunikációs készség, pontosság, önálló
munkavégzés, irodai és integrált ügyviteli szoftverek
felhasználói szintű ismerete, gyakorlati tapasztalatok
a projektvezetés, rendszerszervezés és dokumentálás
területén.
A pályázatokat írásban, önéletrajzzal az SZTE SzentGyörgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
ÁOK Gazdasági Igazgatóságára (Szeged, Tisza L. krt. 107. 1.
em. 137. szoba) kell beküldeni, vagy személyesen leadni
2003. szeptember 20-ig. Bérezés: Kjt. előírásai szerint.

FIRENZE-RÓMA-PISA-ELBA

•> v i d á m t e r m é s z e t

•

pályázatot
hirdet
informatikai
projektvezetői
munkakör
betöltésére.

A K T U A L I S AJANLATAINKBÓL:
autóbusszal

8 - 1 6 óra között a 62/558-338
2003. szeptember 19-ig lehet.

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Centrum ÁOK

8 nap már 39 900 F t / f ő t ő l !

Feltételek:

Jelentkezni munkanapokon

keresünk.

10.17-23.

1 fö
médiamenedzser területi referenst
Csongrád megye területéről.

munkakörök betöltésére.

-Szeged, Teréz u. 3.
- Szeged, Fekete ses u. 28.
- Szeged, Somogyi u. 15.

üzemeltetésére

•

valamint

erkölcsi bizonyítvány.

FIGYELJE HIRDETÉSEINKET!

10.21-26.

médiavállalat
s z e g e d i irodajába keres

- Szeged, Kossuth L. sgt. 72.

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

•

felvételt hirdet

GÖNGYÖLEGVÁLOGATÓ

vásárlóinkat:

Hirdetesi piacon világelső

ÁRU-ÖSSZEKÉSZfTŐ,

\

- Ványai Éimz sk. - bizottság elnöke

025090323

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

s z e g e d i telephelyére

Nagy mennyiségből és választékbél
vásárolhat sokkal olcsóbban!
malest

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

azzal a céllal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt a tervvel
kapcsolatban észrevételt tehessenek.
A közzététel ideje:
2003. szeptember 15-től október 15-ig tart.
A módosított tervanyag megtekinthető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában és a városi főépítésznél
(Szeged, Széchenyi tér 11.)
028090467

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI
= =
Szeptember 15-én, hétfőn:
Dr. Szabó László, a 7-es választókerület (Újszeged) képviselője
területbejárással
egybekötött
lakossági fórumot tart 16.00
órától. Találkozó afiivészkert bejáratánál Téma: tömbbelsók
feltárása, utcaszélesítések, kerítések elhelyezése.
Dr. Molnár Gyula, a 8-as választókerület (Újszeged) képviselője
lakossági fórumot tart 17.00 órától a Fö Fasori Általános Iskolában. Téma: Marostő III—IV. ütemben utcaelnevezések.
Iv&nyi Aurél, a 9-es választókerület (Szőreg) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a szőregi ügyfélszolgálaton. Szerb u.
15.
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Móra utcai fiókkönyvtárban.
Dr. Szőke Péter, a 18-as választókerület (Belváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00 órától a Radnóti Miklós Gimnáziumban,
Tisza Lajos krt.
Szeptember 16-án, kedden:
Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület (Belváros)
képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Tömörkény
István Gimnáziumban. Téma: távhőszolgáltatás. Vendég: Básthy
Gábor, a Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Kecskés István-telep, Klebelsbergtelep, Szentmihály, Gyálarét) képviselője fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a Klebelsbergtelepi
könyvtárban.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Kecskés István-telep, Klebelsbergtelep, Szentmihály, Gyálarét) képviselője fogadóórát tart 17.30-18.30 óráig a Gyálarétl Nyugdíjas
Klubban.
Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Jerney Általános Iskolában.
02509Q3I5
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«SPORT-H I R D E T É S "
A l b é r l e t e t kínál
Állást keres
Állást kínál
Autó
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Etelrtiwiifa, mflsafci dhhcfc

Építési telek
Építőanyag
Garázs
Gazdit keres
Gépjárművezető-képzés

Gép, szerszám

Hagyaték
Haszonállat
Kert
Kisállat
Könyv
Közlemény
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
O k t a t á s t vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Szakképzés

Szolgáltatás
Tanfolyam

Társközvetítés

Téglaépitésű lakás
Utazás
Üzlethelyiség
Vállalkozás
1

Albérletet kínál

• S Z E G E D E N , Rigó u t c á ban Belvároshoz közeli, II.
emeleli, új, üres, 3 szobás
lakás hosszú távra, garázs
zsal kiadó 06-30/3307-465.
(25089904)

2

Állást keres

• 30 ÉVES lány árufellöltöi.
takarítónői állást keres. 0 6 30/599-0910.
(Szeged)
(25090210)
• AUTÓSZERELŐ, a u t ó v i l lamossági szerelő gyakorlattal munkahelyet
keres.
Érd.:
06-20/383-50-07
(25089990)
• ENERGETIKUS állást v á l toztatna. Érd : 20/945-4580.
(24888023)

3

Állást kínál

• ÁCS segédmunkást keresek,
fizetés
megegyezés
szerint. 30/381-3233, Szeged. (25089550)

DÉLMAGYARORSZÁG
— OT1 HON
A Dclmagyarország
napilap
szeged-móravárosi

TERJESZTŐI
CSAPATÁRA
keresünk
megbízható,
5
dinamikus
!
MUNKATÁRSAT,
4 órás munkakörbe.
Információ ós időpontegyeztetés a

70-337-45-59

telefonszámon.

• A FREN C l u b munkájára
igényes takarítónőt keres.
Jelentkezni személyesen az
üzletvezetőnél, Szeged, Mikszáth Kálmán u. 20 (25090425)
• B Ú T O R I P A R I kft a l g y ő i
munkahelyre felvesz asztalost és betanított munkást
Lehet kezdő is! Tel.: 06-30/
219-29-57, 06-30/943-2847. (25089892)
• FELVÉTELRE keresünk
villanyszerelőket,
lakatosokat, lehetőleg
1 - 2 éves
gyakorlattal. A jelentkezéseket várjuk h . - p . - i g , 15-16
óra között a 0 6 - 3 0 / 4 7 5 8213 telefonon. (25089984)

3

• FOGÁSZATI n a g y - és
kiskereskedelmi
cég
már
bevezetett termékeinek m e nedzseléséhez fogorvos- és
fogtechnikus-látogatónak,
saját gépkocsival és mobiltelefonnal rendelkező m u n katársakat keres vállalkozási
formában, Csongrád m e gyében
és
környékén.
Fényképes, kézzel Írott ö n életrajzát a 4002 Debrecen,
Ff.: 75. címre kérjük eljuttatni. (24989458)
• FUTÁRSZOLGÁLAT keres
szegedi, számlaképes v á l lalkozókat
max
6
éves
kisteherautóval. Telefon: 0 6 30/637-7755. (25090017)
• GENERÁLI értékesítési
csoport élére keresünk d i namikus, tapasztalt vezetőt
és üzletkötő munkatársakat.
Jelentkezés:
62/552-271,
70/503-94-01. (25090507)
• GYŐRI fogtechnikai labor
keres fémes és kerámiás
fogtechnikust. Kardos K á roly 2 0 - 9 2 4 5 - 2 0 1 . (24969463)
• J Ó BÉREZÉSSEL m e g bízható. fiatal LAKATOSO
KAT keresek. 0 6 - 3 0 - 3 4 9 5526 Szeged. (25090275)
• KŐMŰVESEKET, b u r k o lókat, segédmunkásokat felveszek. 2 0 - 9 6 6 9 - 5 9 2 , S z e ged. (25069961)
• KÖNNYŰ fizikai munkára
női és férfi betanított m u n kaerőt - operátort azonnali
belépéssel felveszünk. Érdeklődni lehet: 0 6 - 7 0 / 5 4 4 32-13,
06-70/559-05-04.
(25090002)
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
rendszerek kiépítésével f o g lalkozó tanácsadó cég k e res ISO 9001:2000 MIR
rendszer kiépítésében j á r tas, fiatat munkatársat J e lentkezési feltételek: B kategóriás jogosítvány, legfeljebb 35 éves kor. A fényképes önéletrajzot (fizetési t gény
feltüntetésével)
a:
6701 Szeged. Pl. 1139 p o s tafiókra kérjük. A borítékra
kérjük tüntesse fel az "ISO
9001:2000" jeligét. (25089786)
M NAGY g y a k o r l a t t a l r e n delkező varrónőket keresünk
egymüszakos munkarendbe.
Bérezés teljesítmény szerint.
Érd.: 6 2 - 4 9 1 - 8 7 7 . (Szeged)
(25090370)
m NAPPALI tagozatos, d é l előtti munkarendben
dolgozni tudó fiú diákok jelentkezését várjuk Szegeden,
teljesítménybéres munkára.
0 6 - 3 0 / 2 5 9 - 5 8 - 0 8 . (25090250)
M NŐI k o n f e k c i ó t e r m é k e k
gyártásában többéves g y a korlattal rendelkező, ruhaipari technikust
keresünk.
Feladata:
gyártásszervezés
irányítása, ellenőrzése. J o gosítvány szükséges. Ö n életrajzokat az alábbi címre
kérjük: Szeged Boleró Kft.
6724 Szeged, Makkoserdő
SOr 20. (25090396)
M SZEGEDI Földmérő Iroda
gyakorlattal rendelkező földmérő
mérnököt
és/vagy
technikust keres. Érdeklődni:
62/483-472 (25090131)
• SZEGEDI székhelyű villamos szerelőipari c é g felvételre keres erősáramú villamosmérnököket
tervezői
munkakörbe. A jelentkezéseket várjuk h . - p . - i g , 15-16
óra között a 0 6 - 3 0 / 4 7 5 8213 telefonon. (25089970)
M SZEGEDI, állandó lakosú.
C kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkező,
fegyvesvizsgával vagyonőröket keresünk értékszállítói,
valamint értéktáros munkakör betöltésére. 0 6 - 2 0 / 9 8 4 72-23. (25090211)
M SZOBAFESTŐ s z a k m u n kást felveszek
Érdeklődni:
Jantó Sándor 0 6 - 3 0 - 3 0 6 8341. (25089971)
• ÉPÍTŐIPARBAN jártas
betanított
segédmunkást
felveszek Tel. 0 6 - 3 0 / 3 3 5 2 818. (25090286)
M ÉRTÉKESÍTÉSI vezetőt
keresek (250 000 Ft-tól) 6
fős csoporttal. Internetbarát, agilis és pozitív beállítottságú munkatársak jelentkezését várom
lenke.kincses@eutrade.hu (25090379)

Állást kínál
SZEGEDI SZÉKHELYŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
nagykereskedelmi területre
K E R E S K E D E L M I A S S Z I S Z T E N S T keres.

Elvárások: a l a p s z i n t ű s z á m í t á s t e c h n i k a i ismeret,
kiváló k o m m u n i k á c i ó s képesség.
Előny: szerb vagy egyéb szláv nyelv ismerete,
k ö z g a z d a s á g i érettségi, kereskedelmi t a p a s z t a l a t .
s
Fénykéftes ö n é l e t r a j z o k a t a fizetési igény m e g j e l ö l é s é v e l j
„Fiatalos lendület 025089995" jeligére k é r j ü k
a DM S a j t ó h á z b a 2003. szeptember 17-ig.

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

SZERDA, 2003. SZEPTEMBER 17.
(üzenetrögzítő

is)

24

Növény

Apróbörze é

RÓZSATÖVET VÁSÁROL
a Kocsis Virág Kft
Szöregen

ÁRDN.
Tel: 06-30/290-1692
LEGKEDVEZŐBB

B DÍSZFÁK, tuják, ö r ö k zöld cserjék termelői áron.
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, v a s á r nap egész nap. 0 6 - 3 0 / 2 5 9 3244. (24988413)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
M TIZEVES múlttal r e n d e l kező, női finomkonfekciógyártással és -forgalmazással foglalkozó c é g egy fő
kereskedelmi vezetőt keres.
Feladata: előrendelések bonyolítása. értékesítők koordinálása, szerződések elkészítése, piackutatás, piacelemzés, kapcsolattartás a
vevőkkel. Elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség,
kereskedelmi
tapasztalat,
jogosítvány,
felhasználói
szintű számítógépes ismeretek. Önéletrajzot az alábbi
címre kérjük: Szeged Boleró
Kft. 6724 Szeged, Makkoserdő sor 20. (25090397)

M SKODA 120L, zöld színű,
kiváló műszaki állapotban,
1987-es évjáratú eladó. I rányár: 210 E Ft. Érdeklődni
lehet:
06-20/453-37-07.
(25090114)
M X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
wwwxrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (24988287)

5

4

Autó

SUZUKI MARUTI
Karosszériajavítóelemek

keleti

és

nyugati

autótípusokhoz

Teljes körű

alkatrészkinálat

Cím: Szeged. Londoni krt. 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig
M 2 1 0 4 ES, b o r d ó L a d a
friss
műszakival,
teljesen
felújítóit karosszériával, kitűnő állapotban és 5 mázsás,
ráfutófékes, zárt
utánfutó
sürgősen eladó. 0 6 - 2 0 / 4 2 45-737. (25090260)
M A L F A 145 1.4, 1997-es,
szürke
metál,
klímával,
szervizkönyvvel eladó. 70/
3391-822, Szeged. (25090421)
M AUTÓÁTIRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.
(25089675)
M BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 12.000 Ft/nap. Tel.:
6 2 - 5 5 2 - 8 8 8 (24685303)
M CITROEN Picasso 2.0
HDI, 2001-es, ezüstmetál,
klímával, szervizkönyvvel e l adó. 70/3391-822, Szeged
(25090418)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 6 2 - 5 4 1 - 4 1 0 (24887927)
• FORD Translt 2.5D, hatszemélyes
eladó.
06-70/
3 1 1 - 9 5 - 3 8 . (24989368)
• H O N D A C i v i c 1 . 4 1 S,
1996. novemberi, magyarországi,
vezetett
szervizkönyvvel, extrákkal, kifogástalan állapotban, hitelre is
eladó.
06-30/281-4000
(26090287)
M LADA S a m a r a f 9 9 2 - e s
évjárat, megkímélt állapotban eladó Szeged 06-20/
5 7 4 - 7 8 - 5 2 . (25089865)
M OPEL Astra 1,4i e x t r á k kal. újszerű állapotban e l a dó. Hitelre is! 63/316-543,
06-30/856-1660. (25090311)
M OPEL Vectra 2.0I, 1994es évjárat eladó. 06-70/
243-0391, Szeged. (24988904)
M OPEL Vectra 2.0TD C a raván, 1997/98-as, kifogástalan állapotban eladó. 0 6 30/2064-575. (25090405)
M VW POLO Classic 1998as, extrákkal, megkímélten
eladó.
06-30/2064-575.
(25090403)
M VW P a s s a t 1 . 6 k o m b i
1986-os évjárat, piros színű,
2
év
műszakival
350.000 Ft-ért eladó. 0 6 20-3141-646,
Szeged.
(25089830)
M VW S I R O C C Ó B p i r o s
színű, műszakival eladó. 63/
318-679. (25089874)

Stúdió

©
BOSCH
S I E M E N S

Garázs

12

Gazdit keres

M A TAPPANCS k ö z r e m ű ködésével (ideiglenes helyről) Újszegeden talált, 5 - 6
hetes tacsi-keverék szuka
kutyusok szerető gazdit k e resnek Hálásak és szeretetre éhesek. Érd.: 0 6 - 3 0 /
9 2 5 - 4 4 - 9 6 (25090378)

beépíthető
készülékek j
akciója!

S z e g e d , Brüsszeli krt. 3 .
62/542-470

1 3
• MORAHALMON é t k e z ő bútor barna, jó állapotban
eladó.
Tel.:
62/281-327.
(25090412)

6

AUTÓSBOLT
és

11

M K O S S U T H L. s g t . 6 2 .
alatt garázs eladó 1,32 M
Ft-ért.
06-20/9651-313,
Szeged. (24989320)
• SZEGEDI, fűtött, villanyórás garázsra cserélek kisteleki, 800 n m - e s területű,
házas ingatlant. Sima csere.
62/322-719. (25090567)

Konyhabútor
• ^ J mm

H ÜGYVÉDI iroda ü g y v é d jelöltet keres. Gépjármüvei
rendelkezők
előnyben.
A
pályázatokat
"Ügyvédjelölt
02508975V jeligére kérjük a
kiadóba. (25089751)
M ÜGYVÉDI iroda keres
ügyvédjelöltet
Szegeden.
Jelentkezni fényképes ö n é letrajz elküldésével " Ü g y védjelölt 025090154" jeligére
a Sajtóházba. (25090154)

Bútor

M 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)

Egészségügy

M ALLERGIARA, a s z t m á r a
van megoldás: 6 2 - 4 2 1 - 2 7 4
(Szeged). (24887869)
M FOGORVOSI ügyeletet
vállalok
magánrendelőben
szombaton és vasárnap 8 12-ig
és
15-20
óráig.
Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.:
62-498-057,
06-20-3700430. (24887328)

7

Egyéb

CSŐ és VAS

.0*
IÄ
¡362/541-7'70
M É R E T R E V Á G V A IS 1

ARANY É S EZÜST
ÉKSZER
értékesítés
javítás
hozott aranyból készítés
tőrtarany felvásárlás.

Kónya és Társa Bt.
Szeged. Kereszttöltés a. 33.
[Csillag térj
H. p.: 10-13, 14.30 18.00 lg.

Új helyen
INTERNET
a városban!

s

|
'

CMOS 2002 Kft.
Szeged, Juhász Gy. u. 36/b.
Nyitva mindennap 10-20 óráig.
5 Ft/perc.
Minden 3 . óra INGYENES!
M GÁZKANDALLÓ k é m é nyes, és 2 d b kilégzös k o n vektor eladó. Érd.: 62/310639, 18 óra után. (25090339)
M KEREKES szék ö s s z e csukható és járókeret eladó.
62/421-842,
Szeged
(25090285)

8

Építési telek

M VÁSÁROLNÉK Szegeden,
a Marostői városrészen társasház építésére alkalmas
telket. Tel.:
70-3121-914
(24887796)

10

1 4 Gép, szerszám
M HÓEKE vásár! Három
típusban, traktorra
előrehátra szerelhetően. 06-70/
3 1 1 - 9 5 - 3 8 (24989279)

Építőanyag

TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
i
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, M0L Ipartelep

Infofínáció:
06-20-414-61-71

Hagyaték

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

16

Haszonállat

• BARANYATVETEL s z e p tember 20-án, Mindszenten.
06-30/440-7482,
62/226545. (25090351)

Könyv

a HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 322. (24888009)

20

Közlemény

B CSEREPKALYHA J A V I
TÓT keresek S z e g e d e n .
Tel.: 62/491-012. (25090217)

21

Magánház

B CSALADI ház 90 n m - e s ,
1500
nm-es
telken
4.250.000-ért
eladó,
62289-601. (Öttömös) (25090234)
B KERTÉSZETI bázis
Szentesen! Termálfútésú f ó liaházak,
összkomfortos,
kertes ház 6000 m ' területtel
eladó. Irányár: 35 millió Ft.
0 6 - 3 0 / 9 - 2 8 1 - 5 0 1 . (24989178)
B KÉTLAKÁSOS társasház
mindkét fele, egyben vagy
külön Is eladó kétszer 17,8
M Ft-ért. Ráadás egy udvari
lakás. Kétszer 60 nm + 50
nm. Pince, padlás, udvar,
szerszámoskamra. Szeged,
Lengyel u. Tel.: 0 6 - 3 0 / 9 2 82-570. (25090059)
B SZEGED FODORKERTI
kétszobás téglaház alápincézett melléképülettel, összközművel, villamoshoz közel
eladó,
06-30-407-6470,
484-615, 13.00-tól. (24989159)
B SZEGED PETÖFITELEPI,
háromszobás,
felújítandó
ház 860 nm-es, m e g o s z t ható saroktelken, építési l e hetőséggél eladó. 62/457408. (25090330)
B SZEGEDEN c s a l á d i h á zat, vagy lakást keresek.
Domonkos,
06-30-4068012. (24786346)
B SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. M e d vegy.
06-30-406-8012.
(24887681)
• SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0 6 30-406-8012. (25089814)

H K I S s ú l y ú hízók e l a d ó k ,
hasítva Is. Hódmezővásárhely, Dáni u. 75. Tel: 0 6 - 3 0 /
318-4531. (25090349)

B ÚJSZENTIVÁNI, kétlakásos,
igényes
magánház
parkosított udvarral, 3 g a rázzsal eladó. Irányár: 23 M
Ft. Érd.: 0 6 - 7 0 / 3 1 4 - 1 0 - 2 8 .
(25090112)

HÁLLATVÁSÁR minden
hónap második vasárnap, a
sertésfelvásárló
telepen.
Érd.: Zombori István 0 6 - 3 0 /
409-6912,
Zákányszék.
(24989251)

• KEVESET használt, f ü g gesztett
szárzúzó
eladó.
160.000 - 0 6 - 3 0 - 2 3 3 - 6 1 2 9 .
(25090350)

17

Kert

H SZENTESI Tisza-szigeten
ingatlan, faházzal, nortonkúttal eladó. Szentes, Szilfa
u. 3. 63/317-586. (25090324)

18

Kisállat

H SZÁLKÁS szőrű t a c s k ó kölykök törzskönyvvel e l a dók
63/453-171,
06-30/
850-2602. (25090259)
H TÖRZSKÖNYVEZETT
magyarvizsla kölykök e l a dók 30/2975-932. (25090493)
HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1.,
Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212.
9 - 1 7 óra.

Elektronika

H G A R M I N S t r e e t p i l o t III.
GPS eladó. Irányár: 200 E
Ft. 06-20/366-1772, 30/9380-834, Szeged. (25089868)

9

• ATI Császárné Bt. m o ped, motor, személy, teher,
nehézpót tanfolyamokat i n dít tandíj 3 0 % a max 60
E Ft, a vonatkozó jogszabályok értelmében adókedvez
ményként i g é n y b e vehető.
OKÉV Tsz.:
06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62-422-240,
06-20-9431444. (24988921)

15

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

-

Gépjárművezető-képzés

19

22

Mezőgazd. gép

a FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek
Megtervezzük,
beültetjük. Újszeged, D e r kovits 53. 62/431-705, 0 6 30/915-23-73. (25090399)
B FŰSZERPAPRIKA f e l v á sárlását a Hamar Gabriella
Paprikafeldolgozó
megkezdte Átvétel Mihálytelken,
fizetés helyszínen, azonnal!
Érdeklődni:
62/420-808.
(25090047)
B GYÖKERET földjében v á sárolok
Érd.: 0 6 - 2 0 - 3 4 4 0993. (25089823)
B LUCERNAMAG f o l y a m a tosan kapható, 600 Ft + áfaI
kg, 6 2 - 2 7 1 - 4 4 0 .
(Deszk).
(24988577)
• 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)
B T U J A , kék, zöld, arany,
gömbök, kúszók, fák, virágzók,
különleges
örökzöldek. Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szőreg, Magyar u.
214.
Tel.:
62—405-812.
Bármikor! (24685495)
B ÖRÖKZÖLDEK, díszfák,
cserjék,
különlegességek
termelői áron. 0 6 - 3 0 / 9 4 3 8145, Szeged. (24988407)

2 5 Oktatást vállal
a ANGOLTANÁRNÖ diákok
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítését vállalja, 06-30/
8 5 6 - 2 7 - 7 2 . (25090254)
B SZEGEDI Horvát Kisebbségi Önkormányzat HOR
VÁT nyelvoktatást szervez
kezdő, haladó, társalgási,
üzleti szinten (nyelvvizsgára
való felkészítés). Tananyagot biztosítunk.
06-20/4444-204. (25090297)

26

Panellakás

BKERESZTTÖLTES u - i
nyugdíjasházban
garzon
bérleti joga nyugdíjas r é szére átadó. Ár.: 2.800.000
Ft-ért. Szeged 0 6 - 3 0 / 3 9 9 78-97. (25090235)
• TESCÓHOZ közeli 69
nm-es, háromszobás, é t k e zőkonyhás, 2. emeleti, szép
panellakás cseréptetős h á z ban eladó. 06-30/2814-159,
Szeged. (25090335)

F

Pénz, értékpapír

A LECHEDVEZÓBB ARF0LYAH0B.
Baax. ttírka m. S. M-3t/311-44Ö*

B MUNKAGÉPEK eladók:
billenőplatós, 5 tonnás p ó t kocsi, bikafejes kiskocka- 1 2 8
Régiségek
bálázó, csillagkerekes r e n d sodró, négytagú borona. 19 B RÉGISEGKERESKEDES.
soros vetőgép, oldalazó r o - ÉRTÉKBECSLÉS, HAGY A
tátor, valamlnl
vöröstarka TÉKFELVÁSÁRLAS. H a n z a
szarvasmarha és egyéves Krüger
Galéria,
Szeged,
MT üsző. 0 6 - 2 0 / 3 - 8 9 3 - 6 5 6 , Dugonics tér 11. Tel.: 6 2 Sándorfalva. (25090413)
422-547. (25089673)

23

Mezőgazd. szolg.

II. toké, rémzániít tri-

B TOLLAT, régi bútort v á sárolunk. 62/452-850, 0 6 20/488-19-79,
Szeged.
(25090373)

ticale, árpa. b ú m o á -

V S j j j f f p .íeMtsnirtaUm
vetőmagok, valamint
34,4% -os ammónium-nitrát, illetve
15:15:15 N:P:K műtrágya kis és nagy
tételben, kedvező áron kapható.

DÉLI-FARM

KFT.,

Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári
út 6. (nagybani piac mellett).

S5

Tel : 62/550-120,554-130.
Fax: 62/556-121.

g
S
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Ruházat

MENYASSZONYIRUHA-VÁSÁB!
Kölcsönzési áron

kiárusítjuk készletünket!
DIVATOS FAZONOK.

20

Közlemény

A DÉMÁSZ Rí. Makói Üzemeltetésvezetősége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy lámpakarok festési munkál miatt:
• 2003. szeptember 22-én, 8 órától 16 óráig Makón, a Szegedi utcán 14.
számtól 64. számig és 15. számtól 71. számig, a Révai utcában végig,
a Tükör utcán végig,
• 2003. szeptember 22-én, 12 órától 16 órálj Makón, a Hold utcán, a Szirbik Miklós utcán, a Lonovics sugárúton 2. számtól 12. számig és 1. számtól 11. számig. A Megyeház utcán 20. számtól 36. számig és 33. számtól 47. számig, a Kálvária utcán 8. számtól 42. számig és 9. számtól
35. számig, a József Attila utcán 17. számtól 33. számig és 42. számtól 56. számig, a Szép utcán 31. számtól 41. számig és 34. számtól 48.
számig,
• 2003. szeptember 23-án, 8 órától 16 óráig Csanádpalotán, a Józset Attila utcán végig, a Szent István utcán végig, valamint a Nap utcán, a Fecske soron, a Deák Ferenc utcán 39. számtól 47. számig és 42. számtól
50. számig. A Lant utcán, a Kelemen téren és a Kálmány Lajos utcán.
• 2003. szeptember 24-én, 8 órától 16 óráig Klárafalván, a Felszabadulás utcában, a Vasút utcában, a Temető soron és a Kossuth utcában
áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértését köszönjük.

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!

I I998004-062NOIO-KHXIOOOI
B ÚJRA megnyílt a Fuszekli
Zokni-, Harisnya Diszkont a
Mars téren, a volt Szecsödi
Illatszer helyén, magyar termékekkel,
120
Ft-tól.
(25090043)

Megérkeztek a
legújabb női, férfi őszi,
téli börcipők, csizma.
Spanyol, olasz és legjobb hazai
cipőkészítők termékei
nagy választékban.
KEDVEZŐ ÁRRAL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
LÍDIA CIPÖBOLT:
Szeged, Klauzál tér 1.
S
Nagy Virág Cukrászda mellett, |
Szeged, Kígyó u. 2.
™
JUDIT CIPŐBOLT:
Szeged Plaza, 33-as főfolyosón.
Szeged, Jókai u. 1., Nagyáruház,
taximegálló
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Szolgáltatás

a DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(24887787)
B AKCIÓ! Szeptember 1 - t ö l
1500 Ft-os rezsióradíjért j a vítjuk
személygépkocsiját.
Autószerelés,
villamossági
javítás, vizsgáztatás most
akciós áron! Kis Jakab Z o l tán Szeged, Szivárvány u.
5. Tel.. 62/311-446. (25090385)

PROBLÉMAMEGOLDÁS!
VÁLSÁGKEZELÉS!

06-30/347-66-77
a DUGULASELHARITAS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630-9457-577, 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
B FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával
készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel : 0 6 30-3352-818,
06-62^193702 (Szeged és Csongrád
megye). (24887878)
B HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 , 0 6 30-9-550-537.
Szeged
(24583767)
B HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS,
személyre szóló, 3 évre, 45
oldal, 3500 Ft. 06-70/5121926, Szeged. (25089762)
B IRHA , BÖR , VELÚRKA
BÁTOK, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, b é léscsere. cipzárcsere. H.-p.:
9 - 1 2 , 13—17—ig. Szo.: 9 12-ig. Szeged, József A.
sgt. 77/A. (25089878)
B KÖVETELÉSBEHAJTÁS
cégek és magánszemélyek
részére, rövid határidővel.
Tel.: 06-20/250-4533, 20/
563-6004. Pécs. (25090267)
B LOMTALANÍTÁST v á l lalunk
padlástól
pincéig.
62-452-850,
06-20-48819-79, Szeged. (25090377)
• SZOBAFESTŐ-, mázoló-,
tapétázómunkát vállalok, v i dékre is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár. 6 2 289-642,
06-30-9-63-2958. (25090279)

KIVÁLÓ MINŐSÉG!

Tina Divat Bt.
Szeged Nagyáruház I. emelet
h.-1>.: 10-17. SZ0-: 10-13.

30

• j j t a p p ^ i

Szakképzés

Közéj)- és felsőfokú szakképzéseink:
jelentkezési határiő: szeptember 15!
-

,

Altalános menedzser
Kereskedelmi menedzser
Médiamenedzser
Minőségügyi Szakmérnök
PR-munkatárs

OKÉV nyilvántartási szám: 06-0022-02

Eurnmenedzser Képzési Központ
62/482-822 • www.euronienedzser.hu

•
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Szolgáltatás

• MOBIL W C - K Ö L C S Ö N ZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)
• ZÁKÁNYSZÉKI s z e s z főzde folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632. (25089908)
• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tükör eladás kedvező áron a Komfod
Szövetkezettől.
Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 62425-240. (24988314)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.
(24989347)

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

F E L V E T E L I

ELŐKÉSZÍTŐ!
CMOS 2002 Kft.
Szeged, Juhász Gy. u. 36/b.

Intenzív felvételi előkészítő
tanfolyamok középiskolai
szaktanárok vezetésével. .
Tel : 06-20/399-0025, í
06-30/484-7703.

MIXERTAR FOLYAM
Indul
a BOLS MIXER
AKADÉMIÁN
Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.
A legjobbaknak
álláslehetőség.
Tel.: 06-20/350-5901,
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu
^aMnnmminnEi > M ,-nmmmmte
• 30% OS szja kedvezmény
nyel ABC-eladó, ruházati
eladó.
pénztárgépkezelő,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unlcomis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928.
(24887573)
• ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál! Beiratkozás szeptember 1018-ig 15-18 óráig, a Ságvári Gimnáziumban (Szeged, Szentháromság u. 2.),
62-424-766,
30-359-3339,
www.sterlinghouse.hu.
(25089610)
• EGYÉNI és kiscsoportos
felvételi előkészítés jogra,
államigazgatásira,
rendőrtisztire, kommunikáció szakra
egyetemi
oktatókkal
Szeged, 06-209-122-669.
(24887658)

• A TÖMÖRKÉNY Gimnázium előkészítő tanfolyamokat
szervez rajzból, angol nyélből, német nyelvből (spec.
német szak és kéttannyelvú
szak), magyar történelemből, biológiából (környezetvédő fakultációs osztályba).
Beiratkozás szeptember 22től (péntek kivételével) 1517 óráig, az iskola gazdasági irodájában. (25089709)
• ANGOL német és/vagy
számítógép-kezelő
tanfolyamok indulnak szeptember
22-től a STARGATE akkreditált nyelviskolánál. 30%-os
adókedvezmény jóváírható,
munkaügyi központos támogatás igényelhető. Szeged,
Püspök u. 11/A. 62/421515,
06-70/216-75-08.
(24988152)
• 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)
• FELVÉTELI e l ő k é s z í t ő
tanfolyamok indulnak közgazdaságtan,
programozó
matematikus, jogász szakokra matematikából, történelemből, magyarból tananyaggal, személyre szabottan, folyamatos számonkéréssel, előnyös áron a COREPETA Bt.-nél. 62/422359, 62/424-070. Szeged,
Attila u. 17-19. e-mail: c o repeta@freemail.hu (25089781)
• GÖRÖG nyelvórák a G ö rög
Kulturális
Egyesület
szervezésében. Érdeklődni:
9-17
óráig
62/42-42-48
(Szeged). (25090221)
• KISOSZ október elején
vendéglátó-, november elején
kereskedő-boltvezetői
tanfolyamot indít. Munkanélküliek, gyesen lévők támogatást igényelhetnek a
munkaügyi kirendeltségen.
30%
adókedvezmény!
Részletfizetés! Jelentkezni:
Szeged, Debreceni u. 24/b.
(62/485-610) OKÉV: 0 6 0013-02. (25090001)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ,
számítógép-kezelő,
angol
nyelv, gépírás szeptember
30-tól. Szja-ból 30%. Munkanélküliek,
gyesesek
a
munkaügyi központ támogatását
igényelhetik!
62/
424-484. Akkreditált képző:
HUNIT-Magyarország
(0129). (24989374)

3 3 Társközvetítés
• ISMERKEDNI szeretne?
Társat keres? Hívjon bizalommal! Társközvetltés minden korosztálynak. 06-30/
278-18-75. (24988397)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAK50N)
Tallózó, Fő iá. 103.

3 4 Téglaépítésű lakás
• FELSŐ TISZA-PARTI, új
társasházban 108 nm-es,
extra
kivitelezésű
lakás
dupla
teremgarázzsal
23.500.000-ért eladó. Szeged 30/9434-392. (25090160)
• SZEGED, Rigó utcai. 96
nm-es, háromszobás, I. e meleti, erkélyes lakás újonnan épült
társasházban,
autóbeállási
lehetőséggel
19.500.000-ért eladó. 0630/9450-842. (25089654)
• ÚJSZEGED, Fogarasi u.
12/8. 4 lakásos társasházban Igényes lakás eladó
22,9 M Ft-ért. 06-20/9651313.
• ÚJSZEGED, Fő f a s o r i
sorházban 130 nm-es, igényesen felújított lakás garázs
zsal, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 25 M Ft.
Érd.:
06-30/349-40-58.
(25090290)
35

Utazás

• SZEGED belvárosában, a
Victor Hugó és a Híd utca
sarkán reprezentatív, 400
nm-es, megosztható luxusIngatlan, amely
alkalmas
bank, biztosító, étterem, ill.
luxusáruház kialakítására eladó vagy hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30-9432-840.
(24887592)
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Gratulálunk
SITKEI

Üzlethelyiség

Bérraktározás
vagy

zárt, 1000 m'-en
¡5
(plusz szabad terület), állami, g
jól örzött telepen.
£
Iparvágány, hídmérleg, targonca.

62/425-741, 20/237-2917

—

• SZEGED, Mérey u. 7. sz„
80
nm-es
üzlethelyiség
eladó, vagy hosszú távra
bérbe adó. Tel.: 06-703800-337,
H.-P.:
8-18
óráig. (24887587)

• KERESKEDŐ k ö z b e n
4200 n f - e s telek, 400 m es
épülettel,
műhellyel,
összközművel eladó. Alkalmas kereskedelmi és ipari
célra is. 06-70/248-5035,
Szeged. (24988432)
• SZEGED b e l v á r o s á b a n
145 nm-es, földszinti iroda
egyben vagy megosztva (89
III. 56 nm) kiadó. 06-30/
9433-227. (25090536)
• SZEGED, Bécsi k r t . - o n
370 nm-es, 4 szintes, 10
szobás, saját tulajdonú ingatlan, amely irodának, illetve több generáció együttlakására is alkalmas, hosszú
távra bérbe adó. Bérleti díj:
1500 Ft/nm/hó + áfa. Tel.:
06-30-9432-840. (24887590)

SÁNDORNAK

|

^ Jl

•

„így kéz a kézben, mi eddig
szerelem volt, törvény már."

• SZEGED, M i k s z á t h
Kálmán u. 18. sz. udvari, 37
nm-es orvosi rendelő örökös bérleti joga eladó, vagy
hosszú távra bérbeadó. Tel.:
06-70-3800-337, H.-P.: 8 18 óráig. (24887588)

—

és SZABÓ
ILONÁNAK
házassági évfordulótok alkalmából
nagyon sok boldogságot és nagyon
sok szeretetet kívánunk:
Tamás, Anita, Tibor,
Zsuzsi, Tom és a két mama

HSHL.—

irrzújÁílamÁ

Dr. Börcsö1{
Évánali,,

Boldog

Születésnapot

a doktorrá

Anyukánknak,

avatásod

alkalmából:

70.

születésnapja

Bibi,

alkalmából

nagyon sok erőt,

cur,

egészséget,

hosszú életet

három lánya: Katica,
Juliska, vejei,
unokavejei

és

kíván:

Anyu,

Balli

„Megcélozni a legszebb álmot,

Rózsika,

és a

komolyan venni a világot.

unokái,

Laci,

Mindig szeretni s remélni,

Börcsök

így érdemes a földön élni."

család

dédunokái

Vállalkozás

Boldog
Születésnapot

• MŰKÖDŐ vagy engedély
lyel rendelkező, üzemképes
benzinkutat keresünk. Forgalmas úthoz közeli, e tevékenységre alkalmas terület
is érdekel. Érdeklődni: Kereskedőház Rt., Budapest,
Lator Péter. Mobil: 06-20/
974-44-03, vagy 06-1/4501680 telefonszámokon lehet.
E-mail: bytrade@axelero.hu.
(24887961)

Sándorfalvára,

Branovacki
. Dánielnek
boldog

BODOR
LASZLÓNAK
és SLEZÁK SZILVIÁNAK 1.,
KÁLMÁN
ZSOLTNAK
és BODOR ÉVÁNAK 4.
házassági

évfordulójuk

gratulálnak

és a kézbesítéssel
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BELVÁROS, Hódi P. utcai
kirakatos, 112 nm-es üzlethelyiség 2010-ig kiadó. 0670/318-82-13. (25090238)

—

Szentesre,

alkalmából

a Bodor szülök és

I

. 1

„Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked.
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet." (Ady)

Zsoltika

Szanka

Nagy Sándor és Nánási Ilona
35. házassági évfordulójára
gratulálnak és sok boldogságot
kívánnak: lánya, fia, menye, veje
és kisunokájuk: Csenge

észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon

kíván:
baba

S r a t u í á l u n h

szeretettel

^ j x i l u f d / u n / c

kapcsolatos

szülinapot,

nagyon boldog
gyermek- és iskolaéveket
anya, apa és Szandra

Az előfizetéssel

T I G Kht„ Rigó László Miklós

RENAULT

Sratulálunh

FEKETE

• SZEGED és k ö r n y é k é n
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni lehet a
06-1/302-42-77-es telefonszámon. (25089747)

RAKTÁRBÉRLET

ANNAK

• SZEGED, G y e r t y á m o s
utcai 180 nm-es üzlethelyiség eladó, vagy hosszú
távra bérbe adó. Tel.: 0 6 70-3800-337, H.-P.: 8-18
óráig.(24887595)

37

• BÜKFÜRDŐN s z o b a ,
apartman, vendégház kiadó
1500 Ft-tól/fő/éj. 06-30/9699-179. (25089561)

MARI

és KOCSIS
FERENCNEK
szeretettel gratulálnak sándorfalvi barátaik

• SZENTES központjában.
Kereskedőház emeletén 32
n f - e s üzlethelyiség /irodának is megfelel/ kiadó.
40.000 Ft + áfa. 06-70/3143127. (25090068)

LAST M I N U T E AKCIÓ!
Párizs-Normandia-BretagneLoire völgye társasutazás
szeptember 23.-oktéber 1.
Utazás: luxusbusszal.
s
Ellátás: reggeli.
Ár: 69 800 Ft/fo.
"
TATRADOL TRAVEL
Szeged, Szt. István tér 6.
Tel.: 62/487-835.

36

H I R D E T É S ®

Andrást

szeretettel
köszönti
30. házassági
évfordulójuk
alkalmából
felesége,
Erzsike

tehetik meg.

06-80/821-821

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

Szombatonként

TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTEL

a 466-847-es fővonalon.

Ax
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!

KOCSOR IVETT

A H u n g a r o c a m i o n - Volán Tefu c é g c s o p o r t
nemzetközi árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

RENAULT

nemzetközi gépjárművezetők
részére felvetett hirdet.
Elvárások: „E" kategóriás jogosítvány

NE ERJE BE KEVESEBBEL!
Thália Prestige már 2.455.000,-Ft-tól,
Clio Oasis már 2 . 6 3 5 . 0 0 0 , - F t - t ó l !

Belföldi nemzetközi árufuvarozói igazolvány
Küldeménydarabos ADR vizsga

PÁV II. igazolás

Minimum 2 éves nehéz pótkocsin szerzett nemzetközi gyakorlat
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.
1239 Budapest. XXIII. Nagykőrösi út351
tel: 421 -6666/2615: 421 -6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöld számon.

.

NE ÉRJE BE

KEVESEBBEL!

Clio Free már
2 290 OOOFt-tól!

^HUNGERIT^)
SZENTES

CSONGRÁD MEGYE MÁSODIK LEGNAGYOBB
ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALATA,
A HUNGERIT
B A R O M F I F E L D O L G O Z Ó É S É L E L M I S Z E R I P A R I RT.

Az új Clio Free verzió alapfelszereltségéhez tartozik: szervokormány, dupla légzsák,
2x15W-os rádiómagnó, elektromos ablakemelők elől, központi zár. 1,2 60 lü-svagy 1,5 dCI
65 LE-s motorral mindez már 2 290 000 Ft-tól a Tiéd lehet!

FELVÉTELT HIRDET

számítástechnikai
ménnyd is megtoldjuk, így a két légzsákkal, szervokormánnyal, központi zárral, elektromos ablakemelővel, ködfényszóróval és rádiós-magnóval felszerelt ThaKa Prestige
most 2.455.000,-Ft-tól megvásárolható, míg a Cl» Oasis modellünk ABS-el, hat légzsákkal elektromos szervokormánnyal, központi zárral, ködfényszóróval, elektromos
ablakemelővel már 1635D00,-Ft-tól áll az Ön rendelkezésére. A részletekről és egyéb
akciós modelljeinkról érdeklődjön márkakereskedésünkben!
www.rrn^t.h»
Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237

Thalia Prestige m á r

programozó

2 4 5 5 0 0 0 Ft-tól!

munkakör betöltésére.
Elvárások:
- egyetemi vagy főiskolai szintű programozó végzettség
- DELPHI vagy CENTURA SQL WINDOWS fejlesztői
környezet ismerete
- SQL-ismeretek
- angolnyelv-ismeret
- szentesi lakhely
Fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével
és az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
2003. szeptember 19-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Hungerit Rt. informatikai főosztály
6600 Szentes, Attila utca 3.
Érdeklődni Gidófalvy Tamás informatikai
főosztályvezetőnél lehet, tel.: 06/30-98-37-508.

ASSISTANCE^
CZiiA
A Thalia Prestige limitált széria rendkívül kedvező áron kinál magas szintű
kényelmet.. Többek között: ajándék manuális klímaberendezés, szervokormány,
dupla légzsák, központi zár, elektromos ablakemelők, kődfényszórók, rádiómagnó,
állítható magasságú vezetőülés, egyedi üléshuzatVárjuk márkakaedcedéscrikben! www.renaulLhu
ÜXtfaffltAv. IrtwpűO Xm: WgpK4,7-7,1; Varm:

Ötágú*. S4-7.fi;

iV-rítXíX*, gfcm; ITS-lüfi ftluustóí fiXxXxnl

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely, Táncsics M. út 21. Tel.: 231-801
Nyitva tartás: hétköznap 8 - 1 7 , s z o m b a t o n 9 - 1 2 óráig
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Gyászközlemények
SZEGED

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 13.

Megrendült szívvel, hálásan
mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZABÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, a kegyelet virágaival sírját elhalmozták.
0750.9743
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesapánk,
ID. FARKAS
FERENC
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
025090424
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
„Szelíd fényt derít reája, emlékezetnek
holdvilága."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
DR. TÁPAI TEKLA MÁRIA
főorvos
2003. augusztus 25-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 17-én, 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
0149*8770
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz, mert szívünkben
mindörökké létezel."
IFJ. BOJTOS NÁNDOR
halálának 3. évfordulója emlékére.
Felesége, gyermekei és szerető családja

Nem az hal meg, kit eltemetnek, az múlik el, kit elfelednek.
Drága Tátikánk!
A mi szívünk ötökké fáj, nagyon nehéz a búcsúzás!
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SÍPOS JÓZSEF
megfáradt teste életének 82. évében pihenni tért. Temetése 2003. szeptember 16-án, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOVÁCS
FERENC
83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 17-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
0249*9.149
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy
VARGA JENŐ

testnevelő tanár,

a bonyhádi szakmunkásképző iskola nyugdíjas igazgatóhelyettese meghalt. 2003. szeptember 6án csendben eltemettük.
Diamant Istvánné
0250902*2
és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
BÁLINT ILONA
életének 64. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 16-án, 11 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
0250900*5
Gyászoló fiai
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett nagybátyám, testvér és rokon,
MAGONY JÁNOS
hosszú, súlyos betegségben, 73
éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 15-én, 15.30 órakor
lesz az Ópusztaszeri temetőben.
025090427 Gyászoló család, Dóc
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
D E N N E R T MIKLÓS
59 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása szeptember 19-én,
12 órától lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
02509054* Fia és a gyászojó család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV. MÁRKI LAJOSNÉ
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család, Röszke
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ÖZV HAJNAL LAJOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
02509005* Sándorfalva, Szatymaz

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
AMBRUS
ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
025090423
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
SZÉCSI IMRE
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család,
Mórahalom
025090020

Tisztel» H i r d e t ő i n k !
Gyaszközlemeny megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány b e m u t a t á s á t ! K ö s z ö n j ü k !

Csatlakozzon

rcc

FordTransittal

az E U vállalkozóihoz!
Most félmillió forint

támogatással!

Akik szerettek, nem felejtenek,
akik ismertek, emlékezzenek rád!
IZSÓ ISTVÁNNÉ
SÁRVÁRI ARANKA
halálának 2. évfordulóján.
Szerető férjed

AJfeös--,
ffwríjjí
TA^rÁ
N*»-^"

„Távozásod, míg
élünk, örökké fáj,
hiányod elviselni nehéz, megtart szívünkben az emlékezés.
Mert elfeledni azt nem lehet, aki
szeretve volt és ő is szeretett."
MÁTÓ ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján emlékezik
felesége, lányai, veje
0250*9880
és unokái

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Aki szeret, az soha
nem feled. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Emlékezünk
VERES JÁNOSRA
halálának 4. évfordulóján.
Szerető családja
: 025090500

A részletekről é r d e k l ő d j ö n
márkakereskedésünkben I

FordTransft

-

J> DkKKA

^ n ^ m ^ ^ m

FordHovány

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek és testvér,
SZABÓ ETELKA,
makói lakos 66 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése szeptember 15-én, hétfőn, 16.30-korlesz
a makói Belvárosi református
ótemetőben.
025090555
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Feleségemnek!
„Együtt álmodtunk, együtt haltam meg veled."
„Szereteted kísér életem minden napján."
Köszönet! Mindazoknak, akik a végtisztességet megadták, bármi módon mellettem álltak. Köszönöm mindenkinek, akik
g;
IGAZ A N T A L N É
SUSZTER IRÉN,
S
a makói kórház szemészeti osztály volt ápolónője temetésén megjelentek.
Gyászoló férje és szülei, Makó

SZENTES

5M51i|iSl
Hálás szívvel mondunk köszö-1|
netet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, gyermekei ||
munkatársainak, akik szerettünk,
ÖZV DEÁK IMRÉNÉ
FEKETE-NAGY ILONA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
•

GYÁSZHÍR
7H
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ID. TÁBORI
FERENC,
hódmezővásárhelyi lakos
életének 71. évében, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése szeptember 15-én, 11
órakor a Dilinka temetőben
lesz.
CdWD
_p
Gyászoló család •_(
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
HEGYI FERENCNÉ
SÜLE ETELKA
„MUCUKÁNK",

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
PUSZTAI FERENC
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szentes
„„cíulrtc.i

'

IIBIBIKIIÍIBIH

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. NAGY JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igye- |
keztek.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,
ÖZV SIMON
LAJOSNÉ
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

GYASZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELI:

CSONGRÁD

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
JÁRAIIMRÉNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
025089727 Gyászoló fia és unokái

Hódmezővásárhely, Szent István u. 78. szám alatti lakos 81
éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Temetése 2003.
szeptember 15-én, 14.30 órakor
a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család
1125119(1429

S a n o a premixek, tejpótlók é s takarmány-kiegészítők legnagyobb
németországi gyártója. A Sano-t minőség, megbízhatóság, valamint
elégedett vevők jellemzik. Magyarországi
tevékenységünk
támogatására keresünk további jól képzett é s motivált kollégákat a
piacépítés, szervezés, értékesítés területére.

jelentkezését várjuk.
A S a n o elvárása határozott fellépés, jó kommunikációs készség é s
motiváltság. A S a n o ajánlata e g y biztonságos hátterű jövőorientált
cégnél fejlődési lehetőség é s teljesítmény arányos bérezés.
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el fényképes önéletrajzát
kézzel írott motivációs levéllel
az alábbi címre:

Minőség. Megbízhatóság

Kecskemét, Szt. László krt. 20.
Tel.: 76/487-300 • w w w . f o r d h o v a n y . h u
Békéscsaba, Szarvasi út 79.T.: 66/520-300.
Vegyes átlagfogyasztás: 7,4-111/100 km, (^-kibocsátás: 191-262 g/km Amig a készlet tart.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagymamánk,
TÓTH JÁNOSNÉ
81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatás szeptember 15-én, 15 órakor lesz a
Makói római katolikus temetőben.
02509027«
Gyászoló család

Gyászoló család

- agrármérnökök
- állatorvosok
- értékesítők
! Ö V teljes Körű garanciával

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ajánlatunkra jó takarmányozási ismeretekkel rendelkező

FordTransittal könnyebb a csatlakozás, mert
• Magyarország legkedveltebb haszongépjármüvét,
• kategóriájában bizonyítottan a legalacsonyabb üzemeltetési költséggel,*
• egyedülálló típusválasztékkal,
• visszaigényelhető á f á v a l , * *
• m o s t f é l m i l l i ó f o r i n t kedvezménnyel vásárolhatja m e g .

MAKÓ

P r e m i x - Tejpótló
Takarmány-kiegészítő
Sano-Modern Takarmányozás Kft. 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 15.
Fax:06-22-510-082
www.sano.husano@sano.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, munkatársaknak és a mozgáskorlátozottak csoportjának, akik szeretett halottunk,
BÚS JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Megelégedésünket fejezzük ki az egyházi
szertartásért, valamint a temetkezési kft. dolgozóinak.
Gyászoló család,
Fel
025090555
Sy"' Csongrád

Ambrus József, 6762 Sándorfaíva, Alkotmány
krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754
Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2.
Te!.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határór u. 2. Tel.:
62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay
u. 16. Tet./fax; 62/534-985,62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6640
Csongrád, Fő u. 17-19. fel.: 63/483-975 Flóra
Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L krt. 55. fel.:
62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó,
Megyeház u. 1.fel.:2TI-347 Pietas Temetkezési
Vállalkozás, 6722 Szeged. Bartók tér, 8. pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. fel.: 62/425-864
6722 Szeged, Törők u. 9/B. Tel,: 62/420-414
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13.
Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kit., 6722
Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szógi és Társa
Temetkezési Iroda Szeged, Tőrők u. 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviép KM. Algyő, Kastélykert u.
16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7, Tel.:
62/246-605, 62-248-775, Mécses 2001.
Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.

A PIONEER HI-BRED MAGYARORSZAG RT.
munkatársat keres Csongrád megye középső részébe,

területi

agronómusi
munkakörbe.

O l y a n fiatal a g r á r m é r n ö k kollégák jelentkezését várjuk:

- akik szívesen részt vennének termékeink
megismertetésében
- j ó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek
- néhány éves termelési tapasztalat birtokában vannak
- dinamikus és precíz munkavégzésre képesek
- munkájuk során saját gépkocsihasználatot tudnak
biztosítani költségtérítés ellenében.
A sikeres pályázó részére a cég versenyképes jövedelmet
és szakmai továbbképzést biztosít.
Jelentkezés esetén magyar nyelvű, fényképes
szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát
2003. szeptember 20-ig a következő címre kérjük küldeni:
PIONEER HI-BRED MAGYARORSZÁG RT.
2040 BUDAÖRS, TÁVÍRÓKÖZ 4.

*
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szor 8.30 Twceniék 8.50 Biri és Baltazár harmadszor 8.55 Az ezüst vadló 9.20 A három kismalac és Joscfi5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrár- na 9.30 Biri és Baltazár máma utóhíradó Válogatás 5.50 Napkelte Ben- szor 9.35 Cimbora-barangoló 10.05
ne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: A földön kívüli lány 10.30 Diafilm
sport 8.00 Híradó Benne: sport 11.10 Klipsz Könnyűzenei műsor
9.00 Riporter kerestetik! 10.00 Sü- 11.40 Hungarorama Kitekintő
sü-varázs 10.30 Tüskevár-tábor Ma- 11.50 Hírek 12.00 Déli Maksáról
gazinműsor gyerekeknek 10.55 Kép- 12.15 Isten kezében 12.45 Apáról
ben vagyunk?! Bolondos mindenféle fiúra 13.15 Az én folyóm 14.15
tízentúliaknak 11.35 Fele királysá- Csatahajók 15.10 Elveszett világok
gom 12.00 Déli harangszó 12.01 16.00 Nagykanállal Magyarországon
Hírek. Időjárás-jelentés 12.05 Heti 16.30 Talpalatnyi zöld 17.00 Öt órai
mozaik Pillanatképek, történetek és zene 17.05 Az öröm napja 18.00
portrék a vidék Magyarországáról Híradó, sport, meteorológia 18.15
12.55 Útravaló Közlekedésbiztonsá- Utazás az ínyencek földjére 18.40
gi magazin 13.05 Fogadóóra Oktatá- Őfelsége kapitánya
si magazin 13.30 Bravo-tv 14.25 TS 19.35 Mese
Kajak-kenu vb, döntők. Közvetítés 20.00 Híradó, sport,
meteorológia
Atlantából 16.30 Századunk Bokor
Péter és Hanák Gábor filmje, 190. 20.30 A törvény nevében
17.00 80 nap alatt a Föld körül An- 22.05 Az utolsó nap
gol kalandfilmsorozat, 3/2. (ism.) 22.20 Eper és csokoládé
0,10 Gershwin:
18.35 Luxor-show Benne: ötöslottószámsorsolás
Kubai nyitány
19.30 Híradó este
0.25 \fers
19.50 Sporthírek.
0.30 Himnusz,
műsorismertetés
Időjárás-jelentés
0.35 Híradó, sport
20.05 Szatelit |16]
1.00 Mese
21.00 Tökös tekés
1.10 Szegény gazdagok
Amerikai filmvígjáték 118|
2.40 Nótacsokor
22.55 Híradó este.
3.10 „Halak, vizek..."
Időjárás-jelentés
3.40 Hungaria Litterata
23.05 Hitchcock-sorozat:
Hátsó ablak
Amerikai bűnügyi film 116)

mtv

TV 2
5.50 Gyökereink 6.40 TV 2-matiné
Krokodili. Mila szupersztár. Oszkár
zenekara. Fixi és Foxi. A hármas járőr. Az utolsó rezervátum 7.50 Fox
Kids Kisegér a prérin. Jin-Jin. Twist
Olivér. Diabolik. Pókember 10.10
Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat,
18. [12] 10.40 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat [12] 11.35 Enteriőr Lakberendezési magazin 12.05
TotalCar 12.30 A kiválasztott - Az
amerikai látnók Amerikai akciófilmsorozat, 10. [12| 13.35 Knight Rider
Team Amerikai akciófilm-sorozat, 3.
[12| 14.35 Fhpper Amerikai kalandfilmsorozat, 21. Shelby álma 15.35
Dawson és a haverok Amerikai filmsorozat, 54. Lopott csókok 16.30
Csillagkapu Amerikai sci-fi/akciósorozat, 50. [12] 17.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói Német-franciaamerikai kalandfilmsorozat, 33. A
gyűlölet foka |12| 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Magellán
Tudományos utazás
a Föld körül (12|
19.30 Activity
Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
20.15 Kettőn áll a vásár
Amerikai vígjáték
22.15 Víz alatti kommandó
Amerikai akciófilm 116]
0.20 Harc az öböl felett
Amerikai-magyar
akciófilm |16]
2.00 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 12. [12]
K

L.

U

B

6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfilm 7.00 Kölyökklub Dibu, a kistesó. Rusty, a kölyökrobot. Albert kérdezi, mi az élet.
Pokémon. Spider Man 9.25 Walt
Disney-rajzfilmek 10.25 Srácok
Amerikai vígjátéksorozat, 2. Füstbe
ment kapcsolat 10.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
10.55 RTL Klub-Westel road-show
Helyszín: Békéscsaba, sportcsarnok
11.20 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 XXL század
[12] (ism.) 12.40 Norm-show Amerikai vígjátéksorozat 13.05 Autómánia Autósmagazin 13.45 Forma-1
Olasz Nagydíj Az időmérő edzés
közvetítése Monzából 15.15 Conor,
a kelta Amerikai kalandfilmsorozat,
13. A tüzes amazon 16.05 Mr. Beán
Angol-magyar rajzfilmsorozat 16.25
Robbanáspont Amerikai akciófilm
|12) 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin [12|
19.30 A nagy KRESZ-vizsga
Az ország tesztje
22.55 Heti hetes
Vidám, aktuáhs talkshow
0.05 Híradó - Késő esti kiadás
0.10 Sportklub
0.20 Largo Winch Az igazságtevő
Német-francia- amerikai
akciófilm-sorozat, 18.
Árnyak a múltból |12]
1.15 Az Óblong család Amerikai
rajzfilmsorozat (12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap Válogatás 7.00 Hírek 7.05 Verbunkok a Kárpát-medencében 7.20 Bárányfelhő 7.45
kiCSODA a nuCSODA? 8.15 Sebaj
Tóbiás 8.25 Biri és Baltazár másod-

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
9.55 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.20 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.45 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 11.15 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin 11.40
Nekem ne lenne hazám? Szabados
Tamás honismereti sorozata. Csodafa egy kastélykertben - Szirák 12.00
Déli harangszó 12.01 Slovenski
Utrinki Szlovén nyelvű nemzetiségi
magazin 12.25 Együtt Velünk élő
kisebbségek 12.55 Magyar ház
Szórvány - a diaszpórában élö magyarokról 13.20 IRL Indy Car Az elmúlt évek legerősebb mezőnyével
Amerika klasszikus pályaautó-versenyének közvetítése 14.10 Gyerekeknek A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 3. A nagyeszű sündisznócska. Magyar bábfilmsorozat. Sündisznócska lovagol. Fele királyságom.
Táblás kvízjáték 15.25 Napnyugta
17.55 Telesport
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.35 Tfelesport Benne: Hungaria
Open teniszverseny.
Atlétikai GP-döntó
22.20 Átjáró: A sztepp ritmusára
Francia zenés film
23.15 TUdósklub
0.10 Bravo-tv
1.05 Heti mozaik Pillanatképek,
történetek és portrék a vidék Magyarországáról 1.55 A zene mindenkié Nyíregyházán 2.20 A magyar nyelv
ügye 2.45 Lám, ez vagyok én Galambos Erzsi műsora 3.25 Telesport

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: régi népi mesterségek, 3. rész
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Méz-fesztivál a Jászságban - dokumentumfilm (h) 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30
Kimba, a fehér oroszlán. Rajzfilm
18.00 Estelő válogatás (h) 19.00
Híradó - válogatás 19.30 Vidor Színházi Fesztivál Nyíregyházán - élő
közvetítés (h) 20.00 Trópusi hőség,
64. rész. Kanadai krimi (h) 21.00
Poirot: ékszerrablás a Grand Metropolitanban. Angol krimi (h) 22.00
Méz-fesztivál a Jászságban - dokumentumfilm (h) 23.00 Képújság

22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora
17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Rektori portré: dr. Szabó
Gáboi; a Szegedi Tudományegyetem jövőjéről, 2. rész 19.30 Törzsasztal
20.25 Házépítők magazinja 20.35
Pick-Szigetvár férfi kézilabda-mérkőzés

¿fe

VÁMOSI TELEVÍZIÓ
SZEGED

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 8.00 Szemközt:
Magyar Bálint oktatási miniszterrel
(ism.) 16.45 Körút (ism.) 17.45 Fogadóóra (ism.) 18.30 Aréna (ism.)

M

A

K

Ó

6.00 Szentföldi szent helyek üzene-

te: Nazareth - Jézus gyermekkora
6.30 Régi magyar mesterségek 7.00
Testszépítés - tornázzon Bíró Icával
7.30 Vásárlási műsorablak 8.00 Virágzó Magyarország: Gyál 8.30 Itthon otthon van - turisztikai műsor
9.00 Kimba 9.30 Vásárlási músorablak 10.00 A Hagymafesztiválról jelentkezünk élö adásban 14.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék, éló közvetítés 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Pénzháló országismereti játék, élö közvetítés
19.00 Kimba 19.30 Vidor Színházi
Fesztivál Nyíregyházán - élö közvetítés 20.00 Trópusi hőség, 64 rész.
Kanadai bűnügyi film 21.00 Poirot:
ékszerrablás a Grand Metropolitanban. Angol krimi 22.00 Mézfesztivál
a Jászságban - dokumentumfilm
23.00 Képújság

Q T V

vÁsÁmaD vÁjios ravíaó
17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30
Zene-Doboz 18.30 Heti Híradóink
20.00 Képes Sport (hétfői ism.)
22.00 Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia
8.00 Közéleti magazin 9.00 Európa hullámhosszán 10.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zene-zóna Tel.: 554801
e-mail:
zenezona@freemail.hu 18.30 22.30 ig
nemzetiségi műsorok
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7.00 Szalma Emese 12.00 Magyar óra - Molnár Balázs 13.00
Heti Friss 14.00 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs 16.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs
19.00 Club 88 - Molnár Balázs
és Kiss Balázs 0.00 Éjszakai
zenemix
kxL

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval
2.00 Csak zene 5.00 Juventus
hétvége Keresztes Péterrel 9.00
füven tus hétvége Dénes Tamással 12.00 Juventus hétvége Somogyi Zoltánnal 16.00 Juventus Parkoló Ábrahám Zsolttal
17.00 Kívánságműsor: Tóth
Péter és Keresztes Péter - telefon: 06 30-30 30 244 és 44
22-44 20.00 Házibuli Suri Imrével

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

A nap filmje
TV 2
2 0 . 1 5 Kettőn áll a vásár
amerikai vígjáték

Fsz.: Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Kirstie Alley, Steve
Guttenberg
Egyik nevelőintézetből a másikba kerül Amanda, a nagyszájú, cserfes kislány. Hasonmása, a csöndes, visszahúzódó Alyssa fényűző körülmények között él. Alyssa úgy érzi, el fogja veszíteni az apját,
ha az feleségül veszi a menyasszonyát. Amandát szeretné
örökbe fogadni az egyik unalmasan jámbor család. A két
kislány véletlenül ismerkedik
meg. Ravasz tervet szőnek, így
igyekeznek mindketten kiutat
keresni ebből a helyzetből.

VASARNAP

mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó Benne: sport 9.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 11.15
„így szól az Úr!" A Biblia üzenete
11.25 Vanyó Lászlóra emlékezünk
- Kánon Vallás és kultúra (ism.)
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek
Időjárás-jelentés 12.05 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!"
Szolnok 12.50 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme Évnyitó előadás. A szavak csodálatos életéből
14.05 Uniós pályázati kalauz (ism.)
14.10 Úton Európa-magazin
14.40 Örömhír A református egyház műsora 15.10 TS Kajak-kenu
vb, döntők. Közvetítés Atlantából
16.30 Csellengők Eltűntek nyomban 16.55 Első kézből |16| 17.20
Fejezetek a Rákóczi-szabadságharcból 3. (ism.) 18.25 Híradó este
18.45 Sporthírek. Időjárás-jelentés
18.55 Szerencsi, fel! Magyar animációs sorozat. Égy kis EU
19.05 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
Szerelem, hó és háború
19.50 Szuperbuli
21.30 A szólás szabadsága
22.20 Szerencsi, fel!
Magyar animációs sorozat.
Egy kis EU (ism.)
22.30 Híradó este.
Időjárás-jelentés
22.40 TS Amiről nem
beszélünk...
Riport-dokumentumfilm
23.30 „Késsel-villával"
Nyilvánosságkritika
Elek István tálalásában
0.15 Médiamix
Háborús üzenetek.
Az iraki háború ikonjai.
Kopper Judit műsora
0.45 Héthatár
A hét hírei határok nélkül
a Kárpát-medencében

TV 2
6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató
filmsorozat, 14. 7.00 TV 2-matiné
Mila szupersztár. Oszkár zenekara.
Fixi és Foxi. A hármas járőr. Az
utolsó rezervátum 8.20 Fox Kids
Jim Button. Rossz kutya. Twist
Olivér. Diabolik. Pókember 10.15
2gether - Dögös ötös Amerikai
vígjátéksorozat, 11. 10.45 Egyről a
kettőre Amerikai vígjátéksorozat,
81. 11.20 Stahl konyhája 11.50
Cosby nyomozó rejtélyei Amerikai
krimisorozat, 4. |12) 12.45 A hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 8. Lottóőrület |12|
13.45 Tarzan Amerikai kalandfilmsorozat, 18. 14.40 Sentinel Az őrszem Német-amerikai sorozat, 55. Háztűznéző |12| 15.35
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai Olasz-amerikai akciósorozat,
17. Bűntény megrendelésre [12]
16.30 Walkcr, a texasi kopó Amerikai akcióvígjáték-sorozat, 6. A nagy
fogás [12] 17.30 Air America
Német-amerikai akciófilm-sorozat,
26. Viharban [12| 18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Men in Black Sötét zsaruk
Amerikai vígjáték [12|
22.00 Pimaszság hercege
Amerikai vígjáték |16]
0.00 Képírók: játszd újra, Sam!
Amerikai vígjáték |12]
2.05 Vers éjfél után

CZZZ3

K t_ u
e
6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.35 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00
Kölyökklub Az óceán lánya. Dibu, a
kistesó. Rusty, a kölyökrobot. Álbert kérdezi, mi az élet. Pokémon.
Spider Man 9.50 Srácok Amerikai
vígjátéksorozat. Cseberből vederbe
10.10 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.15 A 93-as
járat hősei Francia dokumentumfilm 112] 11.20 Receptklub 11.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Ötletház - épülésünkre
Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 A vadak ura Amerikai
kalandfilmsorozat, 11. Valhalla
13.30 Forma-1 Olasz Nagydíj A
futam közvetítése Monzából. Utána: 16.15 Hatoslottó-sorsolás
16.35 Szoknyás fejvadász Amerikai
akciófilm-sorozat, 6. Minden jó, ha
jó a vége |12] 17.30 Sheena, a
dzsungel királynője Amerikai
kalandfilmsorozat, 2. Égi vendég
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Medicopter 117Légi mentők
Német akciófilm-sorozat,
IV, 13. A csapda [12]

20.00 Szupermozi:
Indiana Jones és a végzet
temploma
Amerikai kalandfilm (12]
22.20 Tfe vagy a legjobb!
Amerikai akciófilm [ 16|
0.10 Seinfcld
Amerikai vígjátéksorozat
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub
0.50 Fókusz-portré
Időjárás-jelentés
1.20 Országház Heti magazin
1.50 A 93-as járat hősei
Francia dokumentumfilm
(ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó 7.00 Hírek 7.05 Verbunkok a
Kárpát-medencében Bodrogköz
7.15 Bárányfelhő 7.40 Meséről mesére, kockáról kockára 8.00 Velem
mindig történik valami... 8.25 Biri
és Baltazár másodszor 8.30
Twceniék Kartondoboz 8.50 Jankó,
Sipka manó és a sárkány 8.55 Á
három kismalac és (osefina 9.05
KalandoZoo 9.30 Biri és Baltazár
harmadszoiAitószor 9.35 Oggy és a
bogarak 9.45 Cimboránk, Európa
10.15 Oggy és a bogarak 10.25 Mese rockkal ír zenés film 11.35 Északi madarak 11.40 Hungarorama
Kitekintő 11.50 Hírek 12.00 Déli
harangszó Aldobolyból 12.15 Éló
egyház Vallási híradó 12.45 Bűnös
vagyok 14.25 Csellengők 14.45
Mediterráneum 15.45 „Az elfajzott
művészet" 16.40 St. Laurent Le
Minier 16.45 Emlékképek - Régi
híradók 17.05 Öt órai zene 17.10
Partvidéki szerelmesek Francia tévéfilmsorozat 18.00 Hírek, meteorológia 18.05 Heti hírmondó
19.00 Az én Európám
19.05 Mese
19.40 A világörökség kincsei
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Amerika háborúban
22.30 Shakespeare:
A makrancos hölgy
0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Nemzeti értékeink Vácrátót 9.20
Örömhír Az evangélikus egyház
műsora 9.45 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.55 Katolikus
krónika 10.20 Szárszó 2003
10.40 Metodista ifjúsági műsor
10.45 Tanúságtevők Átadtam magam... 11.15 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.25 Vanyó Lászlóra emlékezünk Kánon. Vallás és
kultúra 12.00 Déli harangszó
12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 A túrkevi zöld
erdőben... Kedvenc nótáiból válogat Madarász Katalin 12.35
Pogányvilág Magyarországon
13.10 Magyar ház Palackposta üzenet a határon túli televíziós
műhelyektől 13.35 Aranyfüst,
avágy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.30 Gyerekeknek! A fekete kalóz. Olasz
rajzfilmsorozat, 4. ; írta: Janikovszky Éva. Mentsük meg Bundert Boglárkától! 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
20.05 Híradó este,
időjárás-jelentés
20.30 Telesport
Benne: kajak-kenu,
atlétikai GP
22.00 +1 Kulturális háttérműsor
22.55 Mindentudás Egyeteme
23.45 Vér a felkelő Napon
Amerikai film [16]
1.20 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Szolnok 2.05
Nyári randevú Zentai Annával
2.45 Nekem ne lenne hazám?
Szabados Tamás honismereti sorozata. Csodafa egy kastélykertben Szirák 2.55 A túrkevi zöld erdőben... Kedvenc nótáiból válogat
Madarász Katalin 3.25 Telesport

SZEGED

A Városi Tv Szeged műsora 21.00
Diagnózis (ism.)

(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Képmutatók (ism.) 20.30
Szemközt: Magyar Bálint oktatási
miniszterrel (ism.)

iiü
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Ki na és Tabgha 6.30 Régi magyar mesterségek, 3. rész 7.00 Príma torna 7.30 Vásárlási műsorablak 8.00 Szentföldi szent helyek
üzenete: a Boldogság Hegye 9.00
Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak
10.00 Jelentkezés a Hagymafesztiválról - éló közvetítés 14.00 Képújság 17.00 Itthon otthon van - turisztikai műsor 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak
18.15 Pénzháló - országismereti játék (élő közvetítés) 19.00 Kimba
19.30 Vidor Színházi Fesztivál
Nyíregyházán - éló közvetítés
20.00 Bűbájos gyilkosok. Angol krimi 21.50 Szerencsy fel! Rajzfilm
22.00 Az Európai Unió és a munka
világ, 2. rész 22.30 Bencze-show
23.00 Képújság

Q t v

vÁSAiwiYi vÁnos ravíaó
17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat
17.30 Zene-Doboz 18.30 Képes
Sport (pénteki ism.) 20.30 Heti
Híradóink 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika,reggelipárbeszéd 9.00
Régiópolgár
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7.00 Kis Kata 12.00 Eló Kívánságműsor - Patkós Attila 16.00
Sportmix 19.00 Sunday Top
20 - Molnár Balázs 20.00 Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix
L-f'

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktoi/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor
Tóth Péterrel és Keresztes Péterrel: tel.: 06 30-30-30-244
és 44-22-44 20.00 Juventus
hétvége 22.00 Mentőöv

5.30 Jóreggelt!- félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30 A
Szőttes vendége: Gregus Imre
termelőszövetkezeti nyugdíjas
12.00 Hírösszefoglaló 13.30
Szívküldi Szívnek Szívesen
18.15 Sporthírek 20.15
Röcsögö B. B. King, zenei válogatás

A nap filmje
DUNATV
20.30 Amerika
háborúban

Amerikai film

TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Különjárat - zenei magazin
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Trópusi
hőség, 65. rész. (h) 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
17.30 Kimba, a fehér oroszlán.
Rajzfilm 18.00 Estelő válogás II
19.00 Híradó - válogatás 19.30 Vidor Színházi Fesztivál Nyíregyházán - élő közvetítés (h) 20.00
Bűbájos gyilkosok. Angol krimi
21.50 Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: adrenalin 20.00-21.00

Fsz.: A1 Pacino, Nastassija
Kinski, Donald Sutherland
Az amerikai függetlenségi háború ideje, 1776. Tom, a New
York-i prémvadász akaratán
kívül keveredik bele, amikor a
fiát, Nedet besorozza a kegyetlen Peasy törzsőrmester.
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Baumgartner Zsolt indul Jó rajtot akarnak venni
Ma 17 órakor a Szigetvár ellen kezd a Pick Szeged

KÉZILABDA
Bár Kovács Péter edző nem garantálja a szép játékot, de a
Pick-szurkolók körében egy
sincs olyan, aki nem kedvencei
győzelmét várja a ma 17 órakor
kezdődő, Szigetvár elleni hazai
bajnoki rajton.
- Egy biztos, hogy most sokkal
nehezebb bajnokság elé nézünk,
mint az elmúlt szezonban.
Ugyanakkor szeretnénk maximálisan kiszolgálni a drukkereket - szögezte le Bajusz Sándor,
aki a doboji tornán megsérült, s
kihagyott jó néhány edzést. Az
utóbbi napokban azonban már
igyekezett a társakkal lépést tartani a tréningeken.
Érdekes gondolatot fogalmazott meg Laluska Balázs is, akire
Kotormán Attila Svájcba igazolá-

Baumgartner Zsolt a Magyar után az Olasz Nagydíjon is bizonyíthatja tehetségét.
Péntek délelőtt eldőlt, hogy Baumgartner Zsolt részt vehet a
monzai
Forma-l-es
Olasz
Nagydíjon. A magyar pilóta helyettesíti a sérült ír Firmant a
Jordan-Ford versenyautóban.
MONZA (MTI)

Baumgartner már az augusztus
24-i Magyar GP-n is pótolta Firmant, alcinek kocsijáról egy nappal korábban, az első szabadedzésén leszakadt a hátsó légterelő, s
az irányíthatatlanná vált Jordan-Ford nagy sebességgel a gumifalnak csapódott. A pilóta megsérült, s emiatt nem folytathatta a
viadalt. Ezért nyílt alkalom arra,
hogy Baumgartner első magyar
Forma-l-es versenyzőként indul-

hasson a második időmérő edzésen, majd magán a futamon is.
Az ír pilóta most kedden Londonban átesett egy vizsgálaton,
azonban csütörtökön Monzában
Sid Watkins professzor, a Nemzetközi Automobil Szövetség
(FIA) orvosi bizottságának vezetője közölte vele: nem szerepelhet. Pedig Firmán a felépülés érdekében kihagyta a múlt csütörtökön befejeződött monzai tesztelést. Akkor, szerdán Baumgartner (18. hely, 1:24.134 p) helyettesítette. A magyar Forma-l-es
17. lett az első időmérő edzésen.
Frank Tamás, Baumgartner
menedzsere az MTI-nek elmondta: nagyon örül annak,
hogy a Jordan-Ford csapatnak sikerült elintéznie, hogy Zsolt is-

MTI Fotó

mét Forma-l-es viadalon indulhasson.
A 22 esztendős magyar tehetség a hungaroringi futamot a 19.
helyről' kezdhette, majd a 35.
körben - amikor a 14. helyen haladt - motorhiba miatt kiesett.
Ralph Firmán roppant csalódott amiatt, hogy Sid Watkins
professzor eltiltotta a részvételtől:
- Annak ellenére, hogy fizikailag teljesen fitt vagyok, a fülemben kisebb egyensúlyzavarokat
érzek, emiatt nem szerepelhetek.
Sid Watkins megnyugtatott,
hogy a jövő heti silverstone-i
tesztelésre, s a világbajnokság
utolsó két futamára teljesen felépülök - mondta a Jordan-Ford ír
versenyzője.

HÚZÓS

BORSODI BIVALY BULI

sa után sokkal nagyobb feladat
vár: - A fiatal csapattal szemben
türelem kell. Vannak már biztató
jelek a játékunkban, azonban idő
kell ahhoz, hogy teljesen összeérjen a gárda.
A hét elejétől egyre több sérült
kapcsolódott be a munkába, s a
bajnoki rajtra Noris kivételével
mindenki Kovács Péter edző rendelkezésére áll.
- Norisnak eltört az ujja, s begipszelték, ezért nem léphet pályára. Szerencsére Perger vállpanasza megszűnt, s úgy látom, jó
formában van. Matics derékproblémája sokat javult, Bajusz
sem fájlalja már annyira térdét,
Habuczki műtött térde szerencsére nem sérült meg annyira,
hogy ne tudna már edzeni, s játszani - adott egészségügyi helyzetjelentést a csapatról a tréner,
majd az első mérkőzésről beszélt:
- Nem szabad, hogy problémát

Görkorcsolyagála
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeptember 27-én új fejezet nyílik Szeged sportéletében. A városban ezúttal a görkorcsolyások
veszik birtokba az aszfaltot, vagyis a Huszár Mátyás rakpartot,
15 órától. Az esemény, melyet a
Szegedi VSE görkorcsolya-szakosztálya rendez, a „Gurul a rakpart" nevet viseli, melyen lesz
családi vetélkedő, a jelenlévők
tesztlapokat tölthetnek ki.
Napjaink egyre kedveltebb
sportágának születése a 18. század közepére tehető, az azonban
még mindig kérdéses, hogy Hollandia, vagy Belgium tekinthető-e őshazának. A hagyományos
korcsolya szárazföldön való hasz-

nálhatósága hívta életre. Ma a
legtöbben Amerikához kötik ezt
a sportként és szórakozásként is
első rangú mozgásformát. A szegedi görkorifesztivál elsősorban
nem verseny lesz, rendeznek
ügyességi és gyorsasági számokat; utóbbinál kötelező, előbbinél
pedig ajánlott a térd-, könyök- és
csuklóvédő, valamint a sisak.
- Minden korosztályt szeretnénk megmozgatni - árulta el
Kéri Ferenc, az egyik főszervező
az óvodásoktól a felnőttekig.
Tervezünk különböző betétszámokat, a nap fénypontja pedig az
lesz, amikor este foszforeszkálós
csuklóvédővel köröznek a korisok.. Világítani fog a rakpart! Az
eseményt, a napot diszkó zárja.

okozzon az újonc Szigetvár legyőzése. Bár tapasztalatom szerint az első mérkőzésen legtöbbször idegesség, szorongás lesz úrrá a játékosokon, ami átcsaphat
gyengébb teljesítménybe. Nagyon remélem, hogy ez a Szigetvár elleni mérkőzésen nem következik be, s a közönség is jól
szórakozik.
A Pick Szeged vezetése türelmet és megértést kér bérleteseitől, ugyanis az új beléptetőrendszer alkalmazása miatt ki kell
cserélni (15 órától 17-ig) az igazolványokat. A B közép tagjait
pedig az úgynevezett Galyára
várja Molnár Gábor, hogy kioszsza az új igazolványt.
#

A Pick Szeged-Szigetvár férfi
kézilabda bajnoki mérkőzést a
Telin TV Cs. Gát László kommentálásával ma 20 óra 35-től
felvételről lejátssza
S.J.

Bökönyi
aranyai
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ismert szegedi veterán sportoló, Bökönyi György a közelmúltban két versenyen is szerepelt eredményesen. Először Miskolcon, a korosztályos országos bajnokságon állt rajthoz, s egyedül
képviselve Szegedet 100 méteres
síkfutásban és távolugrásban is
az első helyen végzett.
A következő viadalra Budapesten, a Puskás Ferenc-stadion
melletti edzőhelyiségben került
sor. Bökönyi megismételte miskolci produkcióját, korcsoportjában megnyerte a 1*00 méteres
síkfutást és a távolugrást is.
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A Würzburg két másodperccel a vége előtt egyenlített

Csak döntetlenre volt képes a Szeged
nem hagyta magát, nem ismert
elveszett labdát, ez pedig nem ízlett túlságosan a hazaiaknak.
Már csak 24 másodperc volt hátra a meccsből, amikor Plézer pazar ejtésével 12-1 l-re újra vezetett a Szeged. Ez már megvan mondogatták a nézők. Nos, tévedtek. Előnyhöz jutott a Würzburg, és Dornblut két másodperccel az utolsó dudaszó elhangzása
előtt
egyenlített,
12-12.

VÍZILABDA
A Szeged Beton-kupa nemzetközi férfi vízilabdatorna első
napján egy meglepetés született: a hazai együttes nem tudta
legyőzni a német bajnokság 7.
helyezettjét, a Würzburgot.
A cél az volt, hogy az elmúlt évhez hasonlóan idén is rangos felkészülési vízilabdatorna színhelye legyen az újszegedi Sportuszoda. A Szegedi VE vezetői
mindent flottul megszerveztek,
sikerült is egy rangos viadalt tető
alá hozni. Itthonról elfogadta a
meghívást a BVSC, az Újpest és
az Eger, a külföldi együttesek közül pedig a szerb-montenegrói
Hercegnovi, a romániai Nagyvárad, a német Würzburg és a török
Galatasaray. Minden adva volt
tehát egy rangos viadal megrendezéséhez, a rendezők csak egy
valamivel nem számoltak: a hűvös, szeles, esős időjárás abszolút nem volt bekalkulálva.
Az
első
összecsapást
a
szerb-montenegrói bajnok, a Hercegnovi vívta a romániai Nagyváraddal. A két együttes között hatalmas volt a különbség. A második meccsen már jóval nagyobb
csata alakult ki. Ez nem is csoda,
hiszen a mindig jó BVSC azzal az
Egerrel találkozott, amely a nyáron jelentősen megerősödött. Ér-

SZEGED BETON VE-WÜRZBURG
12-12 (2-3,2-3,3-2,5-4)
Újszegedi Sportuszoda, 150 néző. Vezette: Collatoni (olasz), Damianokis (görög).
Szeged: Barát - Varga P 4, Szabó N „
Torday 4, Pataki, Molnár P 1, Szűcs L. 1.
Csere: Várhegyi, Plézer 2, Munkácsy,
Tóth I. (kapus). Edző: Horváth Viktor.
A német gólszerzők: Kilián 3, Stler, Urquiaga, Jäger 2 - 2 , Kretz, Dornblut, Reichert.
Gól - emberelőnyből: 4 / 2 , ill. 10/7.
Négyméteresből: 1/1, ¡11. - .

Nem Tbrdayn (labdával) múlott a szegedi győzelem elmaradása.
demes lesz velük a szeptember
27-én kezdődő bajnokságban számolni, ezt az is alátámasztja, hogy
egy hete megnyerte az egri felkészülési viadalt. Ezúttal ez nem valószínű, ugyanis a csoport favoritja a BVSC. A vasutasok biztos győzelméhez két jól sikerült negyed az első és a harmadik - is elég volt.
A már említett egri tornán a
Szeged Beton VE 15-10-re le-

Balatoni diadal
LABDARÚGÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL
BALATON FC-BÉKÉSCSABA 2 - 0 (2-0)
NB l - e s labdarúgó-mérkőzés. Siófok,
1 0 0 0 néző. Vezette: Dubraviczky.
Gólszerzők: Bujáki (13., öngól), Mészáros
N. (45.).

Megérdemelten mentek kétgólos
előnnyel pihenőre a siófokiak,

hiszen a vendégeknek az első félidőben szinte helyzetet sem sikerült kidolgozniuk, míg a csabai
„segítség" után Mészáros N. is
betalált a viharsarkiak kapujába.
Mindkét csapat játékát nehezítette az erős szél. Fordulás után
sem változott a játék képe, a hazaiak domináltak, a vendégek
pedig továbbra sem kerültek
helyzetbe. A Balaton FC győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Történelmet ùhat a Makó FC

Az első győzelemre
várnak a szentesiek
Mindkét NB Il-es megyei labdarúgócsapat vasárnap 16.30tól lép pályára. Az éllovas Makó
Karcagra látogat, míg a Szentes
hazai környezetben a Vecsést
fogadja.
MUNKATÁRSAINKTÓL

Az ellenfeleknek valószínűleg
már elegük van a Makó FC meneteléséből. Az még hagyján,
hogy ez idáig még pontot sem
vesztettek a makóiak, de az már
végképp sokkoló a riválisokra
nézve, hogy még gólt sem kaptak.
- Szeretnénk, ha nem szakadna meg a remek sorozatunk, bár
az is igaz, Karcagon nem olyan
könnyű nyerni - jelentette ki Kolozsvári János. - A Jász-Nagykun-Szolnok
megyei
gárda
mindkét hazai meccsét megnyerte, idegenben viszont még
nem szerzett pontot. Nyilván vasárnap is nyerni akarnak, akárcsak mi, éppen ezért élvezete?
csatára van kilátás. Amennyibett
most is bezsebelnénk a három
pontot, akkor történelmet írnánk, ugyanis amióta az NB
II-ben futballozunk, még egyszer
sem sikerült sorozatban ötször
nyerni. Helyzetünket némileg
nehezíti, hogy ezúttal nem a
megszokott csapattal lépünk pályára: Hadárnak begyulladt az
Achilles-ina, míg Kis K. egyetemi
elfoglaltsága miatt a héten csak
egy edzésen vett részt. így kezdünk: Czirbus - Sümeghy, Dál-

naki, Magyar, Kazán - Bagi, Varga, Bány, Fábián - Patkós, Pálinkó.
A négy meccsből eddig három
pontot gyűjtött az újonc Szentes.
Bozóki Zoltán tanítványai a makói vereség (0-1) mellett mindhárom alkalommal hátrányból
hozták döntetlenre a találkozót.
Az Orosháza 1-0-ra, a Kazincbarcika 2-0-ra, a Mátészalka pedig
3-0-ra vezetett Szarvasék ellen.
- Egyszer jó lenne már, ha mi
jutnánk előnyhöz, szerintem
biztos nem adnánk ki a győzelmet a kezünkből - vélekedett a
szentesi tréner. - A vasárnapi ellenfelünk, a Vecsés még nem
szerzett pontot, gólt is csak kettőt, ám azt hallottam róluk, hogy
a fiatal csapat futós, hajtós gárda. Fontos lenne a siker, hiszen a
ve)ük szembeni hárompontos
előnyt nem akarjuk eladni. Az
ikszek majd úgy lesznek értékesek, ha ezúttal nyerünk.. Sérültem és eltiltottam-nincs ( a héten f
mindenki tette a dolgát; a Fel> csút és a Mátészalka után jó lesz
végre utazás nélkül pályára lépni. Nagyon várunk az áhított első NB Il-es diadalra! A tervezett
kezdőm: Kolláth - Fajkus'z, Márics, Gyagya, Kellet - Kerepeczky, Szabó T., Tóth Cs„ Pálfi
- Szarvas, Ábel.
A további párosítás: GyulaKistarcsa, Sátoraljaújhely-Mátészalka,
Baktalórántháza-Kiskunhalas, Salgótarján-Kazincbarcika, BVSC-Orosháza, Putnok-Soroksár.

győzte a német Würzburg gárdáját. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy minimum ennyivel
ismét jobbnak bizonyulnak a Tisza-partiak. A találkozó előtt
Horváth Viktor, a Szeged edzője
arról beszélt, hogy az emberhátrányos védekezésen sok múlik,
abban feltétlen javulnia kell
együttesének.
Nem hiába tartott Horváth

Bérlet,
testnevelőknek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy ötven városi oktatási intézmény vezetője vette át Botka
Lászlótól, Szeged polgármesterétől azokat az univerzális bérleteket, melyek ingyenes belépést
biztosítanak a szegedi sportlétesítményekbe. A belépőkkel a testnevelő tanárok részt vehetnek az
egyesületek edzésein, figyelemmel kísérhetik a csapatok felkészülését és a város által támogatott klubok mérkőzéseire is díjmentesen ellátogathatnak.
Botka László hangsúlyozta: a
város eddig is a korábbiakhoz képest kiemelkedő összeggel, 30
millió forinttal támogatta a tömeg- és az utánpótlássportot, ezzel a gesztussal pedig szakmai
segítséggel szeretne szolgálni és
további lépéseket tenni a fiatalok
egészséges életmódra nevelésének irányába.

További eredmények, B csoHercegnovi-Nagyvárad
Fotó: Schmidt Andrea port:
15-5 (4-0, 3-1, 4-2, 4-2),
edző a védekezéstől, mert abban BVSC-Eger 9-6 (3-1, 2-2, 3-1,
a műfajban bizony halovány tel- 1-2). A csoport: Újpest-Galatajesítményt nyújtottak Molnár saray 12-7 (3-0, 4-2, 3-2, 2-3).
Péterék. A németek az első hat
A mai program: Eger-Hercegnofórjukból ötöt értékesítettek. Bár vi, 9,- Szeged-Galatasaray, 10.15;
a mérkőzés első találatát Torday BVSC-Nagyvárad, 11.30; Újszerezte, ezt követően csak a har- pest-Würzburg,
12.45; Egermadik negyed közepén Varga Pé- Nagyvárad, 14; Szeged-Újpest,
ter gólja után vezetett ismét a Be- 15.15;
Würzburg-Galatasaray,
ton, 7-6. A hallatlanul lelkesen, 16.30; BVSC-Hercegnovi, 17.45.
fegyelmezetten pólózó Würzburg
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Fürdők a döntőben
KAJAK-KENU
Tegnap a középdöntőket rendezték az Egyesült Államokban
a kajak-kenu világbajnokságon.
Ami igazán jó hír: a szegedi
Fürdők Gábor 1000 méteren a
mai döntőbe verekedte magát.
Borítsuk fel az időrendet. A Démász-Szeged Vízisport Egyesület
kenusával, Fürdők Gáborral
kezdjük a tudósítást. A Tisza-parti versenyző tegnap magyar idő szerint kora délután
1000 méteren, a kenu egyes középdöntőjében állt rajthoz az
egyesült államokbeli kajak-kenu
világbajnokságon.
Hatalmas
szélben startolt el a futam, a szegedi kiválóság azonban remekül
lapátolt, és ez döntőt ért számára.
- Nagyon nehéz volt versenyezni - értékelte tanítványa teljesítményét Kása Ferenc mesteredző - , az idő irreálissá tette az

egész futamot. A lényeg, hogy
Gábor ott van a fináléban. Ami
igazán örömteli, hogy megint jól
bírta a hajrát, a harmadik helyet
szerezte meg.
A kajak egyesek között induló Benkő Zoltán ötödik lett az
1000 m-es középfutamában, és
nem jutott be a döntőbe. Ez
egyben azt is jelenti, hogy Magyarország a vb-n már biztosan
nem szerez ötkarikás kvótát ebben a számban. A Kozmann
György, Kolonics György kenupáros nem hibázott: futamában
a második lett, magabiztosan
jutott a döntőbe. A férfi kajakosoknál a Bártfai Krisztián, Bauer Márton duó és a Kammerer
Zoltán, Kökény Roland, Vereckei Ákos, Veréb Krisztián összeállítású négyes is kiharcolta a
finálés szereplést, s ez azt jelenti, hogy a mai kilenc 1000
m-es döntő közül mindössze
egyben, a férfi KI-esek küzdelmében nem lesz magyar érdekeltség.
S. R.

Jégen a Tisza Volán
JÉGKORONG
Kezdődik a jégkorongidény. A
Tisza Volán utánpótláscsapatai
a hét végétől tornákon indulnak, majd októbertől már a különböző bajnokságokban is rajthoz állnak.
Furcsa helyzet. Magyarországon
-még mindig (éli sportnak számít
a jégkáraiig. Kevés a fedett létesítmény/ ígyy},, nyári szünet elég
hosszúra nyúlik. A sportág szakemberei bíznak abban, hogy ez
hamarosan megváltozik, hiszen
Budapesten éppen az idén adták
egy minden igényt kielégítő csarnokot, illetve Székesfehérváron,
Dunaújvárosban és Szegeden is
fedett pálya van.
Apropó Szeged! Évek óta egy
lelkes csapat tartja életben a Tisza-parti városban a hokit. Nem
kis munkával. Nagyon sokáig
tartott elfogadtatni a sportágat.
Igaz, arra az időszakra mindenki

szívesen emlékszik, amikor még
nyitott pályán kétezer szurkoló
buzdította Pápaiékat a Miskolc
elleni Magyar Kupa-meccsen, illetve 1996-ban az OB I-ben egy
fantasztikus meccsen 4-3-ra
nyertek Kalocsáék a Dunaferr ellen. Két év múlva egy hatal csapat a második ligában bajnoki címet szerzett. A Volánban ekkor
fehérvári és /dunaújvárosi ifik
szerepeltek, akik közül azóta
többen a magyar válogatott (Budai, Szuna, Lencsés, Peterdi, Halmosi i -Bufígüj%fs$pet Jcaptek és
megfetárbz<fkprorigf)snal^; számítanak.
Háirirn éve főként az ujtánpótlás-neveiésrc helyezi a klííh a főhangsúlyt. Egyre több gyermek
választja mozgásnak a jégkorongot, a Tisza Volán különböző csapatai pedig szép sikereket értek el
el: hazánkban a legjobbak között
tartják őket számon. A felnőtt
gárda az előző idényben az OB
II-ben szerepelt és a második helyet szerezte meg. Úgy, hogy a
teljes csapat szegedi volt. A fiata-

lok mellett a régi, rutinos korongosok is korcsolyát húztak. A
2003/2004-es szezonban lesz-e
felnőtt csapata a Volánnak és
hány utánpótlásegyüttes indul a
korosztályos bajnokságokban? többek között erre is válaszolt a
vezetőedző, Kalocsa László.
- A nyáron rengeteget tréningeztünk és Budapesten edzőtáboroztunk. Napi öt órát tudtunk
jégen gyakorolni, ilyenre még
edzői pályafutásom alatt nem is
volt példa. Három korosztály,
serdülő-, előkészítő- és mini korcsoport indul az októberben rajtoló bajnokságban. Szeretnénk
ismét szerepeltetni felnőtt OB
IT-es együttest, a nevezést szeptember 30-ig kell eljutatni a szövetségbe. Nagy valószínűséggel
néhány hokis Jászberényből
csatlakozna hozzánk. Segítőmmel, Redler Attilával azon munkálkodunk, hogy a Volán ismét
sikeresen szerepeljen és sikerüljön minél több tehetséget felnevelni.
SÜLI RÓBERT

REFLEKTOR
MA: LISS-DEBRECEN
A Liss-HNKC női
kézilabdacsapata ma 18 órai
kezdettel a Hódtói
Sportcsarnokban játssza
harmadik bajnoki mérkőzését.
Az ellenfél a Debrecen lesz.
KÖVETKEZIK A PÁPA
A labdarúgó NB I/B-ben szereplő
FC Szeged ma 16.30-kor hazai
környezetben lép pályára. Szalai
István edző tanítványai a Pápa
ellen a győzelmeik számát
szeretnék gyarapítani.
TÚRAPROGRAM
A Makói Természetbarát SE a
Csongrád Megyei
Szabadidősport Szövetség
támogatásával Tatabányára és
környékére szervez túrát. Az
esemény szeptember 24-étől
28-áig tart és a vidék legszebb
helyeit érinti. Bővebb információ
(például a költségekkel
kapcsolatban) és jelentkezés
Virághné Hajdú Gizellánál a
06-62/213-255-ös
telefonszámon, a 137-es
melléken.
SZURKOLÓI KÜLÖNBUSZ
Szeptember 17-én (szerda), 16
órakor a Szeged étterem elől
szurkolói különbusz indul a
Kecskemét-FC Szeged NB I/B-s
bajnoki labdarúgó-mérkőzésre.
Jelentkezni a 06-30/9122-957-es
telefonszámon Érdi Zsoltnál
lehet.
TÁRSASTÁNCTANFOLYAM
A Papiron SC Szeged
Versenytáncklub
tánctanfolyamot indít azon
kezdők és haladók részére, akik
szeretnék elsajátítani a standard
és a latin-amerikai táncok
alapjait, esetleg a későbbiekben
versenyszerűen is
foglalkoznának ezzel a szép
sportággal. Az oktatás 20 órából
áll. A kínálatban a következő
táncok szerepelnek: angol
keringő, csacsacsa, szamba,
mambó, boogie, polka, rock and
roll. Elegendő számú óvodáskorú
jelentkező esetén a kicsik külön
csoportban gyerektáncokat
tanulhatnak. Aki megkedveh ezt
a műfajt, és tehetségesnek
bizonyul a klub keretein belül,
versenyszerűen folytathatja a
táncot. Jelentkezni szeptember
14-én (vasárnap) 17 órától és
16-án (kedd) 18 órától lehet az
újszegedi sportcsarnok 20-as
edzőtermében.
LELKESEDÉS-ÉRMEK
Tapolcán rendezték meg a dr.
Papp Pál- és Csermák
József-emlékversenyt, melyen
részt vettek a Szegedi
Lelkesedés SK atlétái is. A
junior kalapácsvetők
viadalában dr. Trényi Imre edző
tanítványai jól szerepeltek:
Mocsári Mihály 52,20 méterrel
a 2., Kotroczó Tamás 45,31
m-rel az 5., míg Kiss Zoltán
41,39-cel a 8. helyen végzett.
Az ifjúságiaknál a szintén
Trényi-nevelés Pipicz fános
53,79 méterrel a 7. lett.
Debrecenben rendezték meg a
serdülő atléták nyílt
bajnokságát. A 15 évesek között
Toure Omar 14.58 másodperccel
100 méter gáton 2., Kádas Tibor
12,20 méterrel hármasugrásban
2., ugyanő magasugrásban 170
centivel 3. lett, míg a 3000
méteres síkfutásban Rasztik
Ferenc 11:36 perces ideje a 3.
helyhez volt elegendő.
MAROS MIX-KUPA
Maros Mix-kupa néven egyéni
nyílt nevezéses, egyfordulós
horgászversenyt rendez a
Horgászegyesületek Csongrád
Megyei Szövetsége szeptember
21-én a Maty-éren. A pálya
befogadóképésségének
megfelelően 120 jelentkezést
fogadnak el, nevezni szeptember
15-éig a következő címen lehet:
6721 Szeged, Bocskai u. 2.
További információ a
06-62/543-490-es
telefonszámon kérhető.
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Egyre több napsütés

Szimpi történet

KÉK hírek

SZÍV ERNŐ
Süt a nap. és izé, na. Szóval ősz van, szeptember
11. és szépséges utcakép tárul elénk, mely kissé
tán zavarba hoz bennünket, ám nyelvileg ennél is
többet tesz mivelünk. íme történet: faj, szegényke
fejcsimnek. hát megjött hozzám a menszike, kiált
egy egyis (egyetemista) csajszika a szeptemberi
áhítatban, és akkorát sóhajt, amekkorát csak tud,
szóval nem olyan nagyot. Ó, jaj, nekem, most
menni kell a gyogyiha tampit venni, jó sok tampit
venni, mert akkora menszikém van, kiált újra az
elkínzott csajszika, mint a Nigcsi. (Niagara). Bocsika, lép hozzá az egyis fiúka, ja, és szióka is,
hogy valami bajcsid (bajod) lenne, te szépséges
egyis csajszika 1 Szióka neked, te egyis fiúka, nem
nagy bajcsim van, hanem csak a menszikém, tudod, a nagy piros havika, ami mindig megjön, míg
lehet a csajszika mamika. Bocseszkó, drága csajszika, adnék neked papír zsepit, csak kicsikét
használt, egy tüszi van benne, egy icipici hapcis
tüszi. Ó, kedves, egyis fiúka, nekem a pézsé már
semmike, nekem tampi kellene, nem para az,
hogy nekem sok, sok brutúl tampi rudi kellene!
Különben, néz a csajszi a fiúkára, nagyon baró a
nácid, a szandid és a sérókád! Köszike, pirul a fiúka, te is jó vagy nálam, jobb nem is lehetnél, kedves csajszika, és ne legyél depis, megyünk tampiért a gyogyiha. (Elmennek tehát a gyógyszertárba,
vételezik a tampont, újra az utcán állnak) Ó, fiúka, milyen jó vagy te, hogy segcizel nekem, köszike, köszike! Van egy ötletem, csajszika, lelkesedik
a fiúka, menjünk Ás kajcsizzunk a Mekdóban
bambit, ott jó a budika is, ott jó helyre kerülhet a
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brutál tampi rudi is. Lécci, lécci, ne legyél már
ilyen jó fej, mert megtámad a pisiké, kiált ragyogva a csajszika. (fó, elmennek tehát az amerikai
gyorsétterembe, a kislány megoldja a problémákat, beszélgetnek) Megyünk majd együtt a szemcsire?, kérdi melegen a csajszika. (Szeminárium)
Persze, persze, bólint az egyis fiúka, csak azt
mondd meg nekem, édes csajszika, te milyen ajit
veszel karira. (Ajándék karácsonyra.) Ó, nem tudom. oly messzi még a kari, még csak őszike tépike a levélke, hisz az egyi (egyetem) is most kezdődött, és nincs brutálhalál vizsgi-izgi se. Kell nekünk a szemcsike ?, kérdi a fiú hirtelen. Miféle tréfid lenne, fiúka, kérdi csodálkozva a csajszika:
Menjünk piacra, kovi ubit, cserit, parit hamcsizni!
(kovászos uborka, cseresznye, paradicsom) (fó, elmennek a piacra, cseresznye ugyan nincsen, paradicsom, uborka annál inkább. Sétálnak, esznek,
stb.) Szimpi neked a Megyi?, (birod a miniszterelnököt ?) kérdi az egyis fiúka. A csajszika megáll két
paris kofika (paradicsomos kofa) között, felkuncog, mint egy pacsirta. Nekem nagyon szimpi a
Megyi-dumcsi! írtó izgi magyarka nyelvike, bólint
az egyis fiúka is. Vacsorára eszünk spageszt, fiúka /, kérdi a csajszika, akinek mindig, minden időpontban igen fontos, ezért vagy azért a hasika.
Spagesz, spagesz, orbitál, lelkesedik a fiúka, majd
lényegileg tekint a kicsi, kedves csajszira. Mondd
csak, szivecském, csajszika, jöhetne végre egy
brutális puszika ? Jöhet, jöhet, fiúka, tedd az arcod
az arcomba. (S lón, szépen, nagyon szépen smacikáznak az őszi áhítatban.)

TOLVAJOK SZEGEDEN
Szegeden az egyik Karánsebesi
utcai ház udvarából vittek el talicskát, satut, csőállványt. A kár
mintegy 100 ezer forint. Egy
hétvégi házból ismeretlen tettes
gázpalackot és Stihl fűrészt lopott el 70 ezer forint értékben.
Egy helyi járatú buszon az egyik
utas farzsebéből tűntek el iratai
és pénztárcája. Szintén pénztárca, benne 30 ezer forinttal tűnt
el nyomtalanul egy kollégiumi
szobából.
SZENTESI BALESET
Szentesen, az Arany János utcában parkolt egy 28 éves helyi nő
Toyotájával, ám amikor elindult,
nem nézett szét, és fellökött egy
segédmotor-kerékpárost. A férfi
szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedett.
BABAHOLMIT LOPOTT
Egy Szilléri sugárúti Renault ablakát betörve loptak el pelenkát,
esővédőt és bébihordót 12 ezer
forint értékben. A rongálással
okozott kár 15 ezer forint.

ISTEN ELTESSE
KORNÉL
Cornelius volt a neve a Gracchusok és Scipók történetéből ismert
ókori római nemzetségnek, és ebből vált az ókor végén személynév. Jelentése megfejtésénél a
cornu: szarv vagy pedig a cornum: som szavakból kell kiindulni, de inkább az előbbiből származhat, így kürtös a jelentése.
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- Érdekes, csak lefelé visz mindkettő.

Németh György karikatúrája

Tűzoltóságát Huszonnégy év után
leégető
tűzoltóautó megkerült bőrönd
BERLIN (MTI)

IDER (MTI)

Leégette tűzoltóságát egy tűzoltóautó az Egyesült Államokban,
Ider városkában. A kocsi előbb
magát gyújtotta fel, aztán pedig
az egész épületet. Az autó nem
sokkal azután kapott lángra,
hogy visszatért egy bevetésről.
Motorját a vezető annak rendje
szerint leállította, ám valamilyen műszaki hiba okán az mégis
kigyulladt. A tűzoltók zöme közben távol volt, hívásokra mentek
ki - szerencsére, mivel így megmenekült a kisváros két másik
tűzoltóautója. Hogy a leégett kocsi legénysége mit csinált, miközben égett az autója, hogy miként fordulhatott elő, hogy nem
észlelték a tüzet, s hogy van-e, illetve immáron csak volt-e a
tűzoltóság épületének tűzjelzője,
arra nem tért ki az AP.
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FORRÁS
MfiGÁNKLINIKfi
PLASZTIKAI SEBÉSZET
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net
Á

24 év után került meg egy német
férfi bőröndje, benne 1979-es és
még régebbi „évjáratú" ruháival.
A férfi nem ragaszkodott hozzá,
hogy visszakapja, felesége azonban igen. A bőröndöt az immár 61
esztendős férfi még 37 éves korában hagyta el Szenegálból hazaérkezve Németországba. A csomag
24 év után egy düsseldorfi rendőr-

őrs épülete mellől került elő. A
rendőrség közölte, hogy a ruhák jó
állapotban vannak, a molyok nem
ettek sokat belőlük. A tulajdonos
ennek ellenére sem ragaszkodott
hajdani öltözékeihez, részben
azért, mert a diszkóéra ruhái kimentek a divatból. Felesége viszont annyira kíváncsi volt a koffer tartalmára, hogy addig kardoskodott, amíg meggyőzte férjét, vigye haza a bőröndnyi ruhát.

SZERÉNA, ROXÁNA
A Szeréna név alapja a latin serenus: vidám, derült szó. Szerenusz
formájában pedig női névként
szerepel. Az i. u. 2. században került használatba, a szülők azért
adták szívesen gyermekeiknek
ezt a nevet, hogy azok megtalálják az életben a lelki harmóniát.
A Szerénákat szalmavirágból kötött színes csokorral köszöntsük.
A középkori költők és krónikások felkapaott hősnője volt, mert
így hívták az egyik perzsa tartomány fejedelmének leányát, aki
atyjával együtt a világhódító Nagy
Sándor hadifogásába került. A táborban azonban szépségével ő ejtette fogságba a hadvezért. Roxánból makedón királyné lett, s
mennyegzője világraszóló ünnepségek keretében ment végbe. A
nyugati világban azonban elterjedését inkább Rostand híres színdarabja hősnőjének köszönheti;
így hívták Cyrano szerelmesét.

A NAP VICCE
Férj udvarol az anyósának:
- Anyósom, maga olyan szép
hogy elmehetne egy kínai festőhöz modellnek.
- De kedves tőled! De miért
éppen kínai festőhöz?
- Mert azok szoktak mindig
sárkányokat festeni.

Hótiszta dilemma
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 31. számú soraiban egy
eredetien naiv kérdés olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. (Zárt betű: K.) 9. Helyhatározó szó. 11. Eltérő nagyságban. 13. Omlik. 14. Ipari röviden. 15.
Arányos része. 16. Kettős betű. 1 7 . 0 . F. 19. ...de Francé (történelmi
táj). 21. Szigetlakó európai nép. 22. Megváltoztatja az étel zamatát.
25. Éhségérzete költői szóval. 27. Versenyzés. 29. Színházi időszak.
31. Kézbe tették. 33. Feleszmél. 35. Mennyiségi egység. 36. Érzékelte. 38. Gabonanövény. 40. Mint a 19. számú sor. 42. Naplóz. 43.
Tolja. 44. Növényvédő szer. 48. Francia arany. 49. ...tarda (túzok).
50. Körmöl. 51. Orosz motorkerékpár.
FÜGGŐLEGES: 1. Fegyveres. 2. Eurázsiái nép. 3. Szlovák hegyi
folyó. 4. Magyar költő II. József korában. 5. Kettős betű. 6. Páholja.
7. Huszonnégy órai. 8. Repülőgép betűjele. 9. Zajos összejövetel.
10. Záporozni kezd (Zárt betű: E.) 12. Tiltás. 18. Ivadékaik. 2 0 .
Nedv. 23. Napszak. 24. Autójel Ankarában. 26. Járművet hajtó. 28.
Feltett összeg. 30. Karitatív. 31. A megfejtés második sora. (Zárt betűk: R, L, V, A.) 32. Törlés a számítógépen. 34. Határozórag. 37.
Trombitahang. 39. Fán termő gyümölcs. 41. Férfinév. 43. Fél gúla!
45. Nemzetközi minősítés betűjele. 46. Amál kedvesebben. 47. Jegyezd! 51. International House.
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Soha ne halaszd holnapra, amit ma

Készítette

Eleinte nagyrészt borult lesz az ég, majd északkelet felé) fokozatosan felszakadozik
a felhőzet. Esőre még lehet számítani. A szél gyakran megerősödik.
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További kilátások
A kővetkező napokban lassan eltűnnek a felhők az égről, és fokozatosan a napsütésé lesz a főszerep. Vasárnap még előfordulhat kisebb eső. A napi csúcshőmérséklet napról napra emelkedik, hajnalban kődfoltok alakulhatnak ki.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 94 cm (hőfoka 18 C l, Csongrádnál -147 cm,
Mindszentnél -17 cm. A Maros Makónál -96 cm.
A Nap kel: 6.17, nyugszik: 19.02, Hold kel: 21.13, nyugszik: 8.52

TOSHIBA klíma

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések értékesítése
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

F Ö S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.
Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533
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Skoda az I K E S Z - t ő l
az autózás

nagymesterétől!

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szervi;

már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged, Kossuth L sgl 112.
Teletor: 62/471 -242

Nehézleány pókpere
börtöne ellen
DAVISB0R0 (MTI)

Pókcsípések miatt beperelte börtönét egy súlyos testi sértés és
rablás miatt elítélt Georgia államban.
A „nehézleány" Marcia Wall akit tíz évre ítéltek - az atlantai
szövetségi bírósághoz intézett
beadványában
elpanaszolta,
hogy többször is megcsípték pókok a cellájában, mi több, nem
csupán őt, hanem több más rabnőt is. Ugyanakkor a börtönorvosok megtagadták a „sebesültektől" a megfelelő ellátást. Együtt élnek velünk (a pókok|,

őrület! - idézte az AP a rabnőt.
Georgia állam fegyintézetekért
felelős tárcájának szóvivője a
konkrét pókpert nem kommentálta, de közölte, hogy az ezerágyas börtönben havonta tartanak rovarirtást. Ez azonban nem
lehet túl eredményes, mert Wall
ügyvédjének több borítéknyi
döglött pókot küldött, bizonyítékul panaszára. A „pókfree" életre
vágyó rabnők el akarják érni,
hogy a börtön illetékesei pókhálózzák le az épületeket és azok
környékét, tömjék be az ablakok
réseit és vegyék komolyan, ha
pókcsípésre panaszkodnak.

Nősülhet az időjárás
ROMA (MTI)

ithetsÄ

Szolnok

¿Nősülhet" az időjárás-jelentés a
tévében Olaszországban, eddig
ugyanis teljesen „férfias" volt: a
nézők csakis férfiaktól tudhatták
meg, hogy milyen lesz az idő, mivel a prognózissal az olasz légierőnek alárendelt szolgálat adta,
amelyben viszont nő eddig nem
volt.
A nőiesebb időjárás-jelentés lehetőségét Roberto Sorani tábornok, az olasz légierő parancsnoka
jelentette be abból az alkalomból,
hogy a napokban Rómában rendezik meg a meteorológia alkalmazásával foglalkozó hatodik
nemzetközi konferenciát. Sorani

tábornok közölte az AFP-vel,
hogy júliusban öt hölgyet is felvettek a meteorológiai szolgálat
tagjai közé, és így előfordulhat az,
hogy valamelyikük a képernyőre
kerül. A katonatiszt férfiak helyett nőiesebb meteorológiai jelentésre vágyó olasz tévénézők
kilátásai azonban borúsak. Maguk az új hölgymeteorológusok
ugyanis nem áhítoznak különösebben a nyilvánosságra, sőt egyikük, a 32 éves Silvia Ughetto kijelentette: - A tévészerepléshez
megfelelő felkészítés kell, ilyet
eddig nem kaptunk. Nem szeretném, ha csak azért választanának ki erre, mert nő vagyok. Ez
megkülönböztetés lenne.

