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Tízmilliárd forintból 253 kilométerrel bővül Szegeden a szennyvízelvezető-hálózat

TÉMÁINKBÓL
HÁROMMILLIÁRD A TET
Háromszáz kilogrammot
nyomna az a tízezer
forintosokból álló pénzhalmaz,
amelyet az ötöslottó szerencsés
kitöltője megnyerhet. így nem
csoda, hogy olyanok is vettek,
vesznek most szelvényt, akik
máskor nem áldoznak pénzt
Fortuna oltárán. Ez a nyeremény
a második legnagyobb összeg ma
Európában.
4. oldal

Minden utcát csatornáznak
Heteken
belül
elkezdik
a
szennyvízelvezető-hálózat bővítését Szegeden, és 2006-ra teljesen csatornázott lesz a város.
A közel tízmilliárd forint értékű
beruházásról tegnap írták alá a
szerződést a városházán.
Harminchat hónap múlva teljesen csatornázott lesz Szeged városa, és a környező települések.
Jelenleg az ingatlanok 72 százalékáról vezetik el a szennyvizet,
az Európai Unió ISPA-alapja segítségével azonban még 2 5 3 kilométer csatorna épül a városban, így százszázalékos lesz a
csatornázottság.
A munka méretét érzékelteti,
hogy az tizenegyezer ingatlant
érint, és több száz utcát bontanak föl az építők. Botka
László
polgármester tegnap a városháza házasságkötő termében a beruházásról kötött szerződés ünnepélyes aláírása alkalmából elmondta:. minden érintett utca
szilárd burkolatot kap. Reményét fejezte ki, hogy a nyertes
konzorcium minőségi munkát
végez majd, és jelezte, hogy a
megrendelő önkormányzat nagyon szigorúan ellenőrzi majd
őket.

VEZET A FIDESZ
Jelentős fordulat állt be az elmúlt
hónapban a pártok
megítélésében. A
közvélemény-kutatás szerint a
Fidesz-MPSZ magabiztosan
vezet a megkérdezettek és a
biztos pártválasztók között is. A
nagyobbik ellenzéki pártnak 6
százalékponttal nőtt a tábora.
5. oldal

Egy régi ismerős

új arca

f invitel
\

Összeköt minket

Vivendí Telecom Hungary utódja

CSALADI SPORTNAP
SZEGEDEN
Holnap 10 órakor kezdődik az
első szegedi családi sport- és
egészségfesztivál. A háromfős
csapatok a volt vidámparkban, a
kisstadionban és a városi
sportuszodában mérhetik majd
össze ügyességüket. Minden
résztvevő pólót kap ajándékba.
19. oldal
www.delmagyar.hu

A csatornaberuházási szerződés aláírói: Zsigmondi András, Botka László és Persányi Miklós.

Kulisszatitkok egy
nagy tudós életéből
A száztíz évvel ezelőtt született
Szent-Györgyi Albert Egyesült
Államokban töltött éveiről nagyon keveset tudunk.
A szegedi egyetem egykori Nobel-díjas orvosprofesszorának élete és munkássága példaértékű.
Szent-Györgyi Albert összetett
személyiségére utal, hogy amikor
a Szovjetunió megtámadta Finn-

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás a 3. oldalon

A Fidesz elnöke szerint a föld nem kerülhet idegen kézbe

Orbán szobrot avatott

országot, felajánlotta az 1937-ben
kapott kitüntetést a finn ellenállás támogatására, később viszont
sokat várt a szovjetek magyarországi szerepétől. Miután Amerikába emigrált, rendszeresen publikált a nukleáris fegyverkezés és a
vietnami háború ellen, s írásai
óriási hatást váltottak ki.
Bővebben a Sziesztában

A Szőnyi-pannók bemutatója
októberben lesz a Hangárban
Az üres szegedi Hágiból mentették ki néhány éve a Kossuth-díjas festőművész, Szőnyi István
tiszai pannóit. A restaurált képeket Szegeden, a Hangár Expo
és Konferencia-központban október 2-án nyíló belsőépítészeti,
lakberendezési és bútor szakkiállításon mutatják be.
Orbán Viktort örömmel fogadták Mórahalmon. Balról Balogh László képviselő.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Humánus szemlélet, lírai érzékenység jellemezte a két világháború közötti korszak egyik legnagyobb magyar festőjét, Szőnyi Istvánt. Az évtizedeken át Zebegényben alkotó, 1949-ben Kossuth-díjjal is kitüntetett művész
főként a falu népét és a Duna-kanyar szépségét jelenítette meg
kompozícióin. Bizonyára ezeknek
a képeknek az ismeretében kérték
fel 1941-ben, hogy fessen a szegedi Hági étterem számára tiszai
életet idéző pannókat.
Gellért Ákos, a Hangár tulajdonosa (jobbról) és munkatársa a Készül a halászlé című restaurált képet mutatja.
Fotó: Karnok Csaba

Folytatás az 5. oldalon

A mórahalmi városnapi ünnepségsorozat díszvendégeként Orbán Viktor, a Fidesz elnöke arról beszélt, hogy az ország rossz útra tért, és fölkészületlenül érheti az uniós csatlakozás. A
volt miniszterelnök fölavatta a helyi Aranyszöm Rendezvényház előtt Klebelsberg Kunó
szobrát.
Epressy Dénes csíkszentmártoni kántor énekelte a
magyar himnuszt a mórahalmi városnapi ünnepségsorozat második napján, a frissen fölavatott
Aranyszöm Rendezvényház előtt. A Mórahalom
testvértelepüléséről érkezett kántor az erdélyi magyarság nevében köszöntötte a helyieket.
Mórahalom napja díszvendége Orbán Viktor, a
Fidesz elnöke, az előző kormány miniszterelnöke
volt. Nógrádi Zoltán
polgármester bevezetője

Fotó: Gyenes Kálmán

után a pártvezető - Klebelsberg Kunót idézve - az
alkotó hazafiságról beszélt, arról, hogy az országnak, a második világháború utáni évtizedeket átvészelve, volt ereje újraépíteni mindazt, ami időközben romba dőlt. így született újjá Mórahalmon a gazdaegyesület egykori közösségi háza,
amely most Aranyszöm Rendezvényházként szolgálja a várost és a térséget.
Arra a szónoki kérdésre, hogy honnan merített
erőt a közösség a talpra állásra, Orbán Viktor egy
Mátyás király-mesével válaszolt, amelyben a három lusta fölött kigyullad a ház, de ők arra várnak,
hogy valaki megmentse őket. „Mi bíztunk a saját
erőnkben, ennek köszönhetjük a felemelkedést!" mondta a politikus.
Folytatás a 3. oldalon
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Az USA több szövetségi államát is elérte a vezetékszaggató, gyilkos Isabel

Trópusi vihar pusztít a keleti parton

Tizenhat halálos áldozatot követelt péntek délutánig az Isabel trópusi vihar az Egyesült
Államok keleti partvidékén közölték tisztségviselők.
CHARLESTON, WILMINGTON (MTI)

Virginia államban nyolcan haltak meg: négyen gépkocsibalesetben, négyen pedig lezuhanó
fatörzsek alatt lelték halálukat.
A vihar okozta közlekedési szerencsétlenségekben nyolcan haltak meg Eszak-Carolinában, Marylandben, New fersey-ben, New
York-ban és Pennsylvaniában.
Korábban
Eszak-Carolinában
életét vesztette a villamos művek egyik karbantartója, Virginia
államban pedig egy gépkocsivezető. Villanypóznákat tört derékba, fákat döntött ki, vezetékeket
szaggatott le péntekre virradóra
az időközben trópusi viharrá
„szelídült" Isabel, amely 2-es

A tengerár következtében a Maryland állambeli Anapolis történelmi belvárosát elborítja a víz.
erősségű hurrikánként érte el
csütörtökön Eszak-Carolinában
a partokat, majd északnak folytatta útját, és pénteken már
Nyugat-Pennsylvaniában járt. A
hurrikán nyomán Eszak-Caroli-

Az MDF szerint család- és nemzetellenes a kormány

Gázár és áfakulcs
Az MDF szerint „család- és
nemzetellenes"
a
Medgyessy-kormány - jelentette ki
Sisák Imre képviselő pénteki
budapesti sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

Az MDF szerint a kormánynak
be kellene vezetnie a fiatal házasok első lakáshoz jutásának kategóriáját, és esetükben megtartani a 240 ezer forintos adókedvezményt és a húszéves futamidőt a hitel-visszafizetésre.
Az ellenzéki politikus kitért arra: „a balliberális kormány az
SZDSZ nyomására a gyermekek
után járó adókedvezmény csökkentését is tervezi".
Szavai szerint az MSZP nem
tartja be választási ígéreteit, hiszen az általános iskolában nem
váltak ingyenessé a tankönyvek.
Hozzátette, a kormány nem tartotta be azt az ígéretét sem, hogy
ingyenes lesz az óvodai étkeztetés, ellenben 2004-ben egy százalékkal kívánja növelni az
egészségbiztosítási járulékot és
el akarja törölni a nyugdíjjárulék
adómentességét.

nában 700 ezer, Virginiában pedig másfél millió ember maradt
áram nélkül. Washington fölött
az éjszakai órákban vonult át a
hurrikán középpontja, a térségben 700 ezer ember nélkülözi a

villanyt: a marylandi elővárosokban 370 ezer, Észak-Virginiában
260 ezer, a fővárosban pedig közel 100 ezer. Washingtonban és
Alexandriában a Potomac folyó
mentén víz alá kerültek az ala-

MTI Telefotó/AP/Susan

csonyabban fekvő területek. Alexandriában felszólították a lakosságot, hogy csak palackozott
vizet igyon. A fővárosban és környékén számos utcát le kellett
zárni az úttestre kidőlt fák miatt.

Egy nemzet, közös jövő
Első ízben szervezett közös magyarországi programot a Fiatal
Baloldal-Ifjú Szocialisták és az
RMDSZ ifjúsági szervezete, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet.

F H

immpv.

TATA (MTI)

A Fidesz ragaszkodik a brókerügyi vizsgálathoz

A találkozót nagyszerű kezdeményezésnek nevezte a miniszterelnök, aki a tatai kulturális fesztivál nyitó napján beszélt erről újságíróknak. Medgyessy Péter, aki
pódiumbeszélgetésen vett részt
az RMDSZ elnökével, Markó Bélával, elmondta: helyesli a találkozó mottóját is, amely így szól:
„Egy a nemzetünk, közös a jövőnk", mert - mint mondta - a
fesztivál erősíti az egy nemzethez való tartozás érzését. Hozzátette: azonos kérdések foglalkoztatják a magyar és az erdélyi fiatalokat. Markó Béla fontosnak
nevezte a közös rendezvényt, valamint azt, hogy az erdélyi magyarság megmaradjon és boldoguljon szülőföldjén. Kiemelte az

Módosító csomag

Az autópálya-építés, a szakminiszter és a kormányfő

Emelkedni fog a gáz ára, mert
2004-ben a 12 százalékos áfakulcs 15 százalékra emelkedik mondta az MDF-es politikus,
hozzátéve: ismeretei szerint a
2004. évi állami költségvetésbe
nincs szociális célú előirányzat a
gázáremelkedés kompenzációjára. Sisák Imre kifogásolta, hogy a
kormány a lakáscélú megtakarítás után járó adókedvezmény 50
százalékos csökkentését tervezi,
azaz 240 ezer forintról 120 ezer
forintra csökken az igénybe vehető adókedvezmény, a húszéves
időtartam pedig öt évre változik.

BUDAPEST (MTI)

A Fidesz ragaszkodik ahhoz,
hogy a brókerügyben a frakció javasolta vizsgálóbizottság álljon
fel - mondta Répássy Róbert. A
szocialisták a Fidesz javaslatához módosító csomagot nyújtot-

tak be, amelyben meg kívánják
változtatni a bizottság feladatát
oly módon, hogy az MSZP kérdéseinek vizsgálata előzze meg a Fidesz kérdéseinek vizsgálatát, a
testület megbízatása csak hat
hónapig tartson, a bizottság elnöke pedig kormánypárti legyen.

Búcsú Anna Lindhtől

Walsh

A szegedi Újhelyi István (balról) és Kovács Péter (jobbról a második), a magyarországi, illetve az erdélyi ifjú szocialisták szervezetének elnöke ajándéktollat nyújtott át Medgyessy Péternek és
Markó Bélának.
MTI Telefotó: Koszticsák Szilárd
anyanyelvű oktatást és a kultúra
intézményrendszerének szükségességét, a gazdasági kapcsolatok

RÖVIDEN
KAISER GYANÚS
Két hónappal ismételten
meghosszabbították a móri
bankrablás két gyanúsítottjának
előzetes letartóztatását a
Fővárosi Bíróság pénteki közlése
szerint; a rendőrség ugyanakkor
újabb bűncselekménnyel
gyanúsította meg Kaiser Ede
Krisztiánt.
GYILKOSSÁG A PINCÉBEN
Albérlője ölte meg azt a férfit,
akinek mumifikálódott
holttestét még július végén
találták meg a budapesti
főpolgármesteri hivatal
pincéjében. A gyanúsítottat
elfogták. A 36 éves román
állampolgárságú T. György az
áldozatnál albérlőként lakott. A
bűncselekmény elkövetése
napján azért mentek a hivatal
pincéjébe, hogy onnan különféle
szaniter árukat lopjanak el, mert
a sértett részben ezekből akarta
felújítani fürdőszobáját. A
pincében azonban szóváltás
alakult ki a két férfi között, a
gyanúsított bántalmazta és
késsel megszúrta áldozatát,
akinek holttestét a
bűncselekmény helyszínén az
építési törmelékek között
rejtette el.
NEMZETI LAKÁSPROGRAM
A 15 évre szóló Nemzeti
Lakásprogram (NLP) októberben
a kormány elé kerül, több mint
egyéves szakmai és társadalmi
egyeztetés után. Fegyverneki
Sándor, a szeptember 1 -jén
megalakult Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal (OLÉH)
elnöke a III. Lakásvásár
megnyitóján pénteken
Budapesten az MTI-nek
elmondta: az NLP kísérleti
jelleggel 2004 januárjában indul
a lakbértámogatási rendszerrel,
amely részben a magántőke
bevonását szeretné ösztönözni a
bérlakásépítésekbe.

Ahmed,
az önfeladó

kiszélesítését, valamint azt, hogy
Magyarország belépése után Románia is tagja lesz az EU-nak.

Kemény üzenet és a válasz
Amennyiben igaz az egyik országos napilap pénteki számában megjelent állítás, miszerint három autópálya építését is átütemezné a gazdasági
minisztérium, akkor hétfőtől új miniszter áll a
szaktárca élén.
BALATONSZEMES (MTI)

Ezt Medgyessy Péter jelentette ki Balatonszemesen
egy önkormányzati konferencián. A miniszterelnök a Baloldali Önkormányzati Közösség meghívására a kormány előtt álló feladatokról tartott előadást, és válaszolt az önkormányzati vezetők kérdéseire. „A miniszter úrral nap mint nap konzultálunk ezekről az ügyekről" - mondta a miniszterelnök, azt állítva, nincs tudomása a lapban említett
átütemezésről. Mint mondta: két lehetőség van, az
egyik, hogy nem igaz az állítás, ebben az esetben
Medgyessy Péter szerint a cikk írójával szemben
„keményen fel kell lépni, tudomására kell hozni,
hogy felelőtlen, és kárt okozott". Majd így folytatta:

„a másik lehetőség, hogy igaz az állítás, ebben az
esetben hétfőtől új miniszter lesz a gazdasági minisztériumban". „Én azt gondolom, biztosak lehetnek, hogy nem igaz, ha bármi ilyesmi volna, akkor
viszont én azt megígérem, hogy új minisztert keresek" - jelentette ki Medgyessy Péter. Hozzátette:
nem tűri el, hogy az egyeztetett prioritásokban eltérés legyen.
»
„Miniszterségem kezdete óta igyekszem elérni,
hogy a kormány első és legfontosabb ügye legyen az
autópálya-építés. Semmit sem ütemezünk tehát
át, szabad az út az útépítés előtt" - nyilatkozta Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter az
MTI-nek pénteken. A gazdasági tárca vezetője
hangsúlyozta: a miniszterelnök mái nyilatkozata is
azt bizonyítja, hogy az útépítés, a közlekedés fejlesztése nem csupán az én "meggyőződésem miatt
élvez elsőbbséget, hanem így gondolkodik az egész
kormány. „Ezért igaz ma is Bem József mondata,
ha nincs híd, nincs haza" - mondta Csillag István.

Vádlott a bankelnök
FRANKFURT, DÜSSELDORF (MTI)

A düsseldorfi tartományi bíróság
jóváhagyta az ügyészség vádemelési javaslatát a Deutsche Bank,
Göran Persson svéd miniszterelnök fejet hajt Anna Lindh egykori a legnagyobb német magánbank
elnökével
külügyminiszter portréja előtt, mielőtt elkezdi gyászbeszédét a igazgatótanácsának
stockholmi városházán a bevásárlóközpontban meggyilkolt poli- szemben. A svájci fosef Ackertikus búcsúztatásán.
' MTI Telefotó/EPA/OIa Torkelssonmannt, aki korábban a Mannes-

mann konszern felügyelőbizottságának a tagjaként áldását adta
a konszern birtokában lévő mobiltelefon-szolgáltató eladására
és a tranzakciót kísérő óriási öszszegű prémiumokra és egyéb kifizetésekre, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezeléssel vádolja az államügyész.

MOSZUL (MTI)

Megadta magát az amerikai
erőknek Szultán Hásim Ahmed
(felvételünkön), Szaddam Húszéin volt államfő elűzött rezsimjének védelmi minisztere
pénteken az észak-iraki Moszulban. A volt védelmi minisztert,
aki a 27. az amerikaiak által legkeresettebb 55 személyt tartalmazó listán, Bagdadba szállították az amerikai erők.

J O R D Á N I A O K T Ó B E R B E N Szállás, reggeli, repülőjegy, transzfer,
magyar nyelvű idegenvezető, 3*-os hotel

4 9 9 9 9 Ft/fő

A z é s z a k i f é n y b ű v ö l e t é b e n - I Z L A N D október 2 3 - 2 6 .
Repülőjegy csomag + szálláscsomag
+ programcsomag kedvezménnyel

1 5 5 3 0 0 Ft/főtől

A K C I Ó S V Á R O S L Á T O G A T Á S O K az okt. 23-i hétvégén.
Párizs 74 900 Ft/fötöl

• London 91 500 Ft/főtől

Brüsszel 96 900 Ft/főtől

• Amszterdam 121 900

• Madrid 84 700

Ft/tőtől

Ft/főtől

Vista Utazási Központ

6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: (06 62) 548 480, fax: (06 62) 548 481
E-mail: szeged@vista.hu
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A K T U Á L I S *

Tízmilliárd forintból 253 kilométerrel bővül a szennyvízelvezető-hálózat

/

ígérgetés,
megszorítás

Minden utcát csatornáznak
Folytatás az 1. oldalról

A hat részre bontott szennyvízberuházás első tenderkiírásán a
Hídépítő, a Betonút és a Alterra
Rt. konzorciuma nyerte el a megbízást. A Culvert 2003 Konzorcium több mint 36 millió euró, közel tízmilliárd forint értékű munkát végez el. Az ISPA-alapból fedezik a költségek 38 százalékát, a
kormányzati hozzájárulás 50
százalékra emelkedett, az önkormányzat és a lakosság már csak
11,5 százalékát fedezi a teljes
összegnek. Amint arról lapunkban beszámoltunk, az állam eredetileg a költségek 35 százalékát
vállalta volna magára, ám időközben megváltoztak az építőiparban az árak. A környezetvédelmi tárca vállalta, hogy fedezi
az árnövekedésből adódó többletköltségeket, így csökkent az önkormányzat és a lakosság részesedése a beruházás terheiből.
Zsigmondi András a konzorcium
képviseletében hangsúlyozta: fölkészült munkatársakkal, nagy tapasztalat birtokában kezdenek
hozzá a beruházáshoz. Ok építették a szennyvízcsatorna hálózat
előző ütemét is két évvel ezelőtt.
Igyekezni fognak a környezet legcsekélyebb zavarásával dolgozni,
és tájékoztatni a lakosságot a
munkálatokról - tette hozzá.
Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter a szerződés aláírása előtt elmondta: legalább egy
évszázad kell ahhoz, hogy a felszín alatti vizek minősége újra
olyan legyen, mint száz évvel ez-

KOVÁCS ANDRAS

A csatornaépítés kellemetlenségekkel is jár majd, de ezek gyorsan felejthetőek.
előtt volt. Jelenleg szemiyvíztóban úsznak a települések - fogalmazott a miniszter. A Szegeden
megvalósuló beruházásnak köszönhetően javul a Tisza és a talajvíz minősége. A teljes, hat részre bontott szennyvízberuházás,
amelynek első részletéről kötöttek tegnap szerződést, 24 milliárd
forintba kerül, ebből 8,3 milliárd
forintnyi eurót az ISPA-alapból

kap Szeged. Persányi kiemelte:
csatlakozásunk után a kohéziós
alapból környezetvédelmi beruházásokra még több támogatást
kaphat Magyarország. Az ISPA
előcsatlakozási alapból évi 42
millió euró jutott hazánknak erre
a célra, a kohéziós alapból várhatóan 110 millió eurós támogatás
vehető igénybe évente.
A szerződés aláírása után, mie-

Fotó: Karnok Csaba

lőtt koccintottak volna a beruházás sikerére a szerződő felek, a
polgármester még egyszer megköszönte mindazok évtizedes
munkáját, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ilyen nagy fejlesztést hajtsanak végre a városban.
A munkagépek szeptember végén, október elején jelennek meg
Szeged utcáin.
M. B. I.

Orbán szobrot avatott Mórahalmon

Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester, Orbán Viktor és Kalmár
kert Szövetkezetnél tett látogatáson.
Folytatás az 1. oldalról
A Fidesz-elnök szerint az uniós
tagság az országok versenyével
egyenlő, ahol csak magunkra
számíthatunk. Ha pedig az or-

szág gazdasági válsággal terhelten lép az unióba, akkor az első
időkben a nehézségek fokozódására számíthat. A volt miniszterelnök a sportból vett példával világította meg mondandóját,

Ludas Matyi-ország
A politika lázgörbéje a csúcsra kúszott júliusban a szekszárdi
Szent László hídon. Hárman avatták fel a hidat. Először Csillag
István gazdasági miniszter, aztán Orbán Viktor
exkormányfő,
majd Medgyessy Péter miniszterelnök. Történt mindez szűk egy
hét leforgása alatt. Az avatási láz nem csillapodott. Szegeden a
helyi fideszesek szűk polgári körben avattak fel egy fecskeházat.
Ugyanott ugyanezt teszi majd a kormánypárti városvezetés egy
hét múlva. Mórahalmon ünnepélyes keretek között átadta a kormány egy tagja az Arányszám rendezvényházat, amit tegnap Orbán Viktor volt miniszterelnök is felavatott. Ludas Matyi-ország a
mi kicsiny hazánk, csak most nem verik, hanem adják, oda s
vissza, akár háromszor is.

sz. c. sz.

illusztrálta (az első látogatásakor
luxussal kecsegtető poklot választó honatya az alvilágba viszszatérve már csak szemétdombot talál, s amikor panaszra
megy Szent Péterhez, a mennyország kapusa így válaszol: „az a
kampány volt, és te már leadtad
a szavazatodat...").
A közeljövőre nézve Orbán
Viktor összefogásra biztatta hallgatóságát, s búcsúzóul egy kínai
bölcsességet idézett: „Azt nem
akadályozhatjuk meg, hogy a
gond madarai átrepüljenek a fejünk felett, de azt igen, hogy fészket rakjanak a hajunkban."
Beszéde végeztével a Fidesz elnöke Nógrádi Zoltánnal közösen
leleplezte az egy nappal korábban
átadott Aranyszöm Rendezvényház (fővállalkozó a Ferroép Rt.,
Ferenc szegedi városatya a Móra- helyi alvállalkozó a Móraép Kht.)
Fotó: Gyenes Kálmán előtt elhelyezett Klebelsberg Kunó-szobrot, Kalmár Márton szemondván: „későn bajlódunk a ci- gedi szobrászművész alkotását.
pőfűzőnkkel, ha eldördült a A mellszobor a két világháború
startpisztoly, helytelen, ha ellus- közti korszak jeles kultuszmitálkodjuk az edzőtáborozást, s nisztere, a tanyai iskolarendszer
ugyancsak késő, ha ráébredünk, megalkotója, iskolaépítő, reforhogy tehetségtelen edzőt igazol- mer tiszteletére áll a rendezvényház bejárata mellett.
tunk..."
A tennivalókat sorolva először
Ezután az ünnep vendégei a
legfontosabb célként azt fogal- Mórakert Szövetkezet agrárlomazta meg, hogy „a mezőgazda- gisztikai centrumában találságban is mindenki nyertese le- koztak a termelőközösség taggyen a csatlakozásnak." Követel- jaival.
ményként állította, hogy magyar
A városnapi ünnepségsorozat
föld ne kerüljön idegen kézbe; a szombati programjában egyebek
gazdálkodók állami tulajdonú mellett szüreti mulatság (ökörbankoktól kapjanak hitelt; s sütés, játszóház), első osztályoolyan embereket küldjenek a sok avatása, gyermekligeti faülparlamentbe, akik szeretik és tetés, szüreti fölvonulás, utcabál
tisztelik a gazdákat. Szavait üte- szerepel. Vasárnap ünnepi szentmes taps jutalmazta.
mise, haranglábszentelés, sörA jelenlegi kormány ígéreteiről fesztivál, elszármazottak találalkotott véleményét a pokol és kozója, nosztalgiadiszkó és több
mennyország között dönteni ké- koncert is lesz.
szülő politikusról szóló tréfával
NY. P.

Eddig sem voltak egyszerűek az adótörvények, jövőre azonban
még bonyolultabbá válnak: az ügyben az ellenzék
folyamatosan
nyomás alatt tartotta a kormányt, így nem csoda, hogy a racionalitás és a politikai érdek alaposan összekeveredett
a 2004-es esztendőre vonatkozó szabályozásban. És persze a koalíciós partnernek, az SZDSZ-nek is voltak feltételei, ha már egyszer adócsökkentéstígért
választóinak.
Ez utóbbit az adókulcsok faragásával viszonylag
egyszerűen
megoldottnak véh a törvényjavaslat, a végső egyenleget - csökken vagy nő jövőre az általános adóterhelés - másként
számolja
az ellenzék, mint a kormány.
A különböző végeredményen persze nem 'szabad
csodálkozni,
elég, ha valaki a lakáshitel adókedvezményének
változását számolja végig. Előrebocsátva, hogy hozzá kellett (lehetett) nyúlni, a
jelenlegi tendenciával ugyanis néhány év múlva szinte kezelhetetlenné vált volna az állami szerepvállalás. Tény az is, kapta az
ingyenpénzt szegény és gazdag, pontosabban inkább az átlagos
jövedelmű és a rá nem szoruló egyaránt, hiszen a társadalom alsó
harmadának,
négytizedének esélye sem volt igénybe venni az
adókedvezményt.
A maximálishoz pedig még kevesebben
fértek
hozzá, egy háromgyermekes,
lakáshitelt törlesztő családnak már
igen szép jövedelemmel
kellett rendelkeznie ahhoz, hogy valamennyi kedvezménnyel
élni tudjon.
A lakáshitel törlesztőrészlete
után levonható maximum
havi
20 ezer forintos adókedvezmény a felére csökken jövőre, s hasonlóan drasztikus döntés, hogy legfeljebb öt éven keresztül vehető
igénybe. Csak az új lakásnál, háznál marad a levonható negyven
százalék, használtnál a részletnek csupán harminc százalékát lehet leírni - persze csak a felére csökkent, havi tízezer forintos plafonig. És van egy másik plafon, a jövedelmi limit is, ezzel a középosztály jó részét eleve megfosztják az adókedvezménytől.
A harmadik plafon pedig a hitelösszeg felső határa...
Elég bonyolult ez a változás - nem is említettem minden elemét - ráadásul nagyon húsbavágó lehet számos olyan családnál,
amelyik azért adósodott el havi (bruttó) ötvenezer forinttal, mert
így optimalizálhatta
az adókedvezményt.
Nekik pontosan egyharmaddal növekszik a havonta fizetendő részlet, s ez egy feszes
családi költségvetésnél már okozhat
bonyodalmakat.
A legnagyobb baj persze a kiszámíthatatlanság, mert az új lakást
vásárló, házat építő családok 15-25 évre terveznek, nem a négyéves kormányciklusokra,
s ehhez képest ugyancsak kapkodóra ígérgetőre és megszorítóra - sikerült az elmúlt néhány esztendő.

Információ és jog
MUNKATÁRSUNKTÓL
Információs társadalom - médiajog címmel tartottak tudományos konferenciát tegnap Szegeden a Tisza Szállóban a Szegedi
Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának Polgári
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint a Szegedi Biztonságpolitikai Központ szervezésében. A nagy érdeklődéssel kísért
eseményen többek között előadást tartott Havas Henrik. Az
újságíró a Kisebbség, másság a
médiában címmel a sajtó felelősségéről beszélt. Szerinte a társadalmi kisebbségek helyzetét irreálisan ábrázolják a médiában,
erősítve bennük a az előítéleteket. Hozzátette, kisebbségek
alatt nem csupán a cigányokat
érti, hanem a melegeket vagy a
nyugdíjasokat is, akiket a média,
hasonlóan a roma kisebbséghez,
általában megalázó, nem életsze-

rű helyzetekben ábrázol. Ezek a
felvételek többnyire alkalmasak
a gyűlöletkeltésre, éppen ezért,
mondta Havas, az Egyesült Államok példájából kiindulva hazánkban is korlátozni kellene a
sajtószabadságot a közrend mint
magasabb cél érdekében.
Ezután az újságíró felhívta a
pódiumra Vadászi Bálintot, a
Miniszterelnöki Hivatal egyik
roma származású munkatársát,
aki a hírhedt Irigy Hónaljmirigy
Bazi nagy roma lagzi című produkcióját hozva példának felhívta a jelenlévők figyelmét az
egyes kisebbségekkel szembeni
túlzott általánosítások és sztereotípiák veszélyére. A konferencián médiajogi és egyéb személyiségi jogi témákban felszólalt még Szabó Imre, az SZTE
ÁJTK dékánja, Gellén Klára, a
polgári jogi tanszék munkatársa, valamint Tímár János, az
ORTT tagja.

Országos diákönkormányzati találkozó Mártélyon

A tanulók és az unió
A diákönkormányzatok országos
találkozójának ad otthont a hét
végén Mártély. Az összejövetelre
46 középiskolából közel száz diák érkezett, azért, hogy tájékozódjon az Európai Unióban élő
kortársaik helyzetéről, a csatlakozást követő lehetőségekről.
A tegnap délutáni megnyitón
Almási István, Vásárhely alpolgármestere köszöntötte a diákokat, hangsúlyozva: a város mindig nagy gondot fordított az ifjú-

ság oktatására, s jövőben is az a
cél, hogy az iskolabezárások helyett fejlesszék' az intézményeket-. A fiataloknak tegnap dr. Szabó Eva, az SZTE pszichológiai
tanszék adjunktusának előadása
segítségével a pedagógusok világával ismerkedtek meg, s képet
kaphattak arról, hogy bizony tanárnak lenni sem könnyű. Ma is
számtalan program várja a diákokat, akik többek között a diákjogokról tájékozódhatnak.

Mőrakalom ünnepel, legyen a vendégünk
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KORKÉP
KÜBEKHÁZA. Ifjúsági
önkormányzati választást
tartanak vasárnap a településen.
A kübcki 12 és 22 év közötti
fiatalok délelőtt 9 órától délután
5-ig adhatják le voksukat a
polgármesteri hivatal
házasságkötő termében.
Érvényes szavazás esetén
megválasztják az ifjúsági
polgármestert, illetve a négy
képviselőt, akik a fiatalság
érdekeit képviselik.
PUSZTAMÉRGES. Tűzoltó-,
kakaspörköltfőző versenyt és
szüreti fesztivált rendeznek ma a
községben. A sportpályán
délelőtt 9 órakor kezdődik a
nemzetközi tűzoltóverseny. Az
eredményhirdetés után számos
bemutatót, oltási technikát is
láthatnak az érdeklődők. Közben
a település főterén délelőtt 10
órától a szürettel kapcsolatos
eszközöket nézhetnek meg a
vendégek, akik megkóstolhatják
a friss mustot is. A pörköltfőzők
bográcsában ezalatt rotyog a hús.
A készételek ugyancsak
megkóstolhatok. A szabadtéri
színpadon délután 2 órától
egymás váltják a műsorok.
Többek között fellép a Happy
Jumpers ugróköteles csoport, a
Csíbőricke és a Rozmaring
néptáncegyüttes, az Őszikék és
az Őszirózsa nyugdíjasklub, a
D T M zenekar, illetve
moderntáncosok, amatőr
színtársulatok. Este 6 órától
Darázs Ádám és Dávid János
tart erősember-bemutatót, majd
Ázsia-Afrika táncházra várják az
érdeklődőket. A pusztamérgesi
fesztivált a 21 órakor kezdődő
tűzijáték, illetve kappanbál és
szabadtéri diszkó zárja.
SZEGED. A hagyományokhoz
híven idén is családi sportnapot
rendeznek a szegedi Rókus Il-es
Általános Iskolában (Csáky
József utca 2.). Az érdeklődőket
ma délelőtt 9 órától várják. Oláh
Miklósné igazgató megnyitója
után közös torna kezdődik.
Harminc család nevezett a
családi váltóra, majd az apukák
„rendes", az anyukák pedig
boszifocit játszhatnak. Ezalatt a
tantermekben különféle
kézműves-foglalkozásokat
szerveznek. Az idén először az
udvaron fő majd a résztvevők
ebédje. Az évfolyamok
külön-külön készítik a
marhapörköltet.
SZEGED. Az SZTE
Konzervatórium és az Országos
Gitáregyesület szervezésében
gitárestet rendeznek vasárnap
este fél nyolctól a
konzervatórium nagytermében.
A hangverseny a
Visegrádi-szerződés országainak
és a lengyelországi Visegrád
Alapítvány közreműködésével
jött létre. Az előadók a
műsorukat egy négynapos
turnén mutatják be, Wroclaw,
Prága és Pozsony után Szeged a
körút utolsó állomása. Az
ingyenes előadáson romantikus,
latin-amerikai és spanyol
dallamok csendülnek fel. Az est
sztárvendége a lengyel Rrzysztof
Pelech. A világszerte ismert
gitárművész európai, amerikai,
ázsiai és afrikai városokban is
játszott, illetve nyert különféle
díjakat. A wroclawi
zeneakadémia tanárának eddig
közel tíz CD-je jelent meg.
SZEGED. A MÁV Rt. Szegedi
Területi Igazgatósága és a szegedi
székhelyű Vasúttörténeti
Alapítvány is csatlakozott a
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatóságának felhívásához.
Szegeden szombaton és vasárnap
egész nap várják az érdeklődőket
a MÁV Rt. székházában. A Tisza
Lajos körút 28-30. szám alatti
igazgatóság épületét 1894-ben
adták át. Pfaff Ferenc építész
tervei alapján készült el az első
két szint. A harmadik emelet
1943-ban került rá. Az építmény
francia neoreneszánsz stílusú és
városképi jelentőségű.
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TÜKÖR"

Schiff Andrást akarták látni, ezért ellógtak az óráról a diákok

Találkozó a zeneművészetin
A zsinagógai koncert után tegnap a Szegedi lüdományegyetern Zeneművészeti Főiskolai
Karának vendége volt a világhírű zongoraművész, Schiff
András.
Sokan voltak kíváncsiak a Schiff
Andrással rendezett tegnapi közönségtalálkozóra.
Zongorázni
tanuló diákok közül többen beismerték; óráról lógtak el, hogy a
konzervatórium
nagytermében
meghallgathassák a világhírű
művészt, akit, közös emlékeket is
felidézve, házigazdaként egykori
zeneakadémiai
évfolyamtársa,
Kerek Ferenc kari főigazgató köszöntött. Schiff András úgy fogalmazott: a magyar zenei képzésről,
iskolarendszerről mindig elismeréssel szól. A rendszeres és ingyenes zeneoktatásnak köszönhetően sok magyar muzsikus érvényesül a világban- Angliában kevés a zseniális hangszeres művész, viszont általában sokkal
kulturáltabbak a zenével foglalkozók, mint az alaposabb szakmai
képzésben részesülő magyar vagy
orosz muzsikusok. Aki zenei pályát választ, né csak a hangszerével, hanem az irodalommal, a filozófiával is foglalkozzon, és a
nyelvtanulást se hanyagolja el biztatta a muzsikusnövendékeket
a zongorista, aki azt is elárulta,
mostanában latinul tanul.
Kiss Ernő nyugdíjas zenetanár
arra emlékezett, amikor a 14
éves Schiff Andrást hallotta
Haydn-triót játszani ugyanebben
a teremben. Schiff elmesélte,
hogy feleségével, aki sikeres he-

vételt, egy hölgynek hosszan
csörgött a telefonja. Miután felvette, hangosan beszélni kezdett,
majd felháborodott, amikor ezt a
rendezők kifogásolták.
Az ötvenedik születésnapját
decemberben ünneplő zongorista búcsúzóul eljátszott egy
Bach-szvitet, és megköszönte a
meleg szegedi fogadtatást. Mint
mondta, örül, ha koncertjével
hozzájárulhatott a gyönyörű zsinagóga rekonstrukciójához.
H.ZS.

TK.

Kerek Ferenc főigazgató, Schiff András és a beszélgetést vezető Barabás András.
művészi pályához elengedhetetlen fegyelmezett életmód, valamint az is, hogy mostanában a
32 Beethoven-szonáta lemezfelvételére készül. Valamennyit élőben, koncerteken rögzítik, mert
sokkal spontánabban, természetesebben hatnak ezek a felvételek, mint a stúdiókban készülők.
A szegedi koncertjét is megzavaró mobilcsörgésre utalva Schiff
András elmesélte, hogy amikor a
híres amszterdami Concertgebouw-ban készített élő lemezfel-

„Amikor az embernek semmilye sincs, akkor 150 forint is sok pénz"

Bár a hitelesítés még hátravan
teljesen biztos, hogy az állatvédőknek sikerült összegyűjteniük azt az ötvenezer aláírást
hogy a parlament napirendre
tűzze az állatvédelmi törvény
módosítását.
Előzetes számítások szerint több
mint 200 ezer aláírás gyűlt össze
annak érdekében, hogy az állatkínzás büntethető legyen. Ennyien írták alá az országban az íveket, amelyeket tegnap délután 2
órakor adtak át hitelesítésre az
Országos Választási Bizottságnak. Az aláírásoknak körülbelül
a 15-20 százaléka lesz érvénytelen olvashatatlanság, vagy nem
megfelelően kitöltött adatok miatt, számuk azonban még így is
jóval meghaladja majd az elönt
50 ezres alsó határt.
Szegeden két állatvédő szervezet, az Orpheus és a Tappancs
gyűjtötte az aláírásokat. A tappancsosok körülbelül 9 ezer, az
Orpheus szegedi szervezete pedig 4 ezer támogatót talált az akcióhoz.
Az OVB hitelesítése után az
országgyűlés köteles lesz tárgyalni a büntető törvénykönyv
módosításáról. Az igazságügyi
minisztérium honlapján egyébként már most olvasható a törvénytervezet,
amely szerint
nemcsak a kínzást, de azt is
büntetnék, ha valaki kidobja
megunt háziállatát. Az állatvédők elégedettek az eredménynyel, hiszen úgy tűnik, a politikusok is érzik, ebben az ügyben
a társadalom mellettük áll.

I

gedúművész, hat esztendeje Firenzében élnek. Előtte éveket
töltöttek Ausztriában, Angliában
és az Egyesült Államokban is, de
Itáliában leltek igazi otthonra.
Reggelente, amikor gyakorol, a
zongora előtti hatalmas ablakból
a firenzei dóm távoli tornyára
nyílik pazar kilátás. Az új feladatokra való felkészüléskor a reneszánsz város által nyújtott inspiráció különösen fontos számára.
Szóba került a kortárs zenével kialakult ambivalens viszonya, a

Tappancs,
és aláírások

Fotó: Karnok

Csaba

Húsz éve folyik oktatás valutáért az egyetemen

Hárommilliárd most a tét Külföldi hallgatók

Jóllehet a hárommilliárd forintos nyeremény miatt azok is kitöltenek egy ötöslottó szelvényt, akik máskor nem szívesen áldoznak Fortuna oltárán, akadnak olyanok is, akik bár szeretnék,
nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust.
- Uram, kifizetem. Jlúdna adni
két szál cigarettát? - kérdezte a
szegedi Széchenyi téren egy hajléktalan férfi, kezében két tízforintost markolászva. Megegyeztünk, nem kérem a pénzt, helyette inkább beszélgessünk.
Kiderült, a sándorfalvi Pataki
Géza tíz esztendeje él az utcán,
ahogy ő fogalmazott, hol itt, hol

ott. Az ötöslottó e heti főnyereményét kétmilliárd forintra becsülte. Majdnem egymilliárdot
tévedett. Egyébként nem lottózik, s ennek szomorú oka van.
- Tegnap ellopták a pénztárcámat. Ezerhétszáz forint volt benne. Vennék én lottót, persze. Nem
lenne hátrány, ha összejönne valami kis nyeremény - magyaráz-

HOSSZÚ PENZKIGYO
Az ötöslottó e heti várható főnyereménye 2 milliárd 945 millió forint. Már huszonnyolcadik hete halmozódik a jackpot. Egyre többen kísértik Fortunát, az elmúlt héten 10,2 millió alapjátékot fizettek be a játékosok. Ha tízezer forintos bankjegyekben fizetnék
ki a szerencsést, akkor a pénzköteg 300 kilogrammot nyomna. Ha
pedig egymás után letennénk a bankókat a földre, 44 kilométer
hosszú pénzkígyót kapnánk. Jelenleg a magyar jackpot Európa
második legnagyobb nyereménye, ugyanis az olaszoknál 14 millió
euró, vagyis mintegy 3,5 milliárd forint a várható főnyeremény.

ta. Azt is elárulta, állandó számokkal játszana, ha telne r á - 2,
3, 13, 15 és 25 - sorolta a számokat, majd elmesélte, miért ezeket
választotta. Mindegyik szám családtagjainak születési dátuma.
Ha ő nyerné meg a majdnem
hárommilliárdot, először egy lakást venne magának, majd tanyát jószágokkal. - A kocsit
meggondolnám, de csak azért,
mert nincs jogosítványom. A
maradék pénzt belenyomnám
ingatlanba. Vennék pár lakást,
amit aztán kiadnék albérletbe tette hozzá.
Időközben megérkezett barátja,
Bozsóki Mátyás. - Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lottózzunk. Amikor az embernek
semmilye sincs, akkor 150 forint
nagyon sok pénz. Ha van nálunk
valamennyi, akkor inkább kenyeret, felvágottat vásárolunk, meg
ha futja, bort is. Most is volt egy
kis pénzünk, a vitamin miatt inkább zöldpaprikát vettünk, itt van
a táskában - mutatta.
A.IJ.

Széchenyi Istvánra emlékeztek

a szegedi orvoskaron

A Szegedi Tudományegyetem
orvos- és gyógyszerészkarán
1984-ben harminc fővel indult
a külföldi hallgatók képzése.
Ebben a tanévben közel négyszáz hallgató kezdte itt tanulmányait angol és német nyelven.
A klinikakert Dóm tér felőli bejárata körül magyar szót alig hallani. A szegedi orvos- és gyógyszerészkar külföldi hallgatóinak
szükségszerű törzshelye az itteni
kis tér, aminek szomszédságában van a népszerű nevén „valutás oktatásban" résztvevő diákok
titkársága. Itt intézik tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeiket,
de itt kérnek segítséget ügyes-bajos dolgaikban is. Ez a támpont,
ahová az indulás pillanatától a
végzésig vissza-visszatérnek.

Két évtizede képeznek
A szegedi egyetem orvoskarán
1984 óta, a gyógyszerészkaron
1986-tól folyik angol nyelven
képzés. A kezdeteket az orvosegyetem akkori dékánja, Telegdy
Gyula professzor, akadémikus
így idézi fel. - Két fő ok miatt
kezdeményeztük a külföldi hallgatók képzését. A szegedi egyetemen zajló kutatások jó nemzetközi híre mellé szerettük volna
az oktatásunkról is megmutatni,
hogy megállja helyét a világban.
Anyagi szempontok is szerepet
játszottak, hiszen a nyolcvanas
évek közepén az orvosegyetem
így juthatott valutához, amit az
oktatásban részt vállaló intézetek fejlesztésére, s az angol nyelvű oktatásban résztvevő tanárok
díjazására fordítottunk.

Harmincan kezdték
Az első esztendőben, 1984-ben
mintegy harminc külföldi hallgatóval indult az angol nyelvű
képzés. A rendszerváltás előtti
Gróf Széchenyi István születésének 212. évfordulója alkalmából tegnap délután a szegedi Széchenyi- években a százötven fős külföldi
szobornál megemlékezést tartottak az Országos Széchenyi Kör szegedi csoportjának tagjai, valamint hallgatói létszám volt a csúcs. A
a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola tanárai és diákjai. Az ünnepi beszédek után a indulás évében Egyiptomból, Izrésztvevők elhelyezték a tisztelet és megemlékezés virágait a szobor talapzatán. Fotó: Miskolczi Róbert raelből, az arab országokból, In-

diából jelentkeztek hozzánk hallgatók, később bővült a kör görögökkel, norvégokkal, amerikaiakkal, törökökkel és németekkel.
Évekig csak angol nyelven folyt
az oktatás, az utóbbi három évben azonban német nyelvű képzést is indítottak. A külföldi
diákok biológiából és kémiából
felvételiznek angolul vagy németül. A felvételihez elbeszélgetés
is tartozik.
Az eltelt közel húsz év alatt
hozzávetőleg háromezer külföldi
diák felvételizett a szegedi orvosés gyógyszerészkarra. A külföldiek oktatása a két évtized alatt
8-10 milliárd forint bevételt jelentett az egyetemnek.
- Ebben a tanévben közel négyszáz hallgató tanul angol és német nyelven a szegedi orvos- és
gyógyszerészkaron,
utóbbin
mindössze huszonheten. A legfrissebb adatokról Szabó Gyula
professzor, az idegen nyelvű térítéses képzési tagozat vezetője tájékoztatott. A többi között 61
amerikai, 55 norvég, 118 német,
29 izraeli, 33 iráni, 23 görög, 14
ciprusi, 14 kanadai és 5 svéd
hallgató tanulja az orvoslást a
szegedi egyetemen.

Színvonalas oktatás

A németek két évet végeznek
nálunk. Elsősorban azért jönnek
tanulmányaik első két tanévében a szegedi orvoskarra, mert
itt közismerten jó színvonalú az
orvostudományi alaptárgyak - a
biofizika, a kémia, a biológia, a
genetika, az immunológia és az
anatómia - oktatása.
A külföldi hallgatóknak ugyanazt a tananyagot kell elsajátítaniuk, mint a magyar medikusoknak.
A külföldről érkezett orvostanhallgatók magyarul is tanulnak,
hiszen a harmadévtől belép"
gyakorlati oktatás során rnar
kommunikálniuk kell a magya1
betegekkel.
K-k-
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Újhelyi szerint tavaszra visszanyerik a bizalmat

Jelentős előnnyel
vezet most a Fidesz
Egy hónap alatt jelentős fordulat történt a pártok megítélésében. A Szonda Ipsos Népszabadságban közzétett közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-MPSZ magabiztosan vezet
megkérdezettek és a biztos
pártválasztók között is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Néhány hónapnyi szoros küzdelem után a Fidesz-MPSZ átvette
az első helyet a pártok népszerűségi listáján. A nagyobbik ellenzéki pártnak az elmúlt hónapban
6 százalékponttal nőtt a szavazótábora, s ezzel jelenleg a választókorúak 34 százaléka számára a
legrokonszenvesebb
politikai
erő. A szocialista párt augusztusról szeptemberre 2 százalékpontot veszített, jelenleg a felnőtt
népesség 26 százalékának támogatását élvezi. A biztos pártválasztók csoportján belül is fordulat történt. A Fideszre az aktív
választói kör 50 százaléka, az
MSZP-re 39 százaléka voksolna.
Az SZDSZ-t érintő változások

mintahibán belüliek, de tény: a
biztos pártválasztók körében
mért adat öt százalék, s ez magasabb a korábbi hónapokénál, a
szabad demokraták bejutnának a
parlamentbe.
Újhelyi István, az MSZP elnökségi tagja mindenekelőtt figyelmeztetőnek nevezte a tegnap
nyilvánosságra került adatokat.
A szegedi országgyűlési képviselő megjegyezte, a nyugati demokráciákban is megfigyelhető,
hogy a kormánypártok a ciklus
közepére jelentősen veszítenek
támogatottságukból. A szocialisták népszerűségének látványos
csökkenését Újhelyi az ellenzék
gátlástalan retorikájával, a valótlan állítások valósként történő
tálalásával, valamint a kormányzó pártok szerinte kijavítható hibáival magyarázta. A fiatal politikus kijelentette, a költségvetés
elfogadása utáni hetekben, szerinte legkésőbb tavaszra, visszatérnek a szocialisták jelenleg bizonytalan szimpatizánsai, a két
nagy párt között újra kiegyenlítődnek az erőviszonyok.

Piknik a vízparton, Tiszai halászat

Szőnyi-pannók
lesznek a Hangárban
Folytatás az 1. oldalról

A 2,4x6 méteres Piknik a vízparton, a két, egyenként 3x4,9 méteres részből álló Tiszai halászat,
valamint a 2,4x1,9 méteres méretű Készül a halászlé című alkotás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a varázslatos hangulatú Hági országszerte ismert étteremmé vált. A nevezetes pannókat néhány éve levették az üresen álló vendéglő falairól és restauráltatták.
Október 2. és 5. között 3D Design, Domo, Deko címmel
belsőépítészeti, lakberendezési
és bútor szakkiállítást rendeznek
a Kereskedő közben, a Hangár
Expo és Konferencia-központban, ahol a Szőnyi-pannókat is
bemutatják a közönségnek. A
szakkiállítással az a szervezők
célja, hogy a látogatók megis-

merhessék a modern lakberendezés minden eszközét, és lehetőségük megtekinteni a legújabb
belsőépítészeti irányzatokat, valamint ne csak bútorokból, hanem a hozzájuk illő kiegészítőkből is tudjanak választani. A hagyományteremtés szándékával
elindított rendezvény a régióban
egyedülálló kezdeményezés. Szórakoztató programról is gondoskodnak a szervezők: a színpadon
kialakított
látványkonyhában
Szeged híres sportolói, közéleti
személyiségei mellett ismert
művészek, sztárok avatják be a
látogatókat kedvenc ételeik elkészítésének titkaiba. Jól illik a
programsorozathoz Szőnyi István pannóinak bemutatása. A
nevezetes műalkotások a restaurálás után teljes szépségükben
ezen a kiállításon láthatók majd
először.

Bűnösnek találta a bíróság a biztonsági cég vezetőjét

Hat hónap börtönt
kapott, felfüggesztve
Bűnösnek találta és hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte
súlyos testi sértés miatt a Csongrád Megyei Bíróság Rusz Alajost, az
egyik szegedi biztonsági cégvezetőjét, aki bántalmazta beosztottját.
MUNKATARSUNKIOL

„Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, darabos orrcsonttörést,
számos zúzódást szenvedett hétfőn az a biztonsági őr, akit saját
főnöke lopással vádolt, fizetését
pedig visszatartotta. A fiatalember arcán ma is jól kirajzolódó cipőnyom éktelenkedik." (Délmagyaiország 2002.
szeptember
12.)
A fiatalember, Százi István
akkor másfél hónapja dolgozott új munkahelyén, ahol
próbaidejét töltötte. Fizetését
a biztonsági cég vezetője viszszatartotta,
mondván,
egy
névtelen bejelentésből úgy értesült, hogy Százi lopja a termékeket annak a vállalatnak a
raktárából, ahol biztonsági
szolgálatot teljesített.
Százi 2002. szeptember 9-én
tisztázni szerette volna a helyzetet főnökével, Rusz Alajossal. Némi szóváltás után
azonban tettlegességig fajult a
vita, végül Rusz megverte beosztottját. A férfi ellen súlyos

testi sértés miatt indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon.
Rusz Alajost 2003. május
5-én a Szegedi Városi Bíróság első fokon hat hónap börtönre
ítélte, melynek végrehajtását
. két évre felfüggesztette, valamint mellékbüntetésként három évre eltiltotta a vezetői foglalkozástól.
Másodfokon a Csongrád Megyei Bíróság tárgyalta az ügyet
tegnap délelőtt. A perbeszédek
elhangzása után a bíró megváltoztatta a városi bíróság ítéletét, ugyanis a mellékbüntetést, a három évig tartó vezetői
foglalkozástól való eltiltást
mellőzte. Helyben hagyta viszont a hat hónapig tartó börtönbüntetést, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jogerős.
A tárgyaláson egyébként a sértett nem jelent meg. Jogi képviselője, Törökné Szántó Katalin érdeklődésünkre elmondta,
ennek az az oka, hogy a fiatalember fél.

A K T U Á L I S "
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Trolifestés és biciklis felvonulás az autómentes napon, hétfőn Szegeden

Busszal, avagy lábbusszal

Jellemző kép csúcsforgalom idején a Belvárosi híd lábánál.
Kifestenek egy kopott trolit a
graffitisek, egy nagyot tekernek
a biciklisek, ingyen utazhatnak
a buszon az autósok. Szeged is
autómentes napot rendez hétfőn.
- Növelni szeretnénk az emberek kedvét, hogy biciklire pattanjanak, vagy a tömegközlekedést
vegyék igénybe, ezért rendezzük
meg az Európai Unió által kezdeményezett autómentes napot
Szegeden - mondta Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármester hozzátette: az autók sok
helyet foglalnak a Belvárosban és
a környezetet is terhelik zajjal,
kipufogó gázokkal. Hogy más
közlekedési eszközök vonzóbbak
legyenek, ezért hamarosan újabb
kerékpársávokat jelölnek ki a városban, és fejlesztik az elektromos üzemű tömegközlekedést.

Fotó: Miskolczi

RENDEZVENY A MORA PARKBAN
14.00 Megnyitó, gyermekprogramok
14.10-től Trolifestés
14.30-15.00 Gyülekezés a nagy tekerésre
15.05 Nagy tekerés a rakparton
15.05 Kerékpáros pontverseny
15.10 Kerékpáros gyorsulási verseny
15.40 Rendőrségi akadályverseny
16.10 Kerékpáros gyorsulási verseny (2.)
17.10 Rendőrségi akadályverseny
18.00 Eredményhirdetés
Az autómentes nap programjait a Móra Ferenc Múzeum előtti
sétányon rendezi a Csemete Kiss
Ferenc Természetvédelmi Egyesület. Egész nap üdítőt adnak a
használt elemekért cserébe, a
gyerekek pedig kiszínezhetik rajzaikkal a szürke aszfaltot. A
színpadon folyamatosan zajla-

nak a kicsiknek szánt programok.
A nagyobbakat trolifestésre
várják. Azok a graffitisek, akik
előre beadták terveiket, esélyesek arra, hogy egy kopott csuklós
Skodát alkotásukkal kidíszítsenek. Az fújhat, akit kihúznak egy
sorsoláson. Az SZKT a trolibuszt

Az alapítványok felügyeletét és ellenőrzését az ügyészségek végzik

MUNKATÁRSUNKTÓL

Minden adományról nyugtát kell
adnia az utcán gyűjtögető aktivistáknak- nyilatkozta lapunknak a Fővárosi Főügyészség illetékese. Az ügyészséget azért kerestük meg, mert mint tegnap
megírtuk: több alapítvány javára
kérnek támogatást járókelőktől
Szeged belvárosában, és a meglehetősen szorgalmas gyűjtögetők
általában egy csomag képeslapot
adnak az adományozóknak,
nyugtát nem.
A Kárász utcán hetek óta adományt kérő alapítványokat a fővárosban jegyezték be, felügyeletüket a Fővárosi Főügyészség látja el. Tegnap érdeklődésünkre elmondták: lehetősége van az alapítványnak arra, hogy jutalékos

rendszerben, köztéren szedjen
adományokat. Erről minden
esetben nyugtát kell kiállítani.
Ha ez nem történik meg, és a
pénz átvevője az alapítvánnyal
nem számol el, akkor az ilyen
esetben szokásos büntetőeljárást
el lehet indítani a pénzt átvevő
ellen.
Az ügyészségen hivatalból,
rendszeresen, éves ütemezésben
ellenőrzik az alapítványok működését. Az ügyészség is kezdeményezhet vizsgálatokat, ha pedig egy alapítvány működésével
kapcsolatban bejelentés érkezik,
azt is ellenőrzik.
Az ügyészség magánjogi osztályán elmondták: az ő eszközeik
nem minden esetben elegendők
arra, hogy az esetleges visszaélést feltárják. Azt tanácsolják,

hogy az állampolgárok, ha ilyesmire gyanakszanak egy alapítvány működésével kapcsolatban,
azt jelezzék. Ugyanezt javasolja a
rendőrség is, bár ha szabályosan
működő alapítványról van szó,
adományokat gyűjthetnek.
Ha kiderül, hogy egy alapítvány nem szabályosan működik,
akkor a bíróság megszűnteti,
mint tette a Brumi Alapítványnyal. (Úgy tudjuk, a Szegeden
adományokat gyűjtő személyek
azonosak a Bruminak korábban
gyűjtögetőkkel.)
Thczakov Szilvána, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
szóvivője elmondta: a rendőrség
arra kéri az adakozókat, ha gyanús adománygyűjtővel találkoznak, azonnal értesítsék a rendőröket. A lakosság segítségével
könnyebben kideríthetik az esetleges visszaéléseket.
Tegnap egyébként az alapítványok képviselői már nem gyűjtöttek Szegeden.

Eddig 19 társasház jelentkezett az IKV Rt. -nél támogatásért

Hétfőn zárul a kéménypályázat
A veszélyes, egycsatornás gyűjtőkéménnyel épített szegedi házak közül többen pályáztak az
átalakításra nyerhető támogatásért.
Téves információ alapján írtuk lapunk tegnapi számában, hogy eddig még egyetlen szegedi társasház
sem kért a lakókra veszélyes, egycsatornás gyűjtőkémények átalakítására nyerhető önkormányzati
és állami támogatást. Németh István, a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. vezérigazgatója tájékoztatása szerint eddig 19 pályázat érkezett az IKV Rt.-hez, de a határidő (szeptember 22.,
hétfő) lejártáig még további jelentkezőkre számíta-

a híd alá vontatja, a műalkotás
száradása után pedig azonnal
forgalomba áll. A megsápadt piros troli új mázát hónapokig
hordja majd.
Délután háromkor kezdődik a
nagy tekerés, a biciklisek fölvonulása. A szervezők a résztvevőket
előzetesen regisztrálják, aztán
rendőri kísérettel gurulnak körbe
a Stefánia, alsó rakpart, Tisza Lajos körút, Dóm tér, Oskola utca
útvonalon, vissza a múzeum elé.
Mint tegnapi lapszámunkban
megírtuk, hétfőn ingyenesen
utazhat bárki a villamosokon és
a trolikon, a helyi buszokra pedig
forgalmi engedély felmutatásával ingyen szállhat be az autóvezető és egy autónyi utas.
A szervezők azt kérik, aki teheti, pihentesse legaláb.b egy napig
az autóját.
M . B. I.

HÍREK

Adománygyűjtés nyugtával
A szegedi Kárász utcán tegnap már nem lehetett látni adománygyűjtőket. Egyébként a különböző alapítványoknak utcán,
jutalékért is gyűjthetnek megbízottjaik. Ellenőrzésük az ügyészségekre tartozik.

Róbert

nak. Az ingatlankezelő ezen felül még hat, száz
százalékban önkormányzati tulajdonú társasház
kéményeinek átalakítására is kért támogatást.
Az eddig benyújtott pályázatok segítségével mintegy 600 lakásban alakíthatják át a hatvanas-hetvenes
években, rossz technológiával épített, veszélyes egycsatornás gyűjtőkéményeket. A vezérigazgató kiemelte, hogy a jelentkezők többsége éppen a legroszszabb állapotú kéményekkel rendelkező házakban él.
Az igénylők összesen 25 millió forintot kértek az
önkormányzattól. A szabályos pályázatok benyújtói
számíthatnak a kedvező elbírálásra.
NY.P.

SZENT GELLÉRT-NAP
SZEGEDEN
Szent Gellért-napi ifjúsági
találkozót rendeznek ma a
szegedi Dóm téren. Az
érdeklődőket délelőtt 9 órától
várják, majd fél tíztől Gyulay
Endre megyés püspök tart reggeli
imát. A dómban 15 órakor
Misztrál-koncert kezdődik, 17
órakor bűnbánati liturgiát
tartanak. A 18 órai szentmisét
vacsora és közös táncház követi.
Vasárnap püspöki szentmise lesz
délelőtt 10 órától a dómban,
majd utána egyházmegyei
zarándoklatot tartanak.
A CIGÁNY ÉS A PARASZT
A nyáron nagy sikerrel
bemutatott A cigány és a paraszt
- brutális kabaré után ma este
újabb előadással áll a közönség
elé a Frank György-Rácz László
humorista páros. A
Pinceszínházban 19 órakor
kezdődő műsor címe: A cigány
és a paraszt folytassa. A
villámtréfákból és jelenetekből
összeállított önálló estből
egyetlen előadást terveztek, de
elképzelhető, hogy a nyári
sikerhez hasonlóan most is
megismétlik műsorukat a nagy
érdeklődés miatt.
SZÜRET ÉS BÁL
SZATYMAZON
Szüreti felvonulást és bált rendez
a Mozgáskorlátozottak
Szatymazi Egyesülete a település
művelődési házában szeptember
20-án, szombaton. Az egész
délutánt és estét kitöltő
rendezvény 13 órakor kezdődik a
meghívott fiákeresek és
vendégek fogadásával. Este nyolc
órától Fodor Károly nótaénekes
műsorát hallgathatják az
érdeklődők, ezt zene és tánc
követi.
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A szegedi Mártának nem Noszály Sándor a nagy Ő

Vissza a megszokott élethez
Nem kapott rózsát, így kiesett a szegedi Sík
Márta, a tv2 Nagy Ó című show-műsorából.
A fitneszedző nem csalódott. Márta a többi
lány védelmében is kijelentette: a közvélemény félreismeri őket.
Kedd este óta már csak egy szegedi lány, Tünde verseng a Nagy O kegyeiért a tv2 legújabb
romantikus show-műsorában. Sík Márta
ugyanis - négy másik lánnyal együtt - kiesett, nem kaptak rózsát Noszály
Sándortól.
Számukra ezzel a játék véget ért.
Az aerobikedző lány elmondta, nem volt
csalódott, hogy ilyen hamar kiesett, már azt
is sikerként értékelte, hogy a több mint ezer
jelentkező közül beválogatták a műsorba.
Véleménye szerint még pont időben jött ki
ahhoz, hogy hamar elfelejtsék, és abban is
biztos, hogy önmaga tudott még maradni.
Márta bevallotta, nagyon távol áll tőle ez a
világ, csak azért jelentkezett, mert szeretett
volna belelátni abba, hogyan készül egy ilyen
műsor. Nem számít semmiféle előnyre a tévészereplésből, szeretne visszatérni megszokott életéhez, most minden energiájával az
iskola elvégzésére koncentrál. Természetgyógyászatot tanul Szegeden, a Natura Holisticum Természetgyógyász Szabadegyetemen.
Márta elmondta, tudja, hogy a közvélemény nagy része elítéli a Nagy O-ben szereplő lányokat. Mielőtt elhagyta a többieket,
megígérte nekik, értük is kiáll a nyilvánosság
előtt. A szegedi lány hangsúlyozta: mindenkinek joga van arra, hogy véleményt formáljon a szereplőkről, de úgy érzi, nagyon félreismerték őket.
- Mindenki nagyon jó fej, és egyáltalán
nem buták. Sok lánnyal kötöttem barátságot,
többen meg is sirattak, amikor kiestem.
Nem rivalizáltunk egymással, bár ez később
valószínűleg változik - mesélt élményeiről
Márta.
Arra a kérdésre, hogy ki esélyes a végső

Márta bevallotta, nagyon távol áll tőle ez a világ.
győzelemre, azt válaszolta: már azt is tudni
vélik, ki mikor esik majd ki. A legtöbben Mónikát tartják esélyesnek. Egyébként ő az
egyetlen, aki már csókolózott Noszály Sándorral.
A férfiról Márta annyit mondott: barátként el tudná képzelni, de teljesen más az
ideálja. A Nagy O egyébként hasonlóan gondolkodik a lányról, és ezt el is mondta a leg-

A megyében többen adnak vért, mint az országos átlag

Sok fiatal segített

Fotó: Gyenes

Kálmán

utóbbi adásban. Maszkulinnak nevezte
Mártát, amivel azonban nem bántotta meg.
Mint mondta, tisztában van az adottságaival. Arra a felvetésre, hogy töltöttek-e hoszszabb időt kettesben, Márta nem válaszolt,
de sokat sejtető mosollyal azt mondta, ha
valami nem kerül adásba, annak biztosan
megvan az oka.
TÍMÁR KRISZTA

Szabadlábon
és letartóztatásban
Csongrád megyében alig három
hét alatt három családi viszály
végződött halállal. Két gyanúsított letartóztatásban, egy szabadlábon védekezhet.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Csongrád
megyében
rövid
időn belül három családi tragédia is történt. Szentesen egy
férfi saját anyjával végzett,
Hódmezővásárhelyen és Sző-

regen a rendőrség feltételezése
szerint a feleség gyilkolta meg
férjét.
A három hete Hódmezővásárhelyen történt bűncselekmény
gyanúsítottja szabadlábon védekezhet, ellene lakhelyelhagyási
tilalmat rendeltek el. A szentesi
bűncselekmény
gyanúsítottja,
M. Péter és a szőregi asszony,
Cs. Antalné előzetes letartóztatásban várja a nyomozás befejezését.

Az idén nyáron a korábbiaknál
jóval többen vettek részt Szegeden, a nagy nyári rendezvényeken szervezett véradásokon.
A megyében az országos átlagnak majd duplája a véradó.
A nyári szabadságolások miatt
kevesebben mennek el a véradó
állomásra, illetve az intézményekben szervezett véradásokon
is kisebb létszámban vesznek
részt, mint az év többi hónapjában. Vérre ugyanakkor nyáron
is nagy szükség van: a műtétek,
a vérigényes kezelések ilyenkor
sem szünetelhetnek, a sajnálatosan sok közlekedési baleset
sérültjeinek megmentésére is
nagy mennyiségű vérre van
szükség.
A Csongrád megyei és a szegedi Vöröskereszt önkéntesei sikeres nyári véradó akciókat tudhatnak maguk mögött. A Vöröskereszt szegedi titkára, Korom István felsorolása szerint az idei
nyáron először júliusban a ka
mionos találkozón állították fel a
véradó sátrat, ahol hatvannyolcan vállalkoztak véradásra. Augusztusban a Rádió '88 és a Vöröskereszt közös szervezésű Széchenyi téri véradásán 143-an adtak vért. A Tescóval együttmű-

Fotó: Karnok Csaba

ködve szervezett augusztusi véradáson 235, az Eko-parkban
megrendezett Hajtás autókiállításon 19, a Stefánia-partyn 68
önkéntes segítőt regisztráltak.
A szervezők főleg annak örültek, hogy ezeken a rendezvényeken sok volt az első alkalommal
vért adó fiatal. A nyári véradók
közel 40 százaléka egyébként
„újonc" volt.
Fontos a fiatal korosztály megnyerése az emberi segítség e
módjára, mert a többszörös véradók átlagéletkora magas. A véradó állomás és a Vöröskereszt az
utánpótlás felkutatása érdekében tartja fontosnak az őszi iskolai véradások szervezését. Októberben a szegedi középiskolákban, novemberben a Szegedi Tudományegyetemen kérik a diákokat segítségre. Altalános tapasztalat, hogy azokban a családokban, amelyekben a szülők
vagy az egyik szülő véradó, felnőtt korukban a gyerekek is vállalkoznak erre a nemes cselekedetre. Csongrád megye egyébként évtizedek óta élen jár a véradásban: megyénkben ezer lakos
közül 75-80 a véradó, országos
viszonylatban ezer ember közül
46.
K.K.

IHITMÓS
LAMINÁLT PARKÉ™
cseresznye, bükk, tölgy

MEGHALT
Nacsa István, Varga Alajos, Rácz
László, Bózsó Ferencné Császár
Rózába, Szepesi Ferenc, Biacsi
Ferenc, Illés Sándor, Sikovonyecz
Mária, Szabadi Imréné Eski Irén,
Rácz László Jánosné Börcsök Julianna, Bognár Pálné Papp Ilona,
Kutas Erzsébet, Lakatos Géza
Antal, Faragó Sándorné Király
Éva, Tarjányi Györgyné Oláh
Márta Éva, Bárdos Erzsébet Lili,
Tóth Béla, Tábit Imréné Csatlós
Rozália, Matuszka István, Balog
István, Pipicz Sándor József,
Nagy Sándorné Varga Anna,
Végh Józsefné Lantos Ilona, Burkus Jenőné Cságrán Anna, Gonda József, Sulyok Mihály, Szabó
Ferenc, Kovács Géza, Nemcsók
Antal, Rózsa Ferencné Prágai
Mária, Ábrahám Vilmosné Szabó Rozália, Czakó Gyuláné Ábrahám Anna, Kiss Sándorné
Tóth Ágnes Éva, Németh Józsefné Savanya Ilona, Tóth-Pintér
Rózába, Baráth Józsefné Schramek Ilona, Vidács János.

Felsővárosi focinap
A közelmúltban megalakult Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete szeptember 20-án délelőtt 9
órától amatőr kispályás labdarúgó kupanapot rendez a Tisza-parti stadionban. A polgármesteri
hivatal támogatásával szervezett

focitornán ifjúsági és felnőtt csapatok vetélkednek. Bár előzetesen már több csapat jelezte részvételi szándékát, nevezni a helyszínen is lehet. A rendezvény ingyenes, az egyesület tagjai szeretettel várnak minden érdeklődőt.
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Mórahalmi, működő
élelmiszerbolt
felújított állapotban,
berendezéssel együtt

bérbe adó.
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Érdeklődni munkanapokon:

KIRÁLYHALMI KFT.

Mórahalom, Szegedi u. 18.

Hansa-Kontakt Kft.
szegedi telephelyére azonnali
belépéssel keres ÜZLETKÖTŐT
túraautós értékesítési munkára

Szeptember 24-én, szerdán:
Kormos Tibor, a 6-os választókerület (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Korondi utcai fiókkönyvtárban.

(Van Sales).
Feltételek:
• jogosítvány • vállalkozói igazolvány
• értékesítési gyakorlat
• nagy munkabírás • kreatív személyiség
• erkölcsi bizonyítvány.
Hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, piacismeret előnyt jelent!
Érdeklődni munkanapokon 8 - 1 6 óráig
a 62/558-338 telefonszámon lehet.

Szeptember 20-án, szombaton:
A dél-újszegedi UTC-pályán fa Füvészkert mögött) 10 órától
kispályás foci, 14 órai megnyitóval Torontál UTCabál lesz.
Mindenkit szeretettel vár dr. Szabó László, a 7. számú
választókerület (Közép-Újszeged) képviselője.

Szeptember 23-án, kedden:
Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as választókerület
(Makkosház) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig
a Makkosházi Általános Iskolában, Ortutay u. 3.
Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus) képviselője
fogadóórát tart 17.00 órától a Rókus I. Általános Iskolában,
Kossuth L. sgt. 37.
Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petöfitelep, Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Petőfitelepi
Művelődési Házban.

DOMEX Szeged, Bakayu. 29.

62/281-001

SZÜLETETT
Mauer Oszkárnak és Pap Irénnek
Boglárka, Kocsmár Zoltánnak és
Szekely Alina Catalinának Dominik Zoltán, Sós Lászlónak és
Barkaszi Máriának Zoltán Krisztián, Zámbó Istvánnak és Matuszka Erikának Albert, Kasza
Krisztián Lajosnak és Dobos
Editnek Szimonetta, Farkas Ernőnek és Fehér Máriának Ernő
Sándor, Varga Istvánnak és Suta
Györgyinek Kíra, Ferenczi Károlynak és Kiss Gabriellának Hunor, Bánfi Lászlónak és Orosz Ilonának Zita, dr. Szabó Endrének
és Dancsik Edit Tündének Kende
Zsombor, dr. Tanács Gábornak és
dr. Lóczi Gerdának Beke, Tóth
Zsoltnak és Molnár Barbara Katalinnak Tímea, Tóth Zsoltnak
és Molnár Barbara Katalinnak
Bettina, Zsótér Csabának és Szőri Katalinnak Alexandra, Elő
Vendelnek és Müller Juditnak
Vendel Cirják, Csipak Istvánnak
és Kecskés Magdolnának Ditta
Dorina, Vig Gábornak és Szőllősi
Csillának
Gábor,
Babanyecz
Lászlónak és Kiss Georginának
Dorina, Szabó Sándornak és

Bicskei Erzsébetnek Kíra Fanni,
Varga Dénesnek és Fazekas Andreának Olivér, Pauna Istvánnak
és Komlós Erikának Petra, Nagy
Mihálynak és Szelei Ildikónak
Veronika Lívia, Sándorfi Krisztiánnak és Kondor Gabriellának
Cintia Kíra, Meskó Csaba Józsefnek és dr. Zákány Zita Évának
Zita Csenge, Magyar Szabolcsnak és Matkó Eszter Évának Bálint, Iványi Levente Dávidnak és
Frányó Szilviának Zalán, Horváth Istvánnak és Karácsonyi Tímeának István Gergő, Elekes
Zoltán Györgynek és Sztáry Erikának Márk Zalán, Chrappan
Róbertnek és Kovács Adrienn Erikának Eszter, Szabó Balázsnak és
Gólya Ildikó Emesének Marcell,
Vida Tibornak és Makra Julianna
Katalinnak Alexandra Dominika, Bénák Csaba Lajosnak és
Nagy Ildikónak László, Hell Rudolfnak és Sisák Valéria Ildikónak Adrienn, Lábdi Lajosnak és
Korom Szilviának Liza, Gyuris
Gábrielnek és Vass Hajnalkának
Gábor Marcell nevű gyermeke.

Szeptember 22-én, hétfőn:
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Móra Ferenc Általános Iskolában, Kolozsvári tér 1.

A LEGJOBB ÁRON SZEGEDE
1990

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Csomor Sándor és Lisznyai Katalin, Faragó Csaba és Kmecs Lilla,
Horváth Zoltán és Gábor Mária,
Dömösi Attila és Zatykó Zita,
Fazekas László és Szabó Anita,
Kószó László és Ambrus Mária,
Papp László és Terhes Katalin,
Bíró Péter Imre és Lenti Zsuzsanna, Vágfalvi Zoltán Csaba és
Kazy Eszter, Sajben Tamás Viktor és Gulyás Ágnes, dr. Sinka
Zoltán és dr. Ölvedy Emese, Varga Gábor és Oláh Erzsébet, Pleiner Róbert György és dr. Lencse
Gerda Zsuzsanna, dr. Lakatos Jenő Zoltán és dr. Lengyel Ildikó,
Tagyi László és Keszthelyi Viktória, Kávássy Gábor és Szuknai
Gabriella, László András és
Meggyeri Violetta Eszter, Daróczky Zoltán és Kállai Emese
Ágota, Csorvási Zoltán és Lakatos Gabriella Mária, Gajzer András és Demkó Erika, Zsoldos Ferenc és Borbás Klára Etelka.

SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

7 mm,
Van, aki mosolyogva segít.

Családi események

|

Szeptember 25-én, csütörtökön:
Dr. Révész Mihály, az 5-ös választókerület (Tarján) képviselője fogadóórát tart 16.30-17.30 óráig a Taijáni
Magyar-Német Kéttannyelvü és Művészeti Általános Iskolában, Építő u.
0SHS0S15
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MEGKÉRDEZTÜK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Elhányagoltak-e

az iskolák ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthahák meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra kőzött hívhaté 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-ős telefonszámon.

1

SZELEKTÍV HULLADÉK
Olvasónk Dorozsmáról, a Hajdú
utcából telefonált és a szelektív
hulladékgyűjtés gyakorlati megvalósítását kifogásolta. Nem először fordult elő ugyanis az, ami
pénteken is, hogy a szétválogatva
gyűjtött, kihelyezett hulladékoszsákokat nem szállították el. Véleménye szerint így nem lehet
rászoktatni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre.

ÁBRAHÁM FERENCNÉ

MAJOR KRISZTINA

MAJOR SZILVIA

FAI LÍVIA

közoktatási szakértő:

tanuló:

főiskolai hallgató:

egyetemista:

- Sajnos egy részük igen rossz állapotban van, de akadnak korszerűek, a mai kor követelményeinek megfelelőek is. Az önkormányzat mindent elkövet,
hogy minőségi intézmények legyenek. Fontos az épületek balesetmentes állapota, valamint a
megfelelő tárgyi eszközök elengedhetetlenek a tanulók magas
szintű képzéséhez.

- Felemás véleményem van az
oktatási intézmények állapotával kapcsolatban. Abban az iskolában, ahová járok, remekül felszerelt laborok vannak, és a tantermek állapota is jónak mondható. A mellékhelyiségek viszont
hagynak némi kívánnivalót maguk után. Ezek felújítására ritkán fordítanak elég figyelmet és
pénzt.

- Az új építésű iskolákban minden rendben van. Ezek igényesen vannak kialakítva, és jól felszereltek. A régi épületekben a
termek fényviszonyaival van a
legnagyobb gond. Nagyon sok
újjáépítésre szoruló intézmény
van, a város és az állam keretei
viszont eléggé végesek. A munkálatokat pedig előbb-utóbb el
kell végezni.

- Elégedetlen vagyok a tanintézetek állagával. Többször kellene
felújítani, festeni, a berendezéseket cserélni és az eszközöket frissíteni. Én a jogi kar hallgatója vagyok, ott jó körülmények között
lehet tanulni. Van néhány hely,
amin lehetne változtatni, de
alapjában véve nincsenek nagy
gondok. Máshol sokkal rosszabb
körülmények is előfordulnak.

MEGJÖTTÜNK

•

SZEGED

FASO LAURA

BIROARON
Szeptember 17., 20 óra 15 perc, 2840 g
Sz.: Bárány Erzsébet és Bíró Lajos (Pirtó).

Szeptember 8., 9 óra 39 perc, 2120 g Az
ikrek szülei: Haszur Mária és Faso Sahratore (Baja).

HORVÁTH BENCE ATTILA

HORVÁTH ARNOLD

Szeptember 17., 19 óra 15 perc, 3380 g
Sz.: Elek Zsuzsanna és Horváth Attila (Szeged).

Szeptember 18., 20 óra 25 perc, 3180 g
Sz.: Víg Annamária és Horváth Imre
(Szánk).

KOVÁCS BALÁZS

PÓPITY SAROLTA
KLÁRA

Szeptember 18., 10 óra 20 perc, 2600 g
Sz.: Kardos Lenke és Kovács József
(Deszk).

PETERSENELLA

Szeptember 19., 5 óra 13 perc, 4340 g Sz.:
Ábrahám-Ködmön Tímea és Pópity János
(Szeged).

Szeptember 18., 11 óra 40 perc, 3480 g
Sz.: Angyal Gabriella és Petersen Niels

PETRINA EDVIN
OLIVÉR

KOVÁCS ORSOLYA

Szeptember 19., 9 óra 4 perc, 3140 g Sz.:
Bánfi Brigitta és Petrina György (Szeged).

Szeptember 18., 15 óra 40 perc, 3080 g.
AKÓ
Sz.-. Szarapka Éva és Kovács Bertalan (Sze- M
CSIKOTA BOGLÁRKA
ged).
Szeptember 17., 12 óra 55 perc, 3450 g
PÉLI BENCE
Sz.: Baráth Irén ás Csikota Antal (Makó).
Szeptember 18., 18 óra 15 perc, 2880 g
Sz.: Szekula Erika és Péli László (SottvadSZENTES
kert).

POVEDÁK BOTOND ISTVÁN

DÓCZI LÁSZLÓ

Szeptember 19., 1 óra 30 perc, 3980 g Sz.:
Szűcs Kinga és Póvedák István (Szeged).

Szeptember 17., 4 óra 15 perc, 3570 g Sz.:
Zsilák Ildikó Jolán és Dóczi László (Derkegyház).

OLÁH ANNA
Szeptember 19., 0 óra 15 perc, 3560 g Sz.:
Papp Andrea és Oláh József (Tiszasziget).

GULYÁS NÓRA
Szeptember 19., 8 óra 50 perc, 3460 g Sz.:
Míg Magdolna és Gulyás János (Kistelek).

SÁNTA DIÁNA
Szeptember 18., 11 óra 23 perc, 3700 g
Sz.: Cibi Zsuzsanna és Sánta Tibor (Zsombó).

FASO ANNA

MOLNÁR MÁRK IMRE
Szeptember 17., 8 óra 14 perc, 3200 g Sz.:
Kiss Anikó Viktória és Molnár Imre (Kunszentmárton).

NÉMET ZOÉ
Szeptember 17., 16 óra, 3150 g Sz.: Mikula
Henrietta és Német Kriszbán (Mindszent).

KUN MÁTÉ
Szeptember 17., 21 óra, 3310 g Sz.: Repka
Katalin és Kun György (Nagymágocs).

Gratulálunk!

Szeptember 8., 9 óra 37 perc, 2180 g és

HOROSZKOP
A

KOS: Minél elnézőbb, annál heÍvesebben halmozódik fel önben a
neheztelés, a harag Nem kell megijednie,
ha valamiről saját véleménnyel rendelkezik,
s esetleg megharagszanak érte.

7Y7\ j MÉRLEG: A mai nap nem kedvez
W w l kapcsolatának. Elkerülhetetlen a
konfrontáció. Nem kizárt, hogy a későbbiekben hsztázzák ezt a komolyabb nézeteltérést de szakítás is kialakulhat

flS
BIKA: Számottevő
energiával
*
I rendelkezik, és fegyelmezetten törekszik minél több feladata elvégzésére. így
is adódhatnak konfliktusok, ha nem kapja
meg azt a bizalmat, amit megérdemelne.

V

SKORPIÓ: Ma a szülői felelős1 ség kérdése foglalkoztatja, vagy ha
nincs gyermeke, elgondolkodik azon, mit jelent egy gyermek felnevelése. Nagy szerep
jut az érzelmeiben a nagylelkűségnek.

IKREK.- Most lehetősége van jóitékony cselekedetek végrehajtására. Olyan csoporttal találkozik, amely lakóhelyén végez hasznos munkát. Határozza el
magát és csatlakozzon hozzájuk.

. NYILAS: Amikor nem költekezr ^ í í het, akkor elnyomottnak, üresnek,
lehangoltnak érzi magát Talán a partnere
vagy a barátai tudnak segíteni, hogy rájöjjön, hogyan bánjon a pénzzel.

{RÁK: Kialvattanul ébredt és ez a
^ ^ r délelőttiét nagymértékben befolyásolja. Ebéd után feküdjön le pihenni, mert
önmaga számára is elviselhetőbb lesz az
este.

BAK: Egyik énje viaskodik a másikkal. Sokoldalú, sok mindenhez
ért, de keveset éppen ezért olykor felületes.
Kedveli a változatosságot, gyorsan vág az
esze. Csillogjon, mint a flitter.

| OROSZLÁN: Ha dolgozik, ügyeifjen arra, nehogy munkahelyi kapcsolatának rovására menjen. Minden este olvassa el leveleit, mert vírust (is)
kaphat.

%>»

VÍZÖNTŐ: Talán nem újdonság
I az, hogy a család anyagi helyzetével kapcsolatos kérdésekre lesznek kihegyezve az elkövetkezendő napok, de ezúttal
egy meglepő fordulat a megoldást hozhatja.

f^L

HALAK: Tele van ambícióval, jó
^ ^ s esélye van bevétele növelésére.
Nyeremény is lehetséges, ha megkísérti
szerencséjét. Őrizze meg vidám hangulatát,
mosolygós jókedvét

SZŰZ: A hét végén személyes
pénzügyei kerülnek előtérbe. Sikeres lehet a munkájában, akár egy előléptetésről is szó lehet. Itt az idő egy kis baráti
csevejre kollégáival

Százhúszmilhó a diákok
tankönyvtámogatására

P A N N O N

Az ingyentankönyv néven ismertté vált kormányzati intézkedés gyakorlati megvalósítása a városvezetés szándékának megfelelően folyamatosan halad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott 26 általános iskolában és 19 középiskolában csaknem 25
ezer diák tanul. Az igénylők adatainak összesítése és feldolgozása az
érintettek nagy száma miatt jelenleg is zajlik. Szeged városában - hivatalokban és önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben
- több százan dolgoznak azon, hogy a könyvek biztosítása zavartalan
legyen. A polgármesteri hivatal oktatási, kulturális és sportirodájának szakemberei és az önkormányzat oktatási intézményeinek munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a támogatás minél hamarabb és zökkenőmentesen eljusson az érintettekhez. Előrejelzések
szerint az érintettek közel 40 százaléka ingyenes tankönyvben részesül. Az önkormányzat az oktatási intézmények költségvetésében biztosítja a tankönyvek megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet.
Erre a célra mintegy 120 millió forint áll a város rendelkezésére.
A tankönyvtámogatás biztosítása elsősorban a könyvek megvásárlásához nyújtott pénzügyi támogatás útján történik, de bizonyos esetekben megoldást jelenthet a tankönyvkölcsönzés, a napközikben,
tanulószobákban elhelyezett tankönyvek használata is.
KARDOS JÁNOS, A SZEGEDI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI,
KULTURÁLIS ÉS SPORTIRODÁJÁNAK VEZETŐJE

Hol a magyar paraszti virtus ?
a gazda. Ha becsületes a gazda,
(márpedig a magyar gazdák azok)
mindenki jól jár. A városi ember
jó tejhez jut, a gazda pedig naponta megkapja a pénzét. Vegyük a legolcsóbb tejet: 120 forint. Ha literenként 20 forintot
költ benzinre, akkor is 100 forintot kap a tej literéért. Szerintem
ennyit nem kap a felvásárlótól.
Hol a magyar paraszti virtus?
Miért esnek kétségbe? A közmondás is azt mondja: „Segíts
magadon, az Isten is megsegít!"
Talán megéri egy hűtőre beruházni, amelyikben csak tejet tartanak. Nincs igazam?
D. L.-NÉ,
SZEGED

PIACI ARAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC AKTUALIS
ÁRAI
GYÜMÖLCSÖK
Görögdinnye 30, sárgadinnye 80-100, őszibarack 100-180, nyári alma 25-85, szilva
110-130, körte 100-250, borszőlő 80-85,
pannónia csemegeszőlő 150-300, saszla
csemegeszőlő 130-170 forint kilónként
IMPORTGYÜMÖLCSÖK
Narancs 260, citrom 230, zöldcitrom 600,
grépfruit 400, mandarin 490, ananász 450,
nektarin 400, őszibarack 450, fehérszőlő
400, szőlő (rose) 560, kivi 75, a banán 195
forint kilónként. Zöld alma 56 forint darabonként.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Brokkoli 166, cukkini 60-180, patisszon
80, kígyóuborka 110-120, fürtös uborka
80-90, a fóliás paradicsom 180-230, szabadföldi paradicsom 40-90, vöröshagyma
65-70, importvöröshagyma 75, lilahagyma
100, fokhagyma 200-400, importfokhagyma 350, burgonya 60-70, káposzta 35-40,
kelkáposzta 70-80, kínaikel 80, lilakáposz-

ÚJSZEGED
Közlekedési gondot említett
N.-né, aki a Madártelep megépülése óta megnövekedett forgalom
miatti veszélyekre hívja fel a figyelmet.
MARS TÉR
Cs. S. a Mars téri zajokat és a
rossz levegőt kifogásolta. Véleménye szerint jó lenne már enyhíteni az ott élők helyzetén.

P0STAB0NTAS

Nem kell a tej? Tönkremennek a
gazdák? A tejgyárak nem veszik
a tejet? Miért ijedtek meg a gazdák? A városi emberek már utálják a műtejeket. Azt ajánlom,
fogjanak össze a gazdák! Szervezzék meg, hogy a közel eső város
melyik utcájába, mely napokon
szállítanak házhoz tejet. Egy autós csak akad a közösségben, aki
vállalja a tejszállítást! Hajnalban
elindulva, reggelre minden család megkaphatná, mondjuk 3
napi tejadagját. Minden harmadik nap más utca. Nem kell hozzá csak egyszeri szervezés, egy állatorvosi igazolás, hogy az X gazdának a tehenei egészségesek, és
a személyi igazolvány, hogy ő az

SZENTMIHÁLYTELEK
A szentmihályi ABC felújításakor
kivágták az ott lévő fát. Olvasónk,
M. Szabolcs szeretné, ha gondoskodnának annak pótlásáról.

ta 80-90, gyökér 300-400, sárgarépa
80-100, spenót 230-240, sóska 200, a
jégcsapretek 150-160, prítaminpaprika
120-160, lecsópaprika 70-90, almapaprika 140, cseresznyepaprika 120-150, fűszerpaprika 80-100, tölteni való paprika
(kilós) 100-180, zöldbab 250, padlizsán
150-200, főzőtök 50-80, sütőtök 50-60,
karfiol 90-110 forint kilónként. A zeller
50-100, karalábé 25-40, csemegekukorica
35, fejes saláta 35-40, fodros saláta 100,
a hegyes erős paprika 2 0 - 3 0 forint darabonként. A pebezselyemnek 20, a kapornak
30, a vegyes csomós zöldségnek 80-120, a
zöldhagymának 50-70 forint csomója.
SZÁRAZÁRUK ÉS EGYÉB TERMÉKEK
Csiperkegomba 320, szárazbab 260-600,
sárgaborsó 140, lencse 220-250, dióbél
850, mandula és mogyoróbél 1300, mák
340-380, földimogyoró 340, mazsola
300-1500, száraztészta 300 forint kilogrammonként. A tyúktojás 30 darab
300-510 forint, az egykilós kiszerelésű rizs
140 forint kilónként.
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Az élvonal.

MOTOROSOK
Sz. N. úgy véli, hogy nem volna
szabad néhány motoros viselkedéséből általános következtetéseket levonni. Nem minden motoros bégeti a motorját, illetve
vezeti felelőtlenül járművét.
BANKI
AUTOMATA
Cs. I.-né szeretné, ha Szegeden, a
Csillag téri automatából 10 ezer
forintnál kisebb címletű bankjegyeket is lehetne kivenni.
KÜRÜ SOR
G. E. azt kifogásolja, hogy a felújított utcájukban sok kamion és
munkagép jár, amelyek ismét
tönkreteszik az úttestet.
PARKOLÁS
Szegeden,
a
Boldogasszony
sgt.-ra, iskolába vitte gyermekét
F. E. Igaz, szabálytalanul állt
meg addig, amig gyermeke kiugrott a kocsiból, de a rendőr máris ott termett és minősíthetetlen hangnemben beszélt vele.
Olvasónk a figyelmeztetést jogosnak tartotta, de véleménye
szerint azt kulturáltabb stílusban is elmondhatta volna neki a
rendőr.

Elhanyagoltak•e
az iskolák?
Következő

kérdésünk:

Szereti*e
a komolyzenét?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !
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AzSrtszámlézáanonrdt^szerinltönéric.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delraagyar.hu

Vezessenek óvatosan!
Csongrád megyében az idén 265 könnyű, 219 súlyos és 22 halálos
baleset történt. Négyszáznegyvenketten könnyű, négyszáztizennyolcan súlyos, huszonnégyen pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain hét balesetben tizennégyen könnyű, hét
balesetben kilencen súlyos sérülést szenvedtek.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

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

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

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

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

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

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

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

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

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig Csak sürgős esetben. Tel.: 547-174.
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Nem tudom pontosan, talán
azért kapta nagyapám a Nobel-díjat, mert rendszeresen
úszva járt be dolgozni a munkahelyére - felelte
Szent-Györgyi Albert unokája
barátjának arra a kérdésére,
miért tüntették ki a nagyapját. A Nobel-díjas tudós, orvosprofesszor 110 éve született. A jubileum alkalmából
Hannus Istvánnal, a szegedi
egyetem alkalmazott és környezeti kémiai tanszékének a
professzorával kalandoztunk
Szeged egyik leghíresebb emberének életútjában.
- A legenda szerint magyarországi C-vitamin kutatásaiért
kapta Szent-Györgyi Albert az
orvosi Nobel-díjat. Ez csak
részben igaz - mondta Hannus István, a szegedi egyetem
alkalmazott és környezeti kémiai tanszékének professzora.
- Szent-Györgyi ugyanis nemcsak a C-vitamin kinyerésének, hanem a biológiai oxidációban elért felfedezéseinek
is
köszönhette,
hogy
1937-ben, Stockholmban ő is
átvehette a 207 grammos
aranymedált. Ez utóbbi kísérleteket viszont Hollandiában
és Anglában, Cambridge-ben
végezte.
Szent-Györgyinek nem csak
a munkássága, az élete is példaértékűnek tekinthető mind
a mai napig. Szegeden töltött
évei Zallár Andornak köszönhetően közismertek, azonban
életének második feléről, az
Egyesült Államokban töltött
időszakról, keveset tudunk,
csakúgy, mint a korábbi, szegedi tartózkodása előtt végzett
kutatásairól. - Akkor hívta fel
magára először a figyelmet,
amikor fiatal kutatóként a húszas években elvágta a kor
biokémiai gordiuszi csomóját.
Két nagy tudós, Heinrich
Wieland és Ottó Warburg azon
vitatkozott akkor, hogy melyik
elem a biológiai oxidáció főszereplője: a hidrogén vagy az
oxigén. Szent-Györgyi
írta
meg, hogy a két tudósnak
nincs min vitatkoznia, hiszen
mindkettőnek igaza van. Ez a
„békítő" írás később mérföldkő lett a biokémiai kutatásokban - mesélte a Nobel-dí-

Szent-Györgyi Nobel-díjának

20.

Az első
székesegyház
KALOCSA (MTI)

Az országban nagy valószínűséggel elsőként épült főszékesegyház alapjainak, s az arra
épült XIII. századi templom falainak nyomaira bukkantak a
közelmúltban Kalocsán. Az
ezeréves, illetve több évszázados építészeti emlékeket a mai
főszékesegyház közvetlen közelében találták, elektromos
vezetékek cseréje kapcsán végzett árokásás során - mondta a
városi múzeum igazgatója.
Romsics Imre közlése szerint
az eddig 25-30 méter hosszúságban, 80-100
centiméter
szélességben végzett feltárás
igazolja a szakemberek korábbi feltételezését, hogy a mostani főszékesegyház körül, a felszín alatt 10 centiméterre ott
van a középkori főszékesegyház maradványa.
- El kell dönteni, hogy mi
legyen a régebben beépített
közművekkel, amelyek hatalmas lyukakon, keresztül-kasul
vezetnek át a falakon, azokat
semmiképpen sem szabad innen továbbvinni, de további
károsítás nélkül kiszedni sem
lesz könnyű - utalt a feltárással kapcsolatos problémára
a muzeológus
szakember.
Megítélése szerint a közművek áttervezését is beleértve
legalább 30-50 millió forint és
2-3 éves előkészítés szükséges
az első főszékesegyház és a
templom rehabilitációjához.

Szent-Györgyi Albert egyetemi

dolgozószobájában.

jas tudós korai éveiről Hannus.
Az első nagy botrányt Szegeden akkor kavarta a professzor, amikor már Nobel-díjasként külföldre ment feleségével, akitől ott el is vált. Ráadásul az egyik professzortársának a feleségét szerette
el, ami akkor egyetemi körökben elég pikáns dolog volt.
Visszatérve a Nobel-díj előzményeire: még Hollandiában,
Groningenben kezdett el foglalkozni a később C-vitaminnak bizonyult
vegyülettel.
Mellékvesekéregből
sikerült
neki kinyerni egy grammnyi,
cukorszerű anyagot, de ez akkor még kevésnek bizonyult a
pontos szerkezetmeghatározáshoz. Valahogy mégis el kellett nevezni, hogy beszámolhasson a munkájáról a tudományos lapokban, ezért először ignóz, majd godnóz lett

az anyag neve. Előbbi jelentése
„Nem-tudom
cukor",
utóbbié „Isten tudja, milyen
cukor". Egyik sem tetszett az
újság szerkesztőjének, aki így
hexuronsawá keresztelte át.
Azt már valóban Szegeden derítette ki, hogy a hexuronsav
azonos a C-vitaminnal - egészítette ki az eddigieket Hannus István.

másolata.

REPRODUKCIÓ: GYENES KÁLMÁN

Humorát bizonyítja, hogy
csináltatott az éremről egy másolatot, amit aztán a leghanyagabb módon tárolt az előszobaasztalán. Vendégei mindig
csodálkozva mondták, hogy
lehet ennyire felelőben, mire
Szent-Györgyi így válaszolt: Ugyan, csak egy érem...
Hannus szerint jól jellemzi
az is Szent-Györgyi életét,
hogy 1946-ban párbajra hívta
az akkori honvédelmi miniszter, mert a Ludovika egyetemmé nyilvánítása ellen szólalt
fel a Parlamentben.
- Az is jól mutatja, mennyire
összetett személyiség és függeüen ember volt, hogy amikor a Szovjetunió megtámadta
Finnországot, felajánlotta Nobel-érméjét, hogy ezzel is segítse a finneket az ellenállásban. Később viszont sokat várt
a Szovjetunió magyarországi
szerepétől is, olyannyira, hogy
Zilahi Lajossal a Szovjet-Magyar Baráti Társaság társelnöke is volt. Ez később hátráltatta amerikai állampolgárrá
válását, hiszen csak 1955-ben,

Romsics Imre emlékeztetett
arra, hogy az ország egyik legjelentősebb történelmi emlékét, a kalocsai főszékesegyházat az évszázadok során többször is megrongálták illetve újjáépítették. Az első főszékesegyházat a Szent Istvánnak pápai koronát hozó első kalocsai
érsek, Asztrik idejében emelték, valamikor 1002 és 1015 között. Az első templom alapjára
épült a második a XIII. század
első harmadában, amit a tatárok megrongáltak, majd Nagy
Lajos uralkodása idején újjáépítettek. Ezt a temlomot a
hajdúk gyújtották fel, a ma is
látható barokk főszékesegyház
1735 és 1754 között épült fel.

Rekordméretű
az ózonlyuk
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismét elérte három évvel ezelőtti, 28 millió négyzetkilométeres rekordméretét a Déli-sarkvidék feletti ózonlyuk,
miután az ózon az idei nyár
végén gyorsabban fogyott a
légkörből, mint az előző években - közölte a Meteorológiai
Világszervezet. Az ENSZ-szervezet szakértői szerint az
ózonlyuk kiterjedése a következő hetekben valamelyest
még tovább nőhet, minden
eddigi rekordot megdöntve.
hét év kinntartózkodás után
tehette le az esküt - tette hozzá Hannus.
Rendszeresen publikált a
New York Timesban, a nukleáris fegyverkezés és a vietnami háború elleni írott levelei óriási hatásúak voltak.

Jól jellemzi gondolkodását
egyik interjújában adott válasza is: „Kételkedem abban,
hogy az emberiség képes életben maradni egy olyan világban, amelyet a változáshoz túl
öreg idióták vezetnek."
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Az ózonlyuk az 1980-as évek
közepe óta alakul ki évről évre,
augusztustól
szeptemberig,
amikor az antarktiszi tél elmúltával a nap ismét magasabbra
emelkedik a Déli-sarkvidék felett. Az év további hónapjaiban
a „lyuk" újra feltöltődik.
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IDÉN NYÁRON SZINTE HETENTE VÁLASZTOTTAK „KIRÁLYNŐT" HAZÁNKBAN

Szép lányok és kellemetlen meglepetések
Minden évben több ezer hajadonban érik meg az elhatározás, hogy kitegyék magukat kíváncsi, fürkésző, buja, kritikus, irigy tekinteteknek. A magyar férfiak már régóta - a
külföldiek pedig mióta ellátogattak hozzánk - tudhatják,
hogy gyönyörűek a magyar hölgyek. Most végre nemzetközi fórumon is elismerték ezt a tényt, joggal választották
meg honleányunkat, Laky Zsuzsannát Európa szépévé.
A dekoratív hölgy menedzse-

re, Fásy Ádám, a Miss World

NINCS TITOK

Hungary
licenctulajdonosa
hangsúlyozta, Zsuzsanna
sikere nagy elismerés hazánk
számára is: pozitívan befolyásolja az országunkról kialakított képet külföldön.
Hazánkban az elmúlt nyár
igencsak bőségesnek bizonyult profinak és amatőrnek
nevezett
megmérettetésekben, számuk úgy megszaporodott, mint sportolónak a barátai egy frissen szerzett olimpiai arany után... Szinte nem
volt olyan hét, hogy valahol az
országban ne helyeztek volna
- elméletben vagy gyakorlatban - egy-két dekoratív lánynak a fejére koronát.

Akár amatőr, akár profi rendezvényről van szó, természetes
emberi megnyilvánulás, a résztvevők felállítanak magukban
egy esélyességi sorrendet mindazon mellett remélve, hogy
a végén ők viszik el a pálmát. De
előfordult, a felkészítő táborban
a szervező konkrétan közölte,
hogy kik lesznek a helyezettek.
De ha nem mondják meg előre
a végső sorrendet, a koreográfia
gyakorlása során könnyen rájöhetnek erre a lányok: talán tudat
alatt is, a későbbi helyezettekkel
a koreográfus többször gyakoroltatta az eredményhirdetéshez
történő kivonulást

Önbizalom
mindenkinek
Általában véve elmondható,
az utánpótlással nincs gond.
Minden évben több ezer hajadonban érik meg az elhatározás, hogy kitegyék magukat kíváncsi, fürkésző, buja,
kritikus, irigy - ne adj isten - ,
lesajnáló tekinteteknek. Akik
valaha is részt vehettek a jelentkezők előzsűrizésén, azok
tudhatják, az önbizalomnak
semmi sem szab határt, jócskán akad az önértékelésben
túlvezérelt cicamica is...
Férfiszemmel nézve a hétköznapi életben a nők meglehetősen intrikusak egymással,
ezért eléggé hihetetlennek tűnik, hogy a közös felkészülés
során általában baráti hangulat uralkodik: hiszen mégiscsak
vetélytársakról van szó. A Look
of the Year nemzetközi modellfelfedező versenyen lett közön-

ségdíjas a győri Nagy Borbála,

véleménye szerint többségében nem kozmetikázottak ezek
a nyilatkozatok. Példaként sa-

ját magát említette: az ajándékként kapott Wellness-hétvégére a barátnőjévé avanzsált
egyik „vetélytársát" hívta meg.
Á profinak mondott rendezvények velejárója a felkészítő
tábor. Valahol luxuskörülmények várják a jelölteket, uszodával, szaunával, szoláriummal, de ellenpéldát is bőven
lehet említeni: a szálloda elhanyagolt tetőterében laktak
a lányok, csótányokkal és pókokkal együtt, meleg víz nem
folyt a csapból és a zuhanyrózsából. Vacsorát nem kaptak,
ebédre is csak gyümölcsöt.

„Szereposztó dívány"
Ha a lányok tényleg összebarátkoznak a felkészítő táborban, őszinteségi rohamaikban
kikotyoghatják egymásnak titkaikat is. Valaki például nem
titkolta, bizony bármit megtenne és megtesz az előmeneteléért. (Ezen nagyon nem is
kell csodálkozni, hiszen az élet
minden területén megtalálhatjuk a „szereposztó díványt".)

P0DMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de maga
sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
A nőnek bóléillata volt
„Rengeteg bólét iszom, hogy tűrjem a magányt", mondta, mikor benyitottunk a kis vadászkastélyába, ahol óriási trófeák tapadtak a falra: szörnyű medve vicsorgó fogakkal, röhögő ló, ájult lazacmama, hároméves
nyeretlen rénszarvas, s állt ott egy fej, amely emberé volt, igaz, nehezen
lehetett kivenni a vonásait, mert üvegbúra alatt tartotta, mint egy cipót
„Félek", mondtam a nercbundában, s a nőre pillantottam, akinek
homályos vonalai abszolút barátságtalanra változtak.
„Maga embert is gyűjt?", kérdeztem.
„Csak egy van, ne félj, válaszolta a bóléillatú nő, ez az első űrhajós,
Gagarin trófeája."
„Biztos, hogy nincs több?", kérdeztem bele nyersen, mert a félsz
lassan teljes uralma alá odahajszolt.
Nem, még egyszer: A borzongás és a félelem, mint valami sötét
tinta, amely szivacsszerű sejtjeim falán felszívódva apránként árasztotta el egész alakomat, most a végkifejlet felé kacsintott és
kanyarodott, s gondolni se mertem arra, mi tévő legyek,
ha 100 százalékban hatalma alá kent."
„Félek", ismételtem egyre vékonyabb hangon.
„Na, jó, még egy van. A Hemingway. De neki nincs meg a feje
egészben, csak a csontváza. A dolgozószobámban. Megmutassam?
Oda van ragasztva a csontváza az íróasztalom oldalára. Érdekel?"
„Igen, érdekel, cs^k most nem vagyok rá kíváncsi", motyogtam, s
láttam a nappaliból nyíló vécéajtót

Laky Zsuzsanna, a franciaországi Nogent-sur-Marne-ban rendezett 55. Európai Szépségverseny győztese és Fásy Ádám, a Miss
Universe Hungary licenctulajdonosa.
Egy kifejezetten dekoratív,
de nem túl jól szituált családból származó fővárosi lány
elmesélte, egy „szervezőközeli" személy telefonon ajánlotta
neki, ha meg tudnak egyezni,
garantálja a dobogós helyezést. Mivel a lánynak se pénze
nem volt a fizetéshez, se
gyomra a terpeszhez, az üzlet
nem köttetett meg...
Ha valaki bikiniben felvonul
a pódiumra, az még nem jelenti feltétlenül, hogy meztelenül is mutogatni óhajtja magát. Szabadtéri rendezvényen
az öltözőt nem alakították ki
megfelelően, boldog-boldogtalanok - de leginkább elégedett férfiak - mozizhatták a
készülődő lányokat.
' A díjátadással is akadhatnak
problémák. Az idő hiányában
szenvedő szponzor átutalt a
szervezőknek egy konkrét öszszeget, vegyenek belőle ajándékot az általa kiválasztott kü-

löndíjazottnak. Azonban a lány
már csak olyan ajándéktárgyat
kapott, amely legjobb indulattal is körülbelül csak a pénz negyedét érte... A turpisság persze
kiderült, amikor a felajánló lelkesen kérdezte a díjazott lányt,
mit vettek neki a szervezők?
A szponzor is láthat a lányban kitűnő ingyenreklámozási
lehetőséget, a nagy csinnadrattával átadott borítékból hiányzott az utalvány. A „nyertes" meg mehetett a sóhivatalba, utólag szinte lehetetlen
bizonyítani az igazát, így a
különdíj gyanánt csupán egy
kellemetlen tapasztalattal lett
gazdagabb.

Amatőrök pedig
vannak
Az igazán rangos szépségversenyek összeforrtak karitatívjelleggel, hiszen a királynők
gyakran ilyen típusú felada-

Bólintott, hogy mehetek.
Mentem, és szőttem a tervet, mint egy szőttest, hogy szabadulhatnék meg e látszatos fogságból, mert rágondolni se mertem,
hogy évek múlva mutogatja majd az idetévedő, túrázó írószövetségi
tagoknak, hogy tessenek akkor befáradni a játszószobába, ahol a
legújabb szerzeményemet mutatom be, egy gyermek bőrébe véstük
Juhász Gyula szonettkoszorúit, amit egy hagyományos mezei lemezjátszón is meghallgathatnak. S akkor elkezd forogni a bőrlemezem, s megszólal a Várszegi Aszterix színitanoda növendékének
sápadt, túlvilági hangja: József Attila: A " mama."
„Pardon, pardon, mondja a nő, vállán a nercbunda, elnézést, ez a
B oldal, már fordítom is a kis köcsögöt."
A vécé ajtaját zárva találtam, megfordultam.
„Meg akarsz szökni, mi!?", mondta a nő, s közelebb lépett.
Most láttam csak, vörösre van festve a haja, s ahol a frizura
szétnyílik, a hajszáltövek ezüstösen csillognak.
„Mit nézel a fejemen?", üvöltött rám.
A haja", mondtam.
„Mi van a hajammal?"
„Őszül."
„Te nekem ne hazudozz", mondta, s azzal berángatott a
toalettszobájába, leült a tükör elé: „Tükröm, tükröm, beszélj szépen,
őszbe hajt itt minden génem!? A festék is hiába? Mártsam inkább
gyerekből főzött piába?"
Nem volt más hátra, a tükörhöz ugrottam, s a fésűk közé helyezett
kalapácsot belevágtam az üvegbe.
„Te kis hülye", ordított a nő.
„Maga a hülye! Mit gondol, bármit megcsinálhat velem!? Ki vagyok
szolgáltatva, az biztos, de a magam módján akkor is megvédem
magam!"

TISZTESSEGTELEN AJÁNLAT
Róbert Redford és Demi Moore főszereplésével forgatták a
Tisztességtelen ajánlat című filmet, amelyben a gazdag férfi
egymillió dollárt kínált fel egyetlen éjszakáért a számára kiválasztott hölgynek. Persze egy magyar vállalkozó ekkora összeget
nem igazán tudna leperkálni a múló élvezetekért, viszont 300 ezer
forintot dobtak már fel hazánkban is egy dekoratív versenyzőnek.
tokát is ellátnak. Ez lenne igazán a követendő példa, azonban nem lehet figyelmen kívül
hagyni: néhányan kifejezetten
üzleti célból vágnak bele a
szervezésbe, így mindenből
pénzt óhajtanak kifacsarni.
Előfordult, hogy a lányoknak
utólag felajánlották, bizonyos
összegért megvehetik a versenyről készült videofelvételt.
A megrendelést felvette a cég
munkatársa, azonban a fizetéskor már majdnem háromszorosát kérte a korábban
megállapodott összegnek.

Visszatetsző
szituációkra
talán amatőr rendezvényeken ritkábban kerül sor, főleg
akkor, ha a zsűribe meghívott személyiségek csak a
verseny alatt találkoznak a
lányokkal, s nyílt színi a pontozás, nincs lehetőség a rendezvény előtt
„mutyizni".
Igaz, lassabban zajlanak az
események, de a helyezés
nélkül maradt szépségek csalódottságukban jobban elfogadják: nem volt bunda a
háttérben.
0. J. P.

A nő fölkacagott.
„Ugyan hogyan? Tökön rúgsz, te kis nyikhaj!?"
„Nem, válaszoltam, elég hogy egyet gondolok, itt vannak
kint a háza mellett a Günter Grass meg a John Updike, csak
gondolok egyet, és a tudatátvitellel minden információt átadok magáról, és meg fogják írni, milyen gonosz és ostoba.
Márpedig az ilyen figurák mindig is kelendőek voltak, úgyhogy
még a lektori jelentésben is kíkurziválják."
„Hülyéskedsz", mondta most már valamivel higgadtabban. „Ajánlok
egy üzletet", mondta.
„Csupa fül vagyok", mondtam magabiztosan, rátámaszkodtam a széke támlájára, ahogy a fodrásznál láttam a férfiakat, mikor elkéredzkednek sörözni a dauerba rakott asszonytól.
„Ha befested a hajam, szabadon engedlek!"
„Szóval beismeri, hogy fogságban akart tartani!? Mindjárt elengedek egy gondolatgalambot a Günter bácsinak!"
„Ne, ne, inkább hozom a festéket!"
Elolvastam a használati utasítást, kendőt dobtam a nő vállára,
hozzáláttam a festéshez, de azért azt előre kikötöttem, hogy nem
vállalok felelőséget a hajszínért.
Mire végeztem a festéssel, a nő elaludt.
A nappaliban leültem egy székre, sorban végignéztem a szörnyű
trófeákat, kifújtam magam, s borzongástól kísérve a konyhában némi
eleséget vettem magamhoz, mert már ki tudja, mióta nem ettem
semmit
„Csak turkálod az ételt! Tedd fel a másik kezedet is! Hogy nézel ki?
Mint akit lehánytak. Legszívesebben letagadnálak. Minek születik az
ilyen a világra?"
Beleharaptam a sajtba, és csend lett.
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A születésnapját ünneplő Tesco ajánlotta
fel ezen a héten a nyereményeket, melyek
hihetetlenül csábítóak és nagy értékűek.
A fődíj egy darab DVD-lejátszó, két darab
vigaszdíjunk egy-egy 9000 forintos vásárlási utalvány, melyet a Tesco-ban vásárolhatnak le.
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hiszen a szerencsések együtt ünnepelhetnek a Tesco-val.
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A szeptember 13-án megjelent Szieszta helyes megfejtése:
Szerintem az én kizárólagos személyiségi jogom, hogy minden este mosok fogat, vagy sem.
Fődíj:

cártya játékban
az utolsó
ütés

a D O M E X Szőnyegáruházban (Szeged, Bakay N. u. 29.,

erkély

HÁROM

Szeged, Népkert sor 1/B)

További nyerteseink egy-egy pólót kapnak, amelyet a lakóhelyükhöz
legközelebbi szerkesztőségben vehetnek át:

2. Bán Zsanett, Hódmezővásárhely, Móricz Zs. 2/A
3. Kovács Mihályné, Makó, Mező u. 17.
4. Gubisi Istvánné, Csongrád, Összetartás u. 15.
A most megjelentrejtvénybeküldési határideje: 2003. szeptember 26.. péntek

Délmagyaiország SzErkesztőségt, 6740 Szegd, Stefánia 10.
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A részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-Ös
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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A VILÁG EGYIK LEGHÍRHEDTEBB TERRORSZERVEZETE AZ A L-KA IDA

Két esztendeje folyik a hajtóvadászat Oszama bin Laden
után, ám a szaúdi milliomosnak mindig sikerült kicsúsz-

Név: Oszama bin Laden
Magasság: 195 cm.
Testsúly: kb. 8 0 kg.
Szeme: barná.
Szőrzet: barna haj, hosszú,
őszes szakáll.
Bőre: olívaszínű.
Ruházata:
aranyszegélyű
arab köntös, fehér-piros kockás
fejkendő.
Különleges
ismertetőjegye:
bottal jár, nyakában AK-47-es
géppisztoly.
Vérdíj: 25 millió USA-dollár.
Élve vagy halva.

nia a hurokból. A New York-i Világkereskedelmi Központ
lerombolása óta az al-Kaida terrorhálózat fejének hatalmas kultusza alakult ki az arab világban: szilaj paripa
hátán, kivont karddal, máskor kezében golyószóróval és
páncélököllel ábrázolják.
A Laden család 1931-ben szamárháton vándorolt át Jemenből, a legteljesebb nyomorból az ígéret földjére, Szaúd-Arábiába. Mohamed bin
Laden új hazájában építési
vállalkozásba kezdett, s a szerencse hamar rámosolygott,
amikor udvari főépítésszé nevezték ki. Amikor 1968-ban
helikopter-balesetben
életét
veszítette, komoly vagyont
örökölt mind az 51 gyermeke.
Egyik sem használta azonban
olyan sötét célokra, mint a
forradalmár lelkű Oszama, aki
1957. március 15-én látta meg
a napvilágot Dzsiddában. A
nagy reményű ifjú a helyi
egyetemen mérnöki, menedzseri, számítástechnikai képesítést szerzett. Rokonai gátlásos, zárkózott
fiatalembernek ismerték, aki lesütötte a
szemét, ha találkozott egy nővel. Később azonban bejárta
Ázsiát és Európát, ahol narancssárga mellénybe és farmerba bújva száguldozott az
utcákon, nyakra-főre vedelte
az alkoholt, éjszakai bárokban
forgolódott, s barátaival néha
ökölre ment egy-egy könnyűvérű fruskáért. Állítólag az
egyik amerikai prostituált lefitymálóan nyilatkozott férfiúi
képességeiről. Talán azóta
gyűlöli oly engesztelhetetlenül a jenkiket.

Kiképzés a CIA-tól
Nagy kihívást jelentett számára a szovjet-afgán háború,
mikor is iszlám testvérei támogatására azonnal toborzásba kezdett, majd maga is fegyvert fogott a kommunisták ellen. Embereit a CIA legjobb

kiképzőtisztjei készítették fel a
harcokra. Később azonban régi szövetségesei ellen fordult,
mert képtelen volt elviselni,
hogy a hitetlenek betették lábukat ősei földjére, melyet
egykor Mohamed próféta talpa érintett. Szaúd-Arábiába
visszatérve hevesen követelte
a királytól, hogy a keresztények ne léphessenek az ország
területére. Válaszul házi őrizetbe került, de családja közbenjárására hamarosan kiengedték.

ekkor titkos bázisokat, „denevérbarlangokat" épített ki.
Azóta mindenhová 30 arabból
és 2 amerikai feketéből álló
testőrség kíséri, 4 hasonmás
gondoskodik arról, hogy félrevezesse azokat, akik az életére törnek. 1998-ban az amerikaiak 5 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére (ezt
azóta 25 millióra emelték), rejtekhelyeit sikertelenül támadták cirkáló rakétákkal.

Gyilkosság havi
fixért
Oszama bin Laden a '80-as
évek elején Afganisztánban elesett muszlim fegyvereseket
az al-Kaida, azaz Bázis elnevezésű nyilvántartásába jegyezte fel. Ebből született
1988-ban az a félelmetes terrorszervezet, amely a világ iszlám csoportjait akarja az erőszak irányába fordítani, s az
USA és Izrael megsemmisítésére tör. Az al-Kaida 6 - 1 2 fős
sejtjeiben szigorú munkamegosztás uralkodik, a felügyelő ellenőrzi a többieket,
külön ember foglalkozik a biztonsággal, a fegyverek beszerzésével és készítésével, logisztikával, propagandával. Az 50
ezer euró körüli havi keretet
külföldi források folyósítják
baráti bankok segítségével, s a
pénztáros kezeli.
Az 1989-ben
megalakult
Szaúdi Bin Laden Csoport ma
mintegy ötvenezer munkást
foglalkoztat, komoly részesedése van a General Electric, a
Motorola
és
a
Cadbury-Schweppes
cégekben.

Oszama aszkétikus életet él, nagyon keveset beszél, szívesen idéz a Koránból,
költőktől, sőt maga is szívesen farigcsál verseket.
„A világon az amerikaiak a legnagyobb tolvajok és a legnagyobb
terroristák. Csak a saját eszközeikkel védhetjük meg magunkat
velük szemben, s nem teszünk különbséget katonák és polgárok
között, akiket koporsókban küldünk haza."
OSZAMA BIN LADEN

Az al-Kaida-tagok
fizetést
kapnak,
egy
közkatona
750-800, míg egy veterán
1500-2000 eurót. Nincs joguk
családot alapítani, aki sikkaszt, árulóvá válik, kilép, azzal rövid úton végeznek. Egymást testvérnek szólítják, de
az egyiptomiak és a szaúdiak

mégis a többiek felett állnak.
Közülük kerül ki a sejt vezetője, aki a zengzetes emír
címet viseli. Laden futárok és
internetes üzenetek révén
tartja velük a kapcsolatot,
chat-roomok segítségével, illetve pornóoldalakon jelenítenek meg megfelelő informá-

mohamedán

ciókat. Tíz legfontosabb vezetőjét már elkapták, de még
most is veszélyesek.

Az „Iszlám királya"
Bin Laden az Öböl-háború
idején visszatért Szaúd-Arábiába, s követelte a királytól,
hogy ne engedjen be az országába amerikaiakat, bízza rá
és veterán harcosaira a határok védelmét. Válaszul házi
őrizetbe került, de hamarosan
szabadon engedték, s a tálibok
fogadták be. 1997-ben pokolgépekkel próbálták kifüstölni,

Oszama aszkétikus életet él,
nagyon keveset beszél, szívesen idéz a Koránból, mohamedán költőktől, sőt maga is
szívesen farigcsál verseket. A
World Trade Center lerombolása óta hatalmas kultusza alakult ki az arab világban, csokoládékon, pólókon díszeleg
az arcképe, plakátokon szilaj
paripa hátán, kivont karddal;
máskor kezében golyószóróval és páncélököllel ábrázolják, az „Iszlám királya" felirattal. Mexikóban hihetetlenül népszerű a chili ízesítésű
nyalóka, amely Oszama fejét
mintázza, s azzal a szellemes
szlogennel dobták piacra: „Élvezd a kirobbanó ízt!" De vajon tudjuk-e, hogy minden
csepp Coca-Colával, minden
darab rágógumival a terroristavezér vagyonát gyarapítjuk?
Ugyanis a bennük szereplő
adalékanyag, a gumiarábikum
kizárólagos
forgalmazója
Oszama bin Laden cége.
SZABÓ ZOLTÁN-HEGEDŰS PÉTER

egy holdon
sem akarta eladni. Elég lerobbant állapotban

Füle két temploma között van a kocsma, ahol volt már a ház, addig fűztem, míg elfogadott egy
meg lehet tudni mindent. Minket is szívesen útba másikat, amit Jenőn vettem neki ezért cserébe.
- Kitelepítette a tulajt?
igazítanak Koósék felé, merthogy őket keressük.
Az utca, ahová tartunk, a fülei Montmartre:
fővárosi vagányokkai, akik ugyan nem forgatták fel fenekestül a nyugodt falusi miliőt, de
bohémságukkal és fővárosiságukkal egy kis
színt vittek a csendbe. A Koós család háza egy
grafikus- és egy festőművész szomszéd között
van, lejjebb kettővel Szilágyi János, a riporter,
aztán Bajor Imre vert tanyát.

- Hogyan kerültek ide?
Koós János: - Szilágyi Jancsival mentünk
fellépni Zalába, kérdeztem tőle, hogy hol vegyem fel, mire ő azt mondta: Balatonfülén.
Néztem a térképen, hol van, de nem találtam
sehol. Felhívtam, mondtam, hogy nem találok
olyat, hogy Balatonfüle. Kiderült, hogy a hely,
amit keresnem kell, tulajdonképpen Füle, csaik
ők hívják Balatonfülének.

- ...aztán meglátta és megszerette...

A falusi világ romantikáját és nosztalgiáját
teremtette meg Fülén Koós János.

- Pontosan. Azonnal megfogott a csend, a terek nagysága. A falusi ház miliője sublóttal,
szentképekkel, tornyos ággyal, rotyogó cserépkályhával... Na, mondtam magamnak, itt kellene
vennem egy telket. De nem volt. Kinéztem ezt a
házat, egy özvegyasszony lakta, de az istennek

- Hát tulajdonképpen igen. Mindenképpen
erre az utcára akartam kerülni. De ennek már
tizenhat éve. Szétszedtem az egész házat, csináltattam tornácot. Egy szoba volt használható, a mostani kisszobában tehénistálló volt.
Ami maradt, az a hatvanas vert falak és a
mestergerendák. Kidobtuk a városi ablakokat,
helyettük vettem hatszemű parasztablakot.

Vendégház Bajornak
Koósék keskeny udvarán megfér a lakóházzal
szemben még egy ház is. Nyári konyhának
nagy, pincének magas, lakóháznak pici.

- Akkor mi is ez?

- A nyári konyhát átalakítottuk ugyanolyan
falusi hangulatú vendégházzá, mint a lakóház.
A Bajor Iminek készült, és amíg nem volt meg
neki a fülei háza, ez volt a kedvenc pihenőhelye. Alatta van egy télen-nyáron 11 fokos
pince, ami a legideálisabb bor tárolására. Hordóim is vannak, de sajnos borom nincs. A
kezdetekben nagy lelkesedéssel borászkodtam, de ahhoz, hogy az ember mindig lefejtse a
bort és gondozza, sokat itt kellene tartózkodni.

Egy időben jöttem, átfejtettem, jól berúgtam,
aztán mégis megromlott...

Késő őszifiigeszüret
Az emberes méretű telken nincs mezőgazdasági nagyüzem, éppen csak hobbiból terem, ami
terem. Permetet soha nem látnak a növények,
most már ez nem is ciki, hanem bio. A gazda a
fügére a legbüszkébb, ami lassan eltolja a házat.
- A füge a lányomnak és a feleségemnek a
kedvenc gyümölcse. Négy évvel ezelőtt vettem
egy félméteres fügefát és meggondolatlanul a
háznak a sarkához ültettem el. Most akkora,
hogy lassan nem látszik ki mögüle a ház.
Háromszor-négyszer szüreteljük le, annyi termés van rajta. Az utolsó fügeszüret november
elején lesz. Állatok nincsenek, viszont rengeteg
gyümölcsfa van, jó almával, rengeteg szilvával.
Egyszer megmetszettük, de soha nem permeteztük. A veteményeskert is amolyan kis
hobbikert, egy kis sóskával, petrezselyemmel
és zellerrel. Annyi sóskám van, hogy a fagyasztóba bármikor benyúlhatok érte.
A házhoz majd egyholdnyi telek tartozik.
Lejtő vezeti le a szemet a kert végéig. A helyiek
Mária-völgynek hívják, egy tó volt itt régen,
amit lecsapoltak. Maradt a mocsár és a nád.
W. K.
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Pisztrángozás Szlovákiában

A két héttel ezelőtti vasárnapon a reggeli hőmérséklet még a
nyarat idézte, amikor elindultunk kedvelt úti célunk felé. Az idő
járásra Szlovákiában sem lehetett panasz, ragyogó napsütés
fogadott bennünket a bojnai pisztrángostó partján.
A kisebbik tárolótóból szinte
teljesen hiányzik a víz. A nagyobbikban szinte félpercenként ugráltak a szivárványos
pisztrángok,
aggodalomra
tehát nem volt okunk. Felszerelésünk végére körforgó
villantókat kötöttünk és elkezdtük vallatni a vizet. A
társaságunkban lévő gyere-

kek fogtak néhány szóra sem
érdemes méretű kárászt, nekünk viszont kapásunk sem
volt. Jó másfél órán át cserélgettük a különféle színű és
alakú műcsalikat, de a halak
figyelemre sem
méltattak
bennünket. Régi horgászszabály, hogy információkat a
vendéglátó-ipari
egységek-

ben lehet legegyszerűbben
beszerezni. Betértünk egy
sörre az étterembe, ahol magyar sporttársakkal találkoztunk. Elmondták, hogy a tó
melyik szakaszán tartózkodnak a pisztrángok, ahol az
előző nap délutánján elég
szépen megritkították állományukat.
A dolgok megvitatása után
újult erővel horgászni kezdtünk. Pergető felszerelésünket
úszós készségre cseréltük. A
parthoz közel, talán 60 cm-es
vízmélységben keresgéltük a
halakat. Sokat nem kellett vá-

:

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
PINCESZÍNHÁZ &
MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Ma estefél8 óra: A cigány és a
paraszt fojtássá... Frank-Rácz
kabaréest.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Ma és holnap, du. 3, fél 6 és este 8
óra: A Karib-tenger kalózai. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap, du. negyed 5, fél 7 és
este háromnegyed 9 óra: Erőszakos
világ - Vízió szavak nélkül. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. háromnegyed 4
óra: A Szent Lőrinc folyó lazacai.
Színes magyar film; du. 6 és estefél9
óra: Margó királyné. Színes francia
film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád, ma és holnap: ff, Í2.45,
14.45 óra. A fülke, ma és holnap:
20.30 és ma 22.15 órakor is. Miről
álmodik a lány, ma és holnap: 16.30,
18.30 óra Terminátor 3, ma és
holnap: 11.15, 13.15, 15.15, 17.45,
20 és ma 22.15 órakor is. Mindenóó,
ma és holnap: 11, 13.30,15.45, 18,
20.15 és ma 22.30 órakor is. Doktor
Szöszi 2, ma és holnap: 11.45, 13.45,
15.30, 17.30, 19.45 óra. Tömb
Raider2, ma és holnap: 12.30, 15,
17.15, 19.30 és ma 22 órakor is.
Rettegés háza, ma és holnap: 14,
18.15, 20.30 és ma 22.30 órakor is.
Oviapu, ma és holnap: 12.15,16,
20.30, és ma 22.30 órakor is. A
Karib-tenger kalózai, ma és holnap:
11.15,14, 16.45, 19.30 és ma 22.15
órakor is. Segítség hal lettem, ma és
holnap: 11, 12.45, 14.30, 16.15, 18
óra.
Malacka a hős, ma és holnap: 12 óra.
Sorsdöntő nyár, ma és holnap: 17

óra Az igazság órája, ma és holnap:
14.15, 19 óra.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6 és
este 8 óra: T3-A gépek lázadása.
Sánest m. b. amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Halálosabb
iramban. Színes amerikai film.
SZENTES
Ma és holnap, du.fél6 óra: Charlie
angyalai: teljes gázzal. Színes, m. b.
amerikaifilm;este 8 óra: Merülés a
félelembe. Színes amerikai film.
FÖLDEÁK
Ma este 7 óra: Mátrix - Újratöltve.
Színes, m. b. amerikai film
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Veszett vad. Színes
amerikai film.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: A Nap könnyei.
Színes amerikai film.
SÁNDORFALVA
Ma és holnap du. 6 óra: Tökös csaj.
Színes amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Veszett vad.
Színes amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt. Színes, m. b.
amerikai film.
KÖZÚT F T
SZEGED
A Móra Ferenc Múzeum U. emeleti
Kincskereső kuckójában ma de. 10
órator matiné:
Nem tanulnunk, hanem átélnünk
kell dolgokat - természetismereti
foglalkozás a Szent-Györgyi Albert
emlékkiállításon Csizmadia Botond
vezetésével.
Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi
u. 1.) ma de. 10 órától:
családi játszónap és gyermektáncház
(nemezelés, terménykép készítése,
néptánc).

KONCERT

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) ma
este 7 órator:
A Victoria Kamarakórus
fennállásának 5. évfordulója
alkalmából nyitóhangverseny.
Műsor összeállítás J. S. Bach,
Brahms, Bárdos, Cser Ádám, Liszt,
Monteverdi, Ihlcstnna, Foulenc,

Rautavaara, A Scarletti, Shütz, Tallis
és Victoria műveiből.

rakozni, mert alig néhány perc
eltelte után jelentkeztek is az
első pisztrángok. Pár perc leforgása alatt fogtam vagy 3 - 4
darabot, amikor váratlan esemény következett. A helyi kollégák észrevették, hogy szedegetem a halakat, és a nyakamra telepedtek. Ezt a szó
szoros értelmében kell érteni,
hiszen 2 négyzetméternyi területen állt három felnőtt és
két gyerek. Mindez annyi idő
alatt történt, amíg levettem a
pisztrángot a horogról és a
tartóba helyeztem. Nem volt
kedvem új helyet keresgélni,
ezért inkább tartottam egy kis
szünetet. Nagy nehezen továbbálltak, így visszaállhattam a helyemre. Egymás után
jöttek újra a pisztrángok, valamint a nemrég elkullogott
„sporttársak" is. Egyik esetben
már fárasztás közben rádobtak a készségemre, mire a két
felszerelés természetesen kibogozhatatlanul összekeveredett. A szétválasztás problémáját olló segítségével oldottuk meg.
Meguntam a tolakodást és
átsétáltam a tó másik sarkában horgászó Laci barátomhoz. Neki szerencsére nem
volt társasága, így nyugodtan
ritkíthatta a bojnai pisztrángok állományát. Sok halat fogtunk, de komolyabb példányokhoz nem volt szerencsénk. Tájékoztatásul elmondom, hogy az általam zsákmányolt 15 db pisztráng
együttes súlya 5,4 kg volt.

Városfejlesztési ügyek
a szegedi közgyűlésben
Minden héten szerdán este látható a szegedi Városi Televízió és
a Délmagyarország közös tévéműsora, a Szemközt, amelyben a
meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti adásban Botka László szocialista országgyűlési képviselőt, Szeged polgármesterét faggatta Márok Tamás és Szetey András az őszi politikai szezonról.
Míg a nyári szünet utáni első
szegedi közgyűlésen hozott
döntések konszenzussal születtek meg, az országgyűlés
őszi ülésszakának elejét éles vi-

A Kass Galériában (Vár u. T.)
megnyílt
Papp György grafika és tűzzománckiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig, hétfő kivételével, naponta 10től 18 óráig
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.),
emlékkiállítást rendez Szőri József
(1878-1914) festőművész
születésének 125. évfordulója
tiszteletére. Ez alkalommal
szeretnének olyan Szörifestményeket is bemutatni, melyek
magángyűjtők tulajdonában vannak.
A művelődési ház ezért kéri a Szörifestménnyel rendelkező
magángyűjtőket, hogy képeikkel
vegyenek részt az emlékkiállításon.
Jelentkezni a 432-578-as
telefonszámon, vagy a
bsmh@freemail.hu e-tnailon lehet.
SZENTES
AKoszta József Múzeumban
(Széchenyi liget 1.) megnyílt
keleti eredetű népek hagyatéka
Szentesen és környékén mely
megtekinthető 2004 év végéig
valamint Koszta József kortársai a
szolnoki művésztelepen című
kiállítás, az utóbbi november 23-áig
hétfő kivételével 13-tól 17 óráig
tekinthető meg.

vábbépítése, amelyhez kemény alkudozások árán kétmilliárd forintnyi kormányzati
pluszforrást kellett szerezni,
hogy az eredeti tervek szerint
valósulhasson meg az összesen tízmilliárd forintos ISPA-beruházás. Ezt a műsorban
azzal magyarázta, hogy a csatornázási programot 1999-ben
tervezték meg, akkori költségekkei számolva, azóta azonban emelkedtek az árak. - A11
ezer ingatlant érintő munkálatok egy hónapon belül elkezdődnek, és harminchat hónap
után Szegeden nem lesz csatornázatlan telek - állítja a polgármester.

ták jellemzik. Botka László polgármester ezen nem lepődött
meg, mint mondja: habár Szegeden is durvult a közélet, még
mindig mérsékeltebb, mint az
országos politika hangulata.
Azt sem tartja kivetnivalónak,
ha egy szocialista országgyűlési
képviselő Szeged főterén egy
lavór Tisza-vízben állva, vízipisztollyal a kezében kampányol az MSZP mellett, ahogyan
azt Géczi József tette nemrég. Őt komoly embernek ismerem,
aki minden szélsőségtől mentes. Ezzel az akciójával pusztán
tükröt akart állítani elénk. Azt
vallja, amit én is: nem szabad,
hogy a politikában ellenségek
álljanak egymással szemben,
főleg egy városban - vélekedett
erről Botka Júszló.

Egy másik beruházással, az
autópálya Szegedig történő
megépítésével kapcsolatban a
képviselő közölte: most lehetőség látszik arra, hogy a kormány sikert érjen el az AKA
Rt. vei folytatott tárgyaláson. Arra kértem a képviselőtársaimat, hogy ne csináljunk pártpolitikai akciót az M5-ösből,
arra viszont szükség van, hogy
segítsük a kormány tárgyalási
pozícióját - mondta.

A polgármester arra számít,
hogy a városfejlesztési ügyek
teszik ki majd a közgyűlés
munkájának nagy részét a következő időszakban. Az egyik
ilyen a csatornahálózat to-

H. SZ.

Soproni Ászok sörfesztivál a Plaza parkolójában

Három jópofa nap

A JATE-klubban ma este 10 órator:
Mi-csoda-buli. A nagyteremben Dj.
Alma és Dj. Egon, a kisteremben Dj.
Alacsony és Dj. Immyboy.
KTÁT.IÍTÁS
SZEGED
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc! magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
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Az Irigy Hónaljmirigy is gondoskodik holnap a jó hangulatról.

A Szeged Plaza parkolójában tegnap kezdetét vette a Soproni Ászok sörfesztivál. A háromnapos rendezvény az idei országos turné záró állomása.
Szegedre érkezett a Soproni Ászok sörfesztivál országjáró turnéja. A hat éve minden esztendőben megrednezett fesztivál idén már tizenhét városban járt, és Szeged a záró állomás. Eddig százötvenezren látogattak ki a
Soproni Ászok-napokra, és napfény városából

gyományos tűzijátékot csodálhatta meg a
nézősereg.
Ma délután három óra és éjfél között mozgalmas műsor várja az érdeklődőket. A Picasso
Branch, az Ámokfutók és a Republic szórakoztatja majd a vendégeket a színpadon. Zárásként a Soproni Ászok slágerpartyra lehet
majd táncolni. Vasárnap a Code és az Irigy
Hónaljmirigy vezeti majd fel az esti főprogramot, a Magyar Televízió Szuperbuli pro-

is sok érdeklődőt várnak. A Szeged Plaza par-

dukcióját.

kolójában tegnap délután kezdődött meg a

SynD'or, Lados Zsuzsi, a Chili Bianco, Gyé-

Lagzi

Lajcsi

vendége

lesz a

háromnapos rendezvény. A program neves

mánt Valentin, az Unikum, Márió, a Sramli

sztárvendégek közreműködésével indult. Az

Kings és Bálint. A színpadi programok mellett

ünnepélyes megnyitó előtt Anita lépett a szín-

lesz arcfestés, trambulin, mászófal, vidám-

padra. Majd a ceremónia után az Edda kon-

park és gladiátor játék is a hét végén.

certjét élvezhették az egybegyűltek. A megnyi-

A Soproni Ászok sörfesztiválon jópofa sztá-

tó részeként a sörgyár vezetősége csapra vert

rok, jópofa programok és jópofa sörök várják

egy hordó Sopronit, és az első száz látogatót

a vendégeket minden mennyiségben.

megvendégelték egy pohárra sörre. Este a ha-

(x)
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® > TOYOTA
Elérhető közelségben

R é s z v é n y t á r s a s á g u n k felvételt hirdet
a gázhálózat-üzemeltetési osztályra,

DELEPTEK
HÁZÉPÍTŐK

gázhálózafi mérnök

BOLTJA

Szeged, B u d a p e s t i ú t

m u n k a k ö r betöltésére.

8.

Feladatok:

10VCGA VAlilS FÖLDÖNTÚLI AJÁNLATOK

T0NDACH

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.

Alapár

| Önerő (30%)

2 440 000 Ft |

| Havi törlesztés* (72 hónap) [

THM

27 943 Ft

5,7%

732 000 Ft

MAGYARORS2AG

TOYOTA

íme egy példa a földöntúli ajánlatok közül:

Ne felejtsék:
TONDACH árengedményes
akció
A Déléptek Házépítők
Boltjában!

|

www.toyotawehli.hu

NYÍLT HÉTVÉGE SZEPTEMBER 20-21.

külső tervezők által készített tervek felülvizsgálata
• gázelosztó hálózatok hidraulikai méretezése, kapacitásvizsgálatok
• új gázigényekkel, azok kielégíthetőségével kapcsolatos
nyilatkozatok előkészítése, az igényekkel kapcsolatos
adatgyűjtés, feldolgozás.

....-13%

A pályázókkal szembeni elvárásaink:

Tangó alapcserép
Keringő alapcserép
Polka alapcserép

-13%
......13%
-13%

Palotás alapcserép

-13%

• szakirányú műszaki egyetemi/főiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
• csoportmunkára való alkalmasság, igényesség, nagy
munkabírás
• gépjármű-vezetői engedély.

Kiegészítők (fém és műanyag)

-20%

Csárdás alapcserép

Üzemanyag-fogyasztás, változattól függően (1/100 km): országúti: 3,8-5,8; városi:
5,3-8,9; kombinált: 4,4-7,0. COo-kibocsátás, változattól függően (g/km): 117-165.
.„„„XAi-i
3 ev vagy 100 000 kilometer garancia

• gázellátási tanulmánytervek készítése,

Ő g ö T O Y O T A W é h l i Szeged, Textilgyári út 3. Tel.: 6 2 / 5 4 0 - 1 5 0

Országos áruházlánctevékenységének

Az akció 2003. szeptember 30-ig tart!

bővítéséhez áruházi ingatlant keres zegeden,

További információkért keressen bennünket,
érdemes!

2

egybefüggően minimum 7-900m alapterületű
üzlethelyiséget.

További információ Németh György gázhálózat-üzemeltetési
osztályvezetőtől kapható (tel.: 62/ 569-717).
Jelentkezését - fényképes szakmai
önéletrajzát
bizonyítványainak másolatával és bérigényének megjelölésével - 2003. szeptember 30-ig várjuk az alábbi
címre:

DÉLÉPTEK KFT. - HÁZÉPÍTŐK BOLTJA
Szeged, Budapesti út 8.
Tel: 62/542-956, Tel/Fax: 62/542-955

D I E G O Kft. 06-30/207-6756

DÉGÁZ Rt.
emberierőforrás-igazgatóság,
6724 Szeged, Pulz utca 44.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16-ig.

TERÜLETI KEPVISELO

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6 7 2 4 Szeged, Bakay N. u. 4 8 .

(MERCHANDISER)
egy fö munkatársat keresünk Szeged területére.

A Tisza Volán Részvénytársaság vezérigazgatója pályázatot hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

A VALLALAT:
A Philip Morris nemzetközi vállalatcsoport világelső a csomagolt
fogyasztási cikkek piacán, dohány-, élelmiszer- é s söripari termékeit
közel 150 országban fogyasztják. A hazai dohányipar meghatározó
szereplője a Philip Morris Magyarország Kft., amelynek termékei közé
tartozik a világ legkeresettebb cigarettamárkája is.

a részvénytársaság üzem - és kenőanyag gazdálkodás feltételeinek kialakítása
és hatékony működtetése

Merchandiser kollégánk feladata kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari
egvségek látogatása, ott sikeres dohányipari termékeink piacának
bővítése, rendszeres kapcsolattartás a meglévő vevőkkel, új vevők
felkutatása és velük tartós kapcsolat kiépítése a gyorsan és rugalmasan
változó fogyasztási cikkek érzékeny piacán.

AZ IDEÁLIS PÁLYÁZÓ:

•
•
•

anyag-, alkatrész és eszközgazdálkodás tervezése, szervezése, annak tevőleges
az anyaggazdálkodási raktárak és üzemanyag beszállítás és kiszolgálás üzemeltetése
és irányítása
anyag, alkatrész (közöttük üzem- és kenőanyagok) és energia értékesítés megszervezése,
irányítása

Pályázati feltételek;
•

egyetemi/főiskolai szakirányú mérnöki diploma

•

5 év műszaki területen eltöltött gyakorlat

•

ÚJ KOLLÉGÁNKAT:

a közüzemi energiákkai történő hatékony gazdálkodós szervezése
lebonyolítása

•

Legalább középfokú végzettségű, alapfokú angolnyelv-tudású,
jogosítványa és legalább egy éves vezetési gyakorlata van. Dinamikus,
teljesítményorientált, határozott és megnyerő fellépésű egyéniség, j ó
kapcsolatteremtési é s kommunikációs készséggel rendelkezik.
Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

számítógépes rendszerek használatában jártasság
(adatbázis kezelés, szövegszerkesztés, prezentációk készítése, táblázat kezelés)

Versenyképes fizetés, intenzív tréningek, mobiltelefon é s cégautó
várja.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát 2003. szeptember 25-ig az
alábbi címre várjuk:

Philip Morris Magyarország Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-6.
ArnSí'IIILIP M0R ÍUS R e s o u r c i n 8 H u ngary@pmintl.com
Magyarország XR.

Fő feladatai:
•

A FELADAT:

fsáte

ENERGIA ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI
OSZTÁLYVEZETŐ

JELIGE: „MERCHANDISER-SZEGED".
j n i L i p MORR/5

7

7ZL

•

kreativitás

•

j ó szervezőkészség

Pályázat elbírálásánál eiőnvt jelent:
•

idegen nyelv ismerete

•

szakirányú felsőfokú szaktanfolyam

•

energetikai és anyaggazdálkodási szakmai tapasztalat

•

Forrás S Q L rendszer ismerete
A pályázati anyagot részletes szakmai önéletrajzzal és a végzettségeket igazoló
•_.
bizonyítvány másolatokkal 2003. szeptember 30-ig kérjük eljuttatni
Szénást Enikő személyzeti és oktatási irodavezető részére. (6724 Szeged. Bakay N. u. 48.)
|
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•MEGYEI TÜKÖR"

keres
m Albérletet
Albérletet kínál

Albérletet kínál

2

3
4
S
6
7

a•

• BECSEI u t c á b a n k é t szobás, bútorozatlan lakás
diákoknak kiadó. Szeged
62/435-902. 30/231-07-65.

Állást keres
Állást kínál
Autó
Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb

(25191497)

• BELVÁROSI, r e p r e z e n tatív, 106 nm-es, bútorozott
lakás kiadó. 06-30/9451975. Szeged. (25090553)
• BELVÁROSI, kétszobás,
új társasházi lakás berendezve, igényesnek kiadó.
Garázs
megoldható.
62/
325-797, 06-30/645-2245,
Szeged. (25190931)

SektnMWka, műszaki cikkek

Elveszett
Építési telek
c Építőanyag
Földterület
Garázs
i
Gazdit keres
17

• SZEGEDEN, Rigó u t c á ban Belvároshoz közeli, II.
emeleti, új, üres, 3 szobás
lakás hosszú távra, garázs
zsal kiadó. 06-30/3307^165

Gépjénnúvezető-fcépzés

Gép, szerszám
1 9 Hagyaték
2 0 Hangszer
2 1 Haszonállat
2 2 Haszonjármű
2 3 Háztartási g é p
2 4 Kert
2 5 Kisállat
2 6 Könyv
2 7 Közlemény
2 8 Magánház
2 9 Mezogazdasagigep

(25089904)

18

Állást keres
• 2 3 EVES, szegedi fiatalember vendéglátóipari és
vagyonőri végzettséggel, B
kategóriás
jogosítvánnyal
állandó munkát keres. 0 6 30/2860-589. (25191571)

Állást kínál
Magas kereseti
lehetőséggel,
azonnali belépéssel,
állandó vidéki munkára
nagy gyakorlattal
rendelkező

30

Motorkerékpár
Növény
3 3 Oktatást vállal
Panellakás
mammm
35 Pénz, értékpapír
31

32

AUTÓDARU
KEZELŐVEZETŐT
felvételre keresünk.
Ént.: 62/405-009,
62/465-585

36

Ruházat
3 8 Szolgáltatás
3 9 Talált
g
Tanfolyam
Tanya
Téglaépítésű lakás
Termény, takarmány
Utazás
ff Üzlethelyiség
2
Vállalkozás
37

Piacvezető, üzemi higiéniai
és munkavédelmi
termékeket forgalmazó cég

kereskedelmi
képviselőt
keres Csongrád megye
területére.
Elvárások: érettségi,
szakmai tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.
NYELVTUDÁS ELŐNY.
Fényképes önéletrajzokat várunk
.KERESKEDELMI KÉPVISELŐ"
jeligével a 2040 Budaörs,
Gyár u. 2. címre, ill.
kisftalmib@beltei.hu
|
e-mail címre.
^
31
Határidő: szeptember 25.

Albérletet keres

Belvárosi vagy
városközponthoz közeli,
téglaéprtésű, jól
felszerelt, igényesen
berendezett

• garzonlakás!
FELTÉTEL: parkolási
lehetőség zárt udvarban,
vagy garázsbérlési lehetőség.

Tel 62/567-870 §
(munkanapokon
8.00-16.00 h között)

NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( i z e a e t r ö g z í t ő

HIRDETÉSFELVÉTEL

BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

5
s

Szegedi Fegyház és Börtön
felvélelt hirdet az alábbi munkakörre:
KERESÜNK:
Középfokú állami iskolai
végzettségű, felnőtt szakápolói szakképesítéssel rendelkező, sorkatonai szolgálatot letöltött munkavállalót
szakápolói beosztásba.
FELTÉTELEK:
— katonai alkalmassági fok
jelzése: ..A"
— büntetlen előélet
— 35 év alatti életkor
— magyar állampolgárság
BIZTOSÍTUNK:
— szolgálati törvény szerinti
illetményt
13. havi illetményt
— ruházati illetményt
=
— étkezési hozzájárulást
"„'
— üdülési csekket
gj
— utazási költségtérítést
— folyamatos képzési
lehetőséget
ÉRDEKLŐDNI LEHET
az intézet személyügyi osztályán személyesen vagy telefonon: 62/554-970-es telefonszámon, a 193-as melléken.
Cím: Szeged, Mars tér 13.
Szegedi építőipari cég keres
minimum középfokú végzettségű

művezető-építésvezetőt
folyamatos munkavégzésre,
B kategóriás jogosítvánnyal.
A jelentkezéseket rövid szakmai
önéletrajzzal a
c

• A - F I K S Z 9 9 9 ' Kft. az
alábbi állások betöltésére
keres jelentkezőket: pénzügyi-számviteli
ügyintéző,
feltétel: középfokú közgazdasági végzettség. Műszaki
előkészítő, feltétel: középfokú gépészvégzettség, hegesztett szerkezetek gyártásában szerzett gyakorlat.
Raktáros, feltétel: múszaki
végzettség. Gépész tervező,
feltétel: szakirányú végzettség. Környezetvédelmi előadó,
feltétel:
szakirányú
végzettség. Festöipari szakmunkás, feltétel: szakirányú
végzettség, szórópisztollyal
való bánásmód. Előny: mügyantagyártásban
szerzett
tapasztalat.
Kivitelezések
koordinátora, feltétel: közép- vagy felsőfokú végzettség (gépész vagy építész),
szakmai
gyakorlat
min. 5 év. Előny: üzemanyagkút,
olaj,
vegyipari
technológiában szerzett kivitelezői gyakorlat. Általános
feltétel minden munkakörben: jogosítvány (B), dinamikus egyéniség, felhasználói szintű számitógépes
gyakorlat
(Word,
Excel),
csapatmunkában gondolkodás. Amit kínálunk, változatos, érdekes munka, fiatalos, dinamikus csapat, e g zisztencia.
Jelentkezés
módja: írásban,
szakmai
önéletrajz
benyújtásával.
Postacím: "FIKSZ 999 Kft ",
6725 Szeged, Kálvária sgt.
8 7 / A . (25191572)

„Szervezőkészség 02SI9I29S" |
jeligére várjuk a Sajtóházba. 5 • FOGÁSZATI n a g y - és
kiskereskedelmi cég már
bevezetett termékeinek me• CUKRASZDÁBA gyakor- nedzseléséhez fogorvos és
lattal cukrászt felveszünk. Z. fogtechnikus
látogatónak
Nagy Cukrászda Szeged, saját gépkocsival és mobilJózsef A. sgt. 24. (25191309)
telefonnal rendelkező mun• EMPATIKUS, érettségizett katársakat keres vállalkozási
munkatársnőt keresek klub- formában, Csongrád meés
környékén.
vezetői feladatok ellátására. gyében
Munkaidő délután 2-től 6 - Fényképes, kézzel írott önéig. Jelentkezni: 62/437-766, letrajzát a 4002 Debrecen,
Pf. 75. címre kérjük eljuttatSzeged. (25191605)
• FÉNYMÁSOLÓ s z a l o nunkba gépkezelő munkatársakat keresünk max. 25
éves korig. Feltétel: érettségi. Nyelvtudás előny. J e lentkezni fényképes szakmai
önéletrajz és a bizonyítványok másolatával a Jókai u.
1. sz. alatt, a Konica Digitális Fénymásoló Szalonban.
Jelentkezési határidő: 2003.
szeptember 30. (25191555)

Mdog
Születésnapot

• FŐISKOLAI vagy egyetemi
végzettséggel,
angol
nyelvszakos tanárt keresek
szentesi és csongrádi munkahelyre. Érd.: 06-30/3706445. (25191533)
M GYŐRI fogtechnikai labor
keres fémes és kerámiás
fogtechnikust. Kardos Károly 20-9245-201. (24989463)

M

^

SzÜLETÉSNA

Mihálynénak

Ördög

Istvánnét

75. születésnapján
szeretettel köszöntik és még
nagyon sok boldog évet
kivannak: fiai, menyei,
unokái,
unokamenye,
unokaveje és dédunokája.

Tápéra,
75. születésnapja
alkalmából
nagyon
sok boldogságot
és jó egészséget kíván
az egész család
Röszkére,

Makra

Születésnapét

Mónikának

S Z E N T I D A N I K A 7.

IS.
születésnapjára
sok szeretettel gratulál
Édesanyád,
Nevelőapád,
Nagymamád, öcséd Balázs és Bence
yyAz élet útja rögös,
de te menj csak rajta

SZÜLETÉSNAPOT

Minkó

Gáborkának

születésnapja alkalmából
gratulálnak: szülei
és az egész rokonság

5

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

S Z E N T I RÉKA 1.
Születésnapotok

alkalmából

sok boldogságot,
gyermekkort

vidám

kívánunk

Zsuzsa mama,
Éva, Keri

Srahilálunlí

BIMBÓ
JÓZSEFNEK
• ÉS
FELESÉGÉNEK!
Házassági évfordulótok
alkalmából gratulálunk nektek!
Lányotok: Ildi, vejetek: Norbi
és unokátok: Lizike
„Nem az a boldog

(f^ra/ii/áAvnA

kinek mindene van,
hanem, ki szeret,
s viszontszertve van

Győrfi

25. házassági évfordulónk
alkalmából
nagyon sok boldogságot
és jó egészséget
kíván
szerető feleséged:
Margit

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

Egészségügy
• FOGORVOSI ü g y e l e t e t
vállalok
magánrendelőben
szombaton és vasárnap 8 12-ig
és
15-20
óráig.
Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.:
62-498-057, 06-20-3700-

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z 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

Gratulálunk

Vincze

is)

Apróbörze

ni. (25191151)

• RUHÁZATI eladót, pénztárost és raktárost felveszünk. Szakmai jelentkezés
kézzel
írott
önéletrajzzal
"Sürgős 025191788" jeligére
a Sajtóházba. (25191788)

4

keresek.

:

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 20.

Lúsztóna\

Süli
Máriána\
57. házassági évfordulójuk ;
alkalmából sok boldogságot ;
és jó egészséget kíván
az egész család!

• FELVESZÜNK A, B, C, D,
E kategóriájú jogosítvánnyal
rendelkező gépkocsivezetőt
vidéki munkahelyre, budapesti telephellyel, jó kereseti
lehetőséggel, személygépkocsira, teherkocsira, minimum 10 éves gyakorlattal,
maximum 40 éves korig.
Autószerelői
szakvizsgával
és érettségivel rendelkezők
előnyben! Leveleket "Nem
dohányzó 025191477" jeligére a Sajtóházba kérjük.
(25191477)

• JÓL képzett kőművest és
segédmunkást
felveszek.
Bérezés megegyezés szerint, 30/9101-564. (Szeged).
(25191459)

M MULTINACIONÁLIS c é g
keres magyarországi csőhegesztési projektre minősített AWI és kombinált hegesztőket, szerkesztő bádogosokat. Jelenetkezni lehet
6-14 óráig Koncz Istvánnál,
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8. Telefon: 49-544351.
Fax:
49-341-046.

• ÁCS segédmunkást keresek, fizetés megegyezés
szerint. 30/381-3233, Sze-

4 3 0 . (24887328)

• IDEGBECSÍPŐDÉS megszüntetése azonnal, garanciával.
06-30/5255-363.
(Szeged). (25191449)

g e d . (25089550)

• ÉPÍTŐIPARI kft. segédmunkásokat alkalmaz. Jelentkezés munkanapokon 7 16 óra között. Szeged, Ösz
u. 43. szám. (25191025)

Egyéb

AUTÓSBOLT
Karosszériaés javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

5 0 0

MÉRETRE V Á G V A IS !

0 6 2 / 5 4 1 - 7 7 0
alkatrészkínálat

• GLT 2 0 kW á l l ó k a z á n
szivattyúval 25.000 Ft-ért,
FÉG 5,8 kW parapet konvektor 15.000 Ft-ért eladó.
Szeged
06-70/219-50-85.

Cím: Szeged, Londoni krt 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig

(25191361)

• MŰKÖDŐ hálózattal rendelkező társkereső klub, és
társ- és házasságközvetítésben szívesen dolgozó,
kiemelkedő beleérző képességgel rendelkező, egyéni/
társas vállalkozó partnereket
keres. Számítógép- és internet-hozzáférés
szükséges. Telefon: 06-27/501740, 06-20/251-02-63. E mail: info@sissy.hu. (25191729)
• NÉMET részvénytársaság
munkatársakat keres vezetöi-, oktatói munkakörbe.
Vállalkozói múlt előny. 0 6 20-945-4380.
Szeged.
(25191611)

M PIACVEZETŐ cég keres
közép- és felsőfokú végzettségű
munkatársakat!
06-30/9-682-861. (25191282)
H POLGÁRI s z o l g á l a t o s t
(aki így szeretné letölteni a
katonai szolgálatát) keres
iskola érettségivel, könnyű
kisegítői munkára. Érd.: 6 2 459-563-as telefonszámon.

• AUTOATIRATAS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62^)25-043.
(25089675)

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

H OPEL Corsa Swing 1.4i,
ötajtós, extrákkal, újszerű
állapotban eladó. Hitelre is!
63/316-543,
30/856-1660.

(25191668)

M ÉPÍTŐIPARI k i v i t e l e z ő
cég keres felvételre 2 fő
kőművest és 4 fő segédmunkást, esetleg brigádot.
Feltétel: Monolit vb. technológiában való jártasság,
italmentes, precíz munkavégzés. Előny: önállóság, B
kat. jogosítvány, tervolvasási
készség, referenciák. Téli
munkavégzés
lehetséges,
bér megegyezés szerint.
Érdeklődni kizárólag ma és
holnap lehet a 06-30/46251-19-es
telefonszámon.
(25191662)

PALYAZATI FELHTVAS
A Csongrád Megyei
Agrárkamara pályázatot hirdet
alkalmazóul jogviszony
keretében

9 fő kamarai tanácsadó
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás
megtalálható az agrárkamara
honlapján (www.csmak.hu) S
vagy személyesen átvehető 5
a kamara székházában
r$
(6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt.
17., reggel 9 - 1 6 óráig).
A pályázat beérkezésének
határideje: 2003. szeptember 25.
16.00 óra.
A pályázattal kapcsolatos
részletes felvilágosítás kérhető

a 62/423-360 telefonszámon.

• DOLGOS u t c a v é g é n .
Sziltéri dombon 1300 nm
építési telek eladó. 62/457160, 20-21 h között. (Szeg e d ) . (25191038)

Építőanyag

ÜZLETHÁZ

E S

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYfK
KORACÉLOK, FITTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK
SZEGED, BAKAY N. U29.

Tel.:62/541-772
CSEMPEBOLT
PADLOLAPOK - FALBURKOLOK
8 0 0

F t / m ' - t ö l

Újszeged. Szent-Györgyi k u. 53.
ftL 43Í-374

(25191561)

TERRAKOTTA
Csempecentrum

• SKODA 120L, zöld szinű,
kiváló műszaki állapotban,
1987-es évjáratú eladó. I rányár: 210 E Ft. Érdeklődni
lehet:
06-20/453-37-07.

Szeged, Bérkert n. 1 2 9 .

Tel: 62-439-025

(25090114)

• TOYOTA Corolla 49.000
km-rel, első tulajdonostól
2.300.000-ért eladó, 30/3488-498. (Szeged). (25191453)

TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
I

• VW GOLF l l l - a s , 1.4i,
ötajtós, extrákkal, megkímélten eladó. Hitelre is! 63/
313-793, 06-30/340-6878.
(25191559)
• X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (24988287)

Bérlemény
• JÓ á l l a p o t ú , 3 s z o b á s
házat vagy lakást garázzsal
bérelnék Szentesen hosszú
távra. Tel.: 06-30/434-2251.
(25191098)

• GARÁZSÍROZOTT Skoda
120L gépkocsi első tulajdonostól eladó
Zöldkártya,
műszaki van Érd.: 17-19.00
között, 62/498-393. (25191280)

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcában
14-15,7
nm-es, udvari garázsok eladók 1,4-1,6 M Ft-ért. Tel.:
555-821,
70/3121-914
(25090449)

• 4 - 5 éves, kan, fajtatiszta
német vizsla kutyust vett
pártfogásba a Tappancs, a
Fodor Szakközépiskola mellett. A kutyuson nyakörv
volt. Eredeti vagy befogadó
gazdi jelentkezését várjuk:
06-70/241-64-60. (25191647)
• A TAPPANCS közvetítésével, költözés miatt gazdit
keres egy 7 éves malamut
szuka kutyus, aki gyermekhez szokott,
barátságos.
Pórázzal,
hámmal,
oltási
könyvvel. Érd : 62/467-116.
• SEGÍTSETEK rajtam!
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)

IN0X

• FIAT Brava 1.2 27.000
km-rel, téli gumival, megkímélten 1.65 M Ft-ért eladó.
62/437-665, 06-30/20-77105, Szeged. (25191254)

• OPEL A s t r a 1.4 (1999.
júniusi, ezüstmetál, garázsban tartott) megkímélt állapotban, rádiós magnóval,
törzskönyvvel, első tulajdonostól eladó. Irányár: 1,6 M
Ft. Tel.: 06-30-561 —42-99.
(25190850)

g e d . (25191345)

(25191650)

Építési telek

(25191490)

• SZEGEDI n a g y k e r e s k e dés keres FELSOFOKÚ MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ, tárgyalóképes
munkatársat.
Fényképes
pályázatokat
"Pályakezdő
is
lehet"
025191598 jeligére a Sajtóházba várjuk. (25191598)

M VILLANYSZERELÖK j e lentkezését
várom
pesti
munkára kiemelt bérezéssel,
utaztatással, szállással, étkezéssel. Sürgős munka, jó
pénz! Tel.: 06-20/532-7753.

(25191644)

• DAEWOO Tico SX. 1997es szervizkönyvvel, extrákkal, téli gumival, első tulajdonostól, 5 személyre vizsgáztatva 800.000-ért eladó.
Szeged
06-20/513-0902.

• SPORTBOLTBA szakképzett eladót felveszek! 62/
442-132, este. (25191514)

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

Elveszett
• ONEMET juhászkutya k e verék. egyik fülén sebtapas;
szal, a baktói kiskertekből
elveszett. Jutalom ellenében
hívja:
06-30/357-25-93.

• CITROEN P i c a s s o 2 . 0
HDi, 2001-es, ezüstmetál,
klímával, szervizkönyvvel eladó. 70/3391-822, Szeged.
(25090418)

M FORD Sierra 1.8TD 1990es. szép állapotú, sok extrával, 1,5 év műszakival,
áron alul eladó. 06-30-37026-33. (25191318)

(25191587)

(25191557)

• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 12.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (24685303)

• GARAZS, utcai bejárattal,
14 nm-es a Háló u. 1-ben
eladó. 20-37-76-730. Sze-

Gazdit keres

Elektronika
Teljes körű

• SZÁNTÓFÖLD (2,4 és 1,8
ha) eladó Feketehalmon.
06-30/431-78-05. (25191096)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BELVÁROSI, fűtött garázs,
La-da 1300 kevesett futott
gépkocsival együtt eladó.
Er-deklődni: 62/245-149-es
telefonon, délben. (25190907)

®

SUZUKI MARUTI

• JANGORBAN Megyekert
sarkánál 40 lánc föld felszántva,
fokhagymarakásnak előkészítve kiadó. 621
216-050. (25191300)

Gépjárművezető-képzés
• ATI CSÁSZÁRNÉ Bt. EUkonform árufuvarozó vállalkozó, EU-konform buszos
vállalkozó, nehézgép, köny
nyűgép,
targonca,
ADR,
TIR, belföldi
buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezetö, taxi vállalkozó és undortkeltö-szaktanfolyamokat
Indít. OKÉV tsz. 06-005602, Szeged, Berlini krt. 16.
Tel.: 62-422-240, 06-209431-444. (24988933)
• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot Indít szeptember 25-én, igény szerint
délelőtti órákban is. Szeged,
Tisza L. krt. 62., 62-^124025. (24988855)

Gép, szerszám
• HÓEKE v á s á r ! H á r o m
típusban, traktorra előrehátra szerelhetően. 06-70/
311-95-38 (24989279)

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

a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep

Információ:

06-20-414-61-71
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 6 2 471-882, 06-20/3345-171,
Szeged. (25089710)
• TETŐCSERÉP e l a d ó .
2500 db használt békéscsabai 290-es. 63/401-033
(Szentes). (25191420)

Hangszer
• PETROF pianínőt vennék
3 pedálost, első kézből, jó
állapotban. Érd.: 30/5221303 mobilszámon. (25191473)

Haszonállat
• BÉKÉS m e g y é b e n 500
kocás sertéstelep eladó,
valamint 400 db süldő, 300
db malac és 4000 bála lucemaszéna eladó. Telefon:
30/9384-417. Békéscsaba.
(25190795)

VÁGÓCSIRKE! Sárga és
fehér húshibrid, eladás október 4-én, Hódmezővásárhely Tanüzemben, 280 FI/
kg-os áron. Előjegyeztetni a
06-70/215-9752 telefonon.

HÍRDETESFELVETEL HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség; Szegfű u. 1-3.
Tel /Fax: 62/241-905 Hirdetés; 62/242-419.

(25191418)

6 7 2 4 Szeged,
Kossuth L. s g t . 4 5 .
6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . www.rentotor
led.h
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• VÁLASZTÁSI malacok és
napraforgó eladó. Érd.: 621
416-236, 06-20/315-9972.
(25191504)

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
M Á R V Á N Y KM.

Temető sor 1. <

•

SZOMBAT, 2 0 0 3 . SZEPTEMBER 20.
22

Haszonjármű

Magánház

• HYUNDAI 2.5D 9 5 - ö s
90.000 km, műszaki: 2005jq és 450-es szalagfűrész
eladó. Makó. 62/216-310,

• APÁTFALVÁN Széchenyi
u. 183., háromszobás, gázfűtéses családi ház eladó.

0 6 - 2 0 / 9 1 2 - 0 0 3 9 . (25191301)

• AZONNAL beköltözhető,
felújított, 2,5 szobás, összkomfortos, gáz- és vegyes
tüzelésű, központi fűtéses,
gazdálkodásra,
kertészkedésre, fóliázásra alkalmas 1
holdas terűlettet ház eladó.
Irányár: 6,2 M Ft. Érd.: 15
órától, 62-297-122.
Kiszombor. (25191135)

23

Háztartási gép

• FÜSZERDARÁLÓ (380 V)
rozsdamentes garattal, húsdarálók (elektromos 220 V,
32-es. SAVARIA 380 V),
fekvőhengeres
töltőgép
(rozsdamentes, fogasléces,
áttételes, 8 kg-os), rozsdamentes kb. 1x1 m-es tálca
eladó 30/608-3863. Szeged. (25191639)
24

Kert

• DESZKEN 3 s z o b á s ,
összkomfortos családi ház
garázzsal, pincével, fóliasátrakkal eladó. Érdeklődni
a 20/421-8436 telefonszám o n l e h e t . (25191488)

• KERTÉSZETI bázis
Szentesen! Összkomfortos,
kertes házzal, termálfűtésű
fóliaházakkal, 6000 m* területtel, egy helyen eladó.
Irányár: 35 millió Ft. 06-30/
9-281-501. (24989178)

25

6 2 / 4 7 5 - 3 6 5 . (25090697)

Kisállat

• SZÁLKÁS szőrű tacskó
kölykök
törzskönyvvel
eladók. 63/453-171, 06-30/
850-2602. (25191435)

• DESZKEN háromszobás,
szép ház 15.500.000-ért eladó. Soltiné, 06-30/40-68012. (26191545)
• FÖLDEÁKON családi ház
eladó. 06-20/5601-554, 0630/858-7355. (25090560)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 100 nm-es, amerikai
konyhás családi ház eladó.
Kishomokon, lakható épületet vagy Mártélyon parasztházat beszámítok. Tel.: 70/
2 5 1 - 6 1 6 7 . (25191276)

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, K Ö N Y V H A GYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (24888009)

27

Közlemény

• FOLYTATODIK a Fekete
sas utcai gázvezeték-rekonstrukció 2003. szeptember 20-tól, szombattól 2003.
szeptember 30-ig, a Kígyó
u. Károlyi u. között kerül
kivitelezésre. A fenti szakaszon parkolási mód változására számítsanak a közlekedők. Az előző ütem
helyreállításra
került
az
eredeti forgalmi rend vist
szaállításával. (25191694)

• KEHIDAKUSTÁNYI t e r málfürdőtől 3 km-re, zalacsányi tónál, festői környezetben új építésű, 124 nmes, családi ház dupla g a rázzsal eladó. Érdeklődni
telefonon:
30-216-24-74.
(25191518)
• KÉTLAKÁSOS társasház
mindkét fele, egyben vagy
külön is eladó kétszer 17,8
millióért. Ráadás egy udvari
lakás. Kétszer 60 nm + 50
nm. Pince, padlás, udvar,
szerszámoskamra; garázsbejáró nincs. Szeged, Lengyel u. Tel.: 06-30-92-82570. (25191746)
• PETÖFITELEP, Csap utcai, kívülről felújított, téglaépítésű, kétszobás magánház
eladó
13.000.000
Ft-ért.
06-30/9380-578,
Szeged.
(25191377)

• 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)

• ÖRÖKZÖLDEK, díszfák,
cserjék,
különlegességek
termelői áron. 06-30/9438145, Szeged. (24988407)

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

• MATEMATIKÁBÓL oktatást, felvételire felkészítést
vállalok.
06-30/264-5059,
Szeged. (25191507)

(24887681)

• SZENTESEN v a g y környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012. (25089814)
• ÓCSÁN kúria 50 éves,
400 négyszögöles, kétgenerációs ház 30.000.000-ért
eladó. Parkosított, csatorna, víz, gáz bevezetve. 0620-9422-070. (25191081)
• ÚJSZENTIVÁNI, kétlakásos,
igényes
magánház
parkosított udvarral, 3 g a rázzsal eladó. Irányár: 23 M
Ft. Érd.: 06-70/314-10-28.
(25191678)

• MTZ 82-es, Skoda MTS,
GAZ 66-os lassújármű, IH
eke, Heston fűkasza eladó.
Érd.: 30/436-1989, 68/443178; 30/439-1675. (25191584)

II. faká. fémzárolt triücale, árpa. búza csávázott és csávázatlan
vetőmagok, valamint
34,4%-os ammánium-nitrát, illetve
15:15:15 N:P:K mátrágja kis és nagy
tételben, kedvező áron kapható.
DÉLI-FARM KFT.,
Szeged-Kiskundorozsma. Ketlóshatári
ál b. (nagybani piac mellen). S
Tel.: <ü/55á-l20, 556-130.
S
Fax: 62/556-121.

• PUCH Maxi S, 50 k ö b centis, ezüstmetál színű kismotor megkímélt, kiváló állapotban eladó. Irányár: 50
E Ft. 62/210-726, Makó.
(24989062)

RÓZSATÖVET VÁSÁROL
a Kocsis Virág Kft
Szőregen
t LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
TeL: 06-30/294-1692.

A hálózat tisztítása során átmeneüleg n y o m á s c s ö k k e n é s következhet he, és a víz zavarossá válhat. A víz tilepítés után fogyasztásra
a l k a l m a s , azonban j a v a s o l j u k , h o g y reggel 8 óráig vételezzenek
a napi szükségletnek m e g f e l e l ő e n ivóvizet. A vezetékhálózat tisztításának b e f e j e z é s é t követően rövid időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízellátás é s v í z m i n ő s é g .
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi é s
ipari fogyasztóit, h o g y a j e l z e t t időszakban vízfelhasználással
üzemelő háztartási gépeik, műszaki e s z k ö z e i k üzemeltetésére fokozott

figyelmet

fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket

előre is köszönjük.

• DÍSZFÁK, tuják, ö r ö k zöld cserjék termelői áron.
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/259-

A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés Vezetősége értesiti Szeged-Szentmihály
lakosságát, hogy
2003. szeptember 25-én, 0-12 óráig áramszünet lesz az alábbi utcákban:
Bazsalikom u. 1-29. és 2-28. számig, Kökörcsin u. 1-23. és 2-22. számig,
Kapisztrán u. 2-18. számig, Estike u., Orvos köz, Tisza kőz, Külüs köz, Rosta
köz, Petőfi u. 2-14. számig, Egyenlőség u. 1-15. és 2-12. számig.
2003. szeptember 25-én, 11-15 éráig áramszünet lesz az alábbi utcákban:
Bazsalikom u. 31-67. és 30-50. számig, Verbéna u„ Rezeda u „ Kökörcsin u.
25-41. és 24-44. számig.
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.

—

07519141?

• RÓMAI krt.-i, 4 szintes
házban háromszobás, előteres, étkezős, 90 nm-es, I.
emeleti, szép lakás eladó
11.500.000 Ft-ért. 62/323391,
délután,
Szeged.
• SZEGED, G y ö n g y v i r á g
utcai, 61 nm-es, 3 külön
bejáratú szobás, VIII. emeleti panellakás eladó. Ár:
6,95 M Ft. Érd.: 62/472-712,
1 8 ó r a u t á n . (25191570)

Pénz, értékpapír

• AKCIÓ! Szeptember 1-től
1500 Ft-os rezsióradíjért javítjuk
személygépkocsiját.
Autószerelés,
villamossági
javítás, vizsgáztatás most
akciós áron! Kis Jakab Zoltán Szeged. Szivárvány u.
5. Tel.: 62/311-446. (25090385)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630-9457-577) 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 06-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (24887878)
• KERTSZERVIZ! Díszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása, sziklakert", tóépítés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
06-30-9737-532. (Szeged)
(25090589)
• MOBIL W C - K Ö L C S Ö N ZÉS
Tel.:
62-267-567.
(24078152)
• ZÁKÁNYSZÉKI s z e s z főzde folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632. (25089908)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! SZILÁNK"! Szeged, Teréz U. 42. Tel.: 62/425-555.

* VALUTAVÁLTÁS *

(24989347)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan kiszállással. 62-249-296, 6 2 247-269, 30-375-5419, 70505-9040. (25090086)

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

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
ÉRTÉKBECSLÉS, HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLÁS. Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 6 2 422-547. (25089673)

Ruházat

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

(24685501)

• PIROS vajretekmag e l a dó.
Tel.:
76/372-515.
(25191076)

(24988288)

2 5 0 7 - 7 0 0 . (25190973)

kiváló esztétikai és műszaki
állapotban lévő aotóboszokkal.

Telefon:

V

62/457-991.

R T

A

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,

0 0 1 3 - 0 2 . (25090001)

társasházi lakások leköthetők

• I N G Y E N E S F e n g Shui
bemutató előadás Szegeden szeptember 25-én. 17
órai kezdettel a Boros József u. 4/b I. em. 115.
szobában.
30/201-14-65.

135-205 E Ft/m2 áron!
Fizetés: 20! ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

(25190882)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul: közgazdasági, jogi, orvosi egyetemre,
BTK-ra, TTK-ra az UNICORNIS Oktatási Stúdiónál
30%-os
szja-kedvezmény
nyel. Érd.: 62-452-288 és
62-481-928 telefonon. Szeged, Petőfi sgt. 25. (24786521)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő, ANGOL
nyelv, gépírás szeptember
30-tól -30%! Munkanélküliek, GYES-esek a Munkaügyi Központ támogatását
igényelhetik!
62/424-484
Akkreditált képző: HUNITMagyarország
(0129)
(25090495)

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.
555-821.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu

Termény, takarmány
• KUKORICA 1 3 . 0 0 0 m a
öntözhetö terület Mihálytelek
fehérpartnál
eladó
vagy
bérbe adó. Szeged: 62/
4 1 6 - 3 3 9 . (25191447)

• TAKARMÁNYTÖK Domaszéken eladó. Érd.: 06-30/

Utazás

Érdeklődni:
kedd, csütörtök,
tel: 621422-368

• BÜKFÜRDŐN szoba,
apartman, vendégház kiadó
1500 Ft-tól/fő/éj. 06-30/9699-179. (25089561)
• KIRÁNDULÁST szervez a
Tarjáni
Nyugdíjas
Klub
szeptember 24-én, a Zsóri
fürdőbe. Jelentkezőket várunk a 62/230-343 telefonszámra. (25191430)

Üzlethelyiség

7
S

• BELVÁROS, Victor Hugó
utcában II. emeleti, 2 szobás, felújított, önkormányzati, 74 nm-es lakás udvari
kocsibeállással,
automata
kapuval 9,8 M Ft-ért eladó.
Érd.: 30-9430-420. (25191290)

IRODA-

Érdeklődni a 62/561-190
telefonszámon.

• KERTVÁROSBAN, téglaépítésű házban egyedi gázfűtéses, 3 szobás lakást keresek
második
emeletig.
Tel.: 06-30/9588-729. Hódm e z ő v á s á r h e l y . (25191279)

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen, a Körtöltés utcában októberi átadású, kulcsrakész, 140 nm-es,
tetőtéri, 3 szoba + ebédlös
lakás eladó 14 M Ft-ért.
Tel.: 555-821, 70/3121-914.

Telefon: 06-20-9853-730,
30/9455-177.
• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
06-30/93-83-377, Szeged.
(25191582)

HIRDETESFELVETEL ASOTTHALOM: Pavilonsor

§

2
§

• ÚJSZEGEDEN, a Marostői városrészen induló társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők.
Tel.:
70/3121-914.
(25090453)

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

ZÖLD
számon
t e h e t i k meg.

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

Takácsné Miklós Zsuzsanna
hétfó-csíitörtök 16-18-ig 6 2 / 2 9 1 - 7 0 3 .

Az apróhirdetések
tartalmáért a kiadó
n e m vállal felelősséget!

Az5. S Z E G E D I
KÖNYVÁRVERÉS

PALYAZATI FELHÍVÁS

A h e l y i s é g e t 2003. s z e p t e m b e r 23. napján, 10.00 órakor
és s z e p t e m b e r 25. napján, 14.00 órakor lehet m e g t e k i n t e n i .
Cím

Rendeltetés

Alapterület (m2)

Bánatpénz (Ft)

Pályázati alapár (Ft)

Csongor tér 1.

üzlet

104

312.000

3.120.000

hétfő, kedd, csütörtök:
szerda:
péntek:

• SZEGED, R i g ó u. 8 / B
alatti, 32 nm-es owosi rendelő eladó (üzletnek, irodának, lakásnak is alkalmas),
06-30-9587-614. (25191067)

(25090451)

A részletes pályázati hirdetmény megvásárolható:
2003. szeptember 24. napjától 2003. október 2. napján, 15 óráig
2.000 Ft + 25% áfa ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen
a jelenléti ívet saját kezűleg vagy meghatalmazottja útján aláírja.
(Kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző előtt tett meghatalmazást fogadunk el.) -

Pályázatokat önéletrajzzal kérjük
2003. szeptember 30-ig az alábbi címre eljuttatni:

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

hívható

SZOLARIUMSTUDIO
bérleti joga teljes
berendezéssel eladó.

Csongor t é r 1. s z á m alatti üzlethelyiség

Elvárások:
• zöldségtermesztési / kereskedelmi tapasztalat
• értékesítési ismeretek
• széles körű termelői kapcsolat
• jó kapcsolatteremtő készség
• vállalkozói igazolvány és saját személygépkocsi.

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

az ingyenesen

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

helyi/területi értékesítőket.

• SZEGED, Bécsi k r t . - o n
370 nm-es, 4 szintes, 10
szobás, saját tulajdonú ingatlan, amely irodának, illetve több generáció együttlakására is alkalmas, hosszú
távra bérbe adó. Bérleti díj:
1500 Ft/nm/hó + áfa. Tel.:
06-30-9432-840. (24887590)

B É R B E ADÓK.

(25191621)

• FELVETELI e l ő k é s z í t ő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/422359, 62/424-070/142 mellék. Szeged, Attila u. 17-19.
e-mail:
co-repeta@freemail.hu (25190860)

1

ÉPÜLETEK
bemutatótermi, irodai
vagy ipari tevékenység
folytatása céljára

• DANKÓ utcai, négyszobás, lakókonyhás, két fürdőszobás lakás garázzsal eladó. 70/521-5310 Szeged.

Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.
A legjobbaknak
•
álláslehetőség.
I
Tel.: 06-20/350-5901,
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu

• SZEGED b e l v á r o s á b a n
145 nm-es, földszinti ingatlan egyben vagy megosztva
(89 ill. 56 nm) kiadó. 06-30/
9433-227. (25090536)

Vállalkozás

Szeged,
Fonógyári úton lévő,
egyemeletes
és földszintes
s

9 6 7 4 - 9 8 3 . (24989516)

• MAKÓN, Sárga Üzletházban
18
négyzetméteres,
földszinti üzlethelyiség kiadó. 62/212-970. (25191383)

• SZEGED, G y e r t y á m o s
utcai 180 nm-es üzlethelyiség eladó, vagy hosszú
távra bérbe adó. Tel.: 0670-3800-337, H.-P.: 8-18
Óráig. (24687595)

Telefon: 06-70-312-1914.

6 3 1 2 - 4 5 0 . (25191499)

• CSONGRÁD-BOKROSON
2 szobás, összkomfortos tanya ipari árammal, 2 hektár
földdel eladó. Megyehatár
és Ettem közelében. Bokros,
Hámán Kató u. 1. 63/479-

• BÉRLŐTÁRSAT k e r e s
építész, lakberendező iroda
a belvárosban. 06-30/2496552, Szeged. (25191493)

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

SZEGEDEN,

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYON GAZDÁLKODÓ RT.

A Seminis Vegetabie Seeds, a világ egyik vezető
zöldségnemesítő,
vetőmagtermelő é s forgalmazó vállalata
Csongrád, Békés é s Bács-Kiskun megyébe
időszakos munkára keres

S e m i n i s Hungária V e t ő m a g Kft.
Póczos Judit
1238 Budapest, Majori út (hrsz.: 195975/1,2)

(Rákóczi u. 1.)

szept. 23-tól, keddenként,
19-21 óráig.
GYERMEKJÓGA:
Jógaközpont (Árvíz u. 36.)
péntekenként, 16-17.30-ig.

SZEGED, BAKAYN.U.29,

• ABLAK, ajtó szigetelése,
redőny, reluxa készítése,
javítása garanciával. 06-70/

Seminis a oé. a ^

KEZDŐ:
Alsóvárosi Kultúrház

'tói

szállítást vállalunk 54 főig,

• KISOSZ október elején
vendéglátó-, november elején
kereskedő-boltvezetői
tanfolyamot indít. Munkanélküliek, gyesen lévők támogatást igényelhetnek a
munkaügyi
kirendeltségen.
30%
adókedvezmény!
Részletfizetés!
Jelentkezni:
Szeged, Debreceni u. 24/b.
(62/485-610) OKÉV: 06-

• SZATYMAZ, IV. ker.-ben
(E5-ös úthoz közel) gazdálkodásra
alkalmas
tanya
földgáz-, vili.-, vízvételezési
lehetőséggel, ill. használattal, továbbá továbbtartásra
és vágni való juhok, bárányok eladók. Érd.: 06-30/

jógatanfolyamain (Szegeden):

ELEMEK RAKTÁRRÓL

A U T Ó B U S Z

• SZEGED, C s a b a u. 22.
szám alatti, új társasházban
86 nm-es lakás eladó. 17,5
M Ft. Érd.: 06-30-9939558. (25090724)

(24887573)

4 6 9 . (25190981)

az érdeklődőket a következő

a BOLS MIXER
AKADÉMIÁN

• 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.

K

>

f

MIXERTARFOLYAM
indul

Bel- ás külföldre személy-

I

Tanfolyam

(24887787)

Tel. :62/541-760

• 30%-0s szja kedvezmény
nyel ABC-eladó, ruházati
eladó,
pénztárgépkezelö,
kereskedő- és vendéglátóüzletvezető, pincér, pultos,
mixer és számítógép-kezelő
állami szakképesítő tanfolyamok
az
Unicornis
Stúdiónál Szeged, Gogol u.
22.,
06-62-481-928.

t e l e f o n s z á m o t . (25191628)

szeretettel várja

• ÚJRA megnyílt a Fuszekli
Zokni-, Harisnya Diszkont a
Mars téren, a volt Szecsődi
Illatszer helyén, magyar termékekkel,
120
Ft-tól.
(25090043)

• FENYŐK, tuják, díszfák,
sziklakertiek. Megtervezzük,
beültetjük. Újszeged, Derkovits 53. 62/431-705, 06• KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szöreg. Magyar u. 214. Tel.:
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor!

• DÓM téren, pad alatt talált kulcscsomó tulajdosa
hívja:
06-30/9859-214-es

A JÓGA A MINDENNAPI
ÉLETBEN EGYESÜLET

3 2 4 4 . (24988413)

3 0 / 9 1 5 - 2 3 - 7 3 . (25090399)
A ÜÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés
Vezetősége értesíti Deszk lakosságát, hogy
ÁRAMSZÜNET
2003. s z e p t e m b e r 2 9 - é n és o k t ó b e r l - j é n ,
8.00-15.30 ó r á i g á r a m s z ü n e t lesz az a l á b b i
u t c á k b a n : Semmelweis u.-ban az Alkotmány
utcától a Felszabadulás utcáig, a Május 1. utcában az Alkotmány utcától a
Felszabadulás utcáig, a Rákóczi utcában, a Táncsics M. utcában, a Bajcsy-Zs.
utcában, a Tóköz utcában, a Felszabadulás u. 1-16. számig, valamint a temető
területén.
2003. szeptember 30-án, 8.00-15.30 óráig áramszünet lesz az alábbi
utcákban: Semmelweis utcában az Alkotmány utcától a Felszabadulás utcáig,
Rákóczi u. 1-24. számig, Táncsics M. u. 1-24. számig.

4 4 4 - 2 0 4 . (25090297)

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. 8.06-20/321-4489

E D | Mezőgazd. szolg.

2 7 | Közlemény
A Szegedi Vízmű Rt. ivóvízhálózat-tisztítási munkákat
végez 2003. szeptember 22-30. között Baktó, Fodorkert,
l/jpetó'fitelep területén, munkanapokon 8 és 15 óra között.

• SZEGEDI Horvát Kisebbségi Önkormányzat HORVÁT nyelvoktatást szervez
kezdő, haladó, társalgási,
üzleti szinten (nyelvvizsgára
való felkészítés). Tananyagot biztosítunk. 06-20/4-

(25191408)

• KEVESET használt, f ü g gesztett szárzúzó kedvező
áron eladó.
06-30-2336129. (25191558)

15

H I R D E T É S *

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
de. 8.00-11.00 óráig, du. 13:00-15.30 óráig
de. 8.00-11.00 óráig, du. 13.00-17.00 óráig
de. 8.00-12.00 óráig.

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

(2003. november 8-án, 10 óra,
Royal Hotel) szervezői
SZEPTEMBER 30-IG VÁRJÁK
KÖNYVEK FELAJÁNLÁSÁT!
• Antikvárium Kft.

(Szeged, Kárász u. 16., 62/420-398)

8

• Dekameron Antikvárium

(Szeged, Vitéz u. 13-15., 62/423-325) 1
• Könyvmoly Antikvárium

(Szeged, Gogol u. 6., 62/407-511)

Hirdetését
már
70
postahivatalban
is feladhatja!
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•MEGYEI TÜKÖR"

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 20.

A Hungarocamion- Volán Tefu cégcsoport

nemzetközi árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

RENAULT

nemzetközi gépjárművezetők
részére felvételt hirdet.
Elvárások: JET kategóriás jogosítvány

NE ERJE BE KEVESEBBEL!

BetfökiV nemzetközi árufuvarozói igazolvány
Kükieménydarabos ADR vizsga
PAV II. igazolás
Minimum 2 éves nehéz pótkocsin szerzett nemzetközi gyakorlat
Érdeklődni és jelentkezni tehet Hungarocamion Rt
~1239 Budapest XXBI. Nagykőrösi út 351.
tel 421-6666/2615; 421 6666,2478 vagy G6/80-204 309-es ingyenes zoki számon

Thália Prestige m á r 2 . 4 5 5 . 0 0 0 , - F t - t ó l ,
Clio Oasis már 2 . 6 3 5 . 0 0 0 , - F t - t ó l !

• FELADATKÖR:

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Részvénytársaság

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

ÜZLETKÖTŐ-SZAKTANÁCSADÓ
MUNKAKÖRBE

igyal
Elvárás:
- agrár- vagy kertészmérnök-végzettség
Előny:
— növényvédelmi szakmérnöki végzettség
— jó kommunikációs készség
— kereskedelmi ismeretek
G'm: KITE Rt. Alközpont
Nagy Gábor régióigazgató
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
jelentkezési határidő: 2003. október 3.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A beérkezett pályázatokat teljes diszkrécióval kezeljük.

abíakemeiővd már 2íMXM*-tó! áHazOn rendelkezését A részletekről é egyéb
íreskedesönkben!

rm^it

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

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Az anyák halhatatlanok." Bennünk maiadnak... Ilyen volt a mi drága Mamócánk.
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy jfrága Édesanyánk,
ÖZV. MÉSZÁROS F E R E N C N É
R E N G E I ANNA
75 éves korában, súlyos betej^égben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember
24-én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, anyós, nagymama, dédmama és rokon,
ARANY ISTVÁNNÉ
SÜLI MÁRIA,
volt dóci lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 23án, 15.30 órakor lesz a Dóci
temetőben.
!X25i9i5é6
Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, nagymama, dédmama, testvér és rokon,
ÖZV TULKÁN
KÁROLY N É
G É M E S PIROSKA
hosszú, súlyos betegség után, 80
éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 23-án, 11 órakor lesz
a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászmise előtte 10 órakor a
templomban.
Gyászoló család, Sándorfalva
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
DEÁK ISTVÁN
55 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2003. szeptember 23-án, 14 órakor a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, fiú, testvér és
rokon,
GÁRGYÁN ISTVÁN
életének 53. évében váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 24én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
S Z É L L LAJOSNE
IBOLYA NÉNI,
volt mórahalmi lakos 71 éves korában elhunyt. Szúk családi körben búcsúztunk Tőle.
Gyászoló család

„Nem haltál meg csak eltemettünk,
akkor halsz meg, ha elfeledünk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. SÜLI ANDRÁS N É
K 0 S Z Ó ROZÁLIA
türelemmel viselt betegség után,
87 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 24-én, 15 órakor
lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló Minyó
025191326'

fe F a l k a S

C S a l á d

'

SzeSW

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
DOBÓNÉ
PAPP GIZELLÁT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezünk
férjemre, Édesapára,
VINCZE JÓZSEF
halálának 12.,
szeretett fiamra,
IFJ. V I N C Z E
JÓZSEF
halálának 3. évfordulóján.
Messze vagytok tőlem,
mégis úgy ragyogtok nékem, mint csillagok az égen. Mély érzéssel tudtatok szeretni. Soha nem
tudunk titeket feledni.
024989281
Szeretőfeleséged,édesanyád, lányod, húgod és családja

Megköszönjük a tápéi általános iskolai osztálytársaknak
CSÁSZÁR F E R E N C N É

1

TÖRÖK MARGIT
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KOVÁCS ISTVÁN,
Szeged, Kígyó u. 1. sz. alatti lakos
73 éves korában elhunyt. Kívánságára szúk családi körben a Dugonics temetőben helyeztük ötök
nyugalomra.
™
A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szerettünk,
BELLÉR FERENCNÉ
H E G Y K Ö Z I ILONA
86 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Búcsúztatása szeptember 23-án, 16 órakor lesz a
Tiszaszigeti temetőben.
OK19I6TÍ
Gyászoló család

Csongrád
Megyei
Kegyeleti Kft
Szeged-belvárosi
temetkezési irodája-üzlete

a

PALOMA

VIRÁGARUHÁZBAN.
Tisza L. krt. 55.. AUila u. sarok

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS.
Tel.: 423-869.
Ügyelet 06-301565-8381,3W565-8378.

sírjára vitt virágcsokrot és a megemlékezést.
Szerető szülei

025191106

SZENTES
GYÁSZHÍR
„A küzdelem veget ért, győzött a
halál. Tirideghantok, ne nyomjatok, mert egy édesapa nyugszik
alattatok." Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
GÖMÖRI JÁNOS,
Szentes, Klapka u. 7. sz. alatti lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 23-án, kedden, 15 órakor lesz a szentesi Bánomháti temetőben.
Gyászoló felesége, leánya, veje,
unokái és dédunokái, Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
^

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik szeretett férjem,
*
DANCSÓ F E R E N C
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászomon enyhíteni igyekeztek.
Gyászolófelesége,Eperjes

025191594

A Délmagyamrszág Kiadó állal megjelentelett sajtótermékek hirdetési felületének értékesítése,
partnerekkel
való kapcsolattartás,
új partnerek
felkutatása.

•AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes jövedelem,
folyamatos
képzés.

jó

csapathangulat,

• PALYAZATI FELTETELEK.
Vállalkozói igazolvány, érettségi,
jó kommunikációs képesség.

• ELŐNY:
Értékesítési területen szerzett tapasztalat,
személygépkocsi.

A fényképes önéletrajzzal ellátott pályázatokat
2003. szeptember 26-ig kérjük leaclni
..Értékesítő 2003" jeligére a Sajtóházba
(Szeged. Stefánia 10.)

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÁBRAHÁM T. V I N C E
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Köszönetünketfejezzükki háziorvosunknak.
Gyászoló család, Zákányszék

HIRDETESI
KÉPVISELŐ
M U N K A T Á R S A T .

KITE
páéfta adjuk! Ráadásoi ezt a kedveanéi^t most axg tmSibí O
I OO
l OOT-R ked%cz-

A Délmagyarország Kiadó
dinamikusan fejlődő
értékesítési csapata keres

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni, búcsúztam volna
Tőletek, de eröm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
FINTA MIHÁLY,
Szentes, Kristó N. L u. 2/A sz.
alatti lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése szeptember
22-én, hétfon, 15 órakor lesz az
alsó református temetőben.
Gyászoló családja,
025191658
Szentes

GYÁSZHÍR
„Szeretteim, én már elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet. A
csend ölel át és a szeretet, Isten veletek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy
felejthetetlen szerettünk,
SONKOVITS ÁRPÁD
(nyugdíjas tanár), makói lakos
életének 71. évében elhunyt. Temetése szeptember 23-án, kedden, 15 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
0,519.506
Gyászoló családja
„Nem búcsúzom én, így elmegyek, így örökké köztetek lehetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

ÖZV. KARDOS JÁNOS NÉ

VASAS ANNA,
makói lakos 94 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 22-én, hétfőn,
16.30 órakor lesz a makói Újvárosi református temetőben.
oa.5,9,64,
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Távozásod, míg élünk, örökké
fáj, Hiányod elviselni nehéz.
Megtart szívünkbe az emlékezés.
Mert elfeledni azt nem lehet,
Aki szeretve volt és Ó is szeretett."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünkre,
SZTANYÓ SÁNDOR
halálának 1 éves évfordulója alkalmából.
Szerető felesége, ha, menye,
unokái, unokavejei
o,5,o„„
és dédunokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
TÓTH JÁNOSNÉ
búcsúztatásán gondolatban vagy
személyesen jelen voltak, utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek.
Gyermekei, menye, veje, unokái
„Nem volt Ö nagy, sem kiváló,
Csak a mi szívünkhöz közel álló."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak,
ismerősöknek, barátnőknek és
mindazoknak, akik drága szerettünk,
NAGYERNÓNÉ
K. KISS PIROSKA
temetésén megjelentek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték és
gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a gerizdesi
szomszédoknak, az Arany J. és
Móra F. utcai ismerősöknek, a polgármesteri hivatal jegyzői iroda
dolgozóinak, fia munkatársainak
megjelenésükért, a küldött koszorúkért, a részvéttáviratokért. Köszönjük a nagytiszteletű úr búcsúbeszédét és a temetkezési vállalkozás figyelmes közreműködését.
025i9i£66
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett Édesanya, nagynéni,
özv. TÓTH E R N Ő N É
SZENTPÉTERI
ROZÁLIA
temetésén megjelenésükkel mély
fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a koszorúkat és a virágokat.
02519,400
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Szivedben 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
PATAKI SÁNDOR
asztalos,
mindszenti lakos életének 80.
évében elhunyt. Temetése 2003.
szeptember 22-én, 10 órakor
Mindszenten lesz.
025i9i642
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink! Gyásxközlemenyeket e megjelenés
előtti munkanapén 9 óráig tedunk elfogadni.
Gyászkőxiemeny meg rendelese kor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Ezúton tudatjuk, hogy
BOGÁR SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Fáncsy u. 23.
szám alatti lakos 75 éves korában
elhunyt. Kérésére csendben eltemettük.
025090164
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, leány, testvér és rokon,
PAP E S Z T E R ,
Hódmezővásárhely, Róka u. 15.
szám alatti lakos 46 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember
24-én, 14 órakor lesz a szentesi
Kálvária temetőben.
0251916,6
Gyászoló család
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agráihíradó Válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9 . 0 0 Riporter kerestetik!
10.00 Süsü-varázs 1 0 3 0 Tüskevártábor Magazinműsor gyerekeknek
10.55 Képben vagyunk?! Bolondos
mindenféle tízentúliaknak 11.35
Fele királyságom 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországáról 13.00 Útravaló
13.10 Fogadóóra 1 3 3 5 Hagyományok háza 14.05 Bravo-tv 15.00
PoliTour Világjáró-mozaik 15.30
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 191. 15.55 Piknik
Baló Júlia műsora [16] 16.25 ...az
én váram... Lakáskultúra mindenkinek. Csavarga Rózsa, az év belsőépítésze. Osskó Judit műsora 16.55
80 nap alatt a Föld körül 1 8 3 5 Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás
1930 Híradó este
19.50 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 Kató néni kabaréja [16]
21.00 Piszkos osztag Amerikai
akciófilm [16]
23.15 Híradó este.
Időjárás-jelentés
23.25 Hitchcock-sorozat: Bajok
Harryvel Amerikai
bűnügyi film [16]

TV 2
6.00 Gyökereink 6.40 TV 2-matiiré Krokodili. Mila szupersztár.
Oszkár zenekara. Fixi és Foxi. A
hármas járőr. Az utolsó rezervátum 7 . 5 0 Fox Kids Jim Button.
Rossz kutya. Twist Olivér. Diabolik. Pókember 10.10 Bulis hatos
10.40 Vadvilág 11.35 Talpig pácban 12.05 TotalCar 12.30 A kiválasztott - Az amerikai látnók
13.35 Knight Rider Team 14.35
Flipper 15.35 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu Amerikai
sci-ffakciósorozat, 51. [12] 17.30
Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandfilmsorozat, 34. A múmia nyomában [12] 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Magellán Tiidományos
utazás a Föld körül [12]
19.30 Activity Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
20.15 Üldözési mánia
Angol-amerikai vígjáték
22.35 Mi történt az éjjel?
Amerikai vígjáték 116]
0.45 Topmodellgyilkosságok
Amerikai akciófilm [12]
2.25 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 13. |12|
3.35 Vers éjfél után

6.00 Onnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfilm (ism.) 7.00
Kölyökklub 9 . 3 5 Walt Disneyrajzfilmek 10.25 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat,
20. Popkarrier. J. Calvin Frazier
frissdiplomás, okos és jóképű fiatalember, kétségbeesetten küzd
azért, hogy megtalálja nemcsak
önmagát, hanem a tökéletes nőt
is. Legjobb barátja Gordon, a fiatal ügyvéd. A sorozat másik főszereplője Gordon felesége, Shari, aki
férjével jóban-rosszban Calvin
mellett áll.... 10.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
10.55 Srácok Amerikai vígjátéksorozat, 4. Keresd a nőt! 11.20
Ötletház 2 0 0 3 - szépülésünkre
Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.45 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10
XXI. század (ism.) [12] 1 2 . 4 0
Norm-show Amerikai vígjátéksorozat 13.05 Autómánia Autósmagazin 13.40 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. A paradicsom
14.40 Hajótörött Kft. Amerikai
vígjáték 16.30 A lakatlan sziget
foglyai Amerikai kalandfilm |12]
18.30 Ffíradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin
19.30 Pasik Magyar
vígjátéksorozat [12]
20.10 Survivor - A sziget [12]
21.35 Heti hetes Vidám,
aktuális talkshow [12]
22.50 RTL Boksz Klub Kótai
Mihály mérkőzése.
Közvetítés Nottinghamből
23.35 Híradó - Késő esti kiadás
23.40 Sportklub
23.50 Largo Winch Az igazságtevő [12]
0.45 Az Oblong család
Amerikai rajzfilmsorozat
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Verbunkok a Kárpát-medencében

7 . 1 5 - 9 . 2 5 Bárányfelhő 8 . 0 0
KalandoZoo 8.25 Biri és Baltazár
másodszor Bábanimáció 8 . 3 0
Twceniék 8.50 Jankó, Sipkamanó és
a sárkány 835 Biri és Baltazár harmadszor Bábanimáció 9.00 Az ezüst
vádló 9.25 Biri és Baltazár utószor
9 3 0 Cimbora-barangoló 10.00 Északi madarak 10.05 A földön kívüli
lány 1030 Oggy és a bogarak 10.40
Diákcsemege 11.10 Klipsz Könnyűzenei műsor 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek 12.00 Déli
harangszó Kézdiszentkeresztről, műsorismertetés, vers 12.15 Isten kezében 1 2 . 4 5 Apáról fiúra 1 3 . 1 5
Sinkoviis Imiére emlékezünk: Szerelmi álmok - Liszt 15.00 liszt Ferenc:
A-dúr zongoraverseny 15.05 Csatahajók 16.00 Az új édenkert 16.30
Equator Klub 17.00 Öt órai zene
17.05 Kölyök Amerikai burleszkfilm
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.15 Utazás az ínyencek földjére
18.40 Őfelsége kapitánya
19.30 Mese: A varázslatos
iskolabusz
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Sherlock Holmes
magánélete
2 2 3 5 \fers
22.40 Tetthely
0.05 Az utolsó nap

sorablak 10.00 Pénzháló - országismereti játék (élő) 11.00 Egészségkörnyezet hírek: akarj élni! 11.30
Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék (élő) 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat 18.30 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 19.00
Kimba 19.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 6. rész 20.00 Trópusi hőség, 65. rész. Kanadai bűnügyi film 21.00 Poirot: az álom.
Angol krimi 22.00 Nyári élményeink: tiszai vízifesztivál2 2 3 0 Az Európai Unió és a munka világa, 7.
rész 23.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Romamagazin 9.25 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
9 . 5 0 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.20 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 1 0 . 4 5 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 11.10 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetiségi magazin 1 1 . 4 0 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Agak és dallamok Gyula 1 2 . 0 0 Déli harangszó
12.01 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal
és ukránokkal 12.55 Eva Női magazin 13.20 Néprajzi értékeink A
piros csizma 1 3 . 3 0 Telesport
Technikai magazin 14.25 Gyerekeknek A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 5. Játékok bábuval.
Dörzsölő. Fele királyságom 15.25
Napnyugta 17.55 Telesport
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.35 Mestersége színész
Soós Edit
21.30 \feidi: Nabucco
23.30 Tűdósklub
0.25 Bravo-tv 1.20 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról
2.10 A vörös grófnő Magyar film,
2/1. 3.25 Telesport

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

7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Exkluzív interjú Orbán Viktor volt miniszterelnökkel 9.30 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ: a
szegedi, pécsi és jászberényi állatkert
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat (h) 16.00 Az Európai Unió és a
munka világa, 6. rész (h) 16.30 Tiszai vízi fesztivál 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés
17.30 Esztergom 2000. Dokumen
tumfibn 18.00 Estelőválogatás (h)
19.00 Híradó - válogatás 19.25 FC
Szeged-Tatabánya - NB I/B-s labdarúgómérközés közvetítése felvételről 21.00 Poirot: az álom. Angol
krimi (h) 22.00 Tiszai vízi fesztivál
(h) 22.30 Képújság

QTV
vásábbyi vÁaosiavíaó

17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30
Heti Híradóink 18.45 Képes Sport
(hétfői adás ismétlése) 20.45 Politikai est Kövér Lászlóval, I.rész
22.00 Képújság

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

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 5 . 0 0
Juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus Parkoló Ábrahám Zsolttal 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06-30-30-30 244 és 44-2244 20.00 Házibuli Suri Imrével

Bá«ié7m97,6
5.30 fó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 15.30
Kívánságözön 20.15 Töplesz,
zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
2 0 . 1 5 Üldözési mánia
amerikai vígjáték

"igSI

2 2 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Telinternet - internetes magazin műsor középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal
20.30 Pick Szeged-Pécs - férfi kézilabda mérkőzés
vuottnmuio
7.30 Szegedi hírek 8.00 Nagyító
17.00 Körút (ism.) 18.00 Verseny
(ism.) 18.30 Aréna (ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 5. rész 6.30 Allatkertek Magyarországon - A Budapesti Állat- és Növénykeit 7.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával
7.30 Vásárlási műsorablak 8.00 Virágzó Magyarország. Budakeszi 8.30
Itthon otthon van - turisztikai műsor 9.00 Kímba 9.30 Vásárlási mű-

Fsz.: Rowan Atkinson, John
Cleese, Jenica Gergere,
Whoopi Goldberg
A póker kövérít, a lóversenyt
az állatvédők fúrják, a rulett
unalmas. Éppen ezért új játékot talál ki Donald Saintclaire,
az egyik Las Vegas-i kaszinó
tulajdonosa. Versenyre invitál
hat kiválasztott embert. A játékosok kapnak egy-egy kulcsot: mindegyik ugyanazt az
új-mexikói csomagmegőrzőt
nyitja. Kétmillió dollár lapul a
megőrzőben lévő bőröndben...

VASARNAP

mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7 . 0 0 Híradó Benne: sport 8 . 0 0
Híradó Benne: sport 9.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria
10.55 „így szól az Úr!" A BibÜa
üzenete 11.05 Mestersége színész
Mednyánszky Ági (ism.) 1 2 . 0 0
Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 Főtér Arad és
térsége 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme Palló Gábor A
magyar tudós-zsenik 14.15 Uniós
pályázati kalauz (ism.) 1 4 . 2 0
Úton Európa-magazin 14.50 Csellengők Eltűntek nyomában 15.10
Örömhír Az unitárius egyház műsora 15.40 Első kézből [16] 16.10
Ezerarcú világunk Francia ismeretterjesztő sorozat, 10. Omán 17.05
A magyar kultúra éve az Egyesült
Királyságban 1 7 . 3 5 Sinkovits
18.25 Híradó este 18.45 Sporthírek. Időjárás-jelentés 18.55 Szerencsi, fel! Magyar animációs sorozat. Cincog az euró
19.05 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
Rory bálja
19.50 NÉVshowR Páratlan
váratlanságok Ilona- és
Lajos-nap ürügyén
21.30 A szólás szabadsága
22.20 Szerencsi, fel! Magyar
animációs sorozat. Cincog
az euró (ism.)
22.30 Híradó este.
Időjárás-jelentés
22.40 TS Amiről nem
beszélünk... Riportdokumentumfilm
23.30 Sorskérdések Bánó András
műsora [16]
0.15 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a Kárpátmedencében

TV 2
6 . 0 0 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6 . 3 0 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 15. 7.00 TV 2matiné Mila szupersztár. Oszkár
zenekara. Fixi és Foxi. A hármas
járót Az utolsó rezervátum 8.20
Fox Kids fim Button. Rossz kutya.
Twist Olivér Diabolik. Pókember
10.15 2gether - Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat, 12. 10.45
Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 82. 11.20 Stahl konyhája 11.50 Cosby nyomozó rejtélyei Amerikai krimísorozat, 5.
(12] 12.45 A hálózat csapdájában
Amerikai akciófilm-sorozat, 9.
Hátsó ajtó (12) 1 3 . 4 5 Tarzan
Amerikai kalandfilmsorozat, 19.
14.40 Sentinel - Az őrszem Német-amerikai sorozat, 56. Éjszakai műszak |12| 15.35 Tequila és
Bonetti legújabb
kalandjai
Olasz-amerikai akciósorozat, 18.
Az éjszaka királynője (12) 16.30
Walker, a texasi kopó Amerikai
akcióvígjáték-sorozat, 7. Árnyék
Dave |12| 17.30 J. A. G. - Becsületbeli ügyek Amerikai krimisorozat, 107. Egy igaz kommandós
[12] 18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Yamakasi Francia-spanyol
akciófilm [12]
21.50 Harlemi éjszakák
Amerikai vígjáték (16|
0.00 Képírók: Kutyaütő
golfütők Amerikai vígjáték
2.10 Vers éjfél után

K L U B
6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6 . 3 0
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00 Kölyökklub 9.50 Srácok
Amerikai vígjátéksorozat, 5. Szerelmi háromszög 10.10 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.20 Jeges futam Amerikai
dokumentumfilm [12| 11.15 Receptklub Különkiadás 11.45 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő
magazin 12.40 Tengerjáró Utazási és vízisport-magazin 13.10 A
vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 12. A gyilkos 14.05 Forma-l-magazin 14.35 Túsztanya
Amerikai vígjáték. Utána: 16.25
Hatoslottó-sorsolás 16.35 Szoknyás fejvadász Amerikai akciófilm-sorozat, 7. Cseles vendéglátók (12) 17.30 Sheena, a dzsungel
királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 3. Átverés [12] 1 8 . 3 0
Híradó - Esti kiadás
19.00 Medicopter 117 - Légi
mentők Német
akciófilm-sorozat, V, 1.
Száguldó vonat [ 12]

20.00 Szupermozi: Indiana
Jones és az utolsó
keresztes lovag Amerikai
kalandfilm 112]
22.30 A szabadság katonái
Amerikai akciófilm (16]
0.25 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat 116]
0.50 Híradó - Késő esti kiadás
0.55 Sportklub
1.05 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.35 Országház Heti magazin
2.00 Jeges futam Amerikai
dokumentumfilm (ism.)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5 3 0 Kalendárium 5 3 0 Ingatlaninfó
(ism.) 7.00 Hírek 7.05 Verbunkok a
Kárpát-medencében 7.15-9.20 Bárányfelhő 8.00 Velőn mindig történik valami Magyar ifjúsági sorozat
8.25 Biri és Baltazár másodszor
Bábanimáció 8.30 Tweeniék 8.50
Az ezüst vádló 9.15 Biri és Baltazár
utószor Bábanimició 9.20 Oggy és a
bogarak 9.30 Cimboránk, Európa
10.00 Görög katolikus istentisztelet
közvetítése 11.00 Nyelvőiző 11.20
Viaszfigurák és gondolatok 11.40
Hungarorama - JCitekmU) 11.50 Hírek 12.00 Déb harangszó 12.15 Élő
egyház Vallási híradó 1 2 . 4 5
Sinkovits Imiére emlékezünk 13.15
Szerelmi álmok - Liszt 14.25 Csellengők 14.45 Mediteiráneum 15.45
Jókívánságok határok nélkül 16.40
Öt órai zene 16.45 Emlékképek Régi híradók 17.05 A tánc megszállottja 18.00 Hírek, meteorológia
18.05 Heti hírmondó
19.00 Az én Európám
19.05 Mese
19.40 Az Euerglares, haldokló
paradicsom
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 A „Nemzeti Klub"
21.10 Madách: Az ember
tragédiája
23.10 A színház mindig legenda
0.30 Himnusz

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte Benne:
Híradó, körzeti hírádó, hírek, Kék
fény, sport 9.00 Örömhír A református egyház műsora 9.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal
9 . 3 0 Katolikus krónika 1 0 . 0 0
Szárszó 2003 10.15 Ortodox ifjúsági műsor 10.30 „Boldogok, kik
házadnak lakói?" (84. zsoltár)
100 éves a szegedi új zsinagóga
10.55 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.05 Volgán innen, Volgán túl 8000 népdal nyomában.
Vikár László-portré 12.00 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin
12.05 Keresek egy régi utcát... Kovács Apollónia kedvenc nótáiból
válogat 12.35 Bordal Magyar dokumentumfilm. Birodalom a föld
alatt 13.05 Magyar ház Palackposta 13.30 Aranyfüst avagy: mit
üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 1 4 . 2 0 A fekete kalóz
Olasz rajzfilmsorozat 14.45 írta:
Janikovszky Éva Az én családom
15.25 Napnyugta Közéleti információs magazin 16.55 Szuperriporter kerestetik! 17.55 Telesport
20.05 Híradó este.
Időjárás-jelentés.
20.30 Advent a Hargitán
A Nemzeti Színház
előadása, felvételről
23.05 Plusz 1 Kulturális
háttérműsor
23.55 Mindentudás Egyeteme
A magyar tudós-zsenik
0.50 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Arad és térsége 1 3 5
A vörös grófnő Magyar filmdráma,
2/2. 2.55 Keresek egy régi utcát...
Kovács Apollónia kedvenc nótáiból
válogat 3.25 Telesport (ism.)

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor
(ism.) 8.00 Képújság 10.00 FC
Szeged-Tatabánya - NB PB-s labdarúgó mérkőzés (felvételről) 11.30
Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Különjárat - zenei magazin (h) 1 5 3 0
Vásárlási músorablak (h) 15.45
Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat (h)
16.00 Trópusi hőség, 66. rész. Színes kanadai bűnügyi film. 17.00
Itthon otthon van - turisztikai magazin 17.30 Carpatia 2001 18.00
Estelő válogás II 19.00 Híradó - válogatás 19.30 Virágzó Magyarország: Budakeszi (h) 20.00 Jászberényi nyár 2003 - Csángó Fesztivál
21.15 Az Európai Unió és a mimka világa, 7. rész 21.45 Szerencsy fel!
Rajzfilmsorozat 22.00 Képújság

2 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hangos képújság

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

0
20.00 SZIN (ism.) 20.30 Nagyító
(ism.)

m
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 7. rész 6.30 Nyitott
világ: a Magyar Vöröskereszt 7.00
Príma torna 7 3 0 Vásárlási músorablak 8.00 Szentföldi szent helyek
üzenete: Újszövetség, 8. rész 8.30
Az Európai Unió és a munka világa, 5. rész 9.00 Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak 10.00 Pénzháló
11.00 Különjárat - Balogh Zoltán
zenei műsora 1 1 3 0 Vásárlási músorablak 12.00 Képújság 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai műsor 1 7 3 0
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Márais Bach. Var
nus Xavér orgonál 1 8 3 0 Különjárat
- Balogh Zoltán zenei műsora 19.00
Kimba 1 9 3 0 Virágzó Magyarország:
Budakeszi 20.00 Jászberényi nyár
2003 Csángó Fesztivál 21.15 Az Európai Unió és a munka világa, 7.
rész 21.50 Szerencsy fel! Rajzfilm
22.00 Nyári élményeink: hétköznapok és ünnepek a Jászságban
22.30 Bencze-show 23.00 Képújság

• t v
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17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők
- amerikai rajzfilmsorozat 17.30
Képes Sport (pénteki adás ismétlése) 19.30 Poltikai est Kövér Lászlóval, 2. rész 20.30 Az aradi filharmonikusok koncertje 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régjópolgái

FM95.4^Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kí
vánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix

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

Rádi«7M97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9 . 3 0 A Szőttes vendége:
Vidács Lajos főiskolai adjunktus 12.00 Hírösszefoglaló
13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15 Sporthírek 20.15
Röcsögő B. B. King, zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
2 0 . 0 0 Yamakasi

Farncia-spanywl film

Fsz.: Chau Marphy, Richárd
Pryor, Redd Foxx
A munkanélküliség, a bűnözés és a kábítószer árnyékában
élő párizsi fiatalok élnek-halnak az új utcai sportért, a
yamakasyért. A fiúk macskaügyességgel ugrálnak a háztatökön, kúsznak-másznak a
falakon.

•MEGYEI TÜKÖR"
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Ma 17 órakor: Pick Szeged-Pécs

Helytállni Győrben
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata ma 18 órakor a
Győri Graboplast ETO KC ellen, idegenben lép pályára. Már
a pontszerzéshez is hatalmas
bravúrra lenne szükség.
A Rába-partiak a legutóbbi körben a bajnokság favoritját, a Dunaferr SE-t Dunaújvárosban verték meg 28-2 7-re. A „vasgyáriak" azonban nem nyugodtak bele a fiaskóba, megóvták a mérkőzést. Arra hivatkoztak, hogy
11-8-as
vendéglátó-vezetésnél
Pigniczki kétperces kiállításánál
rossz csere miatt újabb kiállítással sújtotta a házigazdákat a
Herczeg, Südi bírópáros. Szeptember 26-án tárgyalják az
ügyet. A találkozón ott volt - a

Győrt meglesni - Tamás Sándor,
a Liss mestere.
- Bevallom őszintén, nem figyeltem, hogy jól cserélt-e a Dunaferrmondta a szakember. - Nem hiszem, hogy ez befolyásolhatja a
győriek mostani teljesítményét;
egyébként is nem nekik, hanem az
újvárosiaknak kell izgulniuk.
A Vásárhelyből Szabó Mónit
leszámítva mindenki egészséges.
A találkozó esélyese egyértelműen a Graboplast, a kék-sárgáknak a tisztes helytállás a céljuk, s
remélik, hogy felveszik a küzdelmet a jó erőkből álló házigazdákkal. De Róth Kálmán együttesének is vannak sebezhető pontjai.
- Egy magas átlövővel rendelkeznek, Mörtel személyében. Ha
zártan tudunk védekezni, a fürge

embereik betöréseit is megakadályozhatjuk, illetve a lerohanásaikra - a nyitott védekezésük
sok labdaszerzési lehetőséget rejt
magában - is figyelni kell. Minél
kevesebb technikai hibát szabad
vétenünk és a lövéseink pontosságára is ügyelnünk kell. Ha a
Cornexi elleni produkciónkat
megismételjük - azt a meccset
alapvetően nem mi buktuk el...
- , akkor már elégedett leszek.
A 4. forduló eredményei: Kőbánya- Spartacus-Esztergom
28-27 (16-13), Békéscsaba-Dunaferr 22-32 (10-12), Cornexi- Aicoa-Vác 26-30 (12-12).
A forduló további párosítása:
Hypo NÖ (osztrák)-FTC, Debrecen-Vasas.

A házigazdák az esélyesek
KÉZILABDA
Ma 17 órakor a Pécs ellen tovább gyarapíthatja
bajnoki
pontjait az első osztályú Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Csütörtökön Kovács Péter, a
Pick Szeged edzője csak regeneráló edzést tartott a csapatnak.
Tegnap azonban már a szokásos
adagot végeztette el a játékosaival. Noris változatlanul rendesen

edzett, azonban a kezét takaró
gipsz miatt még mindig nem
játszhat. Közben a behatóbb orvosi vizsgálat kiderítette, hogy
Matics sérülése nem súlyos, ha a
Pécs ellen nem is lép pályára, de
a jövő csütörtökön Veszprémben
a csapat rendelkezésére állhat.
- Különösebben nem készültünk a Pécs elleni találkozóra, hiszen nekünk a Fotexre kell koncentrálnunk. Egy biztos, hogy a fiatalok kapnak most bizonyítási
lehetőséget. Néhány idősebb játékos felmentést kap erre a szombatra. Nem akarom lebecsülni ellenfelünk tudását, de nem hin-

ném, hogy egy pillanatig is veszélybe kerül a biztos győzelmünk
- jelentette ki Kovács Péter edző.
#

A Pick Szeged vezetése kéri
azokat a bérlettulajdonosokat,
akik még nem cserélték ki a régi
belépőjüket, hogy a mérkőzés
előtt tegyék meg. Továbbá a megváltott jegyek helyre szólóak,
ezért a vita elkerülése végett senki ne üljön máshova.
»
A mérkőzésről készült felvételt
ma 20.30-kor Cs. Gát László
kommentálásával sugározza a
Telin Tv.

IMRE PÉTER

Vasárnap 18 órakor: Makó KC-Diósgyőr

Elkelt Madár kesztyűje

Sikeres rajtra várva

A licitálás befejeződött. A két héttel ezelőtti szegedi profi-bokszgálán ajánlotta fel kesztyűjét Erdei
Zsolt a Leo Club (Lions Club ifjúsági tagozata) tagjainak. A magyar bokszoló a Pérez elleni győztes meccs után kézjegyével is ellátta a kesztyűket, ezután kezdődött az árverés. Izgalmasan alakult a Rádió 88-ban lezajlott licitálás, hiszen folyamatosan kúszott felfelé az összeg. Csütörtökön, délután négy óra előtt néhány perccel jött az utolsó ajánlat, amely 170 ezer forint volt.
Tegnap délben a Rádió 88 Caféban nyújtották át Erdei bokszkesztyűjét. A befolyt összeget az Agyagos utcai gyermekotthon számlájára utáljak majd át a leósok. Az algyői kötődésű férfi kerülte a nyilvánosságot, kérte, hogy maradjon
titokban a neve: bízik abban, hogy
a gyerekeknek ezzel az összeggel
sok-sok örömet szerez, hiszen számára ez felbecsülhetetlen érték.

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 20.

A Makó KC NB I/B-s férfi kézilabdacsapata vasárnap 18 órakor hazai környezetben kezdi a
bajnokságot. Az ellenfél az
újonc Diósgyőri KK lesz.

A Leo Club vezetői adták át a licitálás győztesének Erdei Zsolt
bokszkesztyűjét.

Fotó: Miksolczi

Róbert

Teljesen rajtra kész a Makó KC
NB I/B-s férfi kézilabdacsapata.
Az egykori 213-szoros válogatott Szabó László edző „összerakta" az együttest, mellyel természetesen a taktikai elemeket
is gyakoroltatta az előkészületi
meccseken. Az NB l-es Békés ellen Makón 32-26-os, idegenben
pedig 47-22-es vereséget szenvedtek a makóiak. De a mérkőzések, a fiaskók dacára, jól szolgálták a felkészülést. Azért győzelemről is beszámolhatunk, hiszen a Kalocsát 32-24-re győzték le a „Sonka" tanítványok. A
halasi hetek keretében négycsapatos tornán vett részt az együt-

tes, a Kiskunhalast 32-17-re
verték, míg az Orosházától
32-3l-re, egy horvát első osztályú együttestől 32-24-re kaptak
ki - és így a harmadik helyet
szerezték meg.
Új játékossal gyarapodott a
keret, a jobbátlövő Katona Norbert Békésből, Szepesi
Dániel
pedig Orosházáról tette át a
székhelyét Makóra, Halász Máté és Balázs Gábor a Pick Szegedtől érkezett kettős játékengedéllyel, Gera Norbert és Vörös
Árpád visszatért egykori sikerei
színhelyére, Jártass Tamás egyéves pihenőt követően aktivizálta magát, míg a pickes kapus,
Miklós Krisztián és.Visy Norbert
már végleg az MKC-be igazolt.
Maradt Minik Géza,
Cselovszki
Csaba, Dombegyházi Csaba, Ignácz Vilmos, Madár Kálmán és
a két első számú hálóőr, Nagy

Zoltán és Avramov László. Az
ifjúsági keretből három fiatal
készül a felnőttekkel, mégpedig
Sándor Roland, Veréb Gergő és
Kallós Róbert.
A gárda szellemisége teljesen
más lett, ez is biztosíték lehet arra, hogy a vezetőség által kitűzött
célt (a középmezőnyben kell végezni) elérik. Az első feladat
most vasárnap a Diósgyőr lesz,
amely újoncként szerepel az NB
I/B-ben:
- Nem ismerjük hétvégi ellenfelünk játékerejét - vallotta be
Nagy György Sándor klubelnök
- , de hazai környezetben nem lehet gond a miskolciak legyőzése.
Ebben a szurkolóink is sokat segíthetnek,
várjuk
őket
a
2003/2004-es pontvadászat első
mérkőzésére a városi sportcsarnokba.
EK

www.volkswagcn.hu
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Most még könnyebb a választás!
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Polo First már 2 199 0 0 0 Ft-tól,
Polo Ice klímával, 75 lóerős motorral 2 6 9 9 0 0 0 Ft-tól.
• Vezető- és ulasoldali légzsák, oldallégzsák elől

• Zöld hővédő üvegezés

• Elektrohidraulikus, sebességfüggő szervokormány

• 12 év átrozsdásodás elleni garancia

(65 lóerős motorváltozattól)

• 2 év teljeskörű garancia

t Elektronikus indításgátló

t Fényszóró magasságállítás

• Isofix előkészítés a biztonsági gyermeküléshez

• Fordulatszámmérő

• Beta rádió 4 hangszóróval

• Por- és pollenszűrő

» Kormányoszlop magasság- és axiális állítás

« Pótféklámpa

i S/l lő 1 /Olt i HESOltt i i i o / f M i s UHi.tl u \ I I MIM IK

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:
Porsche Szeged
6724 Szeged, Sárosi u. 11. Telefon: 62/549-400 Fax: 62/549-401 E-mail: posta@porscheszeged.hu
www.porscheszeged.hu

Az ajánlat a 2003. április l i áiiisiu alapján. Jaalntívzci darabszámú gépkocsi crvjéíg vagy visszavonásig Örvényes. A révzk-tekrrt) t-s t.lCic'lckrftt ar Or Volkswagen máiaJwivskvdőej ad lájékozistfcl
A képen Ülést., gépkocsi eKirafebaervltségei larraimazhai. A VW Pok, m.-i'-riráitsátnnl iúgs/i. kombinál! ádagl.' .gyasziósa: 4.6-Ö6 /
iO
l Okm. COg Ubwétása: 124-182 g/km.

•
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Szegedi remények
LABDARUGAS
MUNKATÁRSUNKTOL

Az FC Szeged NB I/B-s labdarúgócsapata ma délután 4 órakor a
Felső Tisza-parti stadionban a
Tatabánya együttesét látja vendégül. Ha csak az utóbbi hetek
eredményeit vesszük alapul, kijelenthető, a házigazdák számítanak a meccs esélyesének.
Hiba lenne azonban abból kiin-

dulni, hogy a Szeged 10 ponttal a
hatodik, míg a Tatabánya mindössze négy ponttal a l ó . helyen áll.
A dunántúh csapat szerdán csak
1-O-ra kapott ki a listavezető
Honvédtól. Az FC Szeged Kecskemétről tért haza három ponttal
gazdagabban, s ha játékban nem is
sziporkázott, küzdeni tudásban
jelesre vizsgázott.
A találkozót este 8 órától felvételről sugározza a Szeged Televízió. A meccs kommentátora
Horti Gábor lesz. Ismétlés vasárnap 10 órakor.

HIRDETÉS*
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Ma megkezdik bajnoki szereplésüket a női pólósok

REFLEKTOR

A Honvéd a favorit

MA FUTBALLOZNAK
A pénteken megjelentekkel
ellentétben a labdarúgó megyei I.
osztály listavezetője, a
Kiszombor csapata ma délután 4
órakor fogadja a Balástya
együttesét.
MILAN-JUVENTUS
A Brigate Rossonere Ungheria,
Magyarország hivatalos AC
Milán szurkolói klubja október
31 -étől november 3-áig
városnézésekkel egybekötött
autóbuszos utat szervez a
Milan-Juventus olasz bajnoki
labdarúgó-mérkőzésre.
Érdeklődni Bori Zoltánnál, a
06/30-9110-324-es
telefonszámon lehet.

Hazai mérkőzések
A labdarúgó NB II hatodik fordulójában mindkét Csongrád
megyei csapat hazai környezetben lép pályára vasárnap. A Makó FC 15.30-kor a BVSC-t, a
Szentesi TE 16 órakor a Baktalórántházát fogadja.
Eddig nem sok jóra számíthattak
azok a csapatok, amelyek útjába
a Makó FC került. A zöld-sárgák
magasan kiemelkednek a mezőnyből, százszázalékos teljesítményt nyújtva, kapott gól nélkül
néznek vissza a tabella első helyéről a többiekre. A papírforma
alapján ez a helyzet nem valószínű, hogy változik majd a BVSC
elleni találkozó után.
- Azért én nyugtával dicsérném a napot - intett óvatosságra
Kolozsvári János, a Makó edzője.
- Azt természetesen én is tudom, hogy mi vagyunk a meccs
favoritjai, de az még automatikusan nem jelenti azt, hogy előre
elkönyvelhetjük a három pontot.
Abban ugyanis biztos vagyok,
hogy a vasutasok foggal-körömmel védik majd kapujukat a góltól, nekünk pedig a felállt védelem elleni játék nem az erősségünk. Ezzel együtt itthon mindenképpen nyernünk kell. Hadár
már edzett a héten, viszont a
Karcagon kiállított Kis Krisztiánra két hét pihenés vár. így kez-

dünk: Czirbus - Sümeghy, Dálnaki, Magyar, Kazán - Bagi, Varga, Bány, Fábián - Pálinkó, Patkós vagy Hadár.
A legutóbbi fordulóban nagy
esélyt szalasztott el a Szentesi TE.
A nyeretlen együttes a Vecséssel
szemben sem tudta megszerezni
a várva várt első győzelmet.
- A meccs után le voltak törve
a fiúk, nem erre számítottak magyarázta Bozóki Zoltán, a
Szentes trénere. - Ameddig enynyire görcsösen futballoznak,
nagy eredményre nem lesznek
képesek. A Baktalórántháza erős
ellenfél, de ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne esélyünk. Azt
azért jó volna már megérni, hogy
ne a vetélytárs, hanem mi szerezzük meg a vezetést. Erre eddig
még nem volt példa a szezonban.
Háromszor sikerült hátrányból
egyenlítenünk, kétszer viszont
nem. Most már azért jó lenne elindulni felfelé. Ránk férne. Kezdőként a következőknek szavazok bizalmat: Kolláth - Keller,
Márics, Taskovics - Kerepeczki,
Tóth Cs„ Gyagya, Szabó T„ Pálfi
- Ábel vagy Nana, Szarvas.
A további párosítás: Mátészalka-Salgótarján, Soroksár-Gyula,
Vecsés-Sátoraljaújhely, Kazincbarcika-Karcag, Orosháza-Putnok, Kistarcsa-Kiskunhalas.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Kevesen vannak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó NB III Alföld csoport hétvégi fordulójában a Hódmezővásárhelyi FC hazai környezetben fogadja a Gyomaendrödöt, míg az Algyő Nagykátán
lép pályára. Mindkét találkozó
vasárnap 16 órakor kezdődik.
Eddig a várakozás alatt teljesített a Hódmezővásárhelyi FC.
Ezen azonban a gárda egyik edzője, Rostás Károly egyáltalán nem
csodálkozik.
- Kevesen vagyunk, alig járnak
a játékosok edzésre - kesergett a

tréner. - Sokkal inkább előnyben
részesítik a kispályás labdarúgást. Az eddigi eredményeink
tükrében akár balszerencsésnek
is titulálhatnám magunkat, de
az igazságnak jobban megfelel,
ha azt mondom: sajnos ez a realitás... A jelenlegi helyzetünkben
nagy bravúrnak tartanám, ha
megszereznénk az első győzelmünket.
A további párosítás: Kondoros-Fegyvernek, Szarvas-Jamina,
Rákóczifalva-Tápiószecső,
Hetényegyháza-Cegléd,
Szajol-Túrkeve, Örkény-Monot

Zakatol a Loki
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó NB I. 7. fordulójának első mérkőzésén a Debrecen
a Pécset fogadta, és Sumudica
40. percben szerzett góljával
1-0-ra nyert, s pillanatnyilag a 6.

A Magyar Labdarúgó Liga pénteki rendkívüli ülésén úgy határozott - az MTV kuratóriumának elutasító döntése miatt - ,
hogy semmilyen országos tv-csatorna nem engedhető be az NB
l-es és az NB I/B-s találkozókra.

Családi sportnap
MUNKATÁRSUNKTÓL

Holnap 10 órakor kezdődik a
Szeged Városi Sportigazgatóság
és a Csongrád Megyei Szabadidősport-szövetség által életre hívott I. szegedi családi sport- és
egészségfesztivál. A háromfős
csapatoknak (két felnőtt és egy
gyerek, vagy egy felnőtt és két
gyerek) húsz feladatot kell teljesíteniük a Játékok Kertjében
(volt vidámpark), a kisstadionban és a városi sportuszodában.
Változatos és mindenki által teljesíthető próbák várnak a mozogni vágyó famíliákra; példaként említhetjük az úszást, a labdavezetést szlalomban, a célba

dobást, a kerékpáros ügyességi
versenyt, a célba rúgást, a kosárra dobást, a turult, a tollaslabdázást, az ugróiskolát és az aerobikot.
A szervezők a mozgáskorlátozottakra is gondoltak, ők labdahordásban, tárgyak cserélésében,
célba gurításban, célba dobásban
és papírhajtogatásban versenyezhetnek egymással. Érdemes lesz
sportolni nemcsak a jó közérzet,
a közös élmények miatt, de az
ajándékok miatt is. Minden
résztvevő emblémázott pólót kap
ajándékba, de ezenkívül is értékes nyeremények, jutalmak találnak majd gazdára a szponzoroknak köszönhetően.

Juhász Endre elsősorban a mezőnymunkából vette ki a részét.
,

VIZILABDA

ellen, amelyből egyetlen klasszis
sem hiányzott. A kelleténél job-

ESZTEROBIK FITNESS
Az Eszterobik Fitness Iskola
felvételt hirdet olyan 5-14 év
közötti lányok részére, akik
szeretnének megismerkedni a
versenyszerű fitnesszel. Az órák
megtekinthetőek Szegeden a
Béke Utcai Altalános Iskolában
kedden és csütörtökön 17 órától.
Fotó: Tésik Attila Bővebb információ a
06-30/466-7128-as
Döbrössy, Gál (kapus). Edző: Komlósi Já- telefonszámon kapható.

b a n tisztelte vetélytársát a Szentes, e nélkül t a l á n n e m alakult

nos.
Az Eger gólszerzői: Ágner 4, Seres 2,
Bene, Béres, Hegedűs, Petik.

volna ki a végére tizenegy gólos
fővárosi győzelem. Nem hiába
nyilatkozta a meccs után Komlósi János edző, hogy kicsivel bátrabb játékkal szorosabb eredmény születik.

A Legrand-kupa további eredményei: Kotor-Eger 10-7 (2-1,
3-2,4—2, 1-2), FTC-OSC 13-4
(2-0, 3-1, 3-1, 5-2), FTC-Kotor
7 - 5 (2-1, 2-1, 1-0, 2-3), Domino-BHSE-OSC 13-5 (3-0, 3-2,

MUNKATÁRSAINKTÓL

K0NTAVILL-SZENTES-D0MIN0-BHSE

4—L, 3 - 2 ) .

Immár tizenkettedik alkalommai gyűlt össze a mezőny a Legrand-kupa elhódítására. A szentesi ligeti uszodában ebben az
esztendőben hat csapat küzd a
trófeáért. A legrangosabb gárda

4-15 (0-3,2-5,0-4, 2-3)
Szentes: Újházi -Somogyi 1, Lavrisinyec 1, Berki 1, Pellei l.Zentai, Szénászki. Csere: Juhász E., Kameneckij, Kis I.,
Hyc T., Döbrössy, Szabó T., Gál (kapus).
Edző: Komlósi János.
A Honvéd gólszerzői: Bárány; Szívós

A további program, szombat:
Eger-FTC, 10 ; Kotor-Honvéd,
11; Szentes-OSC,
12; Kotor-OSC, 16; Eger-Honvéd, 17;
Szentes-FTC,
18. Vasárnap:
Szentes-Kotor, 9 ; OSC-Eger, 10;
Honvéd-FTC, 11.

Az egy hét múlva kezdődő férfi
vízilabda OB I-re a hagyományos Legrand-kupa nemzetközi
tornán tartanak főpróbát a csapatok.

az olimpiai, v i l á g - é s Európa-baj-

4-4, Molnári., Fodor, Biros 2 - 2 , Kiss G.

nokokat felsorakoztató Domino-BHSE, de a többi magyar gárda, az FTC, az Eger, az OSC és a
házigazda Kontavill-Szentesi VK
is jó játékerőt képvisel, nem beszélve a szerb-montenegrói Kotor csapatáról.
A tegnap délelőtti nyitányon a
déliek nagy csatában győzték le
az egrieket, a Fradi viszont valósággal kiütötte az OSC-t. A hazaiaknak sem volt esélye a Honvéd

Gól - emberelőnyből: 8/2, ill. 9/5.
Négyméteresből: 1/1, ill. 1/0.
Második mérkőzését is elveszítette a házigazda együttes. Az
Eger a fáradtan, enerváltan vízilabdázó Kontavill ellen magabiztos győzelmet aratott.
KONTAVILL-SZENTES-EGER
5-10 (1-2,1-3,1-4,2-1)
Szentes: Újházi - Szebení 1, Kis I., Berki
2, Lavrisinyec 1, Szénászki 1, Somogyi.
Csere: Kameneckij, Zentai, Szabó, Vígh,

Győzelem

Fiatal játékosokkal
a B csoportban

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar női kosárlabda-válogatott győzelemmel kezdte a görögországi Európa-bajnokságot - de
a sikert nem mindennapi izgalmak között sikerült kiharcolni.
Három negyed után 5 ponttal,
44-39-re vezettek a mieink. A
záró negyed azonban „infarktusosán" alakult, 2 perccel a vége
előtt Fenko triplájával az ukránok átvették a vezetést, 52-54.
Az utolsó másodpercekben a magyarok támadtak, de az ellenfélnél volt az előny (54—56), ekkor
Seres egy triplával - szinte a dudaszó pillanatában - fordított, s
ez válogatottunk 57-56-os győzelmét jelentette. A szeviépes
Kajdacsi nem lépett pályára.
A Szeviép-Szeged együttese ma
11 órai kezdettel az újszegedi
sportcsarnokban
előkészületi
mérkőzést játszik a Szpartak
Szabadkával.

Szupergyaloglók
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi VSE két atlétája, Dudás
Gyula és Tb bak Róbert Czukor
Zoltán társaságában 28 órás meghívásos gyaloglóversenyen vesz
részt a franciaországi Roubeix-ben, szombaton 13 órától. Az
indulóknak egy 4 km-es körpályán kell gyalogolniok, s megmérkőzniük egymással. Dudás „levezetésnek" szánja a vaiadalt.

K0SARLABDA
A hét végén megkezdődik az NB
I/B csoportos férfi kosárlabda-bajnokság. A 18 csapat között ott van a Vásárhelyi Kosársuli együttese is.
A Hódmezővásárhelyi Kosársuli
1994-ben alakult, kimondottan
utánpótlás sportegyesületként - a
mindenkori felnőtt klub komplett
utánpótlását biztosítva. Az első
években remekül sikerült kihasználni az NB I/A-ban kiválóan szereplő felnőtt csapat népszerűségét,
szinte minden kisfiú kosarazni
akart Jáhniék'és Milátovicsék példájánfélbuzdulva.A nagy versenyzői létszám mellé kiváló szakmai
munka" is társült, és a Kosársuli
hamarosan minden korosztályban
országos döntőkbe került.
A legjobb junior játékosok
érettségi után más kosárlabdás
városokban tanultak tovább.
Akik Vásárhelyen maradtak,
egyrészt játéklehetőséget kaptak
a később már csak NB I/B-s és
sorra megszűnő, majd más néven újjáalakuló csapatban, majd
a Kosársuli színeiben az NB Il-es
bajnokságban is.
A Kosársuli fiataljai dr. Elek
András vezetésével 2000-ben és
az idén is megnyerték az NB Il-t.
A szeptember 21-én induló bajnokságban a Kosársuli úgy tűnik,
hogy elég erős csapattal tud raj-

*

A férfiakat egy héttel megelőzve a női OB I már ma megkezdődik. A korábban megszokottól eltérően megyénket nem csak a
Hungerit-Szentesi VK, hanem
újoncként a szegedi H 2 0 Női Vízilabda Egyesület is képviseli. Az
előbbi a BVSC otthonában száll
vízbe, utóbbi pedig az újszegedi
sportuszodában fogadja a Dunaújvárosi VSI-t. Mindkét mérkőzés 11 órakor kezdődik.

tolni, ráadásul egy kiváló edzőt is
szerződtettek Molnár Csaba személyében.
Az NB Il-es bajnokcsapat úgy
erősödött, hogy szinte minden játékosa megmaradt. Utasi, Elek,
Bere, Tigyi, Kukla, Csorba és Bartucz, valamint a juniorok továbbra is teljes lendülettel edzett.
Csak Czibere és Kútvölgyi vonult
vissza, Berta visszatért Szegedre,
illetve a rutinos, az egykori válogatott dr. Borbáth fog kevesebb
szerepet vállalni. Ezzel szemben
az érkezési oldal jóval erősebb: a
sérüléséből felépült junior válogatott Kováts Róbert és válogatott
társa, a szegedi Molnár Miklós
egyértelmű erősítést jelent. Ezenkívül három év után hazatért a
saját nevelésű, kiváló bedobó, Böszörményi Péter, és Vásárhelyre
jött dolgozni és természetesen
kosárlabdázni az Albacomp egykori junior bajnok centere, a 208
cm-s KreiterÁdám is.
A tavaly elkezdett (és a feljutásban igen fontos szerepet betöltő)
Szedeák-Kosársuli
összefogás
folytatódni fog: a legjobb szegedi
fiatalok játszhatnak a junior és
felnőtt NB I/B-s bajnokságban, a
kevesebb játéklehetőséget kapó
vásárhelyiek pedig az NB II-s Szedeákban is bizonyíthatnak.
Az első összecsapáson, szeptember 21-én (vasárnap) 18 órakor a Hódtói Sportcsarnokban a
Nagykanizsa gárdáját fogadja a
Kosársuli.
S.R.

ALGYŐITOBORZÓ
Az Algyő SK NB Il-es nagypályás
női labdarúgócsapata várja a
sportág iránt kedvet érző lányok,
asszonyok jelentkezését korhatár nélkül. Bővebb
információ Timotity Milán
edzőtől kérhető a
06-30/445-2512-es
telefonszámon.
PINGPONGOS EREDMÉNYEK
AzATSK Szeged NB-s
bajnokságokban szereplő
asztalitenisz-csapatai a
közelmúltban lejátszott
meccseken mindhárom
eredményből begyűjtöttek egyet.
Eredmények, NB Il-es női
mérkőzések: Turmix SC
Baja-ATSK Szeged 0:18,
győztesek: Agócs, Huszta,
Braczkó, Venkei 4-4, valamint a
Huszta-Agócs és a
Venkei-Braczkó párosok; ATSK
Szeged-Nyíregyházi ATC 9:9, a
szegedi győztesek: Agócs,
Huszta 3-3, Braczkó, Venkei,
valamint a Huszta-Agócs páros.
NB III-as férfimérkőzés:
Kiskunhalas-ATSK Szeged 13:5,
a szegedi győztesek: Márki 2,
Iván, Lele, valamint a
Lele-Majkut páros.
PICK-GYŐZELEM
A felnőttekhez hasonlóan a Pick
Szeged élvonalbeli ifjúsági férfi
kézilabdacsapata is magabiztos,
fölényes győzelmet aratott
Tatabányán. Avar György edző
tanítványai 29-17 (19-10)-re
nyertek. A szegediek gólszerzői:
Szentgyörgyi 10, Sutka, Halász
4-4, Balázs 3, Balda, Valaczkai,
Gálosi 2-2, Veszelovszki, Ulics.
GRAFIK BOX-KUPA
A tápéi ringen rendezi meg a
Szinkron Rally Sport Egyesület
szeptember 21-én az autósok
lendület bajnokságának a
negyedik futamát, amely a
Grafik Box-kupa névre hallgat. A
karosszériás
autókrosszversenyre még
vasárnap a helyszínen is lehet
nevezni 7 órától 8.30-ig, a
következő kategóriákban: széria
Ladák 1300 kcm-ig (Samara és
Niva kivételével); tuning Ladák
kcm korlátozás nélkül (a Samara
és a Niva ezúttal is kivétel);
tuningolt és széria, két kerék
meghajtású, turbó nélküli autók
2000 kcm-ig, valamint
megfelelő számú jelentkező
esetén további kategóriák
nyitására van lehetőség (4x4-es,
turbós, stb). Bővebb információ
az alábbi telefonszámokon
kérhető: 06-20/2000-003,
06-30/2237-126.
Részletes program, 7-től 8.30-ig:
nevezés és gépátvétel, 9.15-től
11 óráig: edzés és időmérő
tréningek, 11.30-tól 15 óráig:
előfutamok, 15.30-tól 17-ig:
döntők, 17.15-től: szuperfutam.

20

•MEGYEI

Erotika

AzÜUőiútifák
itt fák, semmi kétség. Árnyas lombjaik
között
; szellő neszezett, törzsük tövét levizelték, hány: tak és üvöltöttek, sírtak és terveket szőttek a
gyertyázó gesztenyelombok
alatt,
szerelmesked; tek virágzó hársillatban, és arra a muzsikára téni coltak tabáni munkások és rossz fogú cséléd\ lányok, amit a levelek hátára dobolt nekik a pisz\ kos pesti eső. Voltak itt fák, semmi kétség. Meg\ mondták, megírták őket. Versben jelentettek rój luk. Most meg legfeljebb az ablakból szédül alá
•: egy cserép kókadt kaktusz, valaki az aszfaltra ejti
: a mobiltelefonját,
kiköpnek, slejm
ezüstpénze
; mutatja az utat, merre tartják ünnepségüket az
; árulók. Voltak itt fák, miközben a költő jött haza
: hajnalban, színházból vagy kaszinóból, és ahogy
; végigimbofygott az apróköves utcán, társai akad; tak neki, igen, ők voltak a fák, az Üllői úti fák.
;. Különben tényleg csak ennyi az egész, hogy volj tak, és már nincsenek, s nem hogy nincsenek, de
: már-már nem is hihető, hogy ezen a tájékon egy: kor volt rügyezni és virágozni tudtak, meg nőni,
: zúgni, remegni, hajlongani. Nem hihető semmi,
\ mert nem lehet semmi olyat mondani, ami most
: lenne, hogy ne múlnának el abban a pillanatban
; is már a dolgok, ahogy látod, érzed,
tapintod
: őket. De ezen szomorkodni nem szabad. Ezért is
•: jelentjük ki, hogy voltak itt fák, és voltak embe\ rek, és ők akkor is voltak, ha már a puszta földön
: senki és semmi nem lesz. Menj haza, írj verset,
: és találj ki azt a világot, amit inkább szeretnél a
• mostam helyett.
:

Erotikus csábítással próbálja növelni a templomlátogatók számát Dortmund egyik evangélikus temploma. A mottó: „Isten
erotikája - vagy: bűn lehet-e a
szerelem?" Az érzékek ünnepeként egyebek mellett táncokkal,
szerelmes balladákkal és erotikus képek bemutatásával akarják ismertetni a szerelem és erotika témájához való új keresztényi viszonyulást - mondta Friedrich Laker, a templom lelkésze.

PARKOLAS HELYETT
Egy 22 éves szegedi nő a Trabantjával szeretett volna parkolni a
Huszár Mátyás rakparton, ám
mivel nem talált szabad helyet,
úgy döntött, visszafordul. A Trabit azonban elkezdte előzni a
mögötte haladó Ducati 900-as
sportmotor. A motor vezetője fékezett, elesett és a kocsi elejének
ütközött. A 29 esztendős motoros könnyebb sérüléseket szenvedett. A Trabantban 80, míg a
sportmotorban mintegy 500 ezer
forint kár keletkezett.
SZEGEDIKÁROK
Egy szegedi, Vajda utcai lakás ajtaját felfeszítve arany ékszereket
és készpénzt vittek magukkal
tolvajok. A kár 55 ezer forint. A
Csongrádi sugárúton egy Ladát
törtek föl egy pár cipőért. A kár 9
ezer forint. Egy szegedi irodában
a későbbi sértett egy fogasra
akasztotta övtáskáját, ám annak
rövid időn belül lába kelt a benne
lévő iratokkal és pénzzel együtt.
A kár 50 ezer forint.
SZEGVÁRI TOLVAJOK
Egy szegvári fóliasátorból ismeretlen tettesek 100 ezer forint értékű takarmányt loptak el.

ISTEN ELTESSE!

- Ügyesen el kell hessenteni úgy 10 százalékát!

A NAP VICCE
Komoly, országra szóló tömegverekedés volt a kocsmában. Ütötték-vágták egymást a tisztes szórakozóhely törzsvendégei és az
alkalmi fogyasztók. A szolgálatos rendőr nyugalommal végignézte a csetepatét, majd jelentést
írt a parancsnoknak a történtekről:
„Panasszal fordult hozzám a
tömegverekedés egyik kárvallottja. A sértett arcán egyforintosnál
nagyobb, de tízforintosnál kisebb, kb. hétforintos nagyságú
seb van".

Németh György karikatúrája

Ahol öröm a sztrájk
ATHÉN (MTI)
Nagy örömmel fogadta az athéni
taxisok sztrájkját a görög főváros
lakossága:
jócskán
enyhült
ugyanis a zsúfoltság az utakon.
„Tőlem akár örökké sztrájkolhatnak és ugyanígy vélik a legtöbben Athénban" - idézett a
Reuter egy banktisztviselőt. A
görög fővárosban 14 ezer taxi
közlekedik, és egy nemrégiben
végzett felmérés szerint a közúti
zsúfoltság egyharmada írható a

Két tűzoltóautó vonult ki a Szegedi Nemzeti Színházhoz, de szerencsére nem tűzhöz hívták őket: a darus és fecskendős kocsikról
lemosták a galambpiszoktól elcsúfított épületet, amelynek homlokzata régi szépségében tárul az arra sétálók elé. Fotó: Karnok Csaba

Nyárias idő
Készítette:

D0RTMUND (MTI)

SZÍV ERNŐ
A szerkesztőségből hoztak el autóval, dél volt, a
közelben meghalt egy kendő, eloldódott, szállt a
stadion fölött, és búcsúzó madárral lett belőle.
Vagy tíz költőről hallottam mindenfélét, ez mostanában fejlődött, az dilettáns, amaz milyen komoly ember, 6 sértődékeny, emez pedig megértő,
mint egy haldokló vasutas, és így tovább. A versszerkesztő asztalán toronyban álltak a versek
kéziratai, majd összedőlnek ők is, néhányan persze megmenekülnek,
nevezzük ezt az eseményt
a publikáció kegyelmének.
Ősz van, gimnasztikáznak már a gesztenyeárusok, újra keletje van
a prémnek, a bundának és a viharusánkának. Elhoztak autóval a szerkesztőségből,
és az Üllői
úton szálltam ki, ami végső iramodás után beletorkollt a Kálvin tér örvényébe. De mielőtt még
elléptem volna a szigorú Erkel utcába, megállított egy márványtábla látványa. Ebben a házban
élt és írta az Üllői úti fákat Kosztolányi Dezső.
Elbámultam előre, aztán lassan fordulva hátra
néztem, egészen a piszkossárga házfalakkal, tolakodó autókkal telizsúfolt szemhatárig
bámultam, de sehol egy fa, egyetlen nyomorult, csenevész fácska se billegett a szmog ünnepi szürkeségében. Ebben a házban írta az Üllői úti fák című
versét, ebben, és akkor most mi van, kérlek szépen. Az ősz azt jelenti, hogy az emberek
nemre
és fajra való tekintet nélkül vérezni
kezdenek,
ám az ő porcukrozott vérükkel mindenféle fák
játszanak színházat, bájos tragikomédiát,
véres
királydrámát. Nézem a táblát, hunyorgok. Voltak
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TÜKÖR"

rovásukra. Míg Athénban - a különben népes külvárosokkal
együtt - mintegy 3 millióan élnek, addig a több mint kétszer
népesebb Londonban 4 ezerrel
kevesebb taxi van - jegyezte meg
a Reuter. A taxisofőrök egyébként azért hirdettek kétnapos
munkabeszüntetést, mert nincs
ínyükre, hogy a görög kormány
tovább akarja képezni őket a jövő
évben esedékes olimpia miatt
megugró idegenforgalom jobb kiszolgálása végett.

FRIDERIKA
Friderika a Frigyes név német
megfelelőjének női alakja. Becézése a Frida. Jelentése: béke+hatalom. Gombaszögi Frida ismert
és ünnepelt színésznő volt, a két
világháború között Csehov darabokban, magyar drámákban és
Molnár Ferenc vígjátékaiban
egyaránt sikert aratott.
MÁTÉ, MIRELLA
Vasárnap ünnepeljük. Máté héber eredetű, jelentése: Jahve
ajándéka. Csák Máté az Anjou
korszak gazdag főúra, csaknem
királyi hatalommal. Evekig hadakozott Károly Róberttel, még
Budát is ostrom alá vette. Mátészalka Szatmár megye egykori
székhelye volt. A Mirella a Mira
olasz becéző továbbképzése. Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
című drámájának női főszereplője kapta ezt a nevet.

Az éjszakai párásság megszűnését napos, száraz idő követi. Többnyire mérsékelt
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További kilátások
A kővetkező napokban sem várható lényeges változás. Sok napsütésben lesz
részünk, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem valószínű.
Egyelőre folytatódik a nyáriasan meleg idő.
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Vízállás:
ATisza Szegednél 84 cm (hőfoka 19.3 C°), Csongrádnál - 1 5 4 cm,
Mindszentnél - 2 7 cin. A Maros Makónál - 8 0 cm.
A Nap kel: 6.27, nyugszik: 18.47, Hold kel: 1.54, nyugszik: 14.19

CSENDES • TAKARÉKOS • GAZDASÁGOS
Eredeti TOSHIBA hűtő-fűtő klímaberendezések
- most kedvező részletfizetéssel!

TOSHIBA

FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT. I
Szeged, Rómái krt. 23. Tel.: 62/421-533

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged, Kossuth L sgt 112.
Telefan: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

A borivók terhessége
KOPPENHAGA (MTI)
A borivó nők hamarabb teherbe
esnek, mint azok, akik mást isznak, vagy egyáltalán nem isznak
szeszes italt - állítják egy dán felmérés készítői. A mintegy 30
ezer nő körében végzett felmérés
adatait megvizsgálva kiderült,
hogy akik szívesebben isznak
meg egy pohár bort, mint sört
vagy tömény szeszes italt, gyorsabban termékennyé válnak. A
legtovább azoknak kell várniuk
az áldott állapotra, akik egyálta-

Ián nem fogyasztanak alkoholt írja a Dagens Medecin című dán
orvosi lap. „Tudjuk, hogy akik
bort isznak, általában egészségesebben táplálkoznak, és magasabb társadalmi réteghez tartoznak, mint a sörivók. Ám a teherbe esési képesség nem függ a társadalmi helyzettől - mondja
Mette Juhi asszony, aki a vizsgálatot vezette az Országos Szerológiai Intézetben. - Tehát nincs
kizárva, hogy a bor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek jótékonyan hatnak a termékenységre".

Tetten ért abszolút részegség

I Megjelent a Neckermann |
I téli repülős katalógusa! I

VÍZSZINTES: 1. Ki az abszolút részeg? A válasz első része. 11.
Fáraó síremléke. 12. Hosszú ideig. 13. Csuklyás viharkabát.
14. Kis dárdákkal játszott célbadobó játék. 15. Északi férfinév. 16. Régi pengetős hangszer. 18. Cselgáncs övfokozat.
19. Tehergépkocsi-márka. 21. Rügy szélei! 22. Kiejtett mássalhangzó.23. Füzetet írással megtölt. 26. Szélhárfa. 27. N.
M. Ó. 29. Vékonyka tésztalapot tartalmazó. 31. Súlyarány,
röv. 32. A cink vegyjele. 33. Előfizetéses étrend. 35. Földművelő eszköz. 37. Tanít, tréfásan. 39. Prágai színház. 40. Nyári
hőmérséklet jelzője. 42. Kinézet. 44. ... Kis Rita; élvonalbeli
teniszezőnő. 45. Két különböző irányba.
FÜGGŐLEGES: 1. A válasz másik része. 2. A világ legnépesebb államának polgára. 3. Kedvtelésből verselő. 4. A kéz része. 5. Amália népies becézése. 6.... regény; középkori spanyol kalandregény-típus. 7. Antik római pénzecske. 8. Zsarolni kezd! 9. Bársonyszerű, bordázott pamutszövet. 10. Tanintézeti szakember. 14. Diplomáciai Testület, röv. 17. Szabó Lőrinc gyermekverse. 20. Szemben áll! 24. Végtelen lom! 25.
Páros árny! 26. Ügyetlen, darabos mozgású. 28. Arc kifestése
(=MAKE-UP). 30. Bizony! 34...., mint kacsa a nokedlit (tréfás szólás). 36. Fővárosi egytem névbetűi. 37. Hátul fog! 38.
Tüll balettszoknya. 41. Bécsi fagyi! 43. Páratlanul lefedő! 45.
Kicsinyítő képző.

' Ciprus, Tunézia, Egyiptom, Kenya,
1
Thaiföld, Sri Lanka,
I Maldív-szigetek. Dominikai
< Köztársaság, Mexikó, Kuba

PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Az önkormányzat nagykorúvá tesz.

1

Úti célok: Gran Canaria, Teneriffe,)

j Ajánlataink október 31-ig
I különböző
kedvezményekkel
I foglalhatók.
| Akciós üdülés Zakynthos szigetére
| szept. 24-31-ig, apartman ellátás
| nélkül 5 4 9 0 0 Ft-tól
I További katalógusaink:
| belföldi és síelős.

I KÉRJE IRODÁNKBAN!
1 Foglalja le menetrend szerinti

|

1 repülőjegyét is irodánkhan,

|

I kedvező áron!

I Neckermann Utazási Irodai
I Szeged, Oroszlán u. 6
I Tel.: 62/421-110
I e-mail: szeged®
I neckermann.hu

I A Neckermann
I valóra váltja...

