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TÉMÁINKBÓL
SZTRAJKOLNANAK IS
MEG NEM IS
Van olyan orvos, aki a
hivatásával
összeegyeztethetetlennek tartja
a sztrájkot. Mások az
egészségügyben szükséges
változások érdekében
hajlandóak lennének
beszüntetni a munkát. A
problémákat azonban lehetőleg
tárgyalások során kell
megoldani.
5. oldal

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

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Ingyenes
tankönyv,
kölcsönbe

Géppisztolyos kommandósok a megyei bíróság épületénél

Szöktetéstől tartottak

Sok szülő úgy érzi, hogy bár
jogosult, mégsem kapta meg a
törvény által biztosított ihgyenes tankönyvtámogatást. Ráadásul az is okoz némi zavart
közöttük, hogy az iskolák a korábbi igazolásokat nem fogadják el, újra bizonyítaniuk kell
gyermekük rászorultságát.

be az épületbe. A rab mintegy háromórás
meghallgatása alatt egy rendőrségi autó folyamatosan körözött a bíróság épülete körül.
A hátsó kijáratnál és az utcafronton golyóálló
mellénybe bújt, maszk nélküli rendőrök, kezükben ritkán látható ismétlőkarabélyt tartva biztosítottak. Hárman a Juhász Gyula
Művelődési Ház bejáratánál figyeltek „minden gyanús" alakot, járművet.

Ahhoz, hogy a diákok kaphassanak ingyenes, vagy tartós használatba tankönyveket, a szülőknek igazolniuk kell(ett) a rászorultságot. Ezt ugyan tavasszal
már megtették, azonban most
újra, egy másik igazolással is bizonyítani kellett, hogy gyermeküknek jár a támogatás.
Az igazolást Szegeden a családtámogatási és szociális ellátási
irodában lehet beszerezni, ahol
emiatt hétfőtől hosszú sorokban
álltak a szülők. Kiderült ugyanis,
hogy a rászorultságot az iroda által kibocsátott papírral kell igazolni.
Nekem szerencsém volt, gyorsan megkaptam az igazolást mondta Kothenczné Kovács Éva,
miután hozzájutott a szükséges
papírhoz. - Azt tudom, hogy hétfőn meg kedden is az utcán volt a
sor vége. Szerencsére jókor jöttem. Kothenczné elmondta, a kilencedikes ikreinek van szüksége
az igazolásra, akik ingyen kapták
meg az iskolában a tankönyvet.

Folytatás a 4 . oldalon

Folytatás a 3. oldalon

CSATORNA ÉS BIOLÓGIAI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉPÜL
Két év múlva teljesen
csatornázott lesz Szeged és
környéke. A munkálatok egy
hónap múlva kezdődnek, az
erről szóló szerződést pénteken
írják alá. Az összesen 17
milliárdos beruházás része
azonban a szennyvíztisztító
telep bővítése: biológiai
tisztítómű és iszapkezelő létesül.
5. oldal
KEVESEN JELENTKEZNEK
Bajban van a matematika: a
felvételi keretszámot nem
sikerül az egyetemen föltölteni.
A Bolyai Intézet vezetője szerint
a főváros után így is a legerősebb
a szegedi matematikai iskola. A
kolozsvári matematikaolimpián
a szegedi diákok elvitték az első
három díjat.
7. oldal

A rendkívül szigorúan őrzött rabot kommandósok felügyelete mellett szállították el a bíróságról.
A rabszállító ezúttal nem követte a gyakorlatot, nem az udvarban, hanem a Vörösmarty
utcában, a bíróság teherbejáratánál, elől és
hátul egy-egy autó kíséretében, pontosabban
védelmében -állt meg. A következő pillanatokban golyóálló mellényt viselő rendőrök
lepték el a város egyik legforgalmasabb utcáját. Az alacsony termetű, kopasz, 30-35 év
körüli, az elítéltek egyenruháját viselő férfit
láncra fűzve börtönőrök és sisakos, fekete ruhás, géppisztolyos kommandósok vezették

Példátlan biztonsági intézkedések mellett
szállítottak a megyei bíróság épületébe tegnap egy bilincsbe vert rabruhás férfit. A rendkívül veszélyes rab négy éve, a főváros közelében rabolt ki társával egy pénzszállítót.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy régi ismerős
új arca
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Vívendi Telecom Hungary utódja
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Szegeden tegnap soha nem látott biztonsági
intézkedések mellett szállítottak a Csongrád
Megyei Bíróság épületébe egy rabruhás férfit.

A híres magyarok bemutatását Ópusztaszeren korábban tervezték, mint a Millenáris Parkban

Elutasították a Virág utólagos
területhasználati kérelmét. Az
engedély nélkül kihelyezett játékok miatt a szabályos díj ötszörösét fizeti a cukrászda. Az
építészeti környezetbe nem illő
paci, helikopter és kisautó a
tervtanács véleménye szerint a
jövőben nem kaphat helyet a
téren.

A világhírű magyarokat bemutató interaktív kiállítás tervére 1995 óta szerettek volna támogatást kapni az ópusztaszeri emlékpark munkatársai. Az ötletet később - más
formában - a fővárosi Millenáris Parkban
látták viszont. Az Almok álmodóit azóta lebontották, míg az ópusztaszeri forgatókönyv ismét megvalósításra vár.

Almok helyett, a szellem napvilága

negyvenegy lakásba költözhetnek be fiatal házasok és egyetemi hallgatók. A Fidesz helyi politikusai sajnálatukat fejezték ki
a házavatón, hogy a Széchenyiterv gyakorlatilag megszűnt. A
szocialista polgármester, Botka
László örül annak, hogy az ellenzék is magáénak érzi a város
sikerét.

A szellem napvilága a címe annak a forgatókönyvnek, amely nyolc éve áll az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark egyik irodájának polcán. A forgatókönyv egy kiálb'tásé,
amelyet eredetileg 1996-ban szeretett volna
megvalósítani az ÓNTE Kht. a parkban, a
megrendezés jogát is megkapta. A világhírű
magyarok interaktív bemutatásán egész csapat dolgozott - mondta el Nagy László, a park
igazgatója. Letörte őket, amikor kiderült, nem
kapnak támogatást arra, hogy az 1996-os millecentenáriumra megvalósítsák elképzeléseiket. - Holott mi úgy gondoltuk, jó ötlet megmutatni, mit is érthetünk azon, hogy a magyarság lényege a szellemben van, és ez az ötlet igazán ebbe a parkba illik. Mi is a minőség
magyarságát próbáljuk bemutatni, és integrálnánk - egy órára vagy néhány pillanatra - azokat, akik eljönnek ide - véli Nagy László.

Bővebben az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A Fidesz előbb „adta át" a garzont az önkormányzatnál

Ellenzéki házavató
Az Orbán-kormány ideje alatt
megítélt támogatásból épült,
ezért a fideszesek a város vezetőit megelőzve fölavatták a Tápai utcai új garzonházat. A Széchenyi-terv fecskeház programja keretében elkészült épületben

Róbert

A Virág
drága játéka

Részletek a z 5. oldalon

A Tápai utcai garzonházat tegnap fölavatta a Fidesz. Az önkormányzat viszont csak a jövő
héten adja át.

Fotó: Miskolczi

A magyar szellemiség interaktív bemutatásának ötlete ópusztaszeri, de először a budapesti
Millenáris Parkban kapott formát - a kiállítást már lebontották.
Fotó: Schmidt Andrea
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A kormány döntése értelmében létszámleépítést terveznek a minisztériumokban

Takarékosság lesz a közszférában
A kormány ígérete szerint a jövő évben
érvényes változások revén megőrzik a
jóléti fordulat eredményeit cs növelik a
versenyképességet. Végső cél az euró
2008-as bevezetése.

delemig teljes összegben, 4 millió forintig
csökkenő mértékben, e fölött nem jár.

Családi pótlék
A családi pótlék az egygyermekes családok esetében 300, kétgyermekeseknél
600, háromgyermekeseknél pedig 1200
forinttal nő havonta, ezzel - a pénzügyminiszter szavai szerint - az ellátás megőrzi
reálértékét. A rendszeres gyermekvédelmi
támogatás összege a jövő évi nyugdíjminimum 22 százalékára emelkedik.
László Csaba szólt arról, hogy jövőre tovább bővül az ingyenes tankönyvben részesülők köre.

BUDAPEST (MTI)

A kormány szerdai ülésén megerősítette,
hogy
2004-ben
az
államháztartás
GDP-arányos hiányát 3,8 százalékra kívánja mérsékelni, amelyhez takarékossági
lépésekre van szükség - mondta László
Csaba pénzügyminiszter (felvételünkön)
szerdán a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Szavai szerint a kormány által
elfogadott módosítások megőrzik a jóléti
fordulat eredményeit, növelik a versenyképességet és az egyszerűsítés irányába
hatnak. A javaslatok biztosítják a kormány által korábban már megkezdett pálya folytatását, amelynek végső célja az
euró 2008-as bevezetése - tette hozzá.

Létszámleépítés
Jövőre a költségvetési intézmények öszszcsségében mintegy 300 milliárd forinttal kevesebb pénzt költhetnek el, mint az
idén, a megtakarítás a GDP mintegy 1,5
százaléka. A megtakarítás legnagyobb részét a központi intézmények működési
költségeinek hét százalékos, a fejezeti előirányzatainak 25 százalékos, beruházásainak 30 százalékos mérséklése eredményezi. László Csaba elmondta, hogy a miniszterelnök 10 százalékos létszámleépítést
rendelt el a minisztériumokban és a hozzájuk kapcsolódó intézményekben. „Ez
több mint 80 ezer fő leépítését jelenti" mondta, hozzátéve, hogy a közszféra
egyéb területein a költségvetés tervezésénél 6 százalékos létszámcsökkentést vettek alapul, ebből 3 százalékot a természetes fogyás tesz ki. A létszámleépítéssel az
állam mintegy 20 milliárd forinttal kevesebb bért fizet ki jövőre az ideinél. A változások nem érintik a költségvetési szektor
béreit, különösen nem az oktatás és az
egészségügy területén. László Csaba ismertette: a minisztériumokban a takarékosság a gépkocsik jelentős számú csökkenésével, a vezetői megbízások számának mérséklődésével és a mobiltelefonok
használatának korlátozásával valósul
meg.

Társasági adó
Jövőre a társasági adó 2 százalékponttal
16 százalékra csökken - jelentette be

Az áfa alakulása

László Csaba. Elmondta, hogy a befektetések ösztönzése érdekében kedvezőbb
szabályok lépnek életbe. A fejlesztési adókedvezmény értékhatára 10 milliárd forintról 5 milliárd forintra csökken, a hátrányos térségekben 3 milliárd forintról
1,5 milliárd forintra változik. Az adókedvezményt az eddigi öt év helyett tíz évig
lehet igénybe venni.

Szélesedik az eva-kör
A pénzügyminiszter közölte, hogy több
olyan változás lép életbe, ami a foglalkoztatók adóalapjait a korábbinál nagyobb
mértékben csökkenti. - Jövőre szélesedik
az evát igénybe vevők köre, jelenleg a 15
millió forintos árbevételi határ 25 millió
forintra emelkedik - mondta László Csaba. Elmondta: augusztus végéig az éves
előirányzatot jelentősen meghaladó mértékű eva folyt be, így az év végéig jelentősen túlteljesülhet ez a bevétel.
Jövőre a pénzügyi vállalkozások is választhatják ezt az adózási formát, és nem
lesz kizáró tényező az sem, ha valakinek
már van 10 százalékot meghaladó részesedése más evás vállalkozásban. László
Csaba megerősítette, hogy nem kell minden évben megismételni a bejelentkezést,
nem lehet azonban az eva alanya az, aki
EU-s adószámmal rendelkezik.

Szja-módosítások
Jövőre hatályba lép. a személyi jövedelemadó korábban már elfogadott módosítása, ennek alapján az új adókulcsok
18-26-38 százalék lesznek - jelentette be

László Csaba pénzügyminiszter. Elmondta: a 800 ezer forintig tartó sávban ezzel 2
százalékponttal, a 800 ezer és 1,5 millió
forint közötti sávban 4 százalékponttal és
1,5 millió forint felett 2 százalékponttal
csökken az adókulcs. László Csaba hozzátette: az adójóváírás összege a bér 18 százaléka, maximum havi kilencezer forint,
amit évi 1,35 millió forintos jövedelemig
teljes egészében, e fölött 1,95 millió forintig pedig fokozatosan csökkenő mértékben lehet igénybe venni.

Megszűnő adókedvezmények
A pénzügyminiszter közölte: megszűnik a nyugdíjjárulék és a magánnyugdíj
pénztári tagdíj adókedvezménye. László
Csaba elmondta, hogy jövőre egy százalékponttal, négy százalékra emelkedik az
egészségügyi járulék mértéke. Új adókedvezmények is életbe lépnek, a munkáltató
havi hozzájárulásának mértéke az egészségcélú megtakarítások ösztönzése érdekében, a minimálbér 100 százalékáról
130 százalékra nő. A magánnyugdíj-pénztárak és az önkéntes pénztárak által teljesített nyugdíjszolgáltatások egyértelműen
nyugdíjnak minősülnek. „Adómentes
lesz a költségvetési szervvel, vagy önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki
vagy öröklési szerződésből származó bevétel" - mondta. A lakáshitel adókedvezménye a jelenlegi 240 ezer forintról évi legfeljebb 120 ezer forintra csökken. Új lakásnál 10 milliós hitelig, használt lakásnál
pedig 8 milliós hitelig lehet igénybe venni.
A kedvezmény évi 3,4 millió forint jöve-

A nyugdíjak értéke
„Az idén és jövőre jelentősen emelkedik
az öregségi nyugdíjak vásárlóértéke" mondta László Csaba. Hozzátette, hogy
az idén januárban 8,4 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak és novemberben a kormány várhatóan 2-2,1 százalékos, januárig visszamenőleges nyugdíjemelésről
dönt. „Jövőre a nyugdíjak januárban 6
százalékkal emelkednek" - mondta a
pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy 2004
novemberében a 13. havi nyugdíjból már
kétheti, az 53. és 54. heti nyugdíjat is felvehetik az idősek, ami 2 százalékkal emeli
a nyugdíjakat. Jövőre 30 százalékra emelkedik a saját nyugdíjjal rendelkezők özvegyi nyugdíja, és 2004-ben is igényelhetnek méltányossági nyugdíjat mindazok,
akiknek nyugdíja nem éri el a minimális
nyugdíj kétszeresét.

Parlamenti vitanap W. Clark
Földrészünk új szíve a jövőről - a jelenben a tizedik

Szili Katalin, az országgyűlés elnöke szerdán a bajorországi Passauban felkereste és megkoszorúzta Szent István feleségének,
Gizellának a sírját. A Niedernburg kolostor templomának kápolnájában lévő sír feltehetően
1060 óta őrzi Bajor Gizella földi
maradványait. A királyné férje,
István halála után visszatért szü-

lőföldjére és élete végéig a kolostor főapátnője volt. Az országgyűlés elnöke az esti órákban
Gerhard Schröder német kancellár, Václav Klaus cseh államfő és
Lech Walesa volt lengyel államfő
társaságában pódiumbeszélgetésen vett részt. Az Európa új szíve
- az Európai Unió keleti bővítésének esélyei és kockázatai mottóval sorra került beszélgetést a
Passau Kiadói Csoport szervezte.

Kormánytagok és kormánypárti
képviselők a Medgyessy-kormány másfél éves tevékenységét
méltatták, míg az ellenzékiek a
megszorításokat bírálták a parlament szerdai politikai vitanapján, amelyet a Fidesz kezdeményezett Mit hoz a jövő,
avagy mennyi pénzt vesz ki a
Medgyessy-csomag a családosok pénztárcájából címmel.
BUDAPEST (MTI)

Veres János PM-államtitkár arról
beszélt, hogy a Medgyessy-kabinet „szinte lehetetlen helyzetben" vette át a kormányzást
2002 közepén, 1500 milliárd forintos deficitet örökölt a Fidesz-kormánytól, és hónapokig
tartott „rendet tenni" a szerinte

felelőtlen költekezés után. Intézkedéseik közül kiemelte a tavalyi
50 százalékos közalkalmazotti
béremelést, az adóterhek csökkentését, a reálbérek év végéig 26
százalékosra tervezett növelését,
a családtámogatás kiterjesztését.
Hazugsággal vádolta a kormányt Ádei János. A Fidesz-frakcióvezető megfogalmazása szerint a kormányzat „úton-útfélen
hazudozik", azt állítva, hogy a jelenlegi rossz gazdasági helyzetért
az Orbán-kormány a felelős. Varga Mihály (Fidesz) azt emelte ki,
hogy már külföldi elemzők is
összefüggéstelennek ítélik a jelenlegi magyar gazdaságpolitikát. Kritizálta azt is, hogy a PM
és a gazdasági tárca egymástól eltérően, mást cs mást prognosztizál a következő esztendőre.

Wesley Clark bejelentette, hogy
- tizedikként - indul a Demokrata Párt jelöltségének megszerzéséért a 2004. évi amerikai elnökválasztáson. Az 58
éves nyugalmazott tábornok a
koszovói háború idején a N A T O

európai főparancsnoka volt.

Megdrágulnak a fogamzásgátlók
BUDAPEST (MTI)

Október l-jétől várhatóan átlagosan 8,73 százalékkal emelkedik a nem támogatott mintegy
nyolcezer gyógyszer közül 646
Szili Katalin Vacláv Klaus cseh elnök (balról) és Lech Walesa volt ára - mondta el Potornai Lajos, a
lengyel elnök társaságában Passauban: MTI Telefotó/dpa/Armin WeigelMagyar Gyógyszerész Kamara

STOCKHOLM (MTI)

Őrizetbe vették kedd este az Anna Lindh külügyminiszter meggyilkolásával gyanúsított személyt. A neve: Per OlofSvensson
(felvételünkön). A rendőrség szerint a gyilkosságot feltehetően
nem politikai indítékból követték el. A gyanúsítottat civil ruhás
rendörök állították elő Stockholm egyik elővárosában, amint
a Rasunda nemzeti stadion mellett egy étteremben éppen egy televíziós futballközvctítést nézett.
A férfinak nincs állandó lakhelye, s gyakran ingázik Svédország
és Svájc között.

A pénzügyminiszter bejelentette, hogy
jövőre megszűnik a 0 áfakulcs, helyét az 5
százalékos kulcs foglalja el, a korábbi 12
százalékos kedvezményes kulcsol 5 százalékra emelkedik és a normál kulcs továbbra is 25 százalék marad. A gyógyszerek, a
tankönyvek és a könyvek is az 5 százalékos kulcs alá tartoznak majd. A gáz- és
távhőszolgáltatás nem kerül át a normál
kulcsba, marad a 15 százalékos besorolása. A személyszállítás áfája is 15 százalék
lesz, az ehhez kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés összege jövőre nő, rendszere változik.
László Csaba megerősítette, hogy a villamos energia és az ásványi tüzelőanyagok a 25 százalékos kulcs alá tartoznak
majd. Az alkohol jövedéki adója 15 százalékkal, a cigarettáé 35 százalékkal, a vágott dohányé pedig 121 százalékkal növekszik.

Szili Katalin megkoszorúzta Gizella királyné sírját

PASSAU (MTI)

Svenssont
gyanúsítják

szakértője. Az árváltozás a nem
támogatott készítmények teljes
vertikumából egyet-egyet érint a
vitaminoktól a fájdalomcsillapítókig. A kamarának az áremelkedéssel kapcsolatban csak bejelentési kötelezettsége van. A drágulás csak akkor válik hivatalos-

sá, ha az egészségügyi minisztérium közlönyében megjelenik.
Az árváltozási lista elején a fogamzásgátló tabletták állnak: hét
készítmény 200-250 forinttól,
három körülbelül 300-zal, míg
kettő 500 forinttól kerül majd
többe - mondta el a szakértő.

RÖVIDEN
DANIKA SZÜLEI
Emberkereskedelem minősített
esetével vádolják a Rácz Károly,
művésznevén Terry Black áltól
örökbefogadott Danika vér
szerinti szüleit és nagymamáját;
az ügyészség szerint a vádlottók
pénzt kértek az örökbeadásért. A
vád az elkövető nevelése alatt
álló személy sérelmére
elkövetett emberkereskedelem.
MDF: NEM!
Az MDF nem támogatja a
kormánynak a gyűlöletbeszéd
büntethetőségére vonatkozó
Btk.-módosítási javaslatátközölte Dávid Ibolya pártelnök
szerdán az MTI-vel. Hasonló
kísérleteket az
Alkotmánybíróság már két
alkalommal is
alkotmányellenesnek
minősített, kiemelve a
véleménynyilvánítás
szabadságának fontosságát tartalmazza az MDF-elnök, volt
igazságügy-miniszter
közleménye.
NAGYLAKI FOGÁS
Elfogta a rendőrség a nagylaki
határátkelőhelynél azt a román
férfit, aki a gyanú szerint egy
húsvágó bárddal megtámadta
munkaadóját és életveszélyesen
megsebesítette, majd kirabolta; a
gyanúsított beismerő vallomást
tett. Megalapozott a gyanú, hogy
az életveszélyes, csonkolásos
sérülést szenvedett 66 éves
német-magyar állampolgárságú
férfira a kertésze támadt rá
augusztus 3-án a Pest megyei
Gödön. Az elkövető elrabolta
nagy értékű autóját és
készpénzét.
EÖTVÖS BEISMERÉSE
A Népszabadság megköveti
olvasóit, mert nincs birtokában
Teller Ede levele - derül ki a lap
szerdai számában Eötvös Pál
elnök, főszerkesztő tollából
megjelent Felelősségünk című
írásból. „Ennyi elég egy
szerkesztőségnek, hogy
megkövesse olvasóit és az
érintetteket" - írja a
főszerkesztő.

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes ÓRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDÚS SZABOLCS (mellékletekl, MISKOLCZI RÓBERT |h>tó|, OLAH ZOLTÁN (hír és információ),
SÜLI JÓZSEF (sport) • Délvilág szerkcsztösígvezcuV ÚISZÁSZt ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800 Fai: 62/567-881 Sporirovat: 62/567-882. Interneteim:
www dclmagyat hu »E-mail szerkesztosegéudelmagyar.szeged hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfő u. 1-3. telyfax: 62/241-905. Hirdetési t e l / f a i : 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Telyíax: 62/213-198.
6600 Szentes, Kossuth o 8 lel 63/401-024. Tel/fax: 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. IVárosi Galériai Tel/fax: 63/481-010. • K1ADIA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadórgazgaló PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA »Kiadói
titkársági lax: 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H O C Z PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. "telefon: 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. terjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
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A törvény értelmében mindenki másképp támogathat

Álmok
elrontói

Ingyentankönyv kölcsönbe
Folytatás az 1. oldalról

T. HÁMORI FERENC
- A taj-kártyát és a személyi
igazolványt kérték - folytatta
Kothencné. Kaptam egy formanyomtatványt, amit ki kellett
töltenem. A papírral újra sorba
álltam, és megkaptam az igazolást, alig tíz perc alatt - tette hozzá.
Volt, aki nem járt ilyen szerencsével. Németh Józsefnénak például másodszor kellett eljönnie.
- Tegnap zárás előtt tíz perccel
érkeztem, és már nem kerültem
sorra. Úgy láttam, akkor az előttem állóktól nem kértek semmilyen igazolást, bárkinek, bármilyen papírt odaadtak. Azt sem értem, miért kell kétszer sorba állni, amikor az ügyintéző az igazolványok alapján véleményem
szerint ki tudná állítani az igazolást.
Szerettük volna feltenni ezeket
a kérdéseket az iroda vezetőjének
is, de Siket Judit tegnap fővárosi
elfoglaltsága miatt nem tudott
rendelkezésünkre állni, helyettesei nem nyilatkozhattak.
A törvény szövege szerint az iskolának biztosítania kell, hogy a
tankönyvek a jogosultak számára ingyenesen álljanak rendelkezésre. Erre három módot ajánl
fel: az iskola fizeti ki ezen diákok
könyveit, napköziben és tanulószobán biztosítja ezekhez a hozzáférést, vagy könyvtári példányokat kölcsönöz egy éven át.
A szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban az ingyenes tankönyvekhez könyvtári kölcsönzéssel
juthatnak hozzá a jogosultak. Kis
Gábor igazgató elmondta, ez volt
az egyetlen elfogadható megoldás az intézmény esetében. A
tankönyvcsomagok ára minden
évfolyamon meghaladja a tízezer
forintot, vagyis az állami normatíva összegéből nem tudják kifizetni. A tanulószobás hozzáférést azért vetették el, mert azokat nem lehet hazavinni, így a

Ingyentankönyv-igénylés a szegedi szociális irodán.

JOGOSULTAK
A törvény értelmében az általános iskola alsó tagozatosainak alanyi jogon, felsősöknek és középiskolásoknak pedig abban az esetben jár ingyenesen a tankönyv, ha a diák tartósan beteg vagy fogyatékos, ha három vagy több gyermek él a családban, ha egyedülálló
szülő gyermeke, vagy ha rendszeres gyermekvédelmi támogatást
kap. A tankönyvcsomag költségét az iskolának kell állnia a fenntartó által juttatott fejenkénti 2400 forintos általános tankönyvvásárlási támogatásból, valamint a külön a rászorulók részére bevezetett 5600 forintos kiegészítő támogatásból.
harmadik lehetőség mellett döntöttek. A különbözetet így a tartós tankönyvkeretből kipótolhatták, amelyet könyvtárfejlesztésre
kapnak az intézmények.
A Tömörkény István gimnáziumban a tankönyveket még a
múlt évben megvásárolták a családok, a jogosultaknak visszafizetik a teljes összeget. Ezt csak
úgy tudták kigazdálkodni, hogy
az alanyi jogon járó 2400 forintos támogatást is a rászorulók

között osztották szét, vagyis a diákok többsége egyáltalán nem
kapott tankönyvtámogatást.
A Juhász Gyula gyakorló általános iskolában is előre kifizették a szülők a tankönyvek árát,
amelyből a rászorultság mértékétől függően mindenki kap
vissza pénzt. Eddig 9 ezer forintot fizetett ki fejenként az iskola,
ennyit kapott ugyanis az Oktatási Minisztériumtól. Van, akinek
ez fedezi a befizetett összeget, és

A skizofrénia kifejezést (hasadt elme) a helvét Eugen BIeuer használta először a múlt századelőn. .,Hasadásnak" pedig azt tekintette, hogy a magatartásban egymástól függetlenné válnak az értelmi és az érzelmi reakciók: a beteg például, miközben meggyőződéssel állítja, ő Bonaparte Napóleon, és éppen most méri be
Wellington csapatait, hogy tüzéreivel rommá lövethesse az angolokat, ugyanazzal a verbális lendülettel kér reggelire még egy bögre teát az önmagában emészthetetlen vajas zsemle mellé.
Számos egyéb nyavalya mellett nekünk is megvan a kis magyar
skizofréniánk: noha évek óta mantrázzuk, nemzeti önbecsülésünk szempontjából elengedhetetlenül szükséges a szinte korlátlan akciórádiuszé magyar szellemiség interaktív bemutatása, érzelmileg labilisak vagyunk, gatyázunk, totojázunk, és az ópusztaszeri szikrából ötletté terebélyesedett elképzelés megvalósítása
egyre csak várat magára. Értsd: a helyi kútfők forgatókönyvét anno idegen terepen, a fővárosi Millenáris Parkban, az Álmok álmodói fantázianevű tárlat keretében láttuk ideig-óráig testet ölteni,
és az időszakossá devalválódott kiállítás bezárása után nincs érdemi haladás, az ÓNTE főépületének felső emelete momentán is
kiadó a nagyszabású bemutató céljára.
Nem tartjuk szükségesnek szájba rágni, mit veszíthetünk, ha
égen-földön nem találtatik e nemes célra 150 millió forint. Az első
részben az ópusztaszeriek hozzávetőlegesen száz híres magyar bemutatását tervezik. Száz apró lökést a honfiúi büszkeségszint növelésére, melyek nyomán akár ihletet is kaphatunk a pallérozódásra. Pusztán azért, hogy a.tesszük azt Arany Jánost bemutató tablók
láttán felvilágosulva, alkalmasint ne csússzunk rá páros lábbal, derékmagasságban arra a nyelvre, amelyen egykoron a jeles költő verselt, hogy amikor óvodába kísérjük csemeténket, spontán jusson
eszünkbe Brunszvik Teréz, tudniillik óvodai nevelésünk megteremtője ő. Vagy ha a Holdra tekintünk, kétségünk se lehessen afelől, miszerint elsőként Bay Zoltán, a szegedi egyetem elméleti fizikai tanszékének egykori tanára mérte meg a Föld és hű kísérője
közti távolságot a holdradarral, és gondoljunk polihisztorainkra,
például Brassai Sámuelre, akit a kortárs Jókai ritka humoreszkjeinek egyikében így jellemzett: „...mindent tud, amit csak tudni lehet: ő nagyfilológ, filozóf, matematikus, botanikus, kritikus, historikus, grammatikus, statisztikus, lingvista, belletrista, polémista és
jurista-, és azonfelül még muzsikus is." És akkor még korszakos és
példaértékű alakjaink százairól nem szólottunk - Nobel-dijasainkról, felfedezőinkről, mecénásokról, gyáralapítókról, a honi színházi-művészeti élet karizmatikus figuráiról.
Manapság a skizofréniában szenvedő pácienseknek csak a töredéke részesül kényszergyógykezelésben. A diagnózis megállapítását követően e hasábokon mi sem sürgetnénk elektrosokkot, inkább találjuk fogyaszthatónak a bölcs belátás gyógyszerét. Azt beszedve a hasadás helyett legott haladásról beszélhetnénk, az értelmi és az érzelmi reakciók szinkronjáról. Hogy mindenki értse:
végső soron az ópusztaszeri interaktív lenyúgözés valósággá lényegüléséről.

Fotó: Miskolczi Róbert

van, akinek nem. Ahogy megérkezik a minisztériumtól a fennmaradó összeg, az iskola azonnal
rendezi a hátralékokat.
«
A különböző kiadók által megjelentetett sokféle tankönyv okozott problémát
Csongrádon.
Akadt olyan elsős gyermek, akinek a teljes csomag 4 ezer 600 forintba, másoknak 12 ezer forintba került. Éppen ezért nem minden, a körülbelül 8 ezer forintos
támogatásra jogosult kisdiáknak
tudták finanszírozni az összes
könyvét. Az önkormányzat, az intézmények vezetői és a szülők abban egyeztek meg, hogy ezekben
az esetekben a munkafüzeteket és
a munkatankönyveket a szülők
vásárolják. A megye más nagyvárosában, így például Hódmezővásárhelyen, Makón és Szentesen
zökkenőmentesen zajlott az ingyenes tankönyvekre járó összeg
szétosztása és felhasználása.
G. SZ. L.-T. K.

/

Urbanisztikai és lakásügyi találkozó Szegeden

Opusztaszer nem mondott le a híres magyarokról

Panelfelújítás
és városszépítés

Ugyanezt álmodták a Millenárison

Egyebek mellett a panelház-rekonstrukciós program új lehetőségeiről, a szegedi belváros további szépítéséről és a társasházi
törvény sokakat érintő részleteiről esett szó tegnap a városházán
megtartott rendezvényen.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden tartotta ülését a Megyei
Jogú Városok Szövetségének urbanisztikai és lakásügyi bizottsága. A találkozón számos, Szegedet
is érintő kérdést vitattak meg.
Botka László polgármester az
ülést követően elmondta: Szeged
hetvenezer lakása közül 27 ezer
paneltechnológiával épült, s ezen
otthonok, házak nagy része felújításra szorul. A rekonstrukció
forrásait a lakóknak nehéz előteremteniük, így sokat segíthet,
hogy a beruházás egyharmadát
önkormányzati támogatás, egyharmadát pedig központi költségvetési támogatás fedezi.
Szeged társasházaiból jelenleg
169 felújítási pályázat érkezett.
A polgármester szerint a közgyű-

lés valószínűleg az összes pályázónak megítéli az igényelt önkormányzati támogatást.
Tavaly egyébként 100 lakást
érintett a panelprogram, amelyben elsősorban a tetőfelújítások
játszottak főszerepet. Az idén
egyre több lakóközösség döntött
a nyílászárók és épületgépészeti
rendszerek cseréje mellett. Botka
László utalt arra is, folytatódik a
Belváros Kölcsey és Kelemen utca által határolt részének felújítása, s új alapból 280 millió forint jut a város külső kerületeinek szépítésére.
Az ülésen szó esett a társasházi
törvény néhány kedvező módosításáról. Mint azt Leitner József, a
Lakásügyi Hivatal főosztályvezetője elmondta, a társasházak
döntéshozatali rendszere sokkal
rugalmasabbá válik. Szemben az
eddigi 100 százalékos jelenléti és
egyetértési szigorral, a módosítás
után a társasházi döntések meghozatalához elég a lakók felének
jelen lennie. Ezután kétharmados többség dönthet a házat érintő fontos kérdésekben.

Nem diszkóbaleset
MUNKATÁRSUNKTÓL

Korábban megjelent információinkkal ellentétben nincs összefüggés a vasárnap hajnali tragikus kimenetelű, halálos baleset
és a sándorfalvi diszkóban történt rendőri ellenőrzés között.
Az autó szerencsétlenül járt uta-

sai ugyanis nem jártak az említett szórakozóhelyen. Távolabbi
útjukról hazatérve érte őket baleset a szegedi körtöltés közelében. Szó sem volt tehát, rossz
kifejezéssel élve, diszkóbalesetről.
Olvasóinktól és az érintettektől elnézést kérünk.

Folytatás az 1. oldalról

Az ópusztaszeri csapat nem mondott le a
megrendezésről, a sorozatos pályázatok
azonban nem hoztak eredményt - hangsúlyozta Nagy László. A kormányváltást követően volt is egy halvány reménysugár: a Nemeskürty István vezette Millenniumi Emlékbizottság tizenötmillió forinttal segítette a
többször is átdolgozott tervet, amelynek tel-

jes megvalósulása a kht. számításai szerint
mintegy százötvenmillió forint lenne. Később azonban meglepődve tapasztalták, hogy
az ötletet - más formában, de ugyanebben a
szellemben - megálmodta, és meg is valósította a budapesti Ganz Villamossági Művek
t e r ü l e t é n l é t r e h o z o t t ú j kiállítóhely, a Mille-

náris Park.
- Ennek egyrészt örültünk, mert szép volt
és értékes, ami létrejött, másrészt viszont el-

szomorodtunk, mert annyit talán érdemeltünk volna, hogy valaki azt mondja: gyerekek, ne dolgozzatok hiába - mondja az igazgató.
Miután a budapesti kiállítást lebontották,
az ÓNTE Kht. ismét jelezte, szeretné megvalósítani az ötletet, amelynek a főépület fölső
emelete adna otthont, s az első rész közel
száz híres magyar embert mutatna be.
B.A.

Kövér László a kormány másfél éves munkájáról

Kinek kamat, kinek pedig adó
Nincs határozott elképzelése az
ország irányításáról a Medgyessy-kormánynak, s ennek a
gazdaság és a társadalom is kárát látja - fogalmazott Kövér
László tegnap Vásárhelyen.
Senki sem gondolta volna, hogy a
kommunizmus olyan, mint a radioaktív sugárzás, csendes, alattomosan öl és évtizedekkel később is érezteti hatását - adta meg
a szerda esti Kinek kamat - kinek
adó" című, a kormány másfél
éves munkájáról tartott politikai
est alaphangját Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő a vásárhelyi Fekete Sasban. A
politikus szerint az MSZP az
1990 előtti politikai múltat jeleníti meg. A jóléti rendszerváltás
ígérete, mellyel a nehéz sorsú embereket csapták be, éppen olyan
illúzió volt, mint az a fellépés,
melyet Kovács László vállalt a
kormánytagok kínai látogatásán
az egyik varieté műsorában.
- Az MSZP június óta 700 ezer,
az előző év novemberéhez képest

Kövér László: A k o r m á n y n a k n i n c s elképzelése.

pedig 1,8 millió biztos szavazóját
vesztette el, s a Gallup legutóbbi
közvélemény-kutatása szerint a
Fidesz tovább növelte szavazótáborát - jelentette ki Kövér László,
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség országos választmányának el-

Fotó: Tésik Attila

nöke, aki szerint a jelenlegi kormánytagok, egy kivételével üresfejűek. Szavazótáborukat azok
hagyták el, akik „a szocialista embertípus maradványaiként" azt
várták, hogy a mindenkori kormány oldja meg a problémáikat

(mindenhatónak vélve a politikusokat). Hiába ismerte el a Medgyessy-kormány megalakulásakor, hogy rendben vette át az ország gazdaságát, teljes koncepciótlansága eredményeként ma az
ország, a társadalom és a mezőgazdaság katasztrofális helyzetben van, ráadásul az uniós csatlakozásra sem készült fel. Kövér
László a kormánytagok egyetlen
kivételeként Magyar Bálintot említette, aki szerinte szándékosan,
hideg fejjel, gonoszul követett el
bűntényt azzal a már elfogadott
törvénnyel, mely szerint a tanárok csak akkor mondhatják el a
szülőknek azokat az információkat, melyek nem tartoznak a gyerekek tanulmányi előmeneteléhez, ha erre írásbeli meghatalmazást kapnak tanítványaiktól.
Kövér László szerint ezzel kettészakad az ország egy kis létszámú mindenre jogosult elitre, a
többség pedig olyan primitív emberekké válik, akiket a tévén keresztül lehet manipulálni.
B. K. A.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Szeptember 18-ától
csütörtökönként az algyőiek
internetes és elektronikus
ismereteinek elsajátításira
tanfolyamot szerveznek a
teleházban. A 12 órából álló
tanfolyamon a résztvevők
megismerkednek az internet
szolgáltatásaival, megtanulják a
böngészőprogramok
használatát, valamint az
elektronikus levelezés alapjait.
Ezenkívül információkat
keresnek az interneten,
tájékozódnak a könyvtárak
elektronikus katalógusaiban,
adatbázisaiban, illetve a helyi
könyvtár CD-ROM-jaiban. A
tcleház öt gépén egyszerre tízen
tanulhatnak. A tanfolyamot a
Nemzeti Kulturális
Alappmgram támogatja.
DESZK. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
meghirdette a Közművelődést
pártoló önkormányzat - 2003.
elnevezésű pályázatát. A
községi, nagyközségi
kategóriában IXszknck a
címmel együtt egymillió forint is
jár. A pályázat elbírálásánál
elsősorban azt nézték, hogy
2002-ben a község mennyi pénzt
fordított a kultúrára, milyen
kulturális rendezvényeket,
illetve egyesületeket,
szervezeteket támogatott az
önkormányzat. Emellett az is
számított, hogy a település
tavaly hét esetben nyert
kulturális pályázaton.
PUSZTASZER. A községtől két
kilométerre lévő alkotóházban
tegnap a kisteleki Napsugár
Gondozási Központ 35 lakóját
látták vendégül. Elsőként Nagy
lózsefné Pintér Eszter ismertette
a közel 200 éves alkotóház
történetét. A házat az 1800-as
évek elején Kecskemét városa
építette a pusztabírónak.
Pusztaszeren itt indult be
elsőként, 188 l-ben a szervezett
oktatás két kisdiákkal. Majd pár
évvel később felépült az iskola a
faluban és ott folytatódott a
tanítás. Az üresen maradt tanyai
épületet lakóházzá alakították
át. Alkotóház 18 éve működik
benne. Az előadás után az idősek
Tóth Miklósné kézműves
segítségével cukorból rózsát
formáztak, majd Csonka János
festőművész megrajzolta a
vendégek portréját.
SZEGED. A kézműves-terápiák
harmadik országos
termélddállítása és vására ma
délben nyílik a szegedi
Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár
és Szaktájékoztató Központban
(Kálvária sugárút 14). A
szombatig tartó rendezvényen
kórházak és szociális
intézmények betegei által
készített cserépedényeket,
kisplasztikákat, festményeket,
illetve számos más
kézművcsalkotást állítanak ki.
Az érdeklődők csütörtökön 13 és
18 óra között, pénteken 9 és 18
óra között, szombaton pedig
9-tól 13 óráig nézhetik meg a
kiállítást, illetve vásárolhatják
meg az alkotásokat. Ezenkívül
pénteken 13 órától tudományos
konferencia kezdődik a
szakemberek részére.
SZEGED. Natura címmel
nemzetközi szakkiállítást és
vásárt rendeznek szeptember
18-a és 24-e között a Szegedi
Ifjúsági Házban. Szombaton
öko- és biotermékeket mutatnak
be, illetve ismertetik az
úgynevezett Alföld-programot,
valamint a Kárpát-medence
kézművesei állítják ki
alkotásaikat. Vasárnap délután 3
órától a kiállítás témája a
lakberendezés, a horoszkóp és a
tánctörténet. Hétfőn délután fél
négytől a grafikáról, a Feng
Shuiról és a népi énekekről lesz
szó. A Mestertanoda színjátszói
este 6-tól pedig előadják a Balázs
a bügrével című novellát.
Kedden délelőtt 10 órától
szakmai találkozót szerveznek,
szerdán kiosztják a díjakat.
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Belvárosi kommandós akció kézben tartott fegyverekkel

Rabszöktetéstől tarthattak
Folytatás az 1. oldalról

A gépkocsival a bíróság épülete
körül autózó rendőrök még azt
sem engedték meg, hogy a kíváncsi járókelők megálljanak és nézelődjenek. - Várnak valakit az
urak? - kiabált ki a járőrkocsiból
az egyik rendőr, mire két tizenhat év körüli fiú a fejét rázta. Akkor lehet haladni! - hangzott
a szigorú utasítás. A srácok átsétáltak a Szegcdi Nemzeti Színház művészbejáratához.
Az iméntiek alapján már egyáltalán nem volt meglepő, hogy a
Csongrád Megyei Bíróság sajtótitkára, és később a bíróság szóvivője sem válaszolt azokra a kérdésekre, kit és milyen ügyben „idéztek" be, valamint arra sem kaptunk választ, mi indokolta a példátlan biztonsági intézkedéseket.
Az akcióban részt vevő rendőrök szemmel láthatóan rendkívül feszültek voltak. Mintha tartottak volna valakitől vagy valamitől. Ezt támasztják alá a biztonsági szakértők által elmondottak is: szerintük akkor szokás
ilyen magas szintű biztosítást elrendelni, ha számítani lehet az
elítélt kiszabadítására. Ez lehet a
magyarázata annak is, hogy a
rabszállító nem az egyetlen kijárattal rendelkező bírósági udvarban, hanem az utcán várakozott.
Valószínűleg a rab kiszabadítására vonatkozó információk alapján kérte a bíróság a fokozott
rendőri demonstrációt, amit ebben az esetben nem lehet túlzottnak nevezni.

A Szegedi Hagyományőrző és
Városképvédő Egyesület tegnap
sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy céljuk a lakosság összefogása Szeged szépítése, védelme érdekében. Szilágyi Árpád elnök elmondta, a műemlékek, a műemlék jellegű építmények, városkép
jellegű házak, temetők, szobrok,
közlekedési emlékek megőrzése
szerepel a programjukban. Az
egyesület fővédnöke Botka Lász-'
ló polgármester, védnökei a város
vezetői és lapunk főszerkesztője,
Szetey András.
IÁ

Madácsyemléktábla
Fegyveres biztonsági őrök vették körül a bíróság épületét.
Az ügyben egyébként a rendőrség sem kívánt vagy nem tudott
elárulni részleteket. Tliczakov
Szilvána rendőr százados, a
Csongrád Megyei Rendör-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a rendőrség
semmit sem tud, ők csak a biztosításban vettek részt. Garamvölgyi László, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatója azzal hárította el érdeklődésünket, hogy ők nem
tudnak ilyen akcióról.
Fél tizenkettőkor
hirtelen
kommandósok lepték el a bíró-

ság hátsó kijáratát. Két rendőrautó lezárta a Vörösmarty utcát
a körforgalom és a Széchenyi tér
között. A rendőrök és börtönőrök egy alacsony, köpcös, kopaszra borotvált, 30-35 év körüli
férfit vezettek rabláncon a kijáratnál várokozó Ford Transit kisbuszba. A három autóból álló
konvoj - egy rendőrségi Volkswagen Bora, a Transit, leghátul pedig a kommandósok terepjárója
- a körforgalomnál megfordult,
majd az Izabella híd felé szirénázva elrobogott.
Lapzártánkkor, egymástól füg-'

Fotó: Miskolczi Róbert

getlen forrásból úgy értesültünk, hogy a rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szállított rab M. Lajos. A férfi négy
éve, 1999-ben Budapesten, az
M5-ös autópálya kivezető szakaszánál, egy benzinkút közelében brutális módon kirabolt egy
pénzszállító autót. Jelenleg jogerős, hosszú évekig tartó börtönbüntetését tölti a szegedi
Csillagban. M. Lajost tegnap
vagy egy másik bűncselekményben tanúként, vagy polgári peres
eljárásban alperesként hallgatták meg.

Öltözőkkel, raktárakkal bővülhet az intézmény

A Grammy-díjas zongoraművész koncertje Szegeden

Szellemjárta mese
a bábszínházban

Schiff a zsinagógában

Évadnyitó társulati ülést tartottak tegnap az önálló intézményként I I . szezonját kezdő szegcdi Kövér Béla Bábszínházban.
A közel hat évtizedes múltra
visszatekintő társulat munkakörülményei jelentősen javulhatnak a közeljövőben.
A szegedi önkormányzat az augusztusi közgyűlésen 6 millió
250 ezer forintot hagyott jóvá a
Kövér Béla Bábszínház fejlesztésére. Ebből a bábosok megvásárolták egy 385 négyzetméternyi
alapterületű ingatlan bérleti jogát, amely egyetlen válaszfal lebontásával könnyedén összekapcsolható a bábszínházzal.
A bábszínház tavaly 8 produkciót játszott összesen 190 előadásban. Az öt alkalomra szóló
18 óvodai és 9 iskolai bérletet
összesen 2552 gyermek számára
vásárolták meg a szülök. A múlt
évadban közel 19 ezer nézője volt
a mindössze tízfős társulatnak.
A financiális nehézségek ellenére
szakmailag, művészileg igényes
produkciókkal várta a bábszínház a gyermekeket, és igazi kuri-

Munkában
a városkép
vedoi

ózumnak számított Rumi László
rendezésében előadott Muzsikás
lankó szerencséje című árnyjáték - hangsúlyozta a tegnapi
évadnyitó társulati ülésen Pászti
Ágnes kulturális tanácsnok, aki
azt is elmondta: tizenhat éves
mulasztást pótolt be most az önkormányzat azzal, hogy támogatást nyújtott az intézmény területének bővítéséhez.
A bábszínház igazgatója, Kövér
László úgy vélte, örvendetes,
hogy végre érezhetik a fenntartó
önkormányzat odafigyelését, támogatását. A komplexum továbbfejlesztésére már
égető
szükség volt, hiszen az ország
legkisebb költségvetéssel működő bábszínházában alapvető feltételek hiányoztak a normális
munkához. Az új évadot szeptember 28-án, a Szellemjárta
mese című produkció premierjével kezdik. A tervek szerint ebben a szezonban a Jancsi és Juliskát, a Peti és a sárkányt, a Mesék
az Arnyas-házból című darabot
és A hasbeszélőt láthatják új bemutatóként a gyerekek.
H.ZS.

A világhírű zongoraművész, az
Olaszországban élő Schiff András
ma este 7 órától koncertet ad a
szegedi zsinagógában. A muzsikus a Liszt Ferenc Zeneakadémián Kocsis Zoltánhoz, Ránki
Dezsőhöz és fandó Jenőhöz hasonlóan Kadosa Pál, Kurtág
György és Rados Ferenc növendékeként diplomázott. A Decca szólistájaként lemezre játszotta töb-

bek között Mozart, Bach és Schubert szinte összes zongoraművét.
Világszerte beszámolt a média arról, amikor néhány éve bojkottal,
ausztriai koncertjei lemondásával
tiltakozott Jörg Haider rasszista
politikája ellen. Szegcdi jótékonysági koncertjén Haydn, Beethoven és Schubert egy-egy szonátáját játssza, ugyanazt a műsort,
amivel Budapesten is fellép.

Családi hétvége
A legnevesebb hazai zenekarok és előadók közül többen is fellépnek a
holnap kezdődő háromnapos Soproni Aszok sörfesztiválon, a Szeged
Plaza előtti téren. Pénteken délután a többi között az Edda ad koncertet, este tűzijáték is lesz, szombaton a Picasso Branch, az Ámokfutók és
a Republic lép színpadra. Vasárnap az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatja
a közönséget, s eljön Lajcsi is saját vendégeivel. A koncertek mellett az
egész családnak változatos programot kínál a fesztivál. A Délmagyarország által is támogatott ingyenes program vasárnap 22 órakor zárul.

Kozma József alpolgármester
avatja fel ma 15 órakor a Batthyány utca 32. számú háznál a
húsz évvel ezelőtt elhunyt Madácsy László költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár emléktábláját. A Tiszatáj első szerkesztőjéről megemlékező beszédet mond
Szendrei fános tanár, a Dugonics
Társaság tiszteletbeli alelnöke.

Száz kutató
az agyról
Szegeden, az MTA Biológiai Központjában rendezik meg a
vér-agy gát szabályozó rendszereivel foglalkozó nemzetközi konferenciát. A tanácskozás szervezői 17 ország több mint 100 kutatóját és orvosát várják a ma,
csütörtökön kezdődő, háromnapos rendezvényre. A tudományos programon a szakemberek
arra a kérdésre keresik a választ,
hogy a különböző agyi megbetegedésekben - mint amilyenek az
agy vérellátási zavarai, a daganatok, az agy gyulladásos és fertőző
betegségei - milyen molekuláris
változások vezetnek a vér-agy gát
sérüléséhez. Külön szekció foglalkozik a klinikai gyakorlatot
érintő kérdésekkel. A rendezvénynek különleges jelentőséget
ad, hogy az idegrendszeri megbetegedések igen nagy részében sérül a vér-agy gát működése, aminek következtében
károsító
anyagok kerülhetnek az agyba, s
ez a betegség kimenetelét negatív
irányba befolyásolhatja. A konferencián
bemutatásra
kerülő
eredmények várhatóan hozzájárulnak a különböző agyi betegségek eredményesebb terápiájának
kidolgozásához.

Végső búcsú Herceg Zsolttól

Díszoklevelek a TTK-n
A Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi
Karán
hetven, hatvanöt és ötven évvel
ezelőtt végzett egykori hallgatóknak nyújtottak át díszoklevelet az intézményben nemrég

tartott ünnepségen. Rubin- és
vasdiplomát egy-egy volt diák
kapott az egyetem rektorától,
aranydiplomát pedig ötvennégyen vehettek át a TTK dékánjától.

Ma licitálhatnak
Madár kesztyűjére
A Szegedi Lions Klub mellett
működő ifjúsági jószolgálati
szervezet, a Szegedi Leo Klub jótékonysági licitálásra bocsátja a
szegedi profi bokszgálán győzelmet arató Erdei Zsolt dedikált
bokszkesztyűjét.

Ma 10-16 óra között lehet licitálni a Rádió 88 telefonszámán:
444-088. Az induló összeg ötvenezer forint. A befolyó összeget a Leo Klub az Agyagos utcai
gyermekotthon fogyatékkal élő
lakói számára ajánlja fel.

Kollégái, barátai és tisztelői tegnap délután a Belvárosi temetőben vettek végső búcsút Herceg Zsolt
Gábor Miklós-díjas színművésztől, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagjától. A társulat nevében a
ravatalnál Székhelyi József színigazgató mondott gyászbeszédet, majd a művész hamvait az urnafalban helyezték el. A gyászszertartás után a nagyszínház aulájában fekete keretes fotó és egy szál égő
gyertya fogadta az emlékmúsorra érkezőket. A múvészkollégák alkalomhoz illő, megható produkcióin kívül levetítették a Zsótér Sándor rendezésében néhány évvel ezelőtt színre vitt Miller-drámából,
Az ügynök halálából azt a jelenetet, amelyben Herceg Zsolt a címszerepet alakító Király Leventével
a halálról beszélget.

Fotó: Gyenes Kálmán

Elutasították a Virág cukrászda utólagos kérelmét

Félmilliós büntetés
a Disneylandért
A szegedi polgármesteri hivatal
utólag sem engedélyezte a Virág
cukrászda műanyag játékainak
Klauzál téri elhelyezését. A cukrászdának a szabályos területhasználati díj ötszörösét kell
büntetésként kifizetnie.
Engedély nélkül működtette
pénzbedobós gyermekjátékait a
szegedi Klauzál téren a Virág
cukrászda. A polgármesteri hivatal elutasította a játékok elhelyezésére utólag beadott kérelmet,
ezért a cukrászdát működtető
társaságnak a szabályos területhasználati díj- ötszörösét, összesen közel félmillió forintot kell
büntetésként kifizetnie. A játékok pontosan 72 napig működtek szabálytalanul a Kis Virág
cukrászda előtt.
Amint arról korábban beszámoltunk, a Kis Virág előtt önkényesen fölállított játékok miatt
június 26-án szólította föl a hivatal a cukrászdát a helyzet rendezésére. A tulajdonos bő egy hónapos késéssel, július 28-án kérte a hivatal hozzájárulását a játékok közterületi működtetésére.
Az általános igazgatási iroda
nem adott területhasználati engedélyt a Klauzál téri játszósa-

rokra - tájékoztatta lapunkat
Ácsné Gunda Judit irodavezető.
Erősen vitatható, hogy a Disneylandet idéző, zenélő, berregő,
füttyögő és csilingelő, csiricsáré
színekben pompázó műanyag
autók, helikopter, lovacska és
forgó mennyire illeszkednek a jelentős költséggel és körültekintéssel fölújított, műemlék és helyi védettséget élvező házak közé, a díszburkolattal kirakott
Klauzál térre. A cukrászda kérelmét az építészeti ügyekben illetékes tervtanács is megtárgyalta.
Augusztus 31-éig kiadták ugyan
a fennmaradási engedélyt, de azt
is kikötötték, ilyen játékok nem
valók az igényesen kialakított
építészeti környezetbe. A tervtanács a jövőben nem javasolja hasonló játékok elhelyezését a Klauzál téren.
Az ügyben kérték a" Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal álláspontját is, de időközben megszületett az önkormányzat döntése,
így írásos véleményre már nem
volt szükség. A műemlékvédelem szegedi irodájától megtudtuk: a Virág semmiképpen sem
kaphatott volna hozzájárulást a
játékok elhelyezésére.
NYILAS PÉTER

Provokálni akarnak
A polgári oldal különböző szervezeteinek összefogásával Civil
Szövetség Egyesület alakult - jelentették be tegnap Szegeden.
A napokban Szegeden megalakult Civil Szövetség Egyesület a
helyi polgári köröket és más
jobboldali szervezeteket tömöríti. Céljuk a kulturális és közéleti
rendezvények szervezése mellett
provokálni a helyi közélet szereplőit a hatékonyabb képviseletre - jelentette ki Ádám Attila elnök tegnapi sajtótájékoztatóján,
amelyen három kérdést vetettek
fel: Mit tesz Szeged polgármestere azért a háromszáz családért,
akiket a legújabb gyárbezárási
hullám érint?,- Ha Botka László
bejelentésének megfelelően az
eszközök és az épület privatizációja nem következhet be a szegedi
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kórház esetében, vonatkozik-e ez
a működtetésre is?; Kinek jó az,
hogy a tanárok nem tájékoztathatják a szülőket szabadon?
A harmadik kérdéssel kapcsolatban arra kérik a pedagógusokat, ne működjenek közre az oktatási törvény erre vonatkozó
rendelkezéseinek végrehajtásában. Az is elhangzott: aláírásokat gyűjtenek a tanárok titoktartási kötelezettségének eltörlése
érdekében is.
A sajtótájékoztatón átadták a
szőregi Csodaszarvas Polgári Kör
által a határon túli magyarok
kettős állampolgársága érdekében összegyűjtött aláírásokat
Nagy Abonyi Attilának, a Vajdasági Magyarok Demokratikus
Közössége szegedi tagozatvezetőjének.
M. B. I.

Nem mindenki támogatja a korlátozott sztrájkot

Megosztottak az orvosok
Az egészségügyi változások érdekében az orvosok egy része
hajlandó lenne sztrájkolni, mások viszont azt hangsúlyozzák:
a gyógyítással nem egyeztethető
össze a sztrájk.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK)
egy esetleges sztrájkot is kilátásba helyezett, ha a kormány nem
küldi vissza a szaktárcának az
egészségügyiek jogállásáról szóló
törvénytervezetét. Mivel az új
egészségügyi miniszter, Kökény
Mihály új javaslattervezettel fogadta a keddi megbeszélésen a
kamara vezetőit, a testület ezt
már tárgyalási alapnak fogadta
el, s úgy tűnik, eláll a sztrájktól.
Gyenes Géza, a MOK főtitkára
hétfőn még lapunknak úgy nyilatkozott: a sztrájk szervezése
akkor sem áll le, ha a kormány
hajlandó a tárgyalásokra. A
MOK elnöke, Eger István viszont
egy nappal később már úgy fogalmazott: ameddig a tárgyalások
zajlanak, szüneteltetik az érdek- Ferencsik Mária főorvos és Kiss József osztályvezető főorvos szerint tárgyalásokkal kellene eredérvényesítési akciókat. Az orvosi ményt elérni, de végső esetben csatlakoznának a sztrájkfelhíváshoz.
Fotó: Kantok Csaba
kamara országos elnöksége több
mint egy héttel ezelőtt kérdőívet tethetetlen az orvoslás a sztrájk- ért, s ezzel az orvosok zöme így sztrájkolni, mint ahogyan maküldött a hazai orvosoknak, kal. - Nem tudom elképzelni - van, hiszen az egészségügyben a gam is.
amelyen azt kérdezik: részt ven- mondja a több évtizede gyógyító változások elengedhetetlenek. A
A szegedi kórház közalkalmane-e a kamara által szükséges- doktor -, hogy a hozzám forduló rendszerváltás óta folyamato- zotti tanácsának elnöke, Ferennek tartott nyomásgyakorlási betegnek ne írjak fel gyógyszert, san romlanak a gyógyítás körül- csik Mária főorvos azon az álláseszközök alkalmazásában? A fel- ne vizsgáljam meg azért, mert ményei - így a főorvos - a pénz- ponton van, hogy tárgyalásokkal
mérések összesítése még javában munkabeszüntetést
hirdetnek telenség okán alapvető eszkö- kellene eredményt elérni, ám ha
tart, de azt már tudni lehet, hogy- meg. Egyetlen beteggel sem tehe- zök hiányoznak, fogy az után- ez nem sikerül, akkor a sztrájk
a hazai orvostársadalom meg- tem meg, hogy ne nyújtsak szá- pótlás, alacsonyak a bérek, egy- eszköze sem elvetendő. Egy esetosztott a végső eszköz, a sztrájk mára ellátást. A kórházak, orvosi re rosszabb a finanszírozás. Ha leges egészségügyi munkabekérdésében. A kamara céljaival, rendelők ajtajára nem lehet kiír- nem történik változás, óriási szüntetés nem jelenti azt, hogy
követeléseivel sokan egyetérte- ni, hogy sztrájk miatt a gyógyítás problémák lesznek. - A szegedi nem látjuk el a betegeket - manek, de nem kevesen vannak szünetel. Véleményem szerint kórházban nincs sztrájkhangu- gyarázza a főorvosnő - Ebben az
azok, akik a munkabeszüntetést tárgyalásokkal kell érvényt sze- lat - tette hozzá Kiss főorvos -, esetben az ügyeleti szintű ellátás
hivatásukkal ellentétesnek tart- rezni az orvostársadalom jogos de úgy ítélem meg, az egészség- szabályai érvényesülnének.
ják.
követeléseinek.
ügyben szükséges változtatásoMagát megnevezni nem kívánó
László István, a szegedi egyeA szegedi kórház belgyógyász kért alkalmazott nyomásgya- orvos tömören fogalmazott: „a
tem háziorvosi intézetének ad- főorvosa, Kiss József úgy fogal- korlás érdekében a kórház orvo- gyógyításra tettem esküt".
junktusa szerint is összeegyez- maz: a kamara céljaival egyet- sainak zöme hajlandó lenne
K. K.

Kinyit a víztorony
A kulturális örökség napjai rendezvénysorozat részeként a hét végén
megnyílik az érdeklődők előtt a Szegedi Vízmű Rt. több létesítménye
is. Cél, hogy a fölhasznált ivóvíz útja követhető legyen, ezért szeptember 19-2l-ig bemutatják a Szent István téri víztorony, a Kátay utcai
környezetvédelmi laboratórium, valamint a klebelsbergtelepi városi
szennyvíztisztítót is. A víztorony pénteken 10-19óráig, szombaton és
vasárnap pedig 10-17 óráig tart nyitva. A laboratóriumban és a szennyvíztisztítóban pénteken 10-19 óráig lehet körülnézni.

A Fidesz tegnap felavatta, az önkormányzat a jövő héten átadja a garzonházat

Előrehozott ellenzéki házavatás
A Fidesz-MPSZ helyi szervezete
a város vezetőit megelőzve felavatta tegnap Szegeden a Széchenyi-terv támogatásával épült
negyvenegy lakásos garzonházat
a Tápai utcában.
- Ünnepelni jöttünk ma össze,
örömünk azonban nem felhőtlen
és teljes - mondta tegnap Rákos
Tibor országgyűlési képviselő a
szegedi Tápai utcai fecskeház
előtt megtartott rendhagyó sajtótájékoztatón. A Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség (Fidesz-MPSZ)
városi szervezetének elnöke
hangsúlyozta: jelképesen avatják
fel az Orbán-kormány által életre
hívott Széchenyi-terv egyik jelentős szegedi beruházását.
A negyvenegy lakásos garzonházat 2002 augusztusában kezdték el építeni, és egy év alatt végeztek a munkálatokkal. Az épület jelenleg még üresen áll. A tájékoztatón elhangzott, hogy a
huszonhét és negyvenegy négyzetméteres garzonlakásokba fiatal házaspárok, valamint egyetemi hallgatók költözhetnek majd
be. Dobó László országgyűlési
képviselő, a szegedi közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője, a Fidehtas alelnöke közölte: az, hogy
a fecskeház elkészült, bizonyitja,
a legnagyobb ellenzéki párt fontosnak tartotta és tartja, hogy a
pályakezdő fiatalok életét megkönnyebbítse.

2005 végére csatornázott lesz Szeged

Sok milliárdról
szerződnek pénteken
A tizenhétmilliárd forintos"
szegedi csatornaberuházás kivitelezési szerződését holnap
írja alá a városházán Botka
László polgármester a győztes
cég vezetőjével és Persányi
Miklós környezetvédelmi miniszterrel.
Szegeden az elmúlt években is
folyt a szennyvízcsatorna-hálózat

A Fidesz szegedi tagjai ünnepeltek tegnap a Tápai utcában.
Rákos Tibor arra is felhívta a
figyelmet, hogy a Széchenyi-terv
mára gyakorlatilag megszűnt,
még a nyomait, a támogatást feltüntető táblákat is igyekeznek eltüntetni. Hangsúlyozta, noha a
Medgyessy-kabinet részéről sok
támadás érte a Széchenyi-tervet.
Kérdésünkre, hogy a Fidesz
helyszínen tartott sajtótájékoztatója, politikai akciója egyfajta
fricska-e a jelenlegi városvezetésnek, azt felelte: a jelképes ház-

Fotó: Karnok Csaba

avatással csak arra szerették volnaló vehemenciával vesznek majd
ráirányítani a figyelmet, hogy bár arészt.
Medgyessy-kabinet vállalja a Szé- - Az önkormányzat vezetői a jöchenyi-terv eredményeit, azt nemvő héten ünnepélyes keretek köakarja folytatni.
zött adják át a Tápai utcai garzonBotka László polgármester az el-házat, amelyben a város tizenegy
lenzéki párt házavató akciójávallakást felajánl a Szegedi Tudokapcsolatosan lapunknak elmond-mányegyetemnek - tájékoztatta
ta, örömmel vette tudomásul, hogylapunkat Németh István, az IKV
a Fidesz helyi szervezete osztozniRt. elnök-vezérigazgatója. A fiatal
kíván a város sikerében. Majd hoz-házasoknak pályázattal adják
zátette: reméli, hogy a jövőben amajd bérbe a garzonokat,
problémák megoldásában is hasonSZABÓ C. SZILÁRD

fejlesztése: 2000-ben

300

milliós
költséggel
hatszáz,
2001-ben pedig 980 millió forintért ezernyolcszáz ingatlant kötöttek rá a hálózatra. Az EU környezetvédelmi alapja, az ISPA által 8,3 milliárd forinttal támogatott, október második felében
megkezdődő beruházás folyamán Szegeden tízezer, Deszken,
Kübekházán, Újszentivánon és
Tiszaszigeten pedig további háromezer ingatlant kötnek majd
rá szennyvízcsatorna-hálózatra,
így Szegeden és a környező településeken is eléri a száz százalékot a csatornázott ingatlanok
aránya.
Az idén februárban úgy tűnt,
hogy veszélybe kerül az ISPA által 50 százalékban támogatott,
összesen 17 milliárdos beruházás. Az első ütemre kii'rt nemzetközi tenderen ugyanis az értékelő bizottság nem tudott eredményt hirdetni. A legjobb ajánlat
is 2 milliárd forinttal volt ugyanis magasabb, mint a rendelkezésre álló pénz. Hiába döntött az
1999-ben tervezett program támogatásáról az ISPA 2000-ben, a
magyar állam 35 százalékos szerepvállalásáról ugyanis csak a
kormányváltást követően, 2002
októberében határozott a Medgyessy-kabinet. Az erről szóló
szerződést Smuck Erzsébet, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium EU-integrációért

felelős államtitkára írta alá Szegeden, tavaly ősszel. Időközben
azonban az 1999-es árakhoz képest az építőiparban 28 százalékos árdrágulás következett be.
Pénteken a városházán Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter és Botka László polgármester aláírja azt a megállapodást, amelynek értelmében a tárca magára vállalja a kétmilliárd
forintos
költségnövekedést.
Ugyanekkor írják alá a csatornaberuházás kiviteh szerződését a
győztes cég vezetőjével. Értesüléseink szerint a megállapodástól
számított harminc napon belül
el kell készítenie a nyertes cégnek az építkezés ütemezését és
meg kell kezdenie a munkálatokat.
Első ütemben Szegeden fektetik le a szennyvízcsatornákat. A
megyeszékhelyen jelenleg a lakások 72 százaléka csatornázott. A
teljes beruházás további három
üteme, a környékbeli települések
csatornázása, a főgyűjtő hálózat
kiépítése, illetve a klebelsbergtelepi szennyvíztelep bővitése, azaz a meglévő mechanikai mellett
a biológiai tisztító és az iszapkezelő megépítése.
Az ISPA és a kormány támogatásával megvalósuló szennyvízberuházás eredményeképpen a
csatornázottság aránya 2005 végéig 100 százalékra emelkedik.
Mindez azt jelenti, hogy a csatornahálózat teljes kiépítése és a
szennyviztisztító telep biológiai
tisztítórendszerrel történő bővítése után Szegeden, az eddigiekkel szemben, tisztított szennyvíz
kerül majd a Tiszába. Ismeretes,
hogy a megyeszékhelyen naponta közel tizennégyezer köbméter
tisztítatlan kommunális szennyvíz ömlik a folyóba.
K. B.-SZ. C. SZ.
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Almási-Tóth András rendezi az évadnyitó Pirandello-bemutatöt

Min dolgozik ?

Bonyolult egyszerű sztorik
A múlt század egyik legnagyobb hatású
drámaírója, Luigi Pirandello Hat szereplő
szerzőt keres című darabját próbálja a Szegedi Nemzeti Színház prózai társulata. Az
évadnyitó produkciót Almási-Tóth András
rendezi, aki 1997-ben Babarczy László osztályában végzett a színművészetin.

A rend óhajtása. A fénykereső. A
hajnal mozduló lényei. Képzelt,
de tartalmuk szerint talán megfelelő címek - most elkészült
festményekhez.
- Erről a három képről azt is
mondhatnám: amit az ember lát,
érez és gondol - kezdi a rögtönzött műtermi tárlatvezetést Pataki Ferenc. - Mindig is jól megfért
bennem az érzetek közvetlensége és az absztrakció. Hetedik éve
itt élünk ebben a Réz utcai napsugaras házban, ez is magyarázhatja, miért kezdtem bele a szegedi napsugaras házak érdekes
szerkezetű, geometrikus homlokzatának a feldolgozásába. Először amolyan imitációkat csináltam, aztán egyre inkább fölfedeztem ezeknek a homlokzatoknak
a gyönyörű belső harmóniáját. A
most még nyitva tartó nyári tárlaton is van egy napsugaras geometria ihlette képem, ez pedig,
amit ezen a nyáron fejeztem be
és a nyár színeivel festettem, és
alighanem a lezárása lesz ennek
a sorozatnak, nos, ez a legszentebb óhajnak, a rend vágyának a
szimbóluma. A világ ablakomból. Ez a címe.

Eveken át nem volt állandó rendezője a szegcdi társulatnak, ám úgy tűnik, az évadnyitó
bemutatót színpadra állító Almási-Tóth András most hosszú távú kapcsolatot épít a teátrummal. A Pirandello-dráma mellett Zsolt
Béla Nemzeti drogéria című darabját is megrendezi a szezonban. Dolgozott már Szegeden, amikor Kovalik Balázs felkérésére dramaturgként közreműködött a Popfesztivál
Dóm téri színpadra állításában, mégis, először rövid pályaképet kértem tőle: - A diploma után színészmesterséget kezdtem tanítani operaénekesek számára a Zeneakadémián, és tanársegéd lettem Babarczy László
mellett a színművészetin. Szabadúszóként
rendeztem Kaposvárott, Nyíregyházán, a Budapesti Kamaraszínházban és Sopronban,
így a legextrémebb vágyaimat is megvalósíthattam, olyan darabokat választhattam,
amelyek valóban érdekeltek. Például Virginia
Woolf Orlandóját írtam színpadra, rendeztem Shakespeare Cymbeline-jét, Kassák
Ólomvitézek című bábjátékát. A Gólem címmel írtunk egy darabot Vajda Gergely zeneszerzővel és Borhely Szilárddal. Ezzel nyílt
meg tavaly a Budapesti Operettszínház stúdiószínháza. A Budapesti Tavaszi Fesztiválon
megrendeztem Eötvös Péter Az álmok hídján
mentem át című darabját - sorolja eddigi
munkáit a harmincegy éves rendező.
Ennyiből is látszik: Almási-Tóth András
változatos produkciókban vett részt, sejthető, hogy a különös Hat szereplő szerzőt keres
sem áll távol tőle. - Valóban izgatnak az
ilyen, műfajilag meghatározhatatlan, átmeneti darabok. Pirandello színmüve tulajdonképpen „kettő az egyben", hiszen egyszerre
láthatunk egy családtörténetet és egy színházról szóló játékot. A darabbeli darab ráadásul egy prózaopera, ami azért is érdekes számomra, mert mostanában a zenés színházra
specializálódtam. Sopronban nemrégiben a
Lili bárónőt és A kaméliás hölgyet is megrendeztem. Furcsa vezetőváltás történt a soproni
színház élén, így tavasszal épp ráértem, amikor találkoztam Székhelyi Józseffel. Azért is
örömmel vállalkoztam arra, hogy egy újjáalakuló társulattal dolgozzam Szegeden, mert
erős pedagógusi vénám van, szeretek friss
emberekkel, alakuló csapatokkal színházat

Pataki Ferenc
festőművész

Almási-Tóth András: Szeretek plazákban vásárolni és nem vetem meg a valóságshow-kat
sem.

Fotó: Schmidt

csinálni. Két és fél hétnyi próba után úgy látom, a szegedi nagyon jó csapat, ez a darab
pedig különösen alkalmas műhelymunkára,
egymás megismerésére, összekovácsolódásra.
Almási-Tóth szerint Pirandello olyan közönségnek szánta darabját, amely populáris
színházi előadásokhoz szokott. - Nem vagyok a Big Brothcr és Való világ típusú valóságshow-k ellen, sőt bátran vállalom, hogy
magam is nézem, mert az életünk részének,
korunk termékeinek tartom őket. Utálom,

Andrea

amikor elítélik a szappanoperákat, a valóságshow-kat és a plazákat. Én szeretek plazában vásárolni, hatalmas vetítővásznakkal
felszerelt multiplexekben filmeket nézni.
Csupán azzal kell tisztában lennünk, amiről
Pirandello drámája is szól, hogy a látszólag
egyszerű, a tévésorozatok világát idéző történetek mögött létezik egy nagyon bonyolult
világ, amely az emberek személyes igazságait
rejti. Ezért sem lehet minden történetet leegyszerűsítve elmesélni, a színpadon sem.

Pataki Ferenc is úgy tartja, a
nyár a léha élet ideje, és ő is általában ilyenkor, ősszel szokott komolyabb számvetésbe-munkába
fogni. Az idén azonban végigdolgozta a hosszú, forró nyarat. Legalább harminc képet festett. A világ ablakomból után a közvetlenebb érzékelés képét mutatja: a
csodálatos fényszínekkel, erős naranccsal, rózsaszínessel, ananászos zölddel, aranybarnával megfestett Égi jelenséget. Csontváry
Mennyországa - ez volt a munka-

címe. Egyszerre tiszteletadás a
Mesternek és hódolat a világ, az
embert ölelő táj meglátott szépségének. Következik a „harmadik
utas" mű, egy nyugalmat-harmóniát árasztó és mégis rendkívül izgalmas-mozgalmas „virágos kép".
Nyaranta általában több születik
belőlük, mint egyéb évszakban,
de az idén ez is valahogyan másként történt: szám szerint kevesebb lett belőlük, viszont... Ez a
Hajnal című, amit most megmutat, a káprázatos „pataki kékkel",
a sokszínű virágözönnel - melyek
együtt és egyenként mindazonáltal sejtelmesek, afféle mozduló
hajnal-lények - , a vázagömbölyület fényszínével, amely a kék bolygóra eső első napcsóvát idézi...
Bűvölő.
- Fény és árnyék. Az idén ezzel
kezdem, szeptember 16-án a belvárosi rajzkör foglalkozásait. Van
egy régi képkeretem, szinte minden ősszel festek valamit „bele",
az ideinek A fényes út lett a címe. És mutatok még valamit, ez
nincs teljesen készen, akarok
még egy kis remény-fényt rá... A
címe: Odüsszeusz.
A „még nincs teljesen készen"-képen gomolygó, súlyos
sziklaárnyak nyomasztó görgetegeiben parányi fényember lapul-tapogatózik. A mai ember általánosnak tekinthető, szorongásos és reményes lélekállapotának képe. Egyszersmind abszolút
személyes: visszatérés a kereső
ember régi témájához.
- Bennem van ez a hidraszerűség: megyek előre, egy darabig,
valahol letapadok, egy darabig,
aztán visszafordulok - saját magamig...
S.E.

HOLLÓSI ZSOLT

Szikáncsi remekek Göncz Árpádnak és Medgyessy Péternek

Porcelánváza a kapu előtt
Rezes Molnár Anna, Szikáncson élő festő, keramikus m u n k á i t
Göncz Árpád és Medgyessy Péter is ismeri. Egy önkormányzat az ő
porcelánmunkájával ajándékozta meg a volt köztársasági elnököt,
egy politikai szervezet pedig a miniszterelnököt.
Orosházán született, Herenden
végzett - a kerámián belül porcelánnal foglalkozó - alkotótól
semmi nem áll messzebb, mint a
politika. Őt, mint immáron harmadgeneráciös művészt, mindössze az érdekli - mondja - , hogy
a kezei közül kikerülő művek tökéletesek legyenek. Ha véleménye szerint egy váza nem teljesen
tökéletes, kirakja a kertkapuba:

aki arra jár, vegye fel, vigye el. Aztán néha hol ezt, hol azt találok az udvari asztalkán, például
egy kiló levestésztát, hasonlót mondja a festő-keramikus. Ez is
mutatja: háza előtt nincs kerítés,
a „kertkapu", ahová e műveket
kirakja, az is csak jelképes kertkapu. A kertben álló mamutfenyő ezzel szemben egyáltalán
nem jelképes: megvan legalább

húszéves. És a Ginkgo biloba kínai legyezőt formázó levelű
páfrányfenyő - is teljesen igazi.
Magát a házat repkény futja be,
itt minden él, minden csupa
zöld. Mint Rezes Molnár Annának a mártélyi képzőművészeti
táborban nemrég készült, a holtágat
ábrázoló
festményén,
amelynek láttán az ember szinte
belélegezni vágyik az ábrázolt
„zöld levegőt", hallja, ahogy mintha könnyű zápor esne - vibrálnak a nyárfalevelek. A földeáki Kornél-erdőt, legeltető juhászszal, nyájával is megfestette az

Vajon ki viszi el a porcelánokat? A Szikáncson élő Rezes Molnár A n n á n a k anonim megajándékozottjai is v a n n a k .

, Fotó: Tésik Attila

alkotó, illetve egy hosszú-hosszú
gyalogutat is, melyen vándorok
haladnak, a távolban Földeák
összetéveszthetetlen, szív- és lélekdobogtató temploma. S persze
Szikáncs sem maradhat ki a sorból, Rezes Molnár Anna egyik
festményéből szinte kicsap a
nyár. Az égbolt lila. „Csak kontrasztszínnek használtam, hogy
még szembetűnőbb legyen a határ sárgája", mondja. A kísérlet
túl jól sikerült, a festmény jól érzékelteti a szem számára láthatatlan, ibolyán túli - ultraviola sugárzást, mikor nem mindössze
a nap vakít, hanem az egész ég.
Ez a szikáncsi határ, pontosabban a nyári arca - mint ezt azok
is tudják, akik megtekintették az
alkotó kiállításait. Porcelánjai eljutottak már Amerikába is.
Rezes Molnár Anna harminc
éve él Szikáncson, m á r elképzelni sem tudná életét egyebütt.
Ide jött férjhez, de eleinte n e m
szeretett itt. - Aztán egyszer
csak észrevettem: csodálatos
dolog Szikáncson élni, csodálatosak az itteni emberek - mondja az alkotó; fiainak már Szikáncs a szülőfaluja. Meghatódva mondja: bár ő maga imád havat söpreni, télen nem tud anélkül ébredni, hogy el ne lenne söpörve háza elől a hó. Mint tervezi, sok-sok képet fog majd az
idők során festeni Szikáncsról,
és Katalin húgával - szintén festő, csak n e m itt, h a n e m Egyiptomban - is megszeretteti e tündéri kistelepülést.
F.CS.

Pataki Ferenc festőművész alkotásával.

Vége
az állatvédők
akciójának
Tegnap délután Szegeden véget
ért az állatvédők aláírásgyűjtő
akciója, amellyel azt szeretnék
elérni, hogy az állatkínzás akár
szabadságvesztéssel is büntethető legyen. Hogy a parlament foglalkozzon a javaslattal, ötvenezer
aláírásnak kell összegyűlnie.
Ma az országban már csak
egyetlen helyen lehet aláírni.
Déltől este nyolcig Budapesten, a
VI. kerületi Andrássy út 38.
szám alatt található Ring Cafe
teraszán hírességek várják az állatvédelmi akció támogatóit. Eddig közel negyven énekes, színész, közéleti személyiség, televíziós és valóságshow-szereplő
jelezte, hogy részt vesz a csütörtöki aláírásgyűjtésben.

/í
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Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!
A BGE Pénzügyi
és Számviteli Főiskola
szeptemberi kezdéssel
ismételten indítja
posztgraduális képzéseit
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Magyar földek
magyar kézen

Az NFA, azaz a Nemzeti Földalap megteremtése elengedhetetlen folyamat volt hazánk csatlakozási folyamatában, vallja Benedek Fülöp, aki, mint az a makói Hagymafesztivál megnyitóján elhangzott, a napokban kapja
meg közigazgatási államtitkári
kinevezését a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztériumtól. A szakember egyébként „bábáskodott" a földalap születésénél, és azóta is a program szakmai vezetője. Az államtitkár a
hagymaünnepen beszélt az NFA
eredményeiről, lehetőségeiről.
- Az Európai Unión belül a legkisebb földterületek a magyar
gazdálkodást jellemzik, ez sok
esetben életképtelen gazdaságokat takar, amelyeket hatékonnyá
tehet az állami felügyeletű egyesítés. Az utóbbi időben azonban
a tulajdonosi jogosítványok felértékelődtek, ezt sokan ki is
használták, így a földek bérbeadása jellemezte a gazdálkodást.
Az uniós csatlakozással a termőföld ára is jelentős növekedést
mutathat, hiszen jelenleg az európai árak alig 10 százalékába
kerül a hazai földterület, s számításaink szerint ez az arány éveken belül elérheti a nyugati ár ötven, hatvan százalékát. Ezért is
fontos, hogy a magyar földek magyar kezelésben maradjanak, hi-

T Ű K O R *

Az egyik legjobb matematikai műhely a szegedi

Négy és fél millió hektár sorsa

A Nemzeti Földalap legfontosabb feladata, hogy magyar termőföldek magyar tulajdonban
maradjanak az uniós csatlakozással is - állít ja Benedek Fülöp,
a földművelési tárca államtitkára. Az egy éve megkezdődött
életjáradék-program a szakember szerint sikeresnek minősíthető.

M E G Y E I

A Bolyai Intézet rejtélye

szen az állam csak a földalappal
garantálhatja a termőterületek
hazai tulajdonlását - fogalmazott a szakértő.
Az államtitkár kitért rá, hogy a
közel egy évvel ezelőtt megteremtett földalap mintegy négymillió-négyszázezer
hektárnyi
földterület kezelését hivatott vállalni, jelenleg ez képezi a legértékesebb állami tulajdont. A földalap hat, hat és felmilliárd forintos költségvetésből gazdálkodik,
a földek kezeléséről törvény rendelkezik, a program munkatársai
köztisztviselők, akik elszámoltathatóak a hatalmas vagyon feletti sáfárkodásukról.
- Az életjáradék-program keretében csaknem 12 ezer hektárnyi
földet ajánlottak fel a polgárok,
közel ezer szerződés megkötése
van még folyamatban. Az osztatlan, közös tulajdonú földek felértékelését nyolcvankilenc vagyonértékelő cég végzi, ám a hivatalunk nem mindegyikük munkájával elégedett, többüktól feltehetően kénytelenek leszünk
megválni - mondta Benedek Fülöp.
Eddig országszerte csaknem
ezerötszáz, Csongrád megyében
is több mint száz birtokhasznosítási bizottság alakult meg,
ezek, a szinte minden településen felálló háromtagú csoportok
a felelősek azért, hogy magyar
termőterület külföldi tulajdonba
ne kerülhessen, illetve, hogy
csak közvetlenül földművelést
végző vállalkozáshoz juthasson.
Az államtitkár még utalt rá: a
kormányzat érdeke, hogy a földalap kezelésében álló területeken
kezdődhessenek meg az autópálya-építések is.
I.SZ.

Az évről évre csökkenő felvételi
pontszámok arra utalnak, hogy
a felsőoktatásban országszerte
válságban van a matematika oktatása. Eközben a szegedi egyetem Bolyai Intézetének csapata
idén Kolozsvárott egyetemi matematikaolimpiát nyert. Ennek
a fura kettősségnek próbáltunk
utánajárni.
Varjú Péter, Ambrus Gergely, Kevei Péter. Ok hárman képviselték Kolozsvárott a szegedi egyetemet az egyetemistáknak megrendezett matematikaolimpián.
Varjú első, Ambrus második, Kevei harmadik díjjal jött haza Romániából. Sikerüket a hazai matematikaoktatás körüli negatív
visszhangok talán még értékesebbé teszik. Másról sem lehet
ugyanis jó pár éve hallani, mint
arról: egyre jobban csökken a
színvonal az országban az egyetemi matematika tanszékeken,
mindenki jogász, közgazdász és
újságíró akar lenni, matematikusnak a többség csak kényszerből megy.
Azonban a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetében a felvett diákokkal „történik valami".
A miértre Czédli Gábor profeszszor, az intézet vezetője sem tud
igazi magyarázatot adni.
- Azért is örülünk különösen
ennek a sikernek, mert általában
megelőznek minket a pestiek.
Most viszont sikerült eléjük kerülnünk - mondta az intézetvezető.
A felvételik kapcsán megjegyezte: az utóbbi években nem
sikerült kitölteni a keretszámot
nappali tagozatos hallgatókkal,

A vidék legjobb matematikai műhelye a szegedi Bolyai Intézet.
de mindenképpen örvendetes,
hogy fokozatosan emelkedik a
hallgatói létszám: - Volt olyan év
is, amikor nyolc hallgatóval
kezdtük meg a félévet. Emellett
külön örvendetes, hogy egyre
többen jönnek a kiegészítő képzéseinkre.
Majd gyorsan hozzátette: az
oktatás színvonala alapján vidéken a szegedi egyetemen a legjobb a matematikusképzés. - Budapesttel nem tudjuk felvenni a
versenyt. Az ország ebben is fővároscentrikus. Sokkal nagyobb
a beiskolázási körzete, a diákok
is sokkal szívesebben mennek

oda, mint akár ide vagy Debrecenbe. Ráadásul a Matematikai
Kutatóintézettel még nehezebb
konkurálnunk - mondta ismét
Czédli.
A professzor a jövőre kialakítandó számítógépes kabinettől
az oktatás, kutatás további színvonal-emelkedését várja: - Nagy
hiányossága volt ez az intézetnek, de sikerült termet szereznünk, így fél éven belül már nálunk is helyben lesznek a számítógépek.
Az oktatással kapcsolatban
megjegyezte: emelt és normál
szintű szemináriumi gyakorlat

Fotó: Miskolczi Róbert

és előadás közül választhatnak a
hallgatók. Emellett a legtehetségesebb hallgatókkal kiemelten is
foglalkoznak. - Ebből a szempontból szerencsésebb, hogy viszonylag kisebb a szegedi tanszékcsoport a többi egyeteméhez
képest. így lehetőség van arra,
hogy kialakuljon egyfajta mester
és tanítványa kapcsolat. Jobban
ismerjük a hallgatókat, a legjobbakat rendszeresen bevonjuk a
tanszéki kutatások elemzéseibe.
Azt is mondhatnám, ilyen feltételek mellett „könnyű" jó versenyeredményeket elérni.
G. SZ. L.

Tízmillió forint kellene Szegeden a levegővédelmi program beindítására

Erdőtelepítés, parlagfűirtás
Hét év alatt nyolcszorosára nőtt
az allergiás betegségekben szenvedők száma Csongrád megyében. A legtöbben Szegeden
szenvednek az allergiától, ahol
a gyomos területek rendszeres
kaszálásával és a város levegőjét
védő erdők telepítésével lehetne
védekezni az allergiakeltő növények és a por ellen.

Benedek Fülöp államtitkár a Nemzeti Földalap születésétől követi a hazai birtokpolitika alakulását.

Fotó: Karnak Csaba

Hét év alatt nyolcszorosára nőtt
az allergiás betegségekben szenvedők száma Csongrád megyében. A tisztiorvosi szolgálat riasztó adatai mutatják, hogy hiába született számos kezdeményezés az allcrgiakcltő gyomnövények - köztük a parlagfű - terjedésének visszaszorítására, a
helyzet, minden erőfeszítés ellenére, drámaian romlik.
Két szegedi önkormányzati

képviselő, Molnár Gyula (Centrum Párt) és Virág András
(SZDSZ) a következő közgyűlésen önálló indítványt tesz Szeged
levegővédelmi programja, valamint a parlagfű és más allergiakeltő gyomnövények elleni védekezés kidolgozására.
Az eddigi kudarc okait többek
között abban látják, hogy a levegő
védelmét szolgáló erdők száma a
kívánatos növekedés helyett
csökkent; a poros mellékutak közül csak kevés kapott szilárd burkolatot; száraz időben nem locsolták kellőképpen az utakat; a
szegedi utcákról a légmozgást segítő fasorok sokasága hiányzik.
Ugyancsak hátráltató tényező,
hogy - főként külterületeken - a
földtulajdonosok nem irtják kellőképpen a gyomot. Felelősségre
vonásukat nehezíti, hogy az ügy-

ben különféle szervek illetékesek
a bel- és külterületi, valamint
megművelt földeken (önkormányzat, növényvédelmi szolgálat, földhivatal).
Hiányos a fertőzött területek
fölmérése, sőt sokszor még a gazos telkek tulajdonosait is nehéz
megtalálni. Nincs szervezeti felelőse az allcrgiakeltő növények
elleni védekezésnek, emellett hiányoznak a célzottan parlagfűirtásra fordítható források. Ezen
felül nem dolgozták ki kellőképpen a kényszerkaszálás törvényi
hátterét sem.
A képviselők j a v a s l a t a szerint

újra kell telepíteni a város határában a széllel beáramló port és
allergiakeltö pollent megszűrő
véderdőket: az uralkodó szélirány miatt elsősorban Szeged
észak-nyugati mezsgyéjét kell

védeni. Ki kell jelölni a védekezésért felelős szervezetet, biztosítva a munkához szükséges eszközöket és forrásokat.
A parlagfű elleni védekezés
csak megyei és regionális összefogással lehet hatékony, ezért a
megfelelő hatáskörrel rendelkező szervezeteknek együtt kell kidolgozniuk a gyomirtás programját.
Virág András és Molnár Gyula
indítványában szerepel, hogy a
közgyűlés a 2004. évi költségvetésből 10 millió forintot fordítson a legszükségesebb feladatok
elvégzésere.

A

szakemberek

elemzéséből kiderül, hogy következetes, teljes körű és szakszerű
munkával 3 - 5 év alatt lényegesen csökkenthetnék a zöldterületek és a levegő fertőzöttségét.
NY. P.

A munkanélküliség helyett az egyenruhát választotta

Horváth Sándor próbarendőrből lett dandártábornok
Horváth Sándor 1949. márciusában, 18
évesen próbarendőrként kezdte rendőri pályafutását, negyven év és két hónap elteltével, 1989 májusában ezredesként vonult nyugdíjba. Az egykori főkapitány-helyettest a közelmúltban dandártábornokká
léptették elő.
A szegedi Horváth Sándor az 1940-es évek
végén vasöntőként kezdett el dolgozni, ám a
maszek, aki alkalmazta, rövidesen elbocsátotta. A munkanélküliség miatt a fiatalember előtt három lehetőség állt: a honvédség, a
rendőrség, vagy a gépipari technikum. A sors
keze lehetett a dologban, hogy a beadott jelentkezések közül a rendőrség válasza érkezett meg elsőként.
- Tizennyolc évesen, 1949. március 8-án
lettem próbarendőr, majd később tizedesként
dolgoztam az újszegedi rendőrőrsön. Tíz év
elteltével a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság társadalmi tulajdonvédelmi osztályára kerültem nyomozó őrmesterként - sorolta nem mindennapi pályájának jelentő-

sebb állomásait Horváth Sándor. A nyomozó
elvégezte az akkori Rendőrtiszti Akadémiát,
ezután fővizsgáiévá nevezték ki és hadnaggyá
léptették elő. - A megyei vizsgálati osztály
1962-ben alakult meg, 1965. november elsejével itt lettem osztályvezető-helyettes - folytatta Horváth Sándor, aki 1983. március elsején közbiztonsági helyettes lett a főkapitányságon.
- A negyvenévnyi szolgálat alatt az igazgatásrendészetet kivéve a rendőri munka minden területén dolgoztam, mire 1989. május
elsejével nyugdíjba mentem - tette hozzá a
volt főkapitány-helyettes, aki végül pályájának legnehezebb, illetve legérdekesebb pillanatairól is mesélt.
- 1971-ben a nagy árvíz idején kaptam egy
katonai századot, s az volt a feladatom, hogy
kitelepítsem a makóiakat. Az emberek nem
akarták elhagyni az otthonukat. Akadt, aki
végső elkeseredésében felvágta az ereit.
Egy évvel később, 1972. december 31 -én éjfél körül megkérdezték Horváth Sándort kollégái: - Főnök, most már pukkanthatunk? -

Várjunk még egy kicsit, hátha közbejön valami - válaszolta ö, majd nem sokkal később
jelentették, emberölés történt az Ilona utcában. Egy élettársi kapcsolatban élő férfi és nő
azon veszett össze karácsony másnapján,
hogy a férfi nem fogadta el a nő gyermeke által készített bejglit. Ezen összeszólalkoztak,
majd a nó szíven szúrta a férfit. - Hat liter vér
folyt szét. A nő karácsony másnapjától szilveszterig egy szobában élt a holttesttel. El
tudja képzelni, milyen szag lehetett ott? tette fel a kérdést Horváth Sándor. Az ezredesként nyugdíjba ment főkapitány-helyettes még jó néhány bravúros nyomozásról
mesélt, majd végül abban állapodtunk meg,
akár estig is folytathatnánk ezt a beszélgetést.
- Mindig elégedett ember voltam, hiszen
megbecsülték a munkámat - tette hozzá
Horváth Sándor, akit érdemeinek elismeréseként augusztus 20-a alkalmával Lamperth
Mónika belügyminiszter dandártábornokká
léptetett elő.
ARANY T. JÁNOS

Horváth Sándor nyugalmazott dandártábornok: Mindig elégedett
voltam, megbecsülték a m u n k á m a t .

Fotó: Schmidt Andrea

8

« S P O R T-H I R D E T É S "

1741

R@SSMANN

D R O G É R I A

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
wFRTîïwïïîwfl
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

P A R F Ü M É R I A

A R o s s m a n n K f t . Magyarország legdinamikusabban
fejlődő drogéria és parfüméria üzlethálózata.
Jelenleg 9 3 üzlettel rendelkezünk.
További drogériák megnyitásához

ÜZLETHELYISÉGET

\ /

Vivendi Telecom Hungary

a l a c s o n y a b b költséggel

a Fekete sas utcai

II. 2 . (A Tescóval szemben, a volt Le Scarpe helyén)

ZÁLOGHÁZBAN!

Tel.: 06-62/541-270

Fekete sas u. 27. sz.
(a Wcstel üzlet meiiett)
H.-p.: 8-17'ig, szo.: 9-12-ig
Telefon: 62/423-442 25190920

w dákkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Női műbőr kabát:

F É R F I , P A M U T SZABADIDO-EGYUTTES

1690 Ft

/

A Yaris megjelenése óta vonzza a jövőbe vágyókat, az újdonságra fogékonyakat.
Fantasztikus formavilága, a benne rejlő, intelligens technológia és meglepően tágas belső tere immár az Ön számára sem távoli utópia, hiszen a Toyota Finanszírozás akciós konstrukcióinak köszönhetően most mindez Igazán elérhető közelségbe került.
» , . , « » >»i
n i
íme egy példa a földöntúli ajánlatok közül:

Alapár

Ö n e r ő (30%)

Havi törlesztés* (72 hónap)

THM

2 440 000 Ft

732 000 Ft

27 943 Ft

5,7%

OOO f f

GO HÓNAPRA
In 999 FORINTÉRT

T O Y O T A YARIS F Ö L D Ö N T Ú L I AJANLATOK

6722!
Nagy Jenő U L I
TeC (62) 554-770
Nyitva tartás:
hétfő-péntek

8.00-16.00

KERESSE a DELMAGYARORSZAG és DÉLVILÁG

OTTHON VAN!

/ \

V

Kezdjük az iskolát egy
egyszerű matekpéldával!

500

Üzemanyag-fogyasztás, változattól függően (l/l 00 km): országúti: 3,8-5,8; városi:
5,3-8,9; kombinált: 4,4-7,0. C02-kibocsátás, változattól függően (g/km): 117-165.
„ .
3 ev vagy 100 000 kilométer garancia

\

f , !

w

On „Csongrád
megye
gépkocsivezetője"!

címre!

850 F t

1800 Ft

• i
P /

C A J R O

m

Női-férfi » o b a c i p ö :

SBS

5

08 29-i. 09. OS-i, 09. 12-i és 09 19-i számában
a KRESZ t o t o s z e l v é n y e k e t , TÖLTSE KI, m a j d
a 4 szelvényt a 4 db D r e h e r a l k o h o l m e n
|>/\
les k u p a k k a l EGYÜTT KÜLDJE
Á B E a s z e l v é n y e k e n '«"'álható

dl

Rókusi krt.
TESCO
m ,mr m. M* M.

NYITVA TARTÁS: h.-p.: 9.00-20.00, szo.: 8.00-13.00, vas.: zárva

Érdeklődni Juhász Mónikánál lehet a
0 6 - 2 9 / 5 5 0 - 8 0 3 - a s telefonszámon.

"*í

L

hitelkihelyezés

Az akció szeptember 16—30-ig érvényes!

Ajánlataikat levélben, alaprajz és térkép mellékletével
várjuk „INGATLANAJÁNLAT" jeligével,
Juhász Mónikának címezve:

f

à Nyitrau.

Elérhető közelségben

Amit kínálunk:
• megbízható, hosszú távú partnerség,
• piacképes bérleti díj,
• teljes körű felújítás.

f

. folyó

<g?> TOYOTA

• központi elhelyezkedés erős gyalogos forgalommal,
• 2 0 0 - 3 5 0 m ? nettó üzlettér kialakítására
alkalmas üzlethelyiség kirakatokkal,
közvetlen utcai bejáratú eladótérrel,
• 5 0 m s -es helyiség raktár, illetve
szociális blokk céljából.

Legyen
legjobb

Szeptembertől
nagyobb összegű

I csak

keresünk Budapesten és minden
10 OOO főnél nagyobb lakosú város belvárosában,
sétálóutcájában hosszú távú bérletre,
esetleg megvételre az alábbi feltételekkel:

Rossmann Magyarország Kft.,
1 6 7 5 Budapest, P f . 1 0 9

S Z E R D A , 2003. SZEPTEMBER 17.

Igényeljen most személyi kölcsönt!
«tel összege (Ft)
300 e z «
500 ezer
700 ezer
1 millió

Futamidő (hónap)
48
60
60
60

A Citibank sohasem pihen

www.toyotawehli.hu

Citibank

Citibank HL - a Gtigroup és a magyarországi Otióaok csoport tagja.

NYÍLT H É T V É G E S Z E P T E M B E R 2 0 - 2 1 .
ég) TOYOTA Wéhii Szeged, Textilgyári

Havi törleszt őrészlet (Ft)
10199
14 999
19 999
27 999

A különböző CitibanK Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei -ehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szer
ződéskötést követően nyújtja, A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek.
A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-4ŐKWO). vagy forduljon munkatér
sunkhoz! £z a hirdetés kl/áfótaq a tiqye"emfel<ettést srotqátja, nem minósCil nyilvános ajánlattételek vagy tájékoztatónak. Azak-rio
2003. augusztus 2HŐI szeptember 30 k} tart. A kondíciók es az akció időtartama módosításának jogát a Citibank Rt. fenntart,«!
THM: 2 4 , 5 3 - 3 3 , 9 9 %

út 3. Tel.: 62/540-150

DELMAGYARORSZAG

VASfiRNflP

III. évfolyam 32 szám * Ára: 82 toda) • 2883. október 5.

OTP MAXIMA

Z Idővel
még jobb lesz
• Jövedelmező
Versenyképes hozamú befektetés
egy évnél hosszabb időtávra.
• Biztonságos
At befektetések döntően
állampapírokban kamatoznak.
Rugalmas
Nincs lekötési idő, bármikor
megvásárolható és visszaváltható.

Igényes bulvár • Még több helyi hír
Új rovatok* Hétvégi sportesemények
Most fizessen elő, hogy

októbertől

QN MINDEN VASÁRNAP POSTALÁDÁJÁBA KAPJA
újjászületett

Információ:

lapunkat!

06-80/821-821

•
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K A P C S O L A T O K «
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Nézi-e a BL-meccseket?

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

S. J. J. olvasónk szerint az MSZP-s
kiadványban szereplő állítások jelentős része nem igaz, hiszen „kifelejtették" belőle az áremelkedések sorát és az ebből adódó drasztikus életszínvonal-romlást.
FOGYASZTÓVÉDELEM?

KOZÁK ATTILA

APRO MARGIT

M U Z S I K ZOLTÁN

DIBERNARDO FERENCNE

postás:

háztartásbeli:
- Nem szoktam, mert nem is
szeretem a labdarúgást nézni.
Általában a csapatjátékokat nem
nagyon kedvelem, szívesebben
néznék torna-, jégtánc- vagy társastánc-közvetítéseket, azok valahogy közelebb állnak a szívemhez. A fociban nincsen semmi
szépség.

eladó:
- Nem szeretem nézni a focit.
Nem is értek hozzá. A munkám
miatt csak nagyon keveset tudok
a tévé előtt ülni, s ha már sportról van szó, leginkább teniszt
vagy kézilabdát követnék figyelemmel a képernyőn. Persze tudom, sokan ezt másként gondolják.

tanító:
- Én nem, de a férjem annál inkább. Egyáltalán nem szeretek
sportközvetítéseket nézni a televízióban, inkább magam tornázok egy kicsit. Csinálni jobb,
mint szemmel követni. A férjem
viszont sporttéren szinte mindenevő, és ha történik valami,
úgyis elmondja.

- Természetesen. Tegnap is megnéztem, és ma is fogom nézni a
nagy derbiket. Egyelőre kicsit
szokatlan, hogy nem a Magyar
Televízió közvetíti a találkozókat, de Hajdú B. István helyszíni
kommentárja kompenzálja ezt a
problémát. Úgy gondolom, jó focihoz jó riporter is kell.

H0R0SZK0P
* *
KOS: Úgy tűnik, minden rendeződni
L A l l f o g életében, csakhogy nagyon lassan. Próbáljon olyan dolgokkal is törődni
most már, amiket eddig figyelmen kívül hagyott, vagy nem volt rájuk ideje.
• M & BIKA: Nem tehet olyasmit, amiben
L S J í n e m hisz igazán. Ne kényszerítse
önmagát olyan útra, ami valódi álmaitól
messzire van, és nem vezet sehová. Fontos, hogy tudjon nemet mondani, amikor
szükséges.
f f t

IKREK: Ezen a héten szerencsés
1 lesz. Izgalmas hét következik, a
tervei megvalósulni látszanak. Lehetősége
támad arra, hogy megtalálja önmagát, és
régi vágyálma teljesüljön. Jól alakulnak
pénzügyei.

M

RÁK: EZ a beosztás ugyanúgy
i megfelel és ugyanúgy elfogadható
önnek, mint bármely más tisztség. Elegendő
eredménnyel rendelkezik e beosztás betöltéséhez.
Q j | OROSZLÁN: Képtelen diplomati! * ^ i k u s a n fogalmazni, élni. Gyakran a
legnyersebb modorban hozza mások tudtára a nemtetszését. Ezért nem alkalmas
olyan munkákra, ahol megértéssel kell cselekedni.

m

HALAK: Elcsúszott egy határidővel
és most nem akar a főnöke szeme
eié kerülni. Jobban tenné, ha ön menne a
probléma elé, mert így alkalma lenne a tisztázásra Is. Ne érezze azt, hogy ez mosakodás.

PANNON
Az élvonal .

G S M
!

Dr. Soproni Lajos reagált az
aranycsapatról tervezett szobor
felállításával kapcsolatos észrevételre. Elmondta: az emlékmű
helye a Sellő-háznál lesz, ehhez
az elvi engedély már meg is van.
JÁTSZÓTÉR

A szegedi Klebelsbergtelepen a
játszóteret körül kellene keríteni,
véti K. I., mivel a kóbor kutyák állandóan telepiszkítják, és a gyermekek nem tudnak ott játszani.
SOFŐRÖK

Jó lenne, ha túl fiatal, gyakorlatlan embereket nem alkalmaznának több embert szállító járművekvezetésére, mondta T. M.
Kommunikációs
partnerünk:

üleslel

Ismételten a szegedi kéttarifás
távhődíj-elszámolási rendszerről
Szeged város vezetése a lap szeptember 16-i, Postabontás rovatában, Molnár László által jegyzett írásával kapcsolatban a következőket szeretné (ismételten) a közvélemény tudomására hozni:
A kéttarifás távhődíj-elszámolási rendszert a tavalyi év szeptemberében az előző közgyűlés - köztük Kalmár képviselő úr - szavazta meg, mégpedig
kompenzáció nélkül. A jelenlegi városvezetés ezzel
szemben kompenzációs rendszert dolgozott ki
azért, hogy a rendszerrel eredetileg rosszabbul járó

Mára kérdeztük:

fogyasztók - körülbelül az igénybe vevők egyharmada - hátrányát mérsékelje, illetve megszüntesse. Ez teszi lehetővé, hogy az év eleji árnövekedés 2
százalék alatt maradt - és mert alapdíjemelés továbbra sem szerepel a tervek között, az energiaár-emelkedés után is körülbelül 3 százalék lesz, miközben például Budapesten 9,5 százalékos emelést
kénytelenek elszenvedni a fogyasztók.
VÉCSEY ÁGNES
SAJTÓFŐNÖK

A közös képviselők jó vagy rossz munkája
Na végre, valami jó is történik,
gondolhatnánk. Am F. L.-né levelét egy kicsit szkeptikusan
fogadom. Hát ilyen képviselő
csak a mesében van. Mondhatnám. És a cikket újra meg újra
elolvasom. Nagyon tetszik,
hogy a közös képviselő a közösség érdekében szorgoskodik, az
meg különösen, hogy sok mindent saját kezűleg csinál meg.
Nyilván ezzel is tud pénzt megtakarítani. Mindenképpen dicséretes dolog. O egy ilyen
szorgos, jóérzésű közös képviselő.

De azért ezt mégsem lehet
minden közös képviselőtől elvárni. Már az is nagyon megnyugtató lenne, ha elvégeztetné
a munkát, pluszhaszon nélkül.
És egyáltalán elvégeztetné, nem
/ Ü Y ; MÉRLEG: Ha egy olyan feladatot úgy, mint azok, akiknek a „kezében" lévő házak lakásai a laW W I i kell ellátnia, amely nem nyerte meg
pos tetőről hónapokig áznak, a
kellőképpen tetszését, érdeklődését, azt
lakók minden könyörgése ellecsak nagy nehézségekkel, belső kényszerrel
nére.
képes megoldani.
Mindenekelőtt szeretném leSKORPIÓ: Mellőzze a habozást,
szögezni, hogy ha nem is takarítanak meg pénzt, nem is végI ^ J i annál is inkább, mert olyan feladatokat is előre megoldott, amelyek az ősz zik saját kezűleg a munkákat,
vannak olyan közös képviseelején várták volna. Most élvezze a baráb
lők, akikkel a lakók nagyon
találkozókat, és pihenjen.
meg vannak elégedve. Ez a kevés kivétel. És vannak olyanok,
J k . NYILAS: Legnagyobb hibája, hogy
nagyon szeretnének
I mindig felül a kósza híreknek. Végig akiktől
megszabadulni
diktatórikus
sem gondolja a hallottakat, hanem mindjárt
magatartásuk miatt és mert
magára veszi és pánikba esik. Kapkod, rohatóságnak képzelik magukat.
hangál és ezzel előidézi a legrosszabbakat.
A közös költség egyértelmű« F BAK: Ne kímélje önmagát, ha soha en behatárolható és nem egy

J f r VÍZÖNTŐ: Általában minden pénI 4 I I I i z é t szeretteinek vagy olyanoknak
adja, akiknek szükségük van rá. A pénzügyi
veszteségek elkerülése érdekében célszerű
egy pénzügyi szakember véleményét, szolgáltatását kérni.

MAKÓ

Vasárnap éjjel keresett taxit Makón olvasónk (20/336-3015), de
nem kapott. Véleménye szerint

ARANYCSAPAT

POSTABONTAS

/ 1 L SZŰZ. Igazságérzete ma nagyban
^^¡segítségére lesz. Munkatársai önt
teszik döntőbíróvá, bár ez nem egy kellemes
szerep az ön számára. A békekötés után
legjobb lesz, ha a munkájára koncentrál.

• • J i vissza nem térő alkalmat szolgáltat
a mai nap arra, hogy terveit végre véghezvigye. Egy lépéssel közelebb kerül céljához,
ha a mai történésekre bölcsen reagál.

Lengyelországból származó takarmánykrumplit kevernek az
étkezési burgonya közé. Ezért az
ilyen, csomagban vásárolható
burgonya egy részét sajnos ki kell
dobni, tudtuk meg K. I.-től.

egy ekkora városban ez nem lehetne gond.

közös kassza, amibe hol belenyúlunk akár törvénytelenül
is, vagy éppen megtakarítunk
belőle. A könyvelésnek szigorú
kritériumai vannak. Sajnos a
társasházak lakói - kevés kivétellel - nincsenek tisztában azzal a fogalommal, hogy közös
költség. De a szakemberek és a
közös képviselők, akik nem vétenek a törvény ellen, nagyon
jól tudják, hogy mit takar az a
fogalom, hogy közös költség.
Vegyük csak sorra, mert nem
olyan misztikus dolog ez mint
ahogy egyesek beállítják. Annál is inkább, mert joga volna
tudni minden lakástulajdonosnak - és nem legyinteni keserűen - , hogy már megint emeltek, és hónapokkal, sokszor
evekkel elmaradni az állandóan, nem ritkán irreális összegekkel emelt közös költséggel.
Ám ahhoz az kellene elsősorban, hogy a lakó-, illetve közgyűlésekre eljárjanak a lakástulajdonosok, és ők döntsék el,
hogy szükséges-e az emelés
vagy sem. Mert ha nem mennek el, a második, megismételt
lakógyűlésen már egy ember is
eldöntheti a szavazásra bocsátott napirendi pontot.
De maradjunk a közös költségnél. Leginkább úgy lehetne
megfogalmazni, hogy az egy
házban lakók közösen (kényszerűségből) elfogyasztott szükséges energiái (pl. lépcsőházi világítás árama, az a vízmennyiség,

amit a lépcsőház, közös helyiség
takarítására fordítanak, meghatározott banki és nyomtatványköltség, munkabér, takarítás,
közös képviselő bére) és a lakás
nagysága szerint úgynevezett
hányadok alapján megállapított
lakás- és épületbiztosítás, felújítási összeg és - attól függően,
milyen idős a ház - karbantartási összeg.
Az elmúlt év gazdálkodásáról a
közös képviselőnek számot kell
adni, de ellenőrizni csak úgy lehet, ha a lakástulajdonos év közben is kíváncsi, hogy a ház kaszszájából mikor és mekkora öszszeget vett fel, valamint hogy mire költötte. Joga van áramszámlát ellenőrizni, vízszámlát és
mindent, amire a ház pénzét kiadta. Csakis így tudja összevetni
az éves beszámolóval. Nagyon
fontos odafigyelni a hányadok
alapján megállapított fizetendőkre, mert az egyenlősdi azt
vonja maga után, hogy a kis lakásosok fizetnek a nagy lakásosok
helyett is.
Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy vannak közös képviselők,
akik jól tudják a dolgukat és igazán a közösségért munkálkodnak. Őket nem kell nagyítóval
vizsgálni. De azokra, akik visszaélnek azzal, hogy nincs felügyeleti szervük, nagyon oda kell figyelni, még akkor is, ha ez kellemetlenséggel jár.
SZNÉGY.M.,
SZEGED

Lamba hoppá
A napokban a barátom hozott egy eddig általunk
még nem fogyasztott őszibarackos üdítőitalt. Zavaros színe nem volt valami megnyerő. Megkóstoltuk. íze sem volt sok. Miből lehet, hogy ilyen „jó"?
Elolvastuk a címkéjét. A természetes szörpben tizenhárom segédanyagot sorol fel. Az is rajta van,
hogy gyümölcstartalom 5%. Szerintem az idei eddigi pancsrekordot megközelíti. Főleg, ha beszámítjuk, hogy ezeknek a gyümölcsöknek most volt, van
a szezonja. A gyártónak gratulálok! Elképzelek egy
jövőbeni téli változatot: 26 segédanyaggal és fél %
gyümölcstartalommal, mondjuk dupla áron!
Csak úgy ne járjanak, mint az egyszeri konzervgyár, ahonnan a segédanyagot valaki mérgében a

folyóba juttatta, ahol jelentős mennyiségű hal
pusztult el. (Mert ugye az élelmiszergyárakban
mérgekkel dolgoznak?)
Egy másik hoppá címkém is van. Ez narancsszörp. A cseh nyelven írt összetétel más (kevesebb),
mint a magyar nyelvű. A magyar változatban öt segédanyag szerepel, a csehben csak kettő. Hoppá! Fő
a pontosság! Micsoda sikere lehet ennek az italnak,
ha Győrből még ide is elhozzák! Csak úgy dagadok
a büszkeségtől: 5-tel kezdődik a kódszáma. Magyar
áru! Méghozzá csodás!...
Szájvíznek se rossz! Csak így tovább, előre! ?
CARL FODOR,
BAKTÓ

Nézi-e
A BL-meccseket ?
Következő

kérdésünk:

Egyetértene-e
az orvossztrájkkal?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

AsSMSaántizásanormáltanlaa^tórléi*.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten is: www.delraagyar.hu
TISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség
véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

APRÓ JUHÁSZ DORKA

HEGYESREBEKA

Szeptember 16., 22 óra 13 perc, 3660 g.
Sz.: Virágh Edit és Apró Juhász László (Sze-

DÓRA

Szeptember 16., 9 óra 20 perc, 2650 g. Sz.:
Zsemberi Dóra és Hegyes Tibor (Röszke).
CSONKA DANIELLA KRISZTA

Szeptember 16 ,10 óra 53 perc, 2490 g és
CSONKA DÁNIEL GÁBOR

Szeptember 16., 11 óra, 2580 g. Az Ikrek
szülei: dr. Zolnay Krisztina és Csonka Gábor
(Szeged).

VASARHELY
DANI J U D I T
Szeptember 17., 6 óra 40 perc, 3240 g. Sz.:
Mádi Mónika és Dani Tamás (Hódmezővásárhely).

VÁGÓ ZSÓFIA DIÁNA

MAKÓ

Szeptember 16., 13 óra 10 perc, 3000 g.
Sz.: Szabó Ibolya és Vágó Gábor (Kistelek).

KUKUCSKA ROLAND

BODOR JÁNOS

Szeptember 16., 12 óra 10 perc, 2700 g.
Sz.: Kukucska Beatrix és Rácz Roland (Makó).

Szeptember 16., 11 óra 35 perc, 3200 g.
Sz.: Balaton Edit és Bodor János (Kiskunfélegyháza).

DOJVUNIK

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

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

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
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-

FELNŐTT KÖZPONTI

SZOLGÁLAT

S Ü R G Ő S S É G I ORVOSI

VÁSÁRHELYEN

ÜGYELET

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

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
GYÓGYSZERTÁR

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

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

Hírpercek
szegedi

hírösszefoglaló

hétfó-szombat
18.55
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A CRYSTAL ENEKESNOJE ÉSZT ANYÁTÓL TANULTA AZ APANYELVET

és a Disney-filmdalok
Még ha hazánkban is születtek, a más
országokból származó művészeink sűrűn utalnak rá a sajtóban, milyen vér is
csörgedezik az ereikben. Talán az egyetlen kivétel Lajtai Kati, a Crystal énekesnője. A szakma által Arany Zsiráf-díjjal
kitüntetett, az elmúlt két év legjobbjának megválasztott albumát készítő
együttes honlapján még csak röpke utalást sem találunk arra, hogy az énekesnő édesanyja Észtországból származik.

veset tudnak a szíve csücskében lakozó államról, Lettországgal és Litvániával gyakran összemossák, pedig
micsoda különbségek vannak! Annak
ellenére, hogy nyelvrokonaink, sokan
nem tudják, az észt nyelvnek semmi
köze az oroszhoz! Persze a téves ismeretek azon is alapulhatnak, hogy az
egykori Szovjetunió tagköztársaságaként, az eloroszosító politikának köszönhetően, ma is a másfél millió lakosból négyszázezer orosz ajkú.

Dalosünnep

Tallinnban

A kétezer kilométeres távolság okán,
Kati szülei „félúton" ismerkedtek
össze: lengyelországi egyetemista
építőtáborban lángoltak fel az érzelmek. Az egyéves távszerelem után
az esküvőt a balti államban tartották, majd az ifjú asszony követte férjét Magyarországra. A szerény és
szolid nép tagjai, mentalitásukból
kifolyólag megpróbálnak az adott
környezethez alkalmazkodni, így az
anyuka a saját asszimilációját is
gyorsítva, inkább „apanyelven" beszélt gyermekeihez. Azonban Katit
és testvérét, Pétert, nem adnák el,
ha Tallinnba utaznának nagyszülő-látogatóba.

Az énekesnő kellemes gyermekkori
emlékként őrzi, amikor részt vehetett a
Laulupidun, a monumentális dalosünnepen, amelyet ötévente rendeznek
Tallinnban. Az egész országból érkeznek kórusok és tánccsoportok a rendezvényre, az egész olyan, mint egy
népi olimpia. A leghíresebb Laulupidut 1989-ben rendezték, s utólag
Daloló Forradalomnak nevezték el. Állítólag az éjszaka csendjében a 80
km-es tengernyi távolságra fekvő Helsinkiben is lehetett hallani a közel
százezres kórus énekét. Érdekesség,
hogy augusztus huszadikán nekik is
van okuk az ünneplésre, ugyanis
1991-ben ezen a napon kiáltották ki az
ország függetlenségét!

Különbségek

A tengerparti fekvés miatt természetesen igencsak jellemzőek a halételek az észtekre, a halból készült
leveseknél a paprika helyett azonban
tradicionálisan a bors dominál. Ezzel
szemben a levesek nincsenek úgy elterjedve, mint nálunk. A hatalmas erdőkben jócskán terem gomba, így ez
az egészséges étek is gyakran kerül az
asztalra. Amit mi például rókagombának nevezünk, sárgás taraja miatt az
észteknél kakasgombaként híresült el.
Általában véve sok krumplit, káposztát
fogyasztanak nyelvrokonaink, s a fehérrel szemben a barna rozskenyeret
részesítik előnyben.

titkai

Az énekesnő elmondta, hogy magasak, szőkék és „babaarcúak" az észtek,
temperamentum szempontjából pedig
olyanok hozzánk képest, mint mi az
olaszokhoz. Halkabbak, visszafogottabbak, megfontoltabban döntenek fontos
ügyekben. S igencsak jellemző rájuk,
amit a skandinávokról állítanak: kifejezetten kedvesek, udvariasak, de egy bizonyos távolságot megtartva, a lelki életüket nem tárják a világ szeme elé.
Kati szerint a magyarok vajmi ke-

Musicalálom

Észt sörleves
(desszert)
A szelet barna kenyeret kockákra vágjuk, meghintjük barna cukorral, majd
megpirítjuk. Illatos fűszerrel, kardamonnal szórjuk meg, de reszelt citromhéjat
és citromkarikákat is helyezünk a tányérba. A pirított cukros kenyérkockákra
öntjük rá a barna sört, végezetül két
gombóc vaníliafagylaltot úsztatunk a
„folyékony kenyér" tetején.

A szekszárdi születésű Kati gimnazistaként került Szentesre, dráma tagozatos iskolába, ott ismerkedett össze
a Kasza fivérekkel. Érettségi előtt kikristályosodott számára, mindenképpen zenével óhajt foglalkozni. Céljai
elérésének érdekében felköltözött Budapestre, Toldi Mária stúdiójában képezte hangját, de dzsesszéneklést is
tanult Berki Tamásnál. A Crystal megalakulása előtt még a Fianna nevű ír
népzenéket játszó zenekar tagjaként
bejárta Európát.

A populáris ír zenei hangzás kitűnően illik Kati hangszínéhez.
Kati életének nagy álma, hogy későbbiekben egy Walt Disney-produkcióban ő énekelhesse a betétdalokat.
Imádja a mozi hangulatát, az ott uralkodó miliőt, ezért különös boldogsággal töltené el, ha miután beülne a
nézőtérre, a függöny szétrebben, s a
rajzfilm kezdetekor az ő hangja csendülne fel. (Persze az álom beteljesüléséhez az is kell, hogy hangszíne
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Néhanapján az élet túlságosan is sokat produkál mindannyiunk számára. Most közreadunk néhány olyan technikát, amelyekkel csökkenteni
tudjuk a feszültséget, még mielőtt felőrölne bennünket.
Fontos, hogy az ablakok nem
Ügy ragyognak, ahogyan kellene, vagy ha nincs minden
cipő kifényesítve? Azért végezzük-e a háztartási munkát, mert halaszthatatlanok

hasonlítson angol ajkú kolléganőjééhez az éppen szinkronizálandó
filmben.) A musical iránti szeretete és
affinitása mutatja: nem elképzelhetetlen, ha egyszer a zenekarosdi befejeződik Kati számára, a Madách Színház deszkáit fogja koptatni... Tehetsége és kiművelt hangja mindenesetre
megvan hozzá.
0. JAKÓCS PÉTER
KITEKINTŐ

vagy mert úgy szoktuk csinálni? Melyik a fontosabb, a
ragyogó ablak vagy hogy egy
kicsit játsszunk a gyerekeinkkel?
Egyetlen ember van a világon aki enyhíteni tud a
stressz okozta feszültségünkön: mi magunk. Ne számítsunk arra, hogy a világ meg fog
változni, nekünk kell hozzá alkalmazkodni.
Állítsunk reális célokat magunk elé! Az élet nem egy színjáték, ne vesztegessük hát az
időt!

Szépségek veresége
A szépség nem minden, mert példátlan vereséget szenvedtek az
olasz szépségkirálynő-jelöltek a nagymamáktól: a tévés nézettséget tekintve többen voltak kíváncsiak a fura nagyikra.
Magától értetődő a dolog, hiszen az egész család a nagyinak
szurkolt. A gyönyörű nagyinak! Történt ez annak ellenére, hogy a
szépségeket fürdőruhába öltözötten is meg lehetett szemlélni, míg
a nagymamák teljesen felöltözve szerepeltek végig műsorukban.
A tévék egyszerre adták a szokásos éves szépségversenyt a 65 év
feletti fura nagyik tánc- és derűviadalával. Az utóbbit 4,94 millió
olasz izgulta végig, míg a szépségversenyre 4,82 millióan voltak
kíváncsiak. Korábban a Miss Italla mindig jóval nagyobb nézettségű volt bármely más, a szépségversennyel egyidejűleg
sugárzott műsornál.

Szexről mesélt
Schwarzenegger
26 éve tartó házassága történetében először adott feleségével közös interjút Arnold
Schwarzenegger. Oprah
Winfrey sok mindenről faggatta a házaspárt.
Oprah Winfrey híres tévéshow-jába Schwarzenegger feleségével, Maria Shriverrel érkezett. A közös interjú ténye
nem azért fontos, mert ez volt
az első a pár 26 éve tartó
házasságának történetében,
hanem sokkal inkább azért,
mert az együttes fellépéssel
hatékonyabban sikerült demonstrálni, hogy Arnie-nak
ma már a család a legfontosabb, és hogy a múlt az
múlt.
Oprah, aki egyébként jó barátnője a Kennedy családba
tartozó Shrivernek, természetesen érdeklődött botrányos interjúiról, de Arnold
azt mondta, semmilyen interjúkra nem emlékszik. „De
a partikra csak emlékszel, Arnold?" - kérdezte Oprah, ám
a válasz ismét nemleges volt:
Schwarzenegger csak annyit
mondott, hogy a hetvenes-nyolcvanas években úgy
próbálta népszerűsíteni a
filmjeit és általában a testépítést, hogy minél nagyobbakat
és meghökkentőbbeket mondott. Példaként azt az egykori
kijelentését említette, hogy
„gyúrni jobb, mint élvezni",
amelynek hallatán az elegáns
fekete ruhába öltözött Shriver eltakarta az arcát. Persze
a Kennedy családban bőven
volt példa hűtlenségre és hasonlókra, így Oprah meg is
kérdezte, hogy netán úgy nevelik a Kennedy lányokat,
hogy ne figyeljenek oda házastársuk félrelépéseire. Shriver ezt tagadta, Schwarzeneggerrel kapcsolatban pedig
kifejtette: jól ismeri, hiszen
26 éve él vele, és ő saját tapasztalatai alapján ítéli meg
férjét.
Ezek a tapasztalatok pedig
kitűnőek: Arnie minden reggel
kávét főz neki, és sosem felejti
el tudtára adni, mennyire szereti, és milyen csodálatos nőnek tartja. A Terminátor szintén nem fukarkodott a dicsérettel, és kijelentette: „Maria a
legcsodálatosabb társ, a legcsodálatosabb
feleség
és
anya... nincs számomra fontosabb a családomnál."
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Tüneményes és trendi

SZEGEDEN TIZENHAT BABABARÁT TERÜLET TALÁLHATÓ

Népszerű a pelenkázó
Az ország többi településéhez
hasonlóan a nagyobb szegedi
áruházak, bevásárlóközpontok, intézmények egy részében nincsenek szoptatásra és
pelenkázásra kialakított helyiségek. Pedig igény lenne rá.

Varga Fruzsina vadászgörényét
lehet.

- Tádét - sétáltatni,

válltáskában

hordani

egyaránt
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Természetesen vannak korszerűtlen, a korral
haladni nem tudó emberek, akik nem tudják,
mi a trend, és kutyát sétáltatnak közterületeken, de Varga Fruzsina nem tartozik közéjük. Ő vadászgörényt sétáltat a Kárász utcán, s ezzel nincs egyedül, ez ugyanis világjelenség. Ha valahol görényt sétáltatnak,
könnyen odatalálunk: nagyobb a csődület,
mint az augusztus húszadikai tűzijáték idején.
A görénysétáitatás csak úgy vonzza a tömeget,
és egyetlen rendőr sem fog odajönni, hogy
oszoljuk, oszoljunk, nincs itt semmi látnivaló.
Ugyanis van. Nehéz elképzelni a vadászgörénynél kecsesebb-hajlékonyabb, barátságos-kezesebb állatkát. Persze, mint ahogy emberben nincs két egyforma, görényben sincs,
egyébként pedig pedagógia kérdése, kinek a
görénye mennyire jól nevelt. Ha a görénnyel
hathetes kora óta - amikor már el lehet választani anyjától - folyamatosan foglalkoznak,
és tudja, gazdájában s a többi emberben maximálisan megbízhat, akkor nagyon megszelídül. Rémisztgetni nem érdemes, ha e-mail
címet cserélünk, ne mondjuk váratlanul, hangosan, hogy hu!, mert akkor a görény megijed,
és használni fogja bűzmirigyét - ezt sokszor ki
is szokták állatorvossal operáltatni, de nem
szükséges -; mindemellett a görény alapvetően
szagtalan. Lakásban tartva - tudjuk meg Varga
Fruzsinától - szükséges neki egy szalmával
bélelt ládikót biztosítani, ketrece minél nagyobb legyen, és jó, ha naponta kiengedjük a
szobába, s legalább egy órát foglalkozunk vele.
Játékokat is rakhatunk ketrecébe, de ezek ne

számítógépes játékok legyenek, hanem például
tollaslabda vagy kavics. A hintaágyat is szereti,
belefekszik és hintáztatja magát.
A görény valamennyivel kíváncsibb, mint az
ember, de míg az embert az a kérdés foglalkoztatja, mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás, a
görényt az, hogy milyen ízű az áram, így
vigyázzunk, mert könnyen megrágcsálja a kábeltévé-vezetéket. Egyébiránt nem rágcsáló,
hanem ragadozó, kedvenc ételei a különféle
kutya-, macskatápok, a zöldségeket, gyümölcsöket szintén nagyon szereti. Ha nyitjuk a
hűtőszekrényt, máris köröttünk sertepertél, és
ha kicsit nem figyelünk, besurran az élelmiszerek közé. Varga Fruzsina egyik ismerőse
be is csukta görényét véletlenül a hűtőbe, de a
görény bundája ettől nem fehéredett ki, mert
nem hermelin. Egyébként léteznek egészen
világos vadászgörények is, piros szemmel, ezek
nem azért ilyenek, mert egész nyáron nem
értek rá napra menni utóvizsga okából, illetőleg áttanulták az éjszakát, hanem mert
albínók. Hol lehet görényt beszerezni? Minden
rendes globalizációs központban, így Hódmezővásárhelyen és Szentmihályon, de szegedi állatkereskedőknél is láttak már. A görényt
éppúgy lehet sétáltatni, mint a kutyát, nevét
fölismeri, és néha hallgat rá. Ez azért van így,
mert a görény, a kutyával ellentétben, gazdáját
nem falkavezérnek tekinti, hanem vele egyenértékű, szuverén egyénnek, akit akár ő is szólíthatna, és akkor a gazda is megengedhetné
magának, hogy ha van kedve, odamegy hozzá,
ha nincs kedve, akkor nem. A vadászgörény-sétáltatás szervesen beleillik a demokráciáról
alkotott fogalmainkba.

- A pelenkacseréhez és a szoptatáshoz kell igazítanunk a bevásárlást - mondta egy szegedi
anyuka. S. Eszter fiatal szülőként most tapasztalja, milyen
nehéz egy kisbabával a bevásárlás és az ügyintézés. A fiatal
nő szerint az áruházak, bevásárlóközpontok, sőt az intézmények többségében nincs
pelenkázásra alkalmas helyiség. - Véleményem szerint teljesen természetesnek kéne
lenni, hogy egy olyan helyen,
ahol órákat töltök, pontosabban tölthetnék el kisbabámmal, biztosítsanak számunkra
megfelelő körülményeket. Az is
előfordult már, hogy megfelelő
hely hiányában gyermekemet
kézben tartva kellett megoldanom a „problémát" - folytatta
az asszony.
Kíváncsiak voltunk, hogy jogosak-e a kismama panaszai,
Tapasztalataink
felemásak:
Szegeden összesen 16 bababarát terület található, melyek
között áruházak, bevásárlóközpontok, orvosi rendelők,
ifjúsági intézmények és két
ügyfélfogadó iroda szerepel,
többségük azonban plébánia,
illetve templom, amelyek a
szertartások idejére biztosítanak helyet. Jágerné Majoros
Évától, a szegedi bababarát
területek elterjedésén mun-

kálkodó édesanyától megtudtuk: bababarát minden olyan
hely, amely biztosítja a kismamáknak a pelenkázáshoz
és a szoptatáshoz szükséges
nyugodt, füstmentes környezetet.
Kiss Mónika, a Szegedi Ifjúsági
Ház
képzésiprogram-vezetője szerint ilyen,
ezekre a célokra megfelelő helyiségek kialakítása nem jelenthetne megterhelést egyetlen intézménynek sem. Kiss
Mónika hozzátette, náluk van
ilyen helyiség: egy-egy fotel,

Bababarát helyek Szegeden
Alsóvárosi Kultúrház, Ifjúsági Ház, Százszorszép Gyermekház,
Brendon Bababolt, Faktum Gyermekbolt, Szeged Plaza, dóm,
Katolikus Ház, tarjánvárosi plébánia, újszegedi plébánia, Máltai
Szeretetszolgálat játszótere, Honvéd téri református templom,
polgármesteri hivatal szociális és családügyi Irodája, okmányiroda,
gyermekorvosi és nőgyógyászati rendelő, Tisza Lajos krt.-i gyermekorvosi rendelő.

pelenkázóasztal, szemetes és
belülről zárható ajtó kínálja a
megoldást. Az Ifjúsági Ház tavaly ezért is kapott bababarát
minősítést.
Tapasztalataink nem mindenütt voltak ilyen kedvezőek,
több áruházban a mosdó vagy
a próbafülkéd) jelenthet megoldást a kismamáknak.
- Ma országosan 33 bababarát területet tartanak nyilván, ebből 16 található Szegeden. A legújabb ilyen területet nemrég adták át a polgármesteri hivatal szociális és
családügyi irodájában. Ez
szép eredménynek tekinthető,
de az igényekhez képest kevés.
Sokan ígérgetnek, de sajnos
több gyermekorvosi rendelőben még azt sem sikerült elérnünk, hogy kifüggesszék a
falra a bababarát területek listáját - fogalmazott Jágerné
Majoros Éva.

F.CS.

MÁTÉ ERZSÉBET

A szerelem örök doppingja

A féltékenység a legősibb érzések egyike. Mindenki ismeri. De
mindenki szeretné letagadni, mert a féltékenység a gyengeség
jele. Azt mutatja, hogy félünk a veszteségtől, hogy sebezhetők
vagyunk. És valószínűleg kicsi az önbizalmunk.
Egyszóval a féltékenységet besoroltuk a haszontalan és káros érzések közé. Holott, mint

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

minden érzésnek, a féltékenységnek is két arca van. Az emberek többnyire nem vallják

be, ha féltékenyek, mert kóros
és káros érzelemként élik meg,
pedig igenis van haszna!
Az igazi nő tudja ezt. Tudják,
hogy sokszor nem a hűség,
nem a meleg vacsora, nem a
gondoskodás az, ami mellettük tartja a férfit, hanem a
féltékenység. Mert az a nő, aki
másnak is tetszik, aki másnak
is kellene, vonzó. Vonzóbb,
mint az, aki otthon, háziruhában takarítja a lakást. Furcsa az emberi természet, sokszor akkor tudjuk értékelni
azt, ami értékes, amikor nincs,
vagy amikor elveszni látszik.
Ha egy kicsit őszintébbek vagyunk magunkhoz, kiderül,
mennyire legyezgeti a hiúsá-

Egyre tágabb lehetőségek: Autó

gunkat, ha tetszeni kezdünk valakinek, és ezzel felkeltjük partnerünkben a féltékenység érzését. Doppingoljuk, hogy újra
szeressen. Ez a játszma fordítva
is lejátszódhat. A férfi ugyanúgy
féltékennyé teheti a nőt. Csak az
indítékok mások. A férfiak többnyire sokkal kevésbé tudatosan
teszik féltékennyé a nőket. Ritkán gondolják végig, hogy tettük milyen következményekkel
jár. A pszichológusok kutatásai
alapján a féltékenység hosszú
távon nélkülözhetetlen, s azok a
megállapítások, melyek az emberi kapcsolatok romboló hatását hangsúlyozták, egyre inkább
megdőlnek.

Halász Judit új lemezzel
jelentkezik

É.E.

Hitellevél

Egy ismerős hang, egy kedves
arc: hosszú évek után Halász
Judit újra énekel nekünk.
Megint emberközeli, barátian
kedves albummal jelentkezik
a művésznő, aki ekképpen
nyilatkozott: mindig úgy terveztem, én teremtem meg
magamnak azt a világot,
amelyben jól érzem magam.
A lemez címe Minden felnőtt volt egyszer gyerek. A művésznő korábbi albumai közül
ki kell emelni a Kép a tükörben, a Micimackó és a többiek és a Vannak még rossz
gyerekek című, felettébb sikeres anyagokat.
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán
is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Becsöngettek
Az 1940-es 50-es évek iskolás korosztályú diákjai alig várták Szent
Egyed napját, szeptember elsejét. Aznap reggel végérvényesen véget
ért a nyári vakáció. Igaz, sokan szerették volna, ha ez a gond és tanulás nélküli idő karácsonyig is eltartott volna, hiszen olyan jó volt
fürdőzni, túrázni, hogy felőlük akár be is zárhatták volna az iskola
kapuját. Akik viszont hajdan a szülőknek segítettek és kapálás, aratás és betakarítás idején velük együtt izzadtak napkeltétől estendéig, már nagyon várták az első iskolanapi becsöngctést. Örvendtek a
hűvös osztálynak és egymásnak, s csillogó szemmel mesélték, hogy
bezzeg űk már részt vettek a család kenyerének (fejadagjának) előteremtésében. Eleibe kukoricakapáláskor, mint a többi gyerek a kacscsat szedegettem. Aratáskor kötelet terítettem, hordás, betakarítás
idején pedig a kocsit raktam vendégoldalra és irány a szérűskert, a
takarmányos. A szérűn a libafalkák elől őriztük a cséplés előtt álló
árpa- és búzakazlakat, nehogy megdézsmálják. Estefelé éppúgy
mentünk fürdeni a Tiszára, mint vasárnap ebéd után, családostól.
Vasárnap délelőtt fürdettük, úsztattuk a teheneket, hátukra ülve
meg a lovakat. Vacsora után dinnyét bicsakhögyeztünk, s egy kis
szaladgálás után máris eltettük magunkat, lefeküdtünk, mert sötét
volt még mikor kelni kellett. A városi diákságnak nem adatott a falusiakéhoz hasonló vakációs élmény, hacsak nem voltak falusi, tanyai rokonok, ahol belekóstolhattak a verejtékeztetö falusi, tanyai
„vakációzásba".
Jól emlékszem, nekünk nem volt nyári kötelező olvasmányunk,
ajánlott nem is egy, és volt - szintén ajánlott - naplóírás. Én is írtam,
és sajnálom, hogy elkallódott. A naplóírásért jeles érdemjegyet kaptunk, s aki szépen és hibátlanul írt, az dicséretben is részesült.
Ma már más a világ. Egy azonban maradt: ahogy nyár elején kicsöngettek és indulhatott a szünidő, úgy most becsöngettek, és ki-ki egy
osztállyal magasabb szinten gyarapíthatja tantárgyi ismereteit.
IFJ. LELE JÓZSEF,
SZEGED

Kerekezők helyzete Szegeden
Olvastam az újságban a kerékpározás mellett szóló 10 érvről. Én
kerékpáros lévén, egyetértek a
felsoroltakkal, egy kivételével.
„Veszélyektől nem kell tartani:
a kerékpározás
veszélytelen
sport, ficamra, törésre nem kell
számítani." Úgy gondolom, ez a
kijelentés nem igaz, főleg nem
Szeged kerékpárútjain!
A Stefániát átszelő kerékpárút
olyan gidres-gödrös, hogy kerékpáros legyen a nyeregben, aki néminemű gerincbaj nélkül megússza a napi zötykölődést. A Petőfi Sándor sugárúton kijelölt kerékpárút kísértetiesen hasonlít a
régi M7-es útra! A gerinc-összerázkódás, a fogból töméskiesés
veszélye itt is fennáll, ezért ne
csodálkozzon senki, ha a kerékpárosok visszaszoknak az úttestre!
Nem az út hibája, hanem az autósok figyelmetlensége veszélyezteti a kerékpárosokat az Oskola
utca felől haladva a régi hídon át,
amikor is a hídra jobbra kanyarodó autós - habár elsőbbségadás
kötelező tábla hívja fel a figyelmét
a kerékpárosokra - a lehető legritkább esetben áll meg, sőt: a túlélésért való harc mindennapos az itt
közlekedőknek!
A nagykörúton nem lehet kerékpárral közlekedni, teljesen
normális, mivel a többsávos főút
igen veszélyes. A járdák viszont
nem alkalmasak a kerékpárral
(kerekes székkel, babakocsival)
való közlekedésre, mivel nincse-

A dráguló tömegközlekedés miatt a diákok is szívesen kerékpár o z ( n á ) n a k a jó u t a k o n .

nek a kereszteződések átalakítva
e célra! Úgy gondolom, Európába
tartva minimum erre is figyelni
kellene. Főleg azért is, mivel a
körút járdája elég széles ahhoz,
hogy megfelezve a gyalogos és a
kerékpáros is elférhessen. Nem
kellene új utat építeni!
Más helyen, ahol nincs kerékpárút, az autóutak állapota keseríti el az arra közlekedőket.
Egy-egy mélyebb gödörbe, lyukba,
repedésbe kerékpárral belehajtva
nem túl veszélytelen a közlekedés. Mindez akkor tetőzik, ami-

Hatvanéves érettségi találkozó Makón
A közelmúltban kisszámú, de lelkes csoport
gyülekezett Makó egyik éttermében: az
1943-ban, a Csanád Vezér Gimnáziumban
érettségizettek csoportja, szám szerint öten.
Annak idején 29-en voltunk, de az Élet ide-oda
sodort bennünket. A hiányzók levélben jelentkeztek, ám egykori osztályunk nagy része már
csak a túlvilágról figyelhetett bennünket.
Ez a korosztály tényleg történelmi időket
élt meg: a II. világháború végét (1924-es születésű osztálytársainkat vitték katonának,
majd fogságba, amit évtizedekig elhúzódó betegségek követtek), az orosz megszállást (lelkünket mozsárba törte), a Rákosi-Kádár
rendszert, végül a rendszerváltozást, amely
minden eddigi értékítéletünket a visszájára
fordította (fordítja?...)
A szép nyárvégi napon ezek szóba sem kerültek, csak a sok régi szép emlék, név, esemény röpködött, szeszélyes tűzijáték módjára. Őszintén örültünk egymásnak és gondolatban visszaszálltunk a régi alma mater falai

közé, ahol tanáraink európai műveltséget
csepegtettek - olykor konok - fejünkbe. Akkor az érettségi komoly rangot jelentett. Aki
közszolgálatba készült, már állásba mehetett. Az egyetemeken nem volt felvételi: később hullott ki az „alja". Fiatalabb tanáraink
pertut ittak velünk a vizsgák után, és lehetett
dohányozni. Az érettségi bankettünket nem
engedélyezték (elsötétítés volt), így titokban,
az ipartestületi vendéglő belső termében jöttünk össze. Itt a fogadkozások és az örök barátságok megkötése után indult az igazi ballagás: a szerenádok végtelen sora, Fátyol
Miskáék kíséretével. Összes tanárunk, tanárnőnk, lány osztálytársunk sorra került már virradt, amikor Ferenczy Juditnak szerenádoztunk a megyeháza előtt, ám apja, az alispán úr, kikérte magának a nótát, „macskazenének" minősítve produkciónkat. Nem
vettük tragikusan, inkább nevettük a paprikapirosan gesztikuláló főbeamtert (no meg:
volt is némi igazság kritikájában...).

Mostani találkozónk tárgysorozata Fazekas
)ancsi tiszteletbeli osztályfőnökké választásával kezdődött (egykori osztályfőnökünk, a
legendásan szigorú Kovalik Antal tanár úr
már rég megpihent), hiszen ezt és az összes
eddigi találkozót ő hozta össze, az utóbbi időben megromlott egészségi állapota ellenére.
Határozat született, hogy ezután 2 évenként
találkozunk. A távollévők leveleinek felolvasása után a közös ebéd következett; megint
sok emlék felidézésével: Emlékszel? Ott voltál? Tanárainkról hálás szeretettel, megbecsüléssel szóltunk, pedig annak idején nem
voltunk mindig „angyali jó gyerekek".
Lassan elfogyott a téma (meleg is volt nagyon), hát elbúcsúztunk 2 évre. (De akkor
mindenki itt legyen!) Egy felejthetetlen szép
nap emlékével ráztunk kezet. Ki a temetőbe,
ki a Maros-parti cserkésztalálkozóra igyekezett; de tudtuk: egy család tagjai maradunk
továbbra is.
DR. KISS ERNŐ

A füvészkert elbűvöli a látogatókat
Vendégeim érkeztek a németországi Gadebusch városából. A kis
városnak
számító
település
messze északon, a Balti-tenger
közelében fekszik, így éghajlata a
tenger hatására nem olyan szélsőséges, mint a mienk. Télen a
mínusz hőmérséklet 18 fok volt,
a nyár is hűvös.
Rövid beszélgetés után érdeklődtem, mit szeretnének látni rövid szegedi tartózkodásuk alatt.
A füvészkertre esett a választás.
Kissé szorongtam, hisz tudom,
hogy 1999-ben belvíz, 2000-ben
aszály, 2003 tavaszán a mínusz
25 fok hideg és a beszabadult
őzek hatalmas kárt tettek. Félelmem ellenére ők nem csalódtak,
alig győzték dicsérni már a bejáratnál található galambdúcos
székely kaput, a kertismertetö
táblát. Később aztán bejárták az
egész kertet, üvegházakat. Csodálkoztak, hogy itt a nagy magyar Alföldön nemcsak az ország
különböző növénytársulása, hanem Afrika, Ázsia, Ausztrália,
Amerika jellegzetes növényvilágának egyes képviselői is megtalálhatók. Virágoztak még az
üvegházban és a szabadba kirakva orchideák, az indiai lótusz. Az
üvegházban a filodendron, a
monstera, a papagáj virág kékkel
díszített narancsszínű virága.
Idei termések lógtak a törpebanánon, a kakaófán, a feketeborson. Megcsodálták a csen-

így ezek a faóriások csak nekünk
tűnnek hatalmasnak, őshazájukban 30-100 métert is elérnek
és egyes példányok 2-3 ezer évet
élnek. A luc, az erdei fenyők, selyemfenyők sajnos elég betegek.
Az esett rosszul, hogy sétánk
közben az egyik bodzabokor mellett volt egy tábla, én nagy biztonsággal mondtam a magyar és
latin nevet, vendégeim ellenőrizték és az mondták: nem, ez nem
bodza, ez boróka. Kiderült, egy
csintalan látogató a borókától elhozta a tájékoztatótáblát és a bodza mellé szúrta. „Tévedésemet"
megbocsátották, miután még elvezettem őket a madárodúkhoz,
A színes növényvilág kellemes látványt nyújt. Fotó: Gyenes Kálmán ahol hosszasan magyaráztam
nekik, hogy ezeket nem fészkedes-óceáni szigetvilágból szár- lenére elég szép számban virág- lésre rakták ki, hanem iskolapélmazó számtalan változatban vi- zott. A kis Veronica legalább 10 daként, hogy hogyan kell elkészírító mályvacserjéket, hibiszku- fajtát megszagolt, és hosszasan teni egy cinke, rozsdafarkú, búszokat, cikászt és csavarpálmá- gyönyörködött szín- és forma- bos banka vagy bagoly odúját.
kat. Bekukkanthattak a kaktusz- gazdagságukban. Olyan részeket Hogyan kell megvédeni a fészket
ház zárt üvegajtaján, gyönyör- is felkerestünk mint a sziklakert, a macskák és egyéb ragadozók
ködtek a páfrányház dús, válto- a nyugat-dunántúli égeres erdő, támadásától. Elmondtam kedves
zatos növényeiben, a pálmák le- alföldi fenyves, kaszáló, a gazda- vendégeimnek, hogy az egyeteveleiben. Virított a bugenilla ne- sági növények, a gyümölcsös- misták, főiskolások tanulmávű kúszónövény, melynek buga kert, a borókagyűjtemény, ahol a nyait segítik, mellesleg belépődíj
turtjei, felleveleinek sötétlila szí- virginiai borókától a kínai boró- ellenében mindenkinek látogatne minden tekintetet vonzott. káig számtalan hazai borókafaj is ható. Jó ötletnek tartanák a lepTélen fóliával fedett áloék, eufor- él. Közös bennük, hogy toboz he- keház felállítását zoológusok és
biák, cereusok, opuntiák most lyett bogyótermésük van. Az ős- látogatók örömére. Annak örüfólia nélkül a tűző napon viríta- fenyők közül a hegyi mamutfe- lök, hogy több mint ezer kiloménak. A fügekaktuszok terméssel, nyőt, a mocsárfenyót és a Kíná- teres utazásukkal viszik Szeged
az oszlopkaktuszok bimbókkal ban fellelt szecsuani ősfenyő ha- és a füvészkert jó hírét.
örvendeztettek bennünket. Száznál többfajta rózsa a forróság el-

talmas példányait csodálhattuk
meg. Nyolcvanéves a füvészkert,

HEGYI GÁBOR,
SZEGED

Fotó: Kantok Csaba

kor eső után a gödrökben megáll a
víz, és a gyanútlan kerékpáros belehajt, minek utána megindul
benne az összes belső szerve,
majd rendezgetni próbálja útja
végéig -, ha van olyan szerencséje
és nem bukfencezik egy nagyot.
És a bukfenc. Megadatott,
hogy Nyugat-Európa kerékpárútjait is kipróbálhattam. Sima, tökéletesen kijelölt utakon tudtam
kerekezni, figyelmesek az autósok a kerékpárosokkal szemben
és természetesen fordítva is! De:
mindenki hord kerékpárossisa-

kot! Javaslom, hogy itthon is tegyük ezt meg! A kerékpáros-baleseteknél leggyakrabban a fej sérül. Ennek ne tegyük ki magunkat, főleg akkor, ha van védelem!
Gondoljunk csak a régi hídra, ha
netalán véletlen elesnénk, akár a
járdán megyünk, akár az úttesten! Milyen magas a járda széle!
Az újszegedi Ligetet átszelő kerékpárút sem a simaságáról híres. Úgy gondolom, lehetne sorolni napestig, mivel nem tudnék egy olyan kijelölt kerékpárutat sem mondani Szegeden,
aminek a minősége egy kicsit is
megközelítené az általam ismert
nyugati kerékpárút minőségét.
Egyet jó lenne, ha az illetékesek meghallanának: nem elég
sárga színnel kijelölni a kerékpárosoknak szánt közlekedési területet, annak minőségével is foglalkozni kellene! És, hogy nehogy
azt mondják, hogy a jelenlegi városvezetést marasztalom el - mivel én teljesen pártatlan vagyok
- , azt el kell mondanom, hogy
már évek óta, ilyen-olyan politikai városvezetés mellett sem történik semmi e téren! Pedig milyen jó lenne, ha történne, mert
akkor biztos, hogy a cikkben tett
másik kilenc állítást betartva, az
emelkedő benzinárak ellenére,
vigyázva városunk levegőjének
tisztaságára (nem szennyezve azt
tovább), élvezhetnénk a drótszamáron való közlekedés számtalan előnyét!
SZ. E., SZEGED

Ki tévedett és ki akar
megtéveszteni?
A lap szeptember 10-i számának Postabontás rovatában Havránek
Ferenc hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő A bocsánatkérésen túl címen jelentette meg újabb személyeskedő hangvételű írását,
Alapkőletétel - kis hibával című cikkérc adott válaszunkkal kapcsolatban, mely a Móricz Zsigmond utcai telekügylet valós részleteit kívánta feltárni.
A magam részéről szívem szerint figyelmen kívül hagynám a képviselő megjegyzéseit, azonban ezt nem teszi lehetővé az a körülmény,
hogy Havránek képviselő tényferdítő beállításai és félrevezető következtetései a város érdekében munkálkodó vezetést és annak szándékait hamis színben tünteti fel.
Egyetértek Havránek képviselővel abban, hogy mindenképpen jogos igény, hogy aki tévedett, az valóban ismerje el azt, különösen akkor, ha tévedése miatt, nagy nyilvánosság előtt helyez helytelen megvilágításba tényeket, közismert személyeket.
Korábbi levelünk kiegészítéséül nézzük tehát az események sorrendjét és azok hátterét úgy, ahogy valóban megtörténtek. Való igaz,
hogy az önkormányzat már régebb óta foglalkozott az említett telek
eladásával, azonban abból, hogy a korábbi években milyen adásvételi
ár került kialakításra, nem lehet következtetéseket levonni egy későbbi időszakra, figyelemmel az ingatlanárak emelkedésére.
A vitatható adásvételi szerződés megkötésére az okiratok szerint
2000. december l-jén került sor. Érdekes körülmény, hogy a vételár
kialakítását nem előzte meg szakértői értékbecslés, csak a vevői ajánlat állt rendelkezésre és az is, hogy a szerződés megkötésének dátuma
a városban 2000. december 3-án megtartott időközi választást megelőző utolsó munkanap, amikor is még eljárhatott a választást követően leköszönő ideiglenes vezetőség. Amennyiben az ügylet megfelelően volt előkészítve és megalapozott volt, számomra érthetetlen ez a
fajta sietség.
Az időközi választást követően megalakult közgyűlés vizsgálta a
megelőző időszakban történt intézkedéséket, s ennek során jutott arra az álláspontra, hogy a Móricz Zsigmond u.-i telekeladás körülményeit is feltárja. Az elvégzett forgalmi értékbecslés eredménye arra
engedett következtetni, hogy az ingatlant áron alul értékesítette - a
polgármester távollétében - az akkor intézkedésre jogosult alpolgármester.
Ezt követően, a közgyűlés határozata alapján indultak hatósági eljárások a felelősség megállapítása érdekében. Abból a tényből, hogy
az első fokon eljáró bíróság nem állapította meg az értékaránytalanságot, nem következik az, hogy az adásvétel minden tekintetben
megfelelt volna a jogos elvárásoknak, a városi vagyonnal kapcsolatos
gondos gazdálkodás követelménycinek. Ennek okán a megindított eljárást az önkormányzat tovább folytatta. Ebben a szakaszban kereste
meg a vevő jogi képviselője az önkormányzat jogi képviselőjét és tette
meg ajánlatát arra vonatkozóan, hogy követeléseink kompenzálására
engedményeket kíván tenni. A tárgyalások során a korábbiakban
megjelölt vételárhoz képest mintegy 15%-os növekményt könyvelhetett el a város.
Nekem mint polgármesteri jogkört ellátó alpolgármesternek azt is
mérlegelnem kellett, hogy az önkormányzat részéről a per további
folytatásával a csőd szélére sodrunk - a megegyezés hiányában - egy
építőipari céget, mely több vásárhelyi családnak biztosítja a megélhetését.
Mindezek alapján úgy érzem, könnyen eldönthető, hogy ki járt el
helyesen, aki kellő előkészítés és megalapozottság nélkül, kihasználva döntési pozíciójának utolsó lehetőségét, nagy sietve kötött szerződést, vagy aki, közgyűlési felhatalmazas alapján, a város érdekeinek
megfelelően érvényesíteni kívánta és tudta is a vagyongazdálkodással
szemben támasztható elvárásokat.
Azt, hogy ki tévedett vagy ki akar megtéveszteni, korábbi tényfeltárásunk és mostani kiegészítéseim alapján döntse el a kedves olvasó.
ALMÁS i ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 18.
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Bombázó ár, gazdag felszereltség
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I SUZUKI

Legyőzhetetlen
ajánlat a Suzukitói

Wagon R+
1 9 9 0 O O O Ft-tól,
most akár 1,3 literes
motorral is

A j á n l a t u n k a készlet erejéig
érvényes, a részleteket keresse
a Suzuki-márkakereskedésekben.

S U Z U K I . Tudjuk, mi számít.
Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely, SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199 • Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Sárosi u. 11. Tel.: 62-493-369 • SUZUKI
SZENTGYÖRGYI KFT. Dorozsmai út 17-19. Tel.: 62-554-300 • VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. Algyői út 65. Tel.: 62-473-000 • Szentes, BUDAFER RT. Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-311-211

Végtelenül jó ajánlatok

...már 10 éve!

Domestos

Frosch

Nivea Visage

Garnier Fresh

házt. törlőkendő u t á n t ö l t ő , 40 db

kézi mosogatószer

Q10 r á n c t a l a n í t ó

24 órás h i d r a t á l ó arc

+ ajándék

duplacsomag

nappali arckrém

krém, 50 m l

»

Cif ablak- és

„

B K j f f i j ß l N
*""
1 dir

üvegtisztító
törlőkendő!
20 d b

2 x 1 liter

^

^Jmád
1

I

7

j j J

50 ml + ajándék

+ ajándék

v i t a m i n o s arc-

Synergie

krém! 50 m l

arctisztító

Ou»i>
SVNtKUll

•

mar.

jGamter

150 m l

W.\

/csomag
Friskies

Hakle Kamille

Complete Balance száraz

3 rétegű t o a l e t t p a p í r

kutyaeledel, 2 x 5 0 0 g + ajándék

6 tekercs

Active száraz kutyaeledel!

+ nedves t o a l e t t p a p í r

500 g

70 db

/csomag

mit

Kannue

KHWMM.

riskieS
FrískieS

/csomag

10 EV HUSEGES BARATSAG!

Szeptember havi nyeremények:

Válasszon

t
}

magának

dm barátnőt,

ajándék!

szavazzon

és nyerjen!
Év végi

főnyeremény:

párizsi

bevásárlókörút

2 fő részére, 2
forintos
/csomag

millió

bankkártyával!

www.dm-drogeriemarkt.hu

- 2 fős wellness-hétvége a NaturMed
Hotel Carbona"" szállodában,
- 2 db LG színes televízió,
- 10 db 10.000,- Ft értékű dm
gß
ajándékutalvány,
- 10 db Braun botmixer,
Ä / f p ^ - 10 db L'Oréal ajándékcsomag,
i i B j i - 6 db Parfüm ajándékcsomag,
Wt' i L /
' 1 0 ^ vit® 4 ' 3 ajándékcsomag,
- 10 db Swiss Formula
W M
ajándékcsomag

" O e r FONTOS Vfo

A rendelkezésre álló akciós készlet korlátozott mennyiségű, ezért akciónk 2003.09.18-tól, csak a készlet erejéig érvényes! Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben!

14

«
Albérletet keres

• ELEKTRONIKAI műszerészeket,
autóvillamossági
szerelöket azonnali kezdéssel felveszünk Tel: 06-70312-69-26
Budapest
(25190959)

Albérletet kínál
á M r t

kínál

Autó
Bútor

• GYÁRTÓSORI összeszerelő munkára* azonnali kezdéssel keresünk nöi, férfi
betanított munkaerőt K i e melt bérezéssel. Vas és Zala
megyei
munkahelyre,
szállást
biztosítunk Tel.:
70-544-32-13, 30-598-8821, 70-559-05-04
Budapest (25190956)

Egészségügy
Elveszett

Egyéb
Építőanyag
Gazdit keres
Hagyaték
Hirdetmény

• KŐMŰVESEKET, b u r k o lókat. segédmunkásokat felveszek 20-9669-592. Szeged (25069961)

Járműalkatrész
Kieg. munkát kínál
Kónyv

M KŐMŰVESMUNKÁBAN
vagy betonelemgyártásban
jártas segédmunkásokat felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. 06-20/9255954 Szeged (2519H29)

Közlemény
Magánház
Növény
Panellakás
P. nz, é r t é k p a p í r

M PULTOS MOSOGATÓ állásba nöi dolgozót keresek
Szeged
06-30/9786-384
(25090628)

Regiségek
Ruházat
Szakképzés

M SEGÉDMUNKÁST alkalmaznék
kőműves
mellé
Szeged:
06-30/9786-384
(25090626)

Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam

• SZOBAFESTŐKET kft
azonnal
felvesz
06-30943-8252, Szeged. (25191071)

J é g l a e p i t é s ü lakás
Üzlethelyiség

Tüi mén* takarmány

M VASALÓGÉPEN (henger)
dolgozó, gyakorlott személyt
felveszünk mosodába. 62/
488-940 (25190985)

¡Vendéglátás

1

Albérletet keres

M ÉPÍTŐIPARBA s e g é d
munkást és betanított lakatost felveszek azonnali b e lépéssel. Tel.: 06-30/3352818. (25190991)

• ZSOMBON 22 éves lány
albérletet keres. 63/453
143. (25190945)

2

Albérletet kínál

M ÉPÍTŐIPARI kfl segéd
munkásokat alkalmaz J e lentkezés munkanapokon 7 16 óra között. Szeged, ösz
U. 43. SZám. (25191025)

• SZEGEDEN, Rigó utcában Belvároshoz közeli. II.
emeleti, új. üres. 3 szobás
lakás hosszú távra, garáz;
zsal kiadó 06-30/3307-465.
(25069904)

H TELEFONOS ü g y e l e t i
munkára érettségizett, fiatal
férfi munkavállalót keresünk
(munkaidő: 16-08. háromnaponta). Alapfokú számítógépes ismeret szükséges
Jelentkezés: írásban, kézzel
Irt, lényképes önéletrajzot
mellékelve, fizetési igény
megjelölésével "Megbízható
025191311" |eligére a kiadóba. (25191311)

• ÚJSZEGEDEN, városhoz
közel kiadó négyszobás
(120 nm-es) lakás garáz:
zsal. hosszú távra Irodának
is alkalmas. Érd.: szept 18tól. 20/9-451-701. (24969150)

3

Állást kínál

TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden, szeptember 22-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

Az I l i i d » ét n iirmS
rovillhbM |iv»«1jt)l
az MÁNTÁ* laHtaialétél.

4

M CITROEN Picasso 2.0
HDi, 2001-es. ezüstmetál,
klímával, szervizkönyvvel eladó 70/3391-822. Szeged.
(25090418)

• JÁTÉKTEREMBE beirónöt
felveszek. Szeged: 06-30/
978-63-84 (26090630)
• EGY mellékállás fehérnemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon alapkollekciónkból! Kereset: 30- 50 000 FI/
hó 06-25/522-885. 25/522886. (25090473)

M FORD Transit 2 50. halszemélyes eladó. 06-701
311-95-38 (24969368)
M NIVA I 7 i - t v e n n é k 5
évesig.
06-20/368-3367,
Kecskemét. (25191043)

R O E T E S -

• ONSTOP TELEFONOS H I R 0 E T E S FELVETEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u
5

Bútor

1 2 Hagyaték

H ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA.Körút
Fiégiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24686000)
M ANTIK bútorok, régiségek, tollnemút, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali
fizetés,
vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324.
30-3837116, Szeged. (24887713)

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.

M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. 62-489603. (24887796)

6

Megrendelhető telefonon:

„

62/271-407

I

Építőanyag

Egészségügy

M PIKKELYSÖMÖR leghatékonyabb kezelése gyógyközpontban!
62/431-422
(Szeged). (25090600)

7

CSEMPEBOLT
PADLÓLAPOK

8 0 0

8

Egyéb

WxJÎi

[VASAK 20-400H

M É R E T R E VÁGVA IS !

062/541-770

FRISS ÉLŐ PONTY
670 Ft/kg áron
a FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szomhaton S - l 4 óra között.
A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk, filézzük.
Érdeklődni lehet
s
a 62á61-444-es
f
telefonszámon.
™
A z ap*-óhir<letés«k
tartalmáért a kiadó
nem váltai
fetalósségati

FALBURKOLOK

Ft/m'-től

Ujueged, 5zent-Gyôfgyi L u. 53.
Tel : 418-374

Elveszett

M HÓDTÓI Szupermarketben szeptember 15-én e l tulajdonított
irattárcámat
benne lévő, fontos egészségügyi papírokkal, iratokkal
kérjük visszajuttatni a benne
lévő címre! (25191097)

hogy jó erőben, egészségben
Feleséged,

must töltötted

még sok szép

he

évet,

köszönthessünk

Téged!

gyermekeid.

PALOTÁS

cf/ra/uÁí/un/c

JÓZSEF

M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 6 2 471-882, 06-20/3345-171,
Szeged (25089710)
M SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru b é relhető 62-484-133, 6 2 467-724,
munkanapokon,
Szeged (24887644)

M A TAPPANCS közvetítésével gazdit keres (ideiglenes befogadótól) egy fiatal
szibériai husky, akit 13-án,
szombaton találtak a Párizsi
kőrúton. Eredeti vagy befogadó gazdi jelentkezését
várjuk. Érd.: 06-20/989-0461. (25191364)
M SEGÍTSETEK r a j t a m !
Aranyos, 4-5 hetes németjuhász
kiskutya
vagyok,
mégis kitettek az utcára
Ezért szerető gazdit keresek. kinek hűséges társa és
barátja leszek. Hívjatok: 30/
535-90-30.
Szeged
(25191384)

ROZÁLIA
55. házassági
évfordulójára

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

50.

C jrömlamny

szemünkben,

Könnyeiteket

letöröljük, bánataitokat messze

Karjainkkal átölelünk, mert mi Titeket nagyon
A család

kerül s o r , a h o l gyári

Nysa, Robur, IFA
alkatrészeket £
lehet m e g v á s á r o l n i . S
Érdeklődni lehet:

munkanapokon 8 14 óra között
a 627488-388/23 telefonszámon.
M WARTBURG gépkocsi tetőcsomagtartó és kisebb
gépkocsitartozékok igen jutányos áron eladók. 62/443048, Szeged. (24989184)
15

Kieg. munkát kínál

M MINDENHAPI e m b e r e k nek nem mindennapi kereseti lehetőség, pedagógusok, eü.-i dolgozók részére
Tel.: 62-540-188 (Szeged).
(24988241)

• HASZNÁLTKÖHYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Kőrút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (24888009)
M KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u 13-15.
Tel.: 62-423-325. (25090268)

Ól

RUHÁZAT

VÉ6HIÁRUS•TÁSA

a Rókusi M ű t . Házban
(Szeged. Kossuth I.. sgl. 53.)
ina t s holnap. * - ! 7 ótáic.
Farmerük. nadiagnk. kabát,á. pólók,
kosztümök, óllónyók. pulcsik
NAGYON OI.CSÓN.
EXTRA M E R E T E K B E N IS!

3

Szépségverseny
27.. 19.00 h
Pécsi Ifjúsági Ház
Jelentkezés feltételei:
- min. 80 kg tntsiüy
I. . | 7|| ~l«I 1 Cfilminii

szeretünk.

Válogató szegedi helyszíne,
időpontja:
Juhász Gyula
Művelődési Központ
6720 Szeged.
Vörösmarty u. 5.
2003. szept. 21.. 16.00 lg
Ltd.: Árvái Mónira
•MiuÁMat! iMTanJnai/il
művészén vezeronei
06-30/9765-411

1 8 Magánház
• AZONNAL beköltözhető,
felújított, 2,5 szobás, összkomfortos, gáz- és vegyes
tüzelésű, központi fűtéses,
gazdálkodásra,
kertészkedésre, fóliázásra alkalmas f
holdas területtel ház eladó.
Irányár: 6,2 M Ft. Érd.: 15
órától, 62-297-122. Kiszombor (25191135)
H BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-0474. (25190788)
M SZATYMAZ, Juhász
Gyula u. 4. sz. alatti. 110
nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos ház 304 négyszögöles telken, 10,5 M Ftért eladó. Telefon: 06-70/
216-49-41. (25191246)
• SZEGED, M a r s t é r h e z
közeli, 6 szobás családi ház
igényesnek eladó 06-2097-60-785. (25191027)
• ÓCSÁN kúria 50 éves.
400 négyszögöles, kétgenerációs ház 30.000.000-ért
eladó. Parkosított, csatorna, víz, gáz bevezetve. 0 6 20-9422-070. (25191081)

M APRÓ levelű fikusz, zöld
és cirmos, 2 méteres eladó
Érd.: 30/268-3042. Hódmezővásárhely. (25190652)
M GYÖKERET v á s á r o l o k
földjében
Makó, Szilágyi
Dezső 46/A.
06-20/3139177. (25191107)
M GYÖKERET földjében v á sárolok. Érd.: 06-20-3440993. (25089823)
a KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szőreg. Magyar u. 214 Tel.:
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor!
(24685501)
H PIROS vajretekmag e l a dó.
Tel.: 76/372-515.
(25191076)

» VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádn. Kárász v. A 06-20/321-44»

1»
•¿Jrapp^l
Napilapjainkban
(eladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!

11998004-04214410-lOMMtl
2 6 Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól. 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24887787)

2 2 Régiségek
M ABLAK, ajtó szigetelése,
redőny, reluxa készítése,
M ANTIK BÚTOROK, FEST
javítása garanciával. 06-70/
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
2507-700 (25190973)
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes ha- M AKCIÓS | á r d a - , k a p u 06-30/
gyatékok
felszámolása bejáró-aszfaltozás.
azonnali
készpénzfizetés- 468-4984. (25090707)
sel,
díjtalan
kiszállással.
M AKCIÓS új típusú REDŐSzeged, Tisza Lajos krt 59.
NYÖK, RELUXÁK s z a l a g Körút Antikvárium és R é függönyök, harmonikaajtók.
giségkereskedés
62-315Égető
árnyékolástechnika.
322, 30-9558-979. (24888011)
06-62-489-603,
06-70M RÉGISÉGEK vétele. Sze- 3168-817. (24887800)
ged, József Attila sgt 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
HORUKK-SPEED BT.
(23976952)
M RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, l e het romos is. Festményekel,
porcelánokat, órákat, toll—
nemül, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 0 6 - 6 2 216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24887657)

2 3 Ruházat

Nrfljilt inLr.i7.lrl Irl ijn mil i

HIHI) CIFOBOLT.
Krimit il H í r / j á r n a

FÉKFI-, KÍI, (iVKIKk-l
l i P Í Í k ÉS P I P I I S i l k . s
I íb: Xirffi Mili S. i!l. fi.
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Szakképzés

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számithat
„., mindennap
Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058
M DUGULASELHARITAS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012. 0 6 30-9-550-537.
Szeged
(24583767)
• LAKSPED, KÓLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 30-6304690 (Szeged) (24989011)

H REDŐNY, RELUXA, szaM INGATLANKÖZVETÍTŐ/ lagfüggöny, harmonikaa|tó,
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
indul
Szegeden
Vizs- VAL Csongrád megyében
gáztatás, valamint részlet- 62 401 318, 62-555-796.
fizetési lehetőség Tel.: 62- 06-30-271-9697 (24887849)
544-179, 06-30-358-6664
• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt.
Kovácsné
(Ny. sz.: 0 7 Redőny, reluxa, szúnyoghá0493-02). (24887613)
ló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása. 62-449029,
06-70-311-79-15.
(25089605)
m SZÁMÍTÓGÉP , M O N I
M Ü V E G E Z É S , képkereteTOR , NYOMTATÓ JA VI
zés! S Z I L Á N K " ! Szeged, TeTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
réz u. 42. Tel.: 62/425-555.
62-458-567
Szeged
(24969347)
(24988260)

l±-ëMmimmmî

Az előfizetéssel
u
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen hívható
ZÖLD számon
tehetik meg.
0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1
Szombatonként a 466-847-es fővonalon.

azonnali belépéssel

gyakorlott varrónőket
keres klimatizált varrodájába
síkkötött termékek megmunkálásához »
két műszakos m u n k a r e n d b e , kiemelt
bérezéssel, útiköltség-térítéssel.
Jelentkezés:

Szegedi Fonalfeldolgozó Rt.
Jci0

Szeged, Tavasz u. 2. Tel.: 62/554-049

4

Autó

ŐSZI-TÉLI
— 3 0 %
Na üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati irodáinkat vagy hirdetőirodáinkat!

2 1 Pénz, értékpapír

— DL? I OTT OTT I O . W i e v

6 7 2 4 Szege4Í,
K o s s u t h L. s g t . 4 5 .
A CAR
Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . 1 «vw.renEocnr.xxegsd.hu

űzzük.

H SÁROSI u. 2.. 6. emeleti.
1+2-es, kockakonyhás, h i deg-. melegvízórás, hőmén)
nyiségmérős panellakás kábeF-internet elérhetőséggel
eladó. Irányár: 7,5 M Ft.
Egész nap: 0 6 - 7 0 - 2 3 - 6 5 892, 15 után: 62-493-355.
(25191218)

A SZEGEDI SZEFO RT.

Sok örömöt

szívünkben.

2 0 Panellakás
M GAT utcában, frekventált
helyen 55 nm-es, első szinti. felújított lakás készpénzes
vevőnek eladó 06-30/2577344, Szeged. (25191118)

2003. szeptember

és boldogságot
kívánok

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

Állást kínál

születésnapod.

szívvel,

határtalan szeretet

alatt lévő telephelyén

raktárkiárusításra

felejtsd...

küzdelemmel,

ma Titeket örömteli

6 7 2 5 Szeged,
K e n y é r g y á r i ú t 1. sz.

Sumi1{ám!

D r á g a M a m i i b a és T a r i f a . '
Elszállt) évek tele

Szegedi Sütödék Kft.

Ma van

j B Ó Z S Ó

Köszöntünk

E 4 Járműalkatrész

születésnapja alkalmából köszönti
a Mojzes és a Lesti család.
Boldog születésnapot!

a

Ducik Szépe

M DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége é r tesíti fogyasztóit, hogy a
Kábel Tv szerelés miatt
2003. szeptember 23.-tól
október
01.-ig,
naponta
7.00-16.00 között időszakosan áramszünetet tart a
község
egész
területén.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését (25191131)

1 6 Könyv

ekete József
úrnak.

SZABÓ

V. Magyar
Országos

M HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemút
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! V i dékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324.
30-383-7116,
Szeged.
(24887715)

1 0 Gazdit keres

;

El ne

KEREKEBB A VILÁG!

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

Ijszegedre, a Cinke utcába

Születésnapot

LEGYEN T Ő L Ü N K

1 3 Hirdetmény
9

Boldog

az 50. évet. Kívánunk

(ízeaetrígzíti is)

Apróbörze

Gratulálunk

Szerető férj, édesapa Akit szeretünk,

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 18.

•••••^•••••HMMMMHMMMIMMMMMH^^MMMMMHMMHIMHHHMMBHHHMMMÍ

Autó

M AUDI 80 1.6 benzines.
1980-as, 1 év műszakival,
zöldkártyával, jó állapotban
eladó Ár: 180 E Ft. Érd.:
06-30/911-34-73.(25191005) '

• AZONNALI b e l é p é s s e l
keresünk: NC esztergályosokat. NC forgácsolókat. NC
marósokat, kovácsokat, fúrókat Tel.: 70-541-86-69
Budapest. (25190960)

H I

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti díjából.

^jaajit&ttttfe» t a s i a a a u t s x
33

3133111373
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Közlemény

A DÉMÁSZ Rt. Makói Üzemeltetésvezetösége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón oszlopáthelyezés miatt
• 2003. szeptember 29-én, 8-16 óráig Makón, az Aradi utcán, a FÉ6gel szemközti tanyában a buszmegálló mellett, illetve a kapitális horgásztónál áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértését köszönjük.
025191075
A DÉMÁSZ Rt. Makói ÜzemeltetésvezeMisége értesíti Tisztelt
Fogyasztóit, hogy Makón. 0,4 kV-os hátózattetújrtási munkák miatt
• 2003. szeptember 29-én, 8-16 érül Makón, a Kassai utcai tr állomás ellátási
körzetében a Hargita utcában 9 számtól 19. számig és 10. számtól 24. számig,
a Székely utcában 11. számtól 19. számig és 12. számtól 20 számig, a
Kolozsvári utcában 21. számtól 45. számig és 22 számtól 48. számig
ARAMSZ1MET lesz. Fogyasztóink megértesét köszönjek.
2S191077
A DÉMASZ Rt. Maköi Üzemeltetésvezetösége értesíti Ttsztelt Fogyasztóit, hogy Makón kábeltelevíziós hálózatépítési munkák miatt
• 2003 szeptember 26-án, 8-16 óráig. Makón a Hargita utcában 9. számtól
19 számig és 10 számtól 24. számig, a Székely utcában 11. számtól 19. számig és 12 számtól 20 számig, a Kolozsvári utcában 2 számtól 48. számig
és 1 számtól 45. számig, a Munkás utcán 1. számtól 47 számig és 2. szám
tói 40. számig, a Tátra utcán 2. számtól 46 számig és 1 számtól 45. számig,
a Késmárki utcán végig, a Kassai utcán 12 számtól 20 számig és 3. számtól
9 számig, a Szemháromság utcában 2 számtól 42 számig és 1 számtól 41.
számig áramszünet lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük. ¿5191079

•

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 18.
2 7 Tanfolyam

Tanúsítási szám: 074)041 -02
- Pii. és számviteli ügyintéző
OKJ 52 3432 04
- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelöknek
Vizsgakedvezményekkel
OKJ 54 3436 04
- Minőségbizt. felülvizsg.
és t. OKJ 53 5401 05
- Tb. ügyintéző
§
OKJ 52 3435 05
- Tb. szakelőad»
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzésre saját
vizsgáztatási jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami
díj 30%-a az adóból
visszaigényelhető!
A. sz.: 0036
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Métey u. 6/B.
Tel.: 62-420-652,
481-060

perfekt
• 3()%-OS szja kedvezmény
nyel ABC-eladó,
ruházati
eladó,
pénztárgépkezelő,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unicornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22..
06-62-481-928.
(24887573)
• ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál! B e i ratkozás szeptember
1018-ig 15-18 óráig, a S á g vári Gimnáziumban (Szeged, Szentháromság u. 2.),
62-424-766,
30-359-3339,
www.sterlinghouse.hu.
(25089610)
• ANGOL/NÉMET n y e l v vizsgák helyben. B e s z é d centrikus
nyelvtanfolyamok
kezdőktől felsőfokig. G y e r mektanfolyamok,
Business
English, Wirtschaftsdeutsoh.
Bábel Nyelvstúdió Szeged,
Szilágyi
2.
62-437-522
(24786590)

• KISFESZÜLTSÉGŰ kábelszerelő O K J - s tanfolyamot
indít a Novit Bt. 0 6 - 2 0 / 9 6 6 42-79. (25190995)
• ASIS O k t a t á s k ö z p o n t
alapfokú, intenzív, 50 órás
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI t a n folyamokat
indít
hétvégi
képzésekkel. Az oktatás 6 ránként 600 Ft, részletfizetés igényelhető. Információk:
0 6 - 3 0 / 5 7 1 - 2 0 - 6 7 . (25090525)
• 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 előkészítő
tanfolyamok indulnak C O REPETA Bt.-nél.
62/422359, 62/424-070/142 m e l lék. Szeged, Attila u. 17-19.
e-mail:
co-repeta@freemail.hu (25190860)
• GYÓGYPEDAGÓGIAI aS2
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől szombatonként Szegeden, a Széchenyi G i m náziumban (Felső Tisza-part
25 ), 6 2 - 4 7 5 - 5 7 4 , 0 6 - 3 0 6 2 6 - 7 1 71. (251908851
• KÖRNYEZETVÉDELMI
szakelőadó O K J - s
tanfolyamot indít a Novit Bt. 0 6 20/966-42-79. (25190996)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKATANFOLYAMOK a MERLIN
Stúdiónál! 350 Ft/óra. S z e ged. 62/424-314, 30/9073654, 0 6 - 0 2 2 0 - 0 2 . (25190853)
2 8

Téglaépítésű lakás

• KÁLVARIA térnél ( R e mény u. 3.) társasházi lakások 2004-es építéssel l e köthetők. 6 2 - 4 6 1 - 9 5 4 , 0 6 20-980-54-41
(Szeged)
(24888040)
• SZEGED, C s a b a u. 22.
szám alatti, új társasházban
86 n m - e s lakás eladó. 17,5
M Ft. Érd.:
06-30-9939558. (25090724)

2 9 Üzlethelyiség
• HÉVIZÉN 3847 nm belterületi ingatlan forgalmas főút
közelében eladó. Benzinkút
építésére alkalmas. Érdeklődni: 0 6 - 2 0 / 9 2 6 - 6 1 - 9 7 - e s
telefonszámon. (25090478)
• KESZTHELYEN 17136
nm ipari, belterületi telephely eladó. Érdeklődni: 0 6 20/926-61-97-es
telefonszámon, (25090476)
• S Z E G E D , R i g ó u, 8 / B
alatti, 32 n m - e s orvosi rendelő eladó (üzletnek, irodának, lakásnak is alkalmas),
0 6 - 3 0 - 9 5 8 7 - 6 1 4 . (25191067)

• LAKBERENDEZŐ TAN
FOLYAM indul szeptemberben. Kurzus Bt. OKÉV: 0 6 0090-02. Felvilágosítás: 62/
442-694. (25191200)

Termény, takarmány

15

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

• EXTRA minőségű sütőtök ,
helyszínről,
megegyezés
alapján eladó, 10-15 tonna
(50
Ft/kg),
62/491-661.
(Szeged). (25190937)

FIGYELJE HIRDETÉSEINKET!

3 1 Vendéglátás
Szeptember
20-21-én

m

^ '

m

(szombat, vasárnap)

bográcsos
birkapörköli
és csülök P é k n é
módra
lesz az
g.
Alsóvárosi
1
Paprika
Vendéglőben.
Szeged, Szabad sajtó u. 33. i
Érd 0 6 - 2 0 - 9 1 5 9 - 3 0 8

Amennyiben
Ön előfizetését valamilyen okból
csak késve tud la rendezni,
és ezért néhány lapszámot
nem kapott meg,
kérésére az elmaradt
lapszámokat utólag kiküldjük.

8 nap m á r 39 900 F t / f o t o l !
AKTUÁLIS AJÁNLATAINKBÓL:
autóbusszal
• FIRENZE-RÓMA-PISA-ELBA
10.21-26.

69 900 Ft/fc

• LONDON-WINDSOR-OXFORD

• TŰZVÉDELMI előadó
O K J - s tanfolyamot indít a
Novit Bt. 06-20/966-42-79.
(25190997)
• ÉRINTÉSVÉDELMI, v i l lámvédelmi erősáramú b e rendezések
felúlvizsgálója
O K J - s tanfolyamokat indít
egymást követően, a Novit
Bt. 62/315-461, 0 6 - 2 0 / 9 6 6 42-79. (25190994)

10.17-23.

H o g y miért é r d e m e s apróhirdetését

A NAPILAPBAN

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő, ANGOL
nyelv, gépírás szeptember
30-tól - 3 0 % ! Munkanélküliek, GYES-esek a Munkaügyi Központ
támogatását
igényelhetik!
62/424-484
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129)
(25090495)

feladni?

Mert az a1{ár már a
másnapi
lapszámban
megjelenif{!

8 nap, hotel"* + fp.

59 900 Ft/fö

• EGYIPTOM 8 nap, hotel*** + fp.

69 900 Ft/fö

• MAROKKÓ 8 nap, hotel**** + tp.

89 990 Ft/fő

• CIPRUS 8 nap, hotel** + fp.

96 990 Ft/fő

SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PETRÁS PÁL
2003. szeptember 10-én, 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása 2003.
szeptember 22-én, 11 órakor lesz a szegedi
krematórium (Bajai út) ravatalozójából.
Gyászoló család

„Szívedben nem volt más, csak szeretet,
szorgalom és munka volt az egész életed. A
fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ID. FODOR MIHÁLY

dróthálókészítő

életének 87. évében elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
025191231
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, Édesanya, leány, nagymama, testvér
és rokon,
BERTA J Á N O S N É
LAKATOS MÁRIA
54 éves korában, türelemmel viselt, hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
025191226
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DUDÁS JÁNOSNÉ
BORBÉLY MÁRIA
94 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 14 órakor
lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család
n «,., n ,9

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
HAUK M I H Á L Y N É
KÖKÉNY JULIANNA
82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 20-án, 11 órakor lesz a Szőregi temetőben.
025191026
Gyászoló család

További bőséges t e n g e r p a r t i ajánlatok egyéni utazással is!
K e r e s s e belföldi ü d ü l é s e i n k e t , sítúráinkat!
B E r
w m s ^
TRAVEL

UTAZÁSI IRODA
• S z e g e d , Kárász u. 1 5 . T . : 62/552-552
. s z e n t e s , Kossuth tér 5. T . : 62/560-160

G 0 L D

S U N

Fájdalommal tudatjuk, hogy
S Z E K U S Á N LÁSZLÓ
életének 58. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése szeptember 22-én, 14 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
025191244
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
Ö Z V PAPP J Á N O S N É
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
025090583
Gyászoló család

SZENTES

T R A V E L

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
m

TI Hálás
1szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek,
barátoknak és mindazoknak, akik
PAPP E R Z S É B E T
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön
köszönetet mondunk a nagymágocsi iskola igazgatójának, a 6. osztályos tanulóknak és szüleiknek, a Vörösmarty úti nyugdíjasház dolgozóinak részvételükért és a virágokért.

Gyászoló család, Nagymágocs, Szentes

E l

GYÁSZHÍR

köszönetnyilvánítás

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
LENGYEL ISTVÁN
MAV-nyugdíjas,
makói lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 20án, szombaton, 10 órakor lesz a
makói Belvárosi református
ótemetőben.
Gyászoló család
mc un

GYÁSZHÍR

f

Ha nem előfizetőnk, a Gold Sun
Travel negyedéves előlizeféssel
ajándékozza meg Önt!

Szeptember hónapra szóló előfizetési szelvényét vigye magával,

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett nagynéném,
VAS KLÁRA
gyászszertartásán megjelentek és
részvétükkel osztoztak fájdalmamban.
Gyászoló unokahúga

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, sógor és
rokon,
DÓCZI ISTVÁN,
Szentes, Nagynyomás 117/A sz.
alatti lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 23án, kedden, 11 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló családja,
Szentes, Szarvas,
n,4,9,,5„
Nagymágocs

OTTHON VAN!

vagy kérésére ügyfélszolgálati irodánkban igazolást állítunk ki.

Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon é s
telefonon is!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. ACSAI JÁNOS
köszörűs
89 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 19-én, 13 órakor lesz a Szőregi temetőben.
Gyászoló család

58 900 Ft/fő

repülővel
• TUNÉZIA

E l ő z z e meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!

Gyászközlemények

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyám, nagymamánk, dédimamánk,
ID. M O L N Á R
ANDRÁSNÉ
83 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 24-én, 15 órakor
lesz a Dugonics temetőben.
025191023
A gyászoló család

3 0

H I R D E T É S «

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, akik szerettünk,
GILICZE ERNŐ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
025191041
Gyászoló család

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
N Y E M E T Z LAJOS,
volt terménykereskedő türelemmel viselt, súlyos betegségben,
77 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése szeptember 19-én, pénteken, 13 órakor lesz a Kálvária temető kápolnájából. Előtte 12 órakor engesztelő szentmise lesz a Szent Anna-templomban.
025i9i25i

„Jah tanúk által hívja föld népeit. Mind ujjonghat így, ki jó és szelíd. A
Krisztus trónra ült, hamar ítélni fog. Megszünteti a fájdalmat, gyászt és
nyomort." (Jelenések 21.)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
RATKAI JÓZSEF
temetésén részt vettek. Köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, hittársaknak, hogy jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítem igyekeztek. Köszönjük kezelőorvosának, nővéreknek az odaadó munkáját, amivel fájdalmát enyhítették. Köszönjük a Jehova tanúinak a megjelenést és a szép búcsúbeszédet.
025191243
Gyászoló család

Gyászoló családja

G Y Á S Z K Ó Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: Ambrus Józsel, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krl. 24. Tel
62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Ojszentiván, Május 1. y. 31 Tel.: 62/277-382 Cs M.-i Kegyeleti Kft., 6791
Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2
Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely Bakay u. 16 Tel./W: 62/534-985. 62/534-986 Márvány Kft.
6760 Kistelek. Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45 Tel.:
63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fö u. 17-19. M : 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 flóra Center Kit., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722
Szeged. Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged. Pulz u. 2/A. Tel:
62/425-864 6722 Szeged, Tőrök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.:
62/2t3-514 Szegedi Temetkezési Kit, 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Tőrök u 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 Tel: 267-567 Servio Temetkezési
Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hösök tere 7 Tel: 62/246-605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . Tet./tax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Fájó szívvel emlékezünk
SZILÁGYI MIHÁLYNÉ
GOJDÁR
ERZSÉBETRE
halálának 15. éves évfordulóján.
Gyászoló család
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N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , K U L T U R Á L I S P R O G R A M - ÉS

perspeoiws on dmagc-rdeucaon
and-rcpairi dmmei tudományos
előadást u n .

PONT

november 2-áig naponta 10-től 17
óráig ihétlón szünnap).

A Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 6 ó n k o r a Roval Szállóban:
A régióink vasútja címmel
beszélgetés. Vendég: Kaposvári
Péter igazgató, a MÁV RT.
szegedi területi képviselője.
Házigazda d r Wayer Péter
jogász.

O

MOZI
g H J n
BELVÁROSI MAA NAGYTEREM
Du.3,i36éscsie8ón:AKarf>tenger kalózai. Színes amrnkai hkn.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. iKgyed 5, este ű 7 cs
ldn»iu«yyil 9 éra Erőszakai világ
-VíziószavaknétrúL Színes
j i i u i d i tlbll
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. h n m n q g u l 4 ó z A Szent
lörinc hbm lazacm. Színes magyar
lilm,du 6 és este tí 9 óra Margó
királyné Színes barma fifan.
FIAZA CINFMA CJTY
Szúdbád 14.45 ó n . A fülke: 20 30
mNból áhnothk aUny: 16.30.
18 .30 óra Termmáur X 13.15,
15.15,17.45, 20DBL Mindent*)
13 .30,15.45, 18. 20.15 óra. IJakar
Szöszi 2: 13.45.15.30, 17J0, 19.45
ó n . lomb Raktér 2: 15, 17.45,
19.30 ó n . Rettegés háza: 14, 18.15,
20.30 ó n Oviapu: 16,20.30 ó n . A
Karib-tenger kalózai: 14,16.45,
19.30 ó n Segítség hal lettem: 14.30,
I6L15, IK áa. A snmdóntónyár 17
ó n . Az igazság érája: 14.15, 1 9 ó n

Az Utolsó Napok

Szentjeinek

jézus

Krisztus Egyhaza szegedi
gyülekezete (Kossuth / . sgt. 52.)
d u . tS

T ó n k o r

Örökségünk címmel hímet mutat

be

az igyházalapúásiól és az amerikai
pionírok történetéről

KONCERT

SZEGED
Az áj zsinagógában dósára u. 10.)
e s t c 7 ó n k o r

Schifi András zongoraművész
hangversenye. Műsor Haydn: gmofl szonáta Hob. XVL44,
Beethoven: G-dúr szonáta op. 31.
N a 1, Schuben: G-dúr szonáta D.
894.
A lATE-khibban este 9 órakor
Studcnt-est, újdoaságok
nosztalgiával. Házigazda: Vbrga B.
László, a kistelemben nosztalgiabuli
Molnár LajossaL
KIÁLLÍTÁS

VÁSÁRHELY

Du.hiiuiincfjni6ón:73-3
gépek lázadása Színes, m. b.
amerikai füm ; este 8 ón: légyott a
hetesen. Színes francia film
SZENTES
D u fél 6 ón: Chaibe angyalai: teljes
¡fírrnl Színes, m. b. amerikai film;
este 8 óra: Merülés a félelembe
Színes amerikai thrillce
SZEGVÁR
Este 7 ó n : hgv veszedelmes elme
vallomásai Színes amerikai fibn.
KÖZÉLET
SZEGED
A SZAB-székházban (Somogyi u.
7.) du. 4 ónkor
Prof. dr Edmund Ncugcbaucr (Kölni
The oombincd puiy-(ncurotrauina:
chmcal and experimentál

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 10 órakor
nyílik:
a n. NATURA Nemzetközi
Kézműves Szakkiállítás és Vásár A
kiállítást színvonalas szakmai
programok kísérik. Díszvendég a
Párizsi Kézműves Kamara
képviseletében Jacques Dcvilleis.
A MÉH Rt.-ben (Bocskai a. 8.)
megnyíh Siflis Géza
IcsuVtafaragómüvész kiállítása.
Megtekintheti) szeptember 26-áig
hétköznap 8-tól 17 óráig
A várban (Stefánia) megnyílt
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén címmel, régészeti
leletek a madarasi szarmata
temetőből (Bács-Kiskun megyei
címmel a kiállítás Megtekinthető

A Qaint Galéria (Kölcsey a. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a Látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig
A Kass Galériában (Vára. 7.)
megnyílt

fópp György grafikai és túzzománckiálHtása Megtekinthető
szeptember 28-ájg, hétfő kivételével,
naponta 10-tol 18 óráig
A Képcsarnok Kft Gulácsy
Galériája (Kárász a. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-tői d u 6 óráig
A Móni Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ós
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábráznlások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig hétfőn szünnap.
A Novotel Szeged Száűodában
megnyílt Bányai Bcla
hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető szeptember
30-áig, az étterem teljes nyitva
tartási ideje alatt, reggel 6-tól 24
óráig
A Pkk Szalámi és Szegedi
fíaprikamázeum (Felső Tisza part
10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit Vásárnap és hétfő
szünnap.
VÁSÁRHELY
Tornyai fános Múzeum - 4.
Kerámia Szimpózium; Szkíták régészeti kiállítás. Állandó kiállítás:
az újkor és a rézkor művészete,
Hódmezővásárhely művészete, Kiss
Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-től 17,
kedden 10-től 15 óráig hétfőn
szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva: 13tól Dóráig

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK
ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁBAN
való részvételre

Oktatási

Minisztérium

Az Oktatási Minisztérium pátyázatot hirdet helyi kerúéeto onkormanyzatok és kiseöösegt onkormany. i^l ii |.
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értékű tudást szerezhetnek informatikából A program
résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
Előnyben részesülnek azok a tanulók, akiket lakóhelyük helyi/kerületi önkormányzata vagy kisebbségi önkormányzata tanulmányaik idejére - mind az öt tanévben. tanévenként 10 hónapon keresztül - havi 5000
forintos tanulmányi ösztöndíjban vagy szociális
támogatásban részesít.

ZotCM szamara a tBKZXMCSUKon — etsosoroan Kisifrtopuie, . . ,,,
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íí+eputes Kunewiereri, Ir• hko lehetseges. nyolcadát osz9 Hátrányos helyzetű duánk Arany
János Tehetseggondozc Proomrnfaban uto teszvefelete.
A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt
hátrányos helyzetű (a családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyző által védelembe vett. iüetve
olyan tanuló aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy a törvényes felügyeletet
gyakorló szólók legteltebb alapfokú iskolai végzettség
gel rendelkeznek, vagy az osztályfőnök által bármilyen
más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott)
tehetséges diákok továbbtanulásit

A program első féléve után - az önkormányzatuk
által anyagilag nem támogatott tanulók számára - lehetőség nyílik tanulmányi és szociális alapon ösztöndíj elnyerésére.

A Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra.
hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan
gimnáziumokban kollégiumokban tanuljanak, nevelődienek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetség
gondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi-kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát,
a személyi adaflapot. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését amelyben megindokolja a tanuló hátrányos helyzetét a tanuló kézzel írott önéletrajzát valamint azt. hogy
a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri
a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a
tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvétett

Az önkormányzatok, illetve kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Oktatási Minisztérium és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen
bírálják el. A tanulók a tanév rendiében meghatározott
időpontban (2004. január 9-10.) - e g y nem szaktárgyi
jellegű - felvéteti elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak és részképességét vizsgáló feladatlapokat
töltenek ki A hátrányos helyzetet objektív kritériumok
alapján rtéljúk meg.
A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint megyéjük neves gimnáziumába illetve kollégiumába
nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók
egyéves előkészítő évfolyam és négy gimnáziumi évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és
idegen nyelvi képzésben, matemahka- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő. kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt A programban tanuló diákok
az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek angol nyelvből, és a
nemzetkőzi EC0L számítástechnikai vizsgával egyen-

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött ürtapiainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be,
vagy letölthetők az Oktatási Minisztérium honlapjáról
(www.om.hu).

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2003. december 15., hétfő.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás
pályázatokat a bizottság nem értékeli.
A pályázatot az Oktatási Minisztérium Arany János
Tehetséggondozó Programiroda címére postán kell
eljuttatni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14 ).
A borítékra kérjük. írják rá: „Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja".
A pályázat eredményéről
koztatjuk a jelentkezőket.

2004. február 5-ig tájé-

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
kaphatnak a programban résztvevő gimnáziumok programfelelőseitőt vagy az Arany János Tehetséggondozó
Programirodán: 06(1) 473-7454, 06(1) 473-7692) 8 és
12 óra között.

MŰSORAJÁNLÓ

1.50 Fókusz Közszolgálati
magazin [12|
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6 3 0 Hírek 6 3 1 Kék fény 7.00 Hír
adó Benne: sport 8.00 Híradó 9.00
Riporter kerestetik! 10.05 A dallamkirály Fényes Szabolcsra emlékezünk (ism.) 10.50 Szórakoztató
percek Az ebéd (ism.) 11.00 A várva várt tavasz - A kasmíri ladakhi
ak Francia dokumentumfilm (ism.)
[16| 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Cook kapitány 14.05
Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel,
örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 15.00 Szószóló Balázs Géza
és Grétsy László anyanyelvi műsora
15.30 Kedvenc állatom Francia
gyermekfilmsorozat. Kumara és az
elefánt (ism.) 15.50 Androméda
Amerikai sci-fi sorozat, 16. Hárman a mennyország kapujában
(ism.) |16| 1 6 3 5 Dallas Kötélhúzás
17.30 Navigátor Ismeretterjesztő
magazinműsor |16| 17.50 Gusztáv
Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv a
lépcsőházban (ism.) 18.00 Híradó.
Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés.
Körzeti híradók 18.31 Uniós pályázati kalauz 1832 Szórakoztató percek Kastélylátogatás (ism.) 18.40
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 7.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
A megoldások show-ja [ 16)
21.10 Pénz, pénz, pénz Amerikai
tévéfilmsorozat, 2. Egy
éjszaka Bangkokban [ 16)
22.00 Csütörtök este
Benne: Híradó
22.30 Heti menü Terítéken a
kultúra. Mélykúti Ilona
műsora
23.05 Tabu Japán film (ism.) [IS]
0.40 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix
[12| 6.30 )ó reggelt, Magyarország!
7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája
8.55 Tripla vagy semmi 9.20 Maria
Del Carmen Mexikói filmsorozat,
12. 10.15 Teleshop 11.20 Bébile
sen Amerikai vígjátéksorozat |12|
11.45 játszd újra az életed! Amerikai filmsorozat, 3. Hamu és porhüvely [12] 1 2 . 3 5 Nagy Péter 4.
Amerikai történelmi filmdráma
14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charüc - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 25. Talált gyerekek 16.00
Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 170. 16.30 Jakupcsek ¡12]
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 151. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja (12|
19.45 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 14.
Tiltott szerelem [12|
20.45 Galaktikus küldetés
Amerikai akcióvígjáték.
22.55 )ó estét, Magyarország!
23.40 Páran párban Angol
vígjátéksorozat, 20. |16|
0.45 Véled is megtörténhet:
Amerika csálogánya
Amerikai filmdráma
2.30 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) |12|
3.15 Vers éjfél után

EK ZL 5 UZ OB I
6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05
Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna
9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 5.
10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
11.25 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05
A n t e n n a Euroatlanti magazin
(ism.) 13.40 Játékzóna Játék 14.25
Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 A hét mesterlövész Ame-

DUNA
TKIJiVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.30 Műsorismertetés 8.35
Lila esernyők 8.55 Közép-európai
magazin 9.25 A fanyűvő unokája
10.15 Keresztelő 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Hírek, déli
harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör (ism.) 12.30 Cimboránk, Európa 13.00 Az aranyember 14.45 Balatoni barangolások
15.05 Az élet megpróbáltatásai
15.55 Talpalatnyi zöld 16.25 Öt
órai zene 16.30 Ingatlaninfő 16.40
Kalendárium 18.00 Híradó, sport,
mctcorokígia 18.15 A Random-átjáró
19.00 Euroszkóp
19.30 Mese: A fantasztikus
léggömbutazás
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Szegénylegények
21.55 Miért? Kérdések
a közéletről
22.25 Eljövendő szép napok
0.15 Liszt Ferenc: A Villa d'Este szökőkútjai 0.25 Vers 0.30 Himnusz,
műsorismertetés 0.35 Híradó, sport
1.00 Mese: Kék egér 1.05 Lovagias
ügy 2.25 Mindentudás Egyeteme
3.35 klub.dunatv.hu

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panorá
ma |16| 9.30 Két jó barát 10.00
Záróra 11.00 Fogadóóra Oktatási
magazin 11.25 Heti menü Terítéken
a kultúra. Mélykúti Ilona műsora
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
51. 12.50 Add a kezed! Összeállítás
Ruttkai Éva sanzonfelvételeiből
13.00 Fejezetek a Rákóczi-szabadságharcból 13.55 Kárpáti krónika
14.05 Médiamix Háborús üzenetek.
Az iraki háború ikonjai. Kopper Judit műsora 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 18. 15.25
Napnyugta 18.00 Telesport
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 A bűnbak. Gróf Esterházy
János vertanúsága
Dokumentumfilm
21.50 Ruble Noon Angol-olasz
spanyol westennfilm |16|
23.20 Záróra
0.25 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat, 8. [16] 1.20 Ablak-esz
tétikus Dombóvári Gáborral 1.45
Szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 2.10 Add
a kezed! Összeállítás Ruttkai Éva
sanzonfelvételeiból 2.25 Századfordító magyarok Szent-Györgyi Albert (1893-1986) 3.20 Állítsátok
meg a Földet! Csákányi László énekel 3.50 Telesport

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estclő
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zen e v o n a l 1 5 . 0 0 N y i t o t t világ:
Észak-Dunántúl'állatkertjei (b)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
1 6 . 0 0 Az Európai U n i ó és a
munka világa, 5. rész (h) 16.30
D o k u m e n t u m M ű h e l y : Móri
sváb ételek (h) 17.00 Ármádia honvédségi magazin (h) 17.30
Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 UNI
JÓ - az EU története, 4. rész (h)
18.05 Klip 18.15 Szerencsy fel!
Rajzfilmsorozat 18.30 Lélektől
lélekig 19.00 Híradó 19.30 Ármádia. Honvédségi magazin (h)
20.00 Estelö 21.00 Poirot: veszedelem a romházban, 1. rész. Angol krimi 2 2 . 0 0 Híradó (ism.)
22.30 Képújság

Nyitott világ: az Észak-Dunántúl
állatkertjei 7.00 A hagymafesztivál
vasárnapi programjainak összefoglalója 8.00 Híradó (ism.). Kalendárium 8.30 Kimba 9.00 Képújság
17.00 Ármádia. Honvédségi magazin 17.30 Kimba 18.00 Nagyecsedi
Fekete SZemek koncert - felvételről
19.00 Híradó, Kalendárium 19.30
Ármádia. Honvédségi magazin
20.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 8. rész 20.30
Nyitott Világ: az Észak-Dunántúl
állatkertjei 21.00 Poirot: Veszedelem a romházban, 1 rész 22.00
Egészség-környeze hírek: Akarj élni!
22.30 Áz Európai Unió és a munka
világa, 5. rész 23.00 Képújság

Q t i
VÁSARHY
lí l VÁROSI ÍRVtZIÓ
16.00 A Decsi Csillagrózsa hagyományőrző együttes bemutatója
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
r a j z f i l m s o r o z a t 1 7 . 3 0 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 2 0 . 0 0 Híradó
20.15 Nap kérdése 20.20 Bosszú
ra s z o m j a z v a . A m e r i k a i film
22.00 Híradó 22.15 Nap kérdése
22.25 Néptáncgála 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30 ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30 DélAlföldi Krónika 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta 14.00
Bende Gábor 15.00 Media
Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós
Attila) 20.00 Közélet (Zoltán
Csaba) 22.00 Éjszakai zenemix
vH-i
^

I

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventustréjuven tus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
(uventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes
Péter - telefon: 06 3030-30244 és 44-22-44 20.00 Művészváró Hegyesi Sándor és Ábrahám Zsolt 22.00 Inteam

Radio7.97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Európai Autómentes Nap. Vfendég: Wfeszely Tamás
európai integrációs csoportvezető 12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Full extra 20.15 SMS kívánságműsor, 23.00-tól hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
20.45 Galaktikus
küldetés
amerikai
akcióvígjáték

rikai w e s t e m s o r o z a t . Kínaiak 1 6 . 1 5

Testpcreck Fitnesz Norbival 16.25
Balázs - A szembcsítöshow |12|
17.25 Mónika - A kibeszclóshow
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2 1 6 1 - 2 1 6 2 .
21.00 Nekünk 80 A '80-as évek
show-ja. Műsorvezető:
Vágó István.
22.35 Az utca törvénye Amerikai
akciófilm-sorozat, 3.
Gyilkos alku |12|
23.30 Találkozások - este
Sztármagazin [12|
23.40 Híradó - Késő esti kiadás
23.45 Sportklub
23.55 Stella Moziklub
Mozimagazin [12)
0.25 Michael Haycs Amerikai
filmsorozat, 20. Erőjáték
1.20 .hu Multimédia-magazin

2 2 . 3 0 - 1 8 . 4 0 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.30 Városi Tv Szeged m ű s o r a 2 0 . 3 0 Pályairány
21.00 Kábel tv. ajánló 21.30 Tudomány Egyetem 22.00 A Városi
Tv Szeged m ű s o r a
22.30
Tatabánya-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzés
VUOU TI L IVTItO
HM»
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45
Szemközt (ism.) 8.00 Völgyi történetek (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 22.00
Szegedi hírek (ism.)

WWÁ
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 8. rész 6.30

Fsz.: Tim Allén, Sigorney
Weaver
Négy éve az NSEA Protector
rettenthetetlen legénysége Peter Quincy Taggart kapitány , Tawny Madison hadnagy és dr. Lazarus - izgalmas és gyakran veszélyes küldetésekre indult az űrbe...
Azután a sorozatot levették a
műsorról! Most, húsz évvel
később, űrlények egy csoportja tévedésből történelmi dokumentumoknak hiszi a
Galaxy Quest tévében sugárzott epizódjait, és felszippantják a leszerepelt színészeket
az űrbe, hogy ök mentsék
meg a világegyetemet.
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Az életben maradásért küzdenek az algyői amazonok

Edzenek és reménykednek

Súlyos Beton-vereség
A R A M I S - E L S 0 BETON S Z E G E D
8 - 1 (4-0)
NB l-es futsalmérkőzés, Budapest, 200
néző.
Aramis: Zay - Szente, Nagy, Ugraí, Mersich. Cserék: Camin, Besenyei, Vígti,

LABDARUGAS

Szabó, Sívák, Németh, Komáromi. Edző:
Soós Ferenc.
Első Beton: Bodrogi - Cserenkó, Keller,
Fekete, K. Tóth. Cserék: Tihanyi, Mahler,

Algyőn négy éve vert sátrat a női
futball. Az Algyő SK NB 11-es
nagypályás csapatát az önkormányzat versenyezteti.
- A lányok a saját pénzükön vásárolt felszerelésekben játszanak adta tudtunkra Tímotity Milán
edző és szakosztályvezető, aki
nap, mint nap rohangál szponzorok után, de általában zári ajtókra
talál. - Az önkormányzattól kapott összeg kevés arra, ami szükséges egy NB Il-es együttes fennmaradásához és versenyeztetéséhez. Még szerencse, hogy magánszemélyektől némi anyagi támogatás azért csurran-cseppen.
A tanuló évek után a meccsrutin és a csapat tudása meghozta
az eredményt, a negyedik helyezés volt az eddigi legjobbjuk.
- A heti két edzés mellett
szombatonként kilenc csapat
méri össze tudását. Célunk és
egyben a vezetés reális elvárása,
hogy az első három hely valamelyikén végezzünk.
A tősgyökeres tagok a kezdetektől fogva szorgalmasan rúgják
a labdát: Szolga Judit a házi gólkirály, a bajnokság három legjobb

Kovács, Molnár, Balogh, Laszk, Szentá-

Az algyői lányok, asszonyok jó barátságban vannak a focilabdával.
csatára közé tartozik; Katona Kitti és Németh Ágnes is régóta futballozik; míg a negyedik, Nagy
Anita éppen szalagszakadás miatti kényszerpihenőjét tölti.
A szentesi AL-KO NB l-es kispályás csapatból három játékos
erősíti a keretet. Dunaújvárosból
egy kapust és egy mezőnyjáté-

PROV1DENT ^

FINANCIAL

után

O
éL

• Szeretné
kiegészíteni jövedelmét7

szabad

Órája?

v Szeretné mindezt
lakókörnyezetében tenni?

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Zsombó, Forráskút, Apátfalva és környékére.
Akis összegű kölcsönökkel foglalkozó. 1880-ban Nagy-Britanniában alapított
Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik

Fotó: Gyenes

„Biztonság

TOKODI MARGARÉTA

2000"

2003. szeptember
Forrás

Kálmán

ban az utánpótlás csapat a bajnokságban második lett.
- Szívesen vesszük bárki jelentkezését az utánpótlás, illetve
a felnőttek csapatába korhatár
nélkül a 30-445-54-93-as telefonszámon - fejezte be mondandóját Tunotity Milán.

kost kap kölcsön az Algyő SK. Az
algyőiek az utánpótlás versenyeztetésével is foglalkoznak
U15-ös korosztályban. A megyeszékhelyen a Szegedi Amazonok
FC toboroz lányokat Valastyán
Ilona és Tunotity Milán trénerek
segítségével. Örvendetes, hogy a
2002-2003-as bajnoki szezon-

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

Lenne munkaidő

9 í K"* 1 ) 0 et a MUNKATÁRS szót és
NEVÉT sms-ben, és mí visszahívjuk:

7. «bony
8. Osó Beto«
9. Trans Km
10 Berek Rolad
11.Harta ityfürdó
liCsillaglieo
13. Cerberous

Az NB II-ben megyei rangadót
játszottak, amelyen a Szentes
gárdája nagy csatában nyert
HBF LUBICKA-SZENTESIVSC

3-4(2-1)
H B F Lubicka: Bagdi - Zámborí, Kovács,
Ertiardt, Miklós Cs Cserék: Bubori (kapus), Farkas, Tóth E „ Völgyi, Czakó, Szalai, Kiss.
Szentes: Bíró - Szarvas, Dékány, Varga,
Jemei. Cserék: Kajtás, Rúzs-Molnár,
Vass, Ruzsinszki, Szabó.
Gólszerzők: Miklós Cs. 2. Tóth E „ i .
Varga 2, Jemei, Vass.

SÜLI RÓBERT

örömmel tölti el ügyfelei magas szintű kiszolgálása,

már leérettségizett vagy diplomás, és saját üzletéi akaija vezetni

• Várható módosítások a vagyonvédelmi törvényben, változások az
uniós csatlakozás után (Belügyminisztérium)
• Minőség a vagyonvédelemben (Plan Bt.)

egy nemzetközi bank hátterével.

akkorjelentkezzen most, és dolgozzon velünk!
Ami Önre v á r karrier pénzügyi területen, folyamatos képzés,
versenyképes jövedelem (fix + teljesítménytől függő), vidám csapat.
Mindezt vállalkozói jogviszonyban a Citibank közvetlen megbízottjakent.
A betét és befektetési képviselői feladatnál a gazdasági felsőfokú

msnorui;

Hirdetését már
70 postahivatalban is feladhatja!

6

E Doro maü 14
'f/?"® ?£ " i i - .

Tel.: 6 2 / 4 6 4 - 3 0 6

19- 2
1 1 1 I- I
2 13-14
- 2 5-17
1 2 9-13
1 1 (-13
1 2 9-19
1 2 5-19
3 11-27

C. Vasas

végzettség, értékpapítjogi vizsga és angolnyelv-tudás előnyt jelent
Önéletrajzit és kísérőlevelét - a fenti refcrenciamcgjclöléssel -

a bellőldről helyi tarifával hívható telefonszámon:

,

21- 2

-

(rcf.: D S A B - 2 0 0 3 0 9 ) .
Ha

Program:

|

marjo

-

betét- és befektetési képviselőket

Kérjük, hívja hétfőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident Pénzügyi Rt-t

06-20-555-5050

2

(rcf.: DSAH-200309)

=

va

2

5. Csömör

hitelkártya- és szjemélyiköksön-képviselőket

JELENTKEZÉS:

06-40-50-50-50

3. Pécs
4. Cső-Montage

A Citibank Rt.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád Megyei Szervezete idén is megrendezi „Biztonság 2 0 0 0 " Konferenciáját, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

(„M5 Autópálya" Alapítvány)

3 - - 19- 2
3 - - 15- I
2 1 - 19-15

2. Kanárik

Budapesten és az ország nagyobb városaiban keresünk

• Munkajogi változások, tapasztalatok (Cs. M-i Munkaügyi Főfelügyelet)
• Piaci verseny és pénzügyi háttér (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.)
• Az autópálya gazdasági jelentősége régiónkban

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

L Aramis

lakossági üzletágában, országos bankügynöki csapatunk bővítésére

kapcsolattartás lesz. továbbá készpénzkölcsönök átadása, törfesztőrészletek
AMIT KÍNÁLUNK:

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

A megfiatalított Első Beton ismét belehúzott, hiszen az alaposan megerősödött, a bajnoki
címre törő Aramis otthonában
vendégszerepelt.
Rémálomként indult az összecsapás: Ugrai az 55. másodpercben gólt ért el, amit a válogatott
Szente pontosan egy perc múlva
megduplázott. A szegedi csapat
nagyon behúzódott a kapuja elé
és ezt ismét Szente használta ki.
A vendégek mestere, Bódi Attila
gyorsan időt kért, és ez használt,
hiszen a Beton előtt több gólszerzési lehetőség adódott, sajnos
ezek azonban kimaradtak.
A második 20 percben néha
grundfocira hasonlított a mérkőzés, de a sok szikrázó párharc és
gólhelyzet miatt izgalmas volt az
összecsapás. A hajrában Mahler
megszerezte a becsületgólt.
Bódi Attila: - Egy nagyon megerősödött Aramisszal
játszottunk
ezen az estén, amely ritkán látható nagy iramot diktált. Ez még
sok volt nekünk, ami elsősorban
kapkodásban és a helyzetek elhi-

20., 10.00 óra
Szálló

• A r e n d ő r s é g t a p a s z t a l a t a i a z e l m ú l t ö t é v b e n (CSMRFK)

összegyűjtése, valamim az érdeklődők tájékoztatása.

gotai. Edző: Bódi Attila.

Konferencia

Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő

5

bázásában nyilvánult meg. Ilyen
iramú meccsekre van
szükségünk, hogy megszerezzük
azt a
rutint, amivel méltó ellenfelei lehetünk az éllovasoknak is.
További eredmények: Csillaghegy-Csó-Montage 2-13, Trans
Am-Vasas 3 - 6 , Sirokkó-Harkányfürdö 8-5, Budaörs-Kanárik3-6, Berek-Rolád-Pécs 6 - 6 .
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a következő rímen váijuk a hirdetés megjelenésétől számított
két héten belül:
Citibank R t , HR-osztály
1134 Budapest, Váci út 35. Tel.: 06-1/412-6011, fax: 06-1/412-6122,
e-mail:

recruitmenLrítibankhu@ríticotp.com

%

RENAULT

E x t r á k b a n is e r ő s e k !
Renault kishaszonjárművek
most akár nettó 400.000,-Ft árelőnnyel!
ASSISTAMC^L

A Renault most akár nettó 400.000,-Ft árelőnnyel, ráadásul az ezzel összevonható
jelentós, céges vásárióknak nyújtott kedvezménnyel kínálja kishaszongépjármúveit!
Kangoo Expresshez most nettó 100.000,-Ft, Trafic esetében már nettó 200.000,-Ft,
Master esetében pedig akár nettó 400.000,-Ft árelőnyt biztosítunk vásárióinknak!
A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

www.rrn^lt.hu

citileasing -vezessen velünk!
A CitiLeasing és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
visszatérítjük Önnek a nálunk vásárolt haszongépjárművek nettó
vételárának 5tb-át, valamint a teljes futamidőre szóló

CASCO

biztosítással ajándékozzuk meg!
* A CitiLeasing a vételár Sáh-át 3 havi lízingdíj megfizetését követően téríti vissza,
2003. augusztus 3t-ig megkötött 4-S éves futamidejű lízingszerződések esetén.

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237
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Jenőfi Katalin egykori csapata, a Győr ellen is bizonyítani akar

Nyolcgólos átlaggal
A balátlövő Jenőfi Katalin Győrből érkezett kölcsönbe, s a junior világbajnoki ezüstöt már
vásárhelyiként nyerte. A bajnokság eddigi három fordulójában 24 gólt szerzett, s a
Liss-HNKC egyik erőssége.
Az új szerzeményekre nem panaszkodhatnak a vásárhelyi
drukkerek, az ukrán kapus Okszana
Plosinszkaja
igazolta
klasszisát; fenófi Katalin pedig
Sárváron kezdte pályafutását,
majd 14 éves korától a legnagyobb utánpótlás-nevelő klubnál, a Győrnél sajátította el a
sportág alapjait. Ismerkedtünk
meg egy kicsit közelebbről a 20.
születésnapját október 6-án ünneplő balátlövővel. Tavaly kölesönben már Pécsett izmoso-

dott, s a Liss-HNKC-hez is ilyen
státusban érkezett - mindenki
örömére, hiszen eddig 24 gólt
lőtt, a felét hetesből.
- Nagyon örülök, hogy az első
három forduló ilyen jól sikerült,
és átlagban nyolc gólt szereztem
- mondta Jenőfi. - Hogy melyik
meccs sikerült nekem a legjobban? Erre nem tudok válaszolni,
az a fontos, hogy a két hazai derbit megnyertük, s Fehérváron is
reális esélyünk volt a pontszerzésre. De a bírók a hajrában egy
kicsit belenyúltak a mérkőzésbe.
A szeptember 20-i, 18 órakor
kezdődő Győr elleni találkozó
nem ígérkezik sétagaloppnak, hiszen a ETO KC Dunaújvárosban
verte meg a toronymagas esélyesnek tartott Dunaferr SE-t
28-27-re. Bomba robbant.

- Egyértelműen meglepetés
egykori csapatom győzelme, de
ebből a sikerből nem szabad
messzemenő következtetéseket
levonni. Kiss Szilárd együttese
továbbra is favorit, viszont a Rába-partiak is jelezték: számolni
kell velük. Az esélyeinkről nehéz
nyilatkozni. Székesfehérvárra is
úgy utaztunk el, hogy a tisztes
helytállás a cél, s a végén akár
pontot is szerezhettünk volna.
Szombaton is a házigazdák az
esélyesek, de azt ígérhetem, hogy
a csapat és azon belül én is mindent megteszek a minél jobb
eredmény eléréséért.
Jenőfi Katalin jól érzi magát
Vásárhelyen, ahogy ő fogalmaz:
„aranyosak a csajok, jó a csapat".
Igyekszik mindent megtenni
azért - ezt eddig nem kell bizony-

gatnia -, hogy a Liss-HNKC jól
szerepeljen a bajnokságban, s a
záráskor minél előkelőbb helyet
foglalhasson el. A juniorválogatottból kiöregedett, s mi is lehetne más a célja, mint az, hogy a
felnőttek között is magára ölthesse a cimeres mezt. De azzal
tisztában van, hogy erre még várnia kell. Klubszinten a távlati
tervek között a bajnoki cím és a
nemzetközi szereplés található,
aktív pályafutása után - bár erről
még rendkívül korai beszélni! az edzősködéssel is kacérkodna.
- A mindennapok feszültségéből
a zene és a könyvek kapcsolnak ki.
Mindenfajta zenét szeretek, a regényeket pedig hangulat szerint választom - remélem szombaton este nem leszek túl szomorú...
IMRE PÉTER
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Világbajnok lett
a horgászválogatott
A francia és a lengyel válogatottat megelőzve aranyérmes
lett a magyar csapat a szlovákiai
horgász-világbajnokságon a hét
végén.
A Vág folyón lévő erőmű üzemvíz-csatornáján harminckilenc
ország versenyzői horgásztak, a
magyar csapatot a makói Ambrus Tibor, valamint Hamar Ferenc, Katus Gyula, Magyar Szilárd, és Scháffer Károly alkotta,
a második fordulóra Magyar
Szilárd helyett Nagy Attilát cserélte be Német László szövetségi kapitány. Jelen volt a versenyen Barna Szilárd, a makói
csapat szakmai irányítója is,
aki lapunk kérdésére elmondta:
viszonylag kevés kapás volt,
ám a halak nagyok voltak, és ez
megnehezítette a hagyományosan finom fölszereléssel, rakós
botokkal horgászó versenyzők
dolgát. A második fordulót a
szektorában megnyerő makói
versenyző, Ambrus Tibor például összesen hat halat fogott,
ezek összsúlya 7 kiló 40 dekagramm. Jászkeszeg, nagy dévé-

rek és márnák alkották a zsákmányt, utóbbiak között volt
kétkilósnál nehezebb példány
is.
- Mivel nem titkolták, hogy
hol rendezik a világbajnokságot,
és a helyszín közel volt, mi év
közben többször is jártunk a Vágón, és amellett, hogy kísérleteztünk, a helyi horgászversenyeket
is megnéztük - mondta kérdésünkre Ambrus Tibor. - így számunkre nem volt ismeretlen a
pálya. Most előnyt jelentett az is,
hogy a közeli helyszín miatt több
segítő jöhetett velünk, és a rövid
utazás miatt az oda vitt csalik is
frissek voltak.
Az Index című internetes portál szakírója szerint „hideglelősen izgalmas" versenyen az egyéni eredmények összesítésekor
derült ki, hogy az első tízben három magyar szerepel, a második,
a negyedik és a hetedik helyen,
így a csapat - a horgászvilágbajnokságok történetében először megszerezhette az első helyet,
ráadásul megdöbbentő fölénynyel.
B. A.

A Kotor-Eger mérkőzéssel kezdődik a Legrand-kupa

Világklasszisok
Szentesen
VÍZILABDA
9.490,-

shoemanic.com

HUMANIC

Péntektől vasárnapig tart a XII.
Legrand-kupa nemzetközi férfi
vízilabdatorna a szentesi ligeti
uszodában. Akárcsak a korábbi
esztendőkben, ezúttal erős csapatok alkotják a mezőnyt.
Nem múlhat el úgy év, hogy
szeptemberben, néhány nappal a
bajnoki rajt előtt ne rendezné
meg a Szentesi VK a hagyományos nemzetközi férfi vízilabdatornáját. Eddig a Kontavill-kupáért szálltak vízbe a csapatok, ám
idén már a Legrand-kupáért csatáznak.
A szervezők a korábbi nyolc
együttes helyett ezúttal hat gárdának biztosítanak játéklehetőséget. A mezőny létszáma ugyan
csökkent, viszont erősségben talán nőtt. Most nem lesznek csoportok, a hat csapat körmérkőzéses formában dönt a helyezésekről. A hazai mezőnyt az olimpiai,
világ- és Európa-bajnokokkal felálló Honvéd, a Ferencváros, az
Eger, az OSC és a házigazda Legrand-Szentesi VK képviseli, a
tornát a szerb-montenegrói él-

csapat, a Kotor részvétele teszi
nemzetközivé.
- A két héttel ezelőtti egri viadal óta a ligeti uszodában készültünk - mondta Komlósi János, a
szentesi együttes edzője. - Sokat
játszottunk egymás között és az
ifjúsági csapatunkkal. Kellettek
ezek a begyakorló találkozók, hiszen Svájcból nemrég tért vissza
közénk Kis István és Berki András, valamint az Ukrajnából igazolt Kameneckij, valamint Lavrisinyec. Nagy céljaink nincsenek
a tornán, helyezésben egyáltalán
nem gondolkodunk, az a lényeg,
hogy játékban előre lépjünk.
Kondival Egerben is bírtuk, viszont az emberelőnyös és hátrányos szituációkban
akadtak
problémáink. Ebben feltétlen javulást várok.
A torna programja. Péntek:
Kotor-Eger, 11; FTC-OSC, 12;
Szentes-Honvéd, 13; FTC-Kotor, 16; Honvéd-OSC, 17; Szentes-Eger,
18.
Szombat:
Eger-FTC, 10; Kotor-Honvéd,
11; Szentes-OSC, 12; Kotor-OSC, 16; Eger-Honvéd, 17;
Szentes-FTC, 18. Vasárnap:
OSC-Eger, 10; Honvéd-FTC,
11; Szentes-Kotor, 12.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Sprintkori Szegeden
Jövő vasárnap görkorcsolyagála
lesz Szegeden, a rakparton.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeptember 27-én 15 órától mint arról már beszámoltunk görkorcsolyagála lesz Szegeden, a
Huszár Mátyás rakparton. Felmerülhet a kérdés: vajon mikor
ajánlatos elkezdeni ezt a sportot?
Már négy-ötéves korban érdemes hozzáfogni, mert a gyerekek
ebben a korban a legfogékonyabbak, s könnyedén elsajátítják
azokat az alapokat, amelyeket
felnőttként már nem, vagy csak
igen nehezen lehet. Az állandó labilis egyensúlyi állapot folyamatos kompenzálásra kényszerít,
ezáltal fejlődik az egyensúly és
térérzék, valamint a koordinációs
kézség. Egyszerre több feladatra
kell figyelni, ami megszakítás
nélküli koncentrációt igényel.
Arra kell törekedni, hogy a fiatalok mielőbb érezzék, nem a korcsolya az úr, éppen ezért jó ráve-

zetés a közlekedés legfontosabb
szabályainak a begyakorlására.
Persze, nem csak a gyerekeké ez a
sportág, egyre több családban
húznak a szülők is görkorit. A felnőtteknek is kiváló testedzés és
szórakozás, amely kíméletesen
terheli az ízületeket és a város bicikliútjain hosszú kilométereken
keresztül zavartalanul gurulhat
akár az egész család.
Ahhoz, hogy ezt a sportágat élvezhessük, jó minőségű korcsolyára van szükség és a védőfelszerelésekről sem szabad megfeledkezni. A profik sem indulnak
el bukósisak nélkül, viszont
megfelelő felkészülés és felszerelés birtokában senkinek sincs
félnivalója.
A Gurul a rakpart elnevezésű
görkorcsolyagálán mindenkinek
lehetősége lesz kipróbálni ezt a
sportot,
melyre
szeptember
27-én 15 órától mindenkit szeretettel vár a két főszervező Borbásné Garzó Erika és Kéri Ferenc. A napot diszkó zárja.

Vereség
Szolnokon
KOSÁRLABDA
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A Pick Szeged meglepte a Tatabányát

Nem volt kétséges a siker
KÉZILABDA

Tfcgnap második edzőmeccsét
játszotta a Szeviép-Szeged NB I
A csoportos női kosárlabdacsapata. A Tisza-partiak 65-57-re
kikaptak Szolnokon.
A Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata tegnap
Szolnokon játszott előkészületi
mérkőzést. A Tisza-partiaknál
bemutatkozott az új szerzemény,
Merima Secserbegovics, akinek a
sérülése rendbe jött. Egyedül Kajdacsi Judit hiányzott, aki tegnap
elrepült a magyar válogatott tagjaként a görögországi Európa-bajnokságra. A mieink pénteken az ukránok ellen kezdik meg
a csoportküzdelmeket.
Térjünk vissza a szolnoki
edzőmeccsre. A krónikához tartozik, hogy a szeviépesek délelőtt
kőkemény atlétikai foglalkozáson vettek részt, így nem éppen a
legfrissebben léptek pályára.
Igaz, ez az alapozáskor nem meglepő dolog. A meccs elején a Szeviép vezetett, a végét azonban a
Szolnok bírta jobban. Sajnos, az
összecsapás utolsó percében
Donkó összefejelt egy hazai játékossal, így a válogatott irányító
szemöldökét össze kellett varrni.
Újhelyi Gábor vezetőedző elmondta a meccs után, hogy voltak biztató periódusok, azonban
bosszantó hibák is akadtak.
SZOLNOK-SZEVIÉP-SZEGED 65-57
(10-12,18-14,21-21,16-10)
Előkészületi női kosárlabda-mérkőzés,
Szolnok.
Szeviép-Szeged: Donkó ( 4 ) , Mandache
(10), Mészáros ( 1 0 / 3 ) , Russai ( 1 2 ) , Secserbegovics (4). Cserék: Pungor ( - ) ,
Roczkov ( 4 ) , Fűrész ( 1 0 / 3 ) , Jex ( 3 ) .
Edző: Újhelyi Gábor.

A Szeviép-Szeged szombaton
11 órakor az újszegedi sportcsarnokban a Szabadka ellen játszik
edzőmeccset.
S.R.

REFLEKTOR

TATABANYAPICK SZEGED
18-30 (10-18)
NB l - e s férfi mérkőzés. Tatabánya, 1 2 0 0
néző. Vezette: Herczeg, Südi.
Tatabánya: Szathmári - KUZMA 5 ( 3 ) ,
Szögi 1, Rosta 2, Fülöp, Szotyori 2, TÖRŐ
4. Csere: Pulai (kapus), Serfel 1, Kiss,
Krancz, Lengyel R 2, Iváncsik, Németh 1.
Edző: Kanyó Antal.
Pick Szeged: PERGER - BERTA 4, LALUSKA 5 , EKLEMOVICS 7, MEZEI 3, B a jusz 5, Matics. Csere: PUUEZEVICS ( k a pus), Oláh 4 ( 3 ) , HABUCZKI, Vadkerti 2 ,
Józsa, llyés, Fejes. Edző: Kovács Péter.
Kiállítások: 6 , ¡11.10 perc.
Hétméteresek: 7 / 3 , ¡11.3/3.
Az eredmény alakulása: 6. perc: 3 - 3 ,
8. p.: 3 - 5 , 1 2 . p. : 4 - 8 , 1 6 . p.: 7 - 9 , 2 2 .
p. : 8 - 1 2 , 2 7 . p. : 9 - 1 5 , 3 5 . p.: 1 0 - 2 0 ,
47. p.: 1 3 - 2 5 , 5 7 . p.: 1 7 - 2 8 .

Kovács Péter, a szegediek mestere úgy döntött, hogy egy kicsit
„öregít" az elmúlt szombati csapatán. Ezért kihagyta a 1 9 éves
Sutkát, s helyére a három évvel
idősebb fózsát ültette a kispadra.
Mindenesetre a nagy csapatok
mérkőzése előtt a szegedi ifik
sem vallottak szégyent, hiszen
2 9 - 1 7 - r e legyőzték a hasonló korú tatabányai együttest. Már a
csarnok hangulatán érződött,
hogy a tatabányaiak elhitték: legyőzhetik a Pick Szegedet.
Aztán másképp alakultak a
dolgok, Oláh büntetőből szerzett
vezetést, amire még a hazaiak
kettővel válaszolni tudtak. Mezei és Eklemovics találatával
azonban ismét a Picknél volt az
előny, amit a Tatabánya egalizált. Azonban a vendégek nem
ijedtek meg ettől, továbbra is
összeszedetten, fegyelmezetten
védekezve, s a labdát megbecsülve játszottak. Ennek gólokban jelentkezett az eredménye, hiszen

Eklemovics ismét gólerős volt.
négy találat lett a különbség. Kanyó Antal edző taktikát változtatott: a jól záró szegedi védelmet
két beállóssal próbálta feltörni, s
ez pillanatnyilag eredményre is
vezetett: Szotyoriék két góllal
csökkentették hátrányukat. Közben Maticsot Kuzma meglökte, s
a szerb idegenlégiós olyan roszszul lépett, hogy kibicsaklott a
bokája. A Pick pedig brillírozott
védekezésben és támadásban

Fotó: Miskolczi Róbert

egyaránt: egyértelművé vált,
hogy a Tatabányának ezen a napon nem sok keresnivalója
akadt. A félidő hajrájára is maradt még erő a Pickben, s így
megnyugtató eredménnyel várhatta a második játékrészt.
- Jó, hogy a Balaton-kupán kikaptunk a tőlük, mert a srácok
így komolyan veszik a mérkőzést
- állapította meg a volt elnökségi
tag, Vámosi Lukács.

^ ^ alapítva

A
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A hazaiak a szünetben ismét
változtattak a csapat szerkezetén. Rosta lett az irányító, míg
védekezésnél Kuzma zavaró szerepet kapott. Szerencsére ez az
elképzelés sem vált be, mert pillanatok alatt Oláh hétméteres
és Bajusz pattintott találatával
10 lett közte. A biztos vezetés
sem tette elbizakodottá a szegedieket. A kitűnően osztogató és
szervező Eklemovics labdáival
Bajusz, valamint Laluska és
büntetőből Oláh nem csupán
tartani tudta az 10 gólos különbséget, hanem még növelték
is a távolságot.
A Szotyori vezérelte Tatabánya
pedig csak görcsölt. De ez a védekezésben brillírozó és a helyzeteket jól kihasználó szegediekkel
szemben eredménytelen maradt,
sőt a kitűnően védő Perger helyére beálló Puljezevics négy büntető hárításával adta tudomásul,
hogy jó formában van.
Kanyó Antal: - Sajnos a teljesen átszervezett csapatom még
nem ért össze, még sok munka
áll előttünk.
Kovács Péter:
Megmutatták
a játékosok, hogy milyen erő van
a csapatban, s ha fegyelmezetten
játszunk, akkor a siker sem marad el.
További eredmények: Szigetvári-Pestszcntlőrinc 24-30, Békés-Nyíregyháza

26-27,

Győr-Csömör 29-27, Százhalombatta-Fotex 26-33.
A Pick Szeged gárdája legközelebb szombaton 17 órakor lép pályára hazai környezetben. Eklemovicsék ellenfele a Pécs együttese lesz, amely kedden szenvedett vereséget (21-38) a Dunaferr csapatától.
A sportirodán várják 8-15 óráig azokat a bérleteseket, akiknek
még nem cserélték ki a régi igazolványukat.
A
mérkőzést
ma
este
22.30-kor a Telin Tv felvételről
közvetíti.
SÜLI JÓZSEF

Újabb idegenbeli szegedi bravúrgyőzelem
LABDARUGAS
KECSKEMETFC SZEGED 0-1 (0-1)
Kecskemét, 600 néző. Vezette: Nagy L.
(Hrabovszky, Szabó S.).
Kecskemét: Tóth J. - Babos Ádám, Barna Zs., Filó - Domokos, Kiss R, Zahorecz,
Lázár, Somogyi - Barna Cs., Dani. Edző:
loan Patrascu.
FC Szeged: Dobó 7 - Germán 6, Mórocz
8, Czifrák 6 - Rácz 6, Ferenczy 5, Turján
7, Csűri 6, Puskás 6 - Kulacsik 6, Kurucsai 6. Edző: Szalai István.
Gólszerző: Kurucsai (1 l - e s b ő l a 3 2 .
percben)

Csere: Dani helyett Kislőrincz az 54., Kis
R helyett Nagy Cs. a 6 2 . , Ferenczy helyett
Babos Áron ( - ) a 7 9 . percben.
Sárga lap: Gelbman a 7., Kiss R az 5 2 . ,
Lázár az 53., Filó az 55., Túrján a 78.,
Csűri a 8 2 . , Kurucsai a 9 0 . percben.

A mérkőzésre külön készültek a
Babos testvérek. A két évvel idősebb Ádám a Kecskemét színeiben, míg öccse, Áron a Szegedében. Érdekesség, hogy mindketten a 13-as mezt húzták magukra. A különbség csak az volt,
hogy Ádám kezdett, Áron a kispadon kapott helyet. - Tétmecscsen még sohasem szerepeltünk
egymás ellen. Remélem, nekem
lesz jobb kedvem - mondta a
mérkőzés előtt Babos Áron.
A kezdést követően azonnal a

Szegednek esett a Kecskemét. Az
első negyedóra után, ahogy egy
kicsit megnyugodtak a kék-fehér-feketék, mindjárt más lett a
játék képe. A 29. percben majdnem megszerezte a vezetést a
Szeged. Kulacsik bal oldali beadására rosszul mozdult ki Tóth
József, Ferenczy megelőzte, de fejéről talán ha 20 centivel, de az
üres kapu mellé szállt a labda. A
32. percben viszont már örülhettek a vendégek. Kulacsik nagy
lendülettel tőrt be a 16-oson belülre, amikor Zahorecz felborította. Tizenegyes! A büntetőt
Kurucsai higgadtan a kapu bal
oldalába lőtte, 0-1.
Felpaprikázott
hangulatban
folytatódott szünet után a

Totópárbaj
Az első győzelem. Szuhánszky
Zoltán, a Szeged TV sportriportere magabiztos sikert könyvelhetett el a Rádió 88 programigazgatója, Vass Imre ellen. A
Tanárképző egykori labdarúgója újabb győzelemre készül.
Nem lesz könnyű dolga: több
rangadóra is tippelnie kell.
Nagy csatákra van kilátás. Szerinte a hazai pályán játszó csapatok az esélyesek, így a vendég
gárdáknak nehéz dolguk lesz
idegenben. A Bayern megnyeri
a Leverkusen elleni rangadót.
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1
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Előző heti tippelőink, Szuhánszky Zoltán nyolc, Vass Imre
hat találatot ért el.

Kíhivója Korcz László, a Gellért
Szabadidőközpont sportigazgatója. Egykor a Zalaegerszeg tartalékcsapatában játszott, többek
között Preisingerrel, Kocsárdival
és Molnár Balázzsal. Mivel a foci helyett a tanulást választotta,
és Szegeden elvégezte a testnevelési főiskolát, így hátat fordított kedvenc sportágának. A
sportvezető bízik abban, hogy a
„zete" megszerzi a Fradi ellen az
első győzelmet, bár a zöldek remek formában vannak. A Juve
viszont nyer a Róma ellen.

meccs. A Kecskemétnek nem
ment a játék: valóságos ámokfutásba kezdett. Percenként rúgták fel a szegedieket, az erélytelen játékvezető minden további
nélkül kiállíthatott volna néhány felbőszült hazai játékost,
de csak sárga lappal büntette
őket. Állandósult a kecskeméti
nyomás, a vendégek minden
energiáját a védekezés emésztette fel. A 82. percben Filó 24 méteres szabadrúgása a bal oldali
kapufát súrolta. Két perc múlva
viszont Kulacsik viharzott el a
bal oldalon, lövését azonban
bravúrral hárította Tóth. A másik oldalon Dobó is megmutatta
jó formáját: Babos Ádám bombáját hárította. A Szolnok után

immár a második idegenbeli
győzelmét aratta a határtalan
lelkesedéssel, fegyelmezettséggel futballozó FC Szeged.
Ion Patrascu: - Az ellenfél
megmutatta, hogy antifutballal
miként lehet három pontot szerezni.
Szalai István: - Gratulálok a
csapatnak az esti melójához.
További eredmények: Tatabánya-Honvéd 0-1, Pápa-Dabas
5-0, Szölnok-Bodajk 3-4, Kaposvár-Vasas 1-0, Balassagyarmat-REAC
l-l,
Dunaújváros-BKV Előre 0-1.
A Magyar Kupában: Nyíregyháza-Ferencváros l - l (tizenegyesekkel: 3-4)
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Internazionale-parádé
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnap újabb nyolc meccset játszottak a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A B csoportban parádézott az Internazionale, az olasz
együttes Londonban, az Arsenalt
ütötte ki. A hazaiak Henry révén
még egy tizenegyest is elhibáztak. A kék-feketék már az első
félidőben berámoltak három gólt
Lehman kapujába. A Kijev Rincón 82. és 90. percben lőtt góljával nyert.
Az MTK-t búcsúztató Celtic
sokáig vezetett Münchenben,
azonban a Bayern Makaay révén
a hajrában fordított.
A D csoportban jól kezdett a
Juventus - Del Piero a nap leggyorsabb gólját szerezte a 4 . percben -, Hakan Sükür révén egyen-

lített a „Galata". A 72. percben
Del Piero szabadrúgása után a
védő Perrara eldöntötte a mecscset.
A csoport: Lyon-Anderlecht
1-0 (Gólszerzők: Juninho), Bayern-Celtic 2-1 (G.: Makaay 2,
ül. Thompson).
B csoport: Dinamó Kijev-Lokomotiv Moszkva 1-0 (G.: Rincón 2), Arsenal-Internazionale
0 - 3 (G.: Cruz, van der Meyde,
Martins).
C. csoport: AEK-Deportivo
1 - l (G.: Tsiartas, ül. Pandiani),
PSV-Monaco 1-2 (G.: Bouma,
ül. Morientes, Cissé).
D csoport: Juventus-Galatasaray 2-1 (G.: Del Piero, Ferrara ül.
Hakan Sükür), Real Sociedad-Olimpiakosz 1-0 (G.: Kovacsevics).

GYERMEKBAJNOKSAG
A Magyar Kézilabda-szövetség a
2003/2004-es iskolai évben is
megrendezi az „adidas gyermek
kézüabda-bajnokságot", melyre
iskolák, sportiskolák és
egyesületek egyaránt
jelentkezhetnek. Nevezni
október 3-ig a következő
elérhetőségeken lehet: 1143
Budapest, Dózsa György út. 1-3.;
telefon: 06-1/221-5664; e-mail:
joehand@handballnet. hu.
Bővebb információ a
www.handballnet.hu honlapon
található.
SZENTESI RANGADÓ
Az NB III-as tekebajnokságban
szereplő Szentesi Tekézők
Egyesülete a legutóbbi
fordulóban a városi riválist, a
Szentesi VTE csapatát fogadta. A
hazaiak 2344, a vendégek pedig
2497 fát ütöttek és utóbbiak
6:2-re megnyerték a párharcot. A
Szentesi TE legközelebb
szeptember20-án Mórakor
Hódmezővásárhelyen a Gold
Boys 2003 otthonában szerepel.
HAZAI SIKER
Algyőn rendezték meg az NB
Il-es nagypályás női
labdarúgócsapatok
utánpótlás-bajnokságának
(U15-ös korcsoport) első
fordulóját a házigazdák, a
Szegedi Amazonok, a
Sándorfalva és a Nagykőrös
részvételével. Végeredmény: 1.
Algyő 9, 2. Nagykőrös 6, 3.
Szegedi Amazonok 3, 4.
Sándorfalva 0 ponttal. A
következő fordulók időpontja,
szeptember 28., 9.30:
Sándorfalva; október 12., 9.30:
újszegedi Kisstadion.
SIKERES TEREPFESZTIVÁL
A közelmúltban nagy sikerrel
rendezte meg a Budapest
Sportiroda a „7. Gatorade
terepfesztivált" a
Hármashatár-hegyen. A
győzelmet a futók 6 kilométeres
távján Bodor Obvér (PVSK) és
Kroneraff Ágnes (PVSK), a 12
km-es távon Kadlót Zoltán
(Salgótarján) és Földingné Nagy
Judit (Győri Dózsa) szerezte
meg. A terepduatlonon (2,5, 6,
2,5 kilométer) Zsódér Zsolt
(Galaxy) és Bakonyi Fruzsina
(Budacash) bizonyult a
legjobbnak.
HÁROM VERESÉG
Az első osztályú országos
utánpótlás fiú
vízilabda-bajnokságban, serdülők:
FTVSC -Vakesz-FTC 3-10 (0-2,
0-2,1-2,2-4), a HVSC
gólszerzői: Galyas, Rácz, Rókus.
Gyermek: HVSC-Vakesz-FTC
8-14 (2-2,3-4,2-2, 1-6), g.:
Katona 4, Kasza, Szabó J. 2-2.
Ifjúságiak: HVSC-Vakesz-FTC
3-9(0-4, 1-2,1-2, l-l),g.:
Komáromi 2, Földesi.
VETERÁNFOCI
A szegedi Kisstadionban zajló
öregfiúk kispályás
labdarúgó-bajnokság
eredményei: Keverő-Nagy Kft.
15-1, Kék Mókus-Börker 3-2,
Trió Kreál-Tervezők 5-1,
SZAK-Dózsa 3-0, Metál
Duó-Panagro 4-1, Mol
Rt.-Heavytex 1-2, Vásárpiac
Kft.-Colibri 3-0.
GYŐZELEM ÉS VERESÉG
Az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságok
eredményei, U15: Tisza
Volán-Égri SI4-0 (2-0), TV:
Czirják- Baji Sz., Burány, Nagy
Zs., Lázár (Csongor) - Kónya,
Beretka (Kádár), Huszárik
(Molnár D.), Annus (Lipták) Balogh (Varga S.), Gahwagi.
Edző: dr. Buchholcz Gábor.
Gólszerzők: Gahwagi (3),
Huszárik. U13: Tisza Volán-Egri
SI 1-4(1-1), TV: Horváth (Papp)
-Szecska, MolnárG. (Bodré),
Kószó G. - Gémes, Kéri,
Popovics, Grünwald, Mihalkó G.
- Mihalkó D. (Borbola), Molnár
B. Edző: Kispál Csaba.
Gólszerző: Grünwald.
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Búcsúzik
Hópehely

Kalap az a betűn
BAKOS ANDRAS
már nem ", mondja a romániai magyar újság idős
szerkesztője, a telefon túloldalán, néhány órával
korábban. Keserűen beszél, arról, hogy a kormány semmibe veszi egy szuverén önkormányzat döntését, amely történetesen a magyar érdekeknek is megfelelő. Funar úr viszont bármit
megtehet Kolozsvárott; ha a magyarok szóvá teszik a sérelmeiket, a válasz mindig az, hogy kérem, demokráciában élünk, a kormány nem
avatkozhat bele egy önkormányzat ügyeibe. Különben is: a román népfölkelők, akik a román
történelem pozitív hősei, 1949-ben azok ellen
harcoltak, akiket később Haynau kivégeztetett,
és akiknek a szobor emléket állít. Nem véletlen,
hogy minden szóba jöhető eszközzel tiltakoznak
a fölállítása ellen. „Ezen nincs mit megérteni,
barátom", mondja a szerkesztő, és hozzáteszi:
nem tanácsolja, hogy ő, onnan Magyarországról
föltegyen egy ilyen kérdést annak a pohtikusnak,
aki eddig hallgatott a szoborügyről, s talán nem
véletlenül. Úgyse válaszolna, de ha mond is valamit: mi múlik már azon 1
Hát jó, mondja ő. Aztán mégis csak elszöszmötöl a kérdéssel. Mert honnan tudhatjuk biztosan,
hogy valaki nem válaszol, ha nem is kérdezzük
meg? Fölhívja az ismerősét a fordítás miatt: írja
az idegen szavakat, és végül fölírja a kalapot is.
Egy egyenes, őszinte kérdő mondat, amelyben
most ez az apró vonás jelzi a megértés szándékát.

Szóval meghatódik a kalapon. Pedig nem így
indult ez a nap.
„Nem, kedves fiatal barátom, erről az ügyről
nem lehet megértő módban írni; bár talán maguk ott, Magyarországon meg tudják tenni; mi
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Barcelona állatkertje felhívással
fordult a nagyközönséghez, hogy
jöjjenek és búcsúzzanak el az állatkert legnépszerűbb lakójától,
Copito de nieve (Hópehely) albínó gorillától, mert bőrrákja operáihatatlan. Az állatkert igazgatója, Jordi Portabella szerint a gorilla hátralevő élete már csak hetekben, legfeljebb hónapokban
mérhető és „nem fogják szükségtelenül
meghosszabbítani".
Megnyugtatta a sajtót, hogy méltó halált biztosítanak Hópehely
számára. Copito egyelőre megtekinthető a látogatók által és folytatja látványos „oktatói tevékenységét" két lánya - Machi és
Virunga -, valamint három unokája, Nima, Batanga és Mayany
mellett. A 2001-ben észlelt hónalji bőrrákját antibiotikumokkal
kezelik, fájdalmait csillapítókkal
enyhítik.

Lottószámok
SKANDINAVL0TT0
A: 7 , 1 2 , 1 4 , 1 8 , 2 3 , 3 3 , 3 4 .
B: 3 , 7 , 8 , 2 0 , 2 1 , 2 6 , 3 5 .

i• Megszámolt utódok
I

fg?»'

PISA (MTI)

Kimúlt M-Toto olasz tenyészbika, amelynek 39 ezer utóda jött a
világra. A bika 10 éves korában,
egy Pisa melletti állattani intézetben csendesen elszenderedett.
M-Toto a tengeren túl is hírnevet

vívott ki magának és jó árat: a
spermájára vevő amerikaiak hajlandók voltak mélyen a zsebükbe
nyúlni. Számítások szerint az
olasz bika ivarsejtjeivel nemzett
tehenek az átlagnál mintegy
1700 literrel több tejet adnak
évente.

ISTEN ELTESSE!

W«

Készítette

BARCELONA (MTI)

Egy fölfordított kalap, csordultig tele vízzel.
Ezt képzeli el, amíg a telefonvonal másik végén ismerőse, akinek román az anyanyelve,
dünnyögő, kicsit talán náthás hangon diktálja
neki a szöveget. A problémásnak hitt szavakat
betűzi, szép lassan, türelmesen, mint egy jó tanár. Levelet, pontosabban telefax-üzenetet írnak, közösen: szeretne föltenni egy kérdést az újság nevében egy romániai politikusnak az aradi
Szabadság-szoborral kapcsolatban, és mivel biztos akar lenni a dolgában, a kérdést románul fogja elküldeni. Ezért kérte az ismerős segítségét,
aki a telefonvonal túlsó végén megköszörüli a
torkát, hallgat egy picit, majd visszadiktálja a
mondatot - románul. „Kérlek, ebben a szóban az
a betű fölé okvetlenül írj egy olyan kalapot, amelyik megtartja a vizet", mondja az ismerős, neki
pedig egy pillanatra megáll a toll a kezében, anynyira megtetszik ez a találó kifejezés. Szinte biztos, hogy ennek a negyven körüli, kopaszodó,
szakállas férfinak az első tanító nénije magyarázta így ezt az írásjelet, mint ahogy errefelé az
írás munkafüzetben a kis, írott f betűt gyakoroltató oldalon egy villanydróton ülő fecske rajza
látható.

, •

Sok napsütés, kevés felhő
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DIANA
Diána a római mitológiában a
vadászat istennője, akit oldalán
gyakran, szarvassal ábrázoltak.
Jelentése: ragyogó. Igaly Diána a
név ismert magyar viselője, sokszoros hazai koronglövő bajnok,
aki olimpiai bronzérmet is szerzett Sidneyben. A tragikus sorsú
Lady Di, az angol trónörökös feleségeként közkedveltségnek örvendett világszerte. A taposóbombák elleni nemzetközi fellépéséért sokan becsülték. Egyéb
névnap: József, Metód, Richárd,
Rikarda, Titusz. A Richárd német eredetű, jelentése: erős fejedelem. Richard Wagner zenedrámái az operatörténetben fordulatot hoztak, A bolygó hollandi, a
Tannhauser, a Lohengrin és a
Ring állandóan szerepel az operaházak műsorán.
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Egy szegedi, Kecskeméti utcai társasház 65 négyzetméteres kertjében 1 kiló 15 dekás szőlőfürtök termettek. A Koltai Béláné által
gondozott négy tőke több hasonló fürtöt is hozott. A ház lakói a
fagykárok és aszály miatt azt hitték, az idén nem is lesz termés.
Sosem szoktak permetezni, mégis szép, egészséges gyümölcseik
vannak.
Fotó: Kamok Csaba

A NAP VICCE
A rendőr megállítja a teherautót:
- Harmadszor szólok, hogy folyik az autója! - Harmadszor
mondom, hogy locsolókocsi!

Buster Keaton népszerű mozija

* i k é k

hírek

MAKÓI TOLVAJOK
Makón, az Új utcában lévő egyik
házba surrant be egy tolvaj, aki
egy táskát vitt magával, benne
iratokkal, mobiltelefonnal. A kár
171 ezer forint. Szintén Makón
az egyik üzletben, amíg a sértett
ruhát próbált, táskájából ellopták mobiltelefonját és pénztárcáját. A kár 40 ezer forint.
AKCIÓ VOLT
A Szegedi Rendőrkapitányság
belvárosi rendőrőrsének munkatársai a közelmúltban a határőrséggel és a Vám- és Pénzügyőrséggel közösen fokozott ellenőrzést tartottak a szegedi Mars téren. Az akció során több személyt megbírságoltak, valamint
eljárást indítottak közrendvédelmi szabálysértés és jövedéki törvénysértés miatt. A vámosok lefoglaltak ezer karton cigarettát.
ZSEBESEK A MARSON
Az utóbbi napokban a Mars téri
buszmegállóban a nagy tömeget
kihasználva több alkalommal
loptak meg zsebesek figyelmetlen utasokat. A rendőrség kéri,
hogy zsúfolt helyen mindenki
ügyeljen értéktárgyaira.

Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, felhő csak kevés lesz az égen Eső nem
várható, a változó irányú szél mérsékelt marad.

Szerfed
Hódmezővásárhely

Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

O
O
o
o
o
o
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o
o

25°

Mórahalom
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Mindszent
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25°

Szolnok

25°

25°
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25°

25°

Orosháza

O

25°
25°
25°

25°

További kilátások
A fölöttünk kialakult magasnyomású képződmény hatására szombatig még marad
a napos idő. Vasárnap egy ciklon frontrendszere súrolja hazánkat, ami jelentős lehűlést eredményez, és északkeleten záporok is előfordulhatnak.

Péntek

Szombat

Vasárnap

fN

Ü

Hétfő

O

Max:28

M a x : 29°

Max:17

Max:ir

Mln:12°

Min:13

Mbi:13°

Min:9G

Napos

Változó

Változó

Napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 93 cm (hőfoka 17.5 C°), Csongrádnál 130 cm,
Mindszentnél 12 cm. A Maros Makónál 64 cm.
A Nap kel: 6.24, nyugszik: 18.51, Hold kel: 1.00, nyugszik: 12.35
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Alacsony ár. kiváló minőség, gyors kiszolgálás raktárról!

KLAPKA TÉRI CSAPÁGYCENTRUM
Noviki Szeged Kft.
Hivatalos Márkakereskedés

Szeged, Berlini krt. 19.
Tel.: 62/552-795

Tiszta szappandisznó
CINCINNATI (MTI)

Az Egyesült Államoké a világ legtisztább disznaja: szappanból faragták ki. Súlya bő 3 tonna, azaz
30 mázsás a koca. A monumentális szárnyas sertéshez 26 ezer
666 normál méretű szappandarabot használtak fel. A disznó jó
kövér, mert széle-hossza szinte
egy: 1 méter 80 centi hosszú és
másfél méter széles. Magassága

is 150 centi. A szappandisznó
Cincinatti városában van, a Kereskedelmi Kamara számára készült a város szappangyártásának és sertéstenyésztésének tiszteletére. Összesen négy ember
műve, és röpke három nap alatt
készült el. A sertést a képzőművészcsapat a legkülönfélébb eszközökkel, egyebek közt ásóval,
sajtszeletelőkkel, sörnyitókkal,
drótokkal faragta ki.

Ebadta kutyakölykök
LODZ (MTI)

Kutyaóvoda nyílt meg neveletlen
ebkölykök számára a lengyelországi Lódzban. Az intézménybe
3 hónapos koruktól, az első kötelező védőoltások után járhatnak
az ebadták. A nevelők - akik emberek - játékos módon oktatják
illedelmes viselkedésre az ebovi-

sokat ebtársaságban és emberi
közegben egyaránt. Zdzislaw
Nowak, a kutyaóvoda alapítója,
a Kinológiai (ebismerettani) Szövetség tagja elmondta, hogy a kutyaóvodát azoknak az ebtulajdonosoknak szánják, akik túl sokat
hibáznak a kölykök nevelésében.
Az óvodát 3-5 hónap alatt kijárják az ovisok.

VÍZSZINTES: 1. Buster Keaton ( 1 8 9 5 - 1 9 6 6 ) amerikai színész, faarcú
komikus 1926 -ban készült némafilmje. 10. Fegyveres csapategység.
11. Angol nemesi cím. 13. Nagyvadat puskavégre kap. 14. Váradi ...
(kedves emlékű színésznőnk, +1987). 15. Víznyerő hely. 16. Mister,

röv. 17. Rugalmatlan. 18. Folyó Új-Zéland déli részén ( = 0 R E T I ) . 20.
Gurítés sportág. 21. Róbert de ...; amerikai filmsztár. 22. Egykori kiváló, bajnok győri kézilabdázó, ma edző (József). 23. Tova. 24. Fordított
kétjegyű betű. 25. Kabátot felsegít. 27. Majd, nemsokára, németül
( = B A L D ) . 29. Folyamatosan szállít, cipel. 30. Vonalzó, régiesen. 31.
Azt követően. 33. A holmium jele. 34. Néma golf! 3 5 . . . . Cooper (amerikai színész, + 1 9 6 1 ) . 36. Hat irányba. 3 8 . . . . Máni (Bella István mesealakja). 39. Földönfutó, választékosan. 40. Sopron nevezetes építménye.
FÜGGŐLEGES: 1. Az agyag és a homok között átmenetet képező laza,
üledékes anyag. 2. Keretes fűrészgép. 3. Agráreszköz. 4. „A finn csodafutó" (Paavo). 5. Tévesen jegyez. 6. Tanács, németül. 7. Keresztül.
8. Grenoble folyója. 9. West... story (musical). 10. Billy Wilder rendezte, 1950. évi filmje. 1 2 . 1 9 5 2 - b e n forgatott filmje, Chaplin rendezésében. 14. Trójai királynő, aki megálmodta a város pusztulását. 17. Kanalaz. 19. Magas építmény. 20. Ismeretekkel rendelkezik, ill. van hozzá képessége. 22. Fékezhetetlen. 23. Gyorsan elpárolog. 26. (Pénzbeli)
ellenértéke. 28. Olasz férfinév. 29. Véd. 30. Olasz sportruházati-már«
kanév. 32. Aki látta az esetet. 33. Földcsomó, ^ 3 0 « ?
Jármű, ill. élőlény hátsó része. 39. Odaadó, r a g a s z k o d i f c H o r i t
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: A bankárok épp olyanok, mint bárki más, csak gazdagabbak.
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áziasított elefántokat zsűriznek az indiai Pálgáthban, a Gadzsamela elefántversenyen. Tfermészetes, esztétikai adottságaikat és elsajátított képességeiket egyaránt mérlegelik.
MTI Telefotó/AP

