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TÉMÁINKBÓL
EGY ÉJSZAKA
A TŰZOLTÓKKAL
Százhúsz másodperc nagyon
rövid idő. Főleg, ha az ember
alszik, majd hirtelen
felébresztik, s azonnal indulnia
kell. A tűzoltó egyik
legfontosabb erénye éppen ezért
az éber alvás. Ha nincs vonulás,
a szegedi Napos úti laktanyában
esténként tévéznek, csocsóznak,
edzenek a tűzoltók.
5. oldal
MÁRATVAL INDULT AZ ÉVAD
Óriási sikerű vendégjátékkal
indult az évad a Szegedi Nemzeti
Színházban: A gyertyák csonkig
égnek című Márai-regény
színpadi adaptációját a Pesti
Magyar Színház előadásában,
Agárdy Gábor és Avar István
főszereplésével láthatta a
közönség.
8. oldal
A FIATALOK VITTÉK
A PRÍMET
A hatvanegy gólból negyvenet a
Pick Szeged szerzett a
Diacell-Pécsi KK-val vívott
küzdelemben. A hazaiak
Eklemovics vezérletével szinte
megsorozták ellenfelüket. A
szerb válogatott játékos nemcsak
gólokat lőtt, de jól osztotta a
l_abdátAs..„
A Dél Sportja
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A veszélyes kereszteződésben nem kell majd sávot váltani

Spirálkörforgalom Algyőnél

Bölcsészkari
vita
a Ferroéppel
Több vitás kérdés is felmerült
már a Szegedi Tüdományegyetem (SZTE) Egyetem utcai bölcsészkari épületének felújítása
során a kivitelező Ferroép Rt. és
a megrendelő SZTE között.

Közel kétszázmillió forintért,
alig három hónap alatt újul meg
a Szegedi Tudományegyetem
bölcsészkarának Egyetem utcai
épülete. Az elmúlt fél évszázad
alatt egyetlen egyszer sem végeztek átfogó rekonstrukciót az
egyetemi épületen. A legnagyobb
munka tíz ével ezelőtt az ereszcsatornák felújítása volt.
Most nem csupán a bölcsészkari épület külső és belső homlokzatát újítják fel, de kijavítják
a tető hibáit, és fölújítják a teljes
esővíz-elvezető rendszert is. Az
állványok egy részét már le is
bontották. A belső udvaron díszburkolatot raknak le. Az épület
A körforgalom építése miatt lelassult a forgalom a 47-es út algyői szakaszán. Nem árt a fokozott óvatosság.
Fotó: Miskolczi Róbert 960 ablakának 25 százalékát kicserélik, másik 25 százaléknyit
Az országban egyedülálló, spirálvonalú kör- korlátozó táblák, járdaszigetek, az erősebb ponthoz vezető utat) is csökkentette a ve- felújítanak, a felét pedig csak újforgalmat építenek az Algyői út és a Téglás megvilágítás: a keresztező járművek és gyalo- szélyt, de tartósan ez az állapot sem tekinthe- ramázolják. A belső munkálautca kereszteződésében. A veszélyes út- gosok állandó veszélynek voltak kitéve.
tő megnyugtatónak. A kereszteződésben két- tokkal már javarészt elkészültek:
szakaszon az elmúlt tíz évben hét halálos és
Mindezt Rigó Mihály, a Csongrád Megyei sávos, spirálvonalú körforgalom épül - olyan, kicserélték a vizesblokkokat, és
tizenhárom súlyos baleset történt.
Állami Közútkezelő Kht. műszaki főmérnöke amelynek nem találjuk párját Magyarorszá- 23 irodát légkondicionáltak.
mondta el annak kapcsán, hogy javában tart a gon, de talán még a környező országokban
A munka elvégzésére még köA „pályacsúcsot" egy 170 kilométeres sebes- remélhetőleg hosszú távú megoldást jelentő, sem: a mintát egyenesen Angliából vették, rülbelül egy hónap áll a kiviteleséggel száguldó autó állította be az Algyői út különleges körforgalom építése. Amint kifej- ahol a gyakorlat igazolta a várakozásokat, a ző rendelkezésére, a végső átadáés a Téglás utca kereszteződésénél, amelyben tette, az utóbbi három évben alkalmazott hasonló csomópontok kiválóan működnek.
si határidő október 22.
súlyos és halálos balesetek sora történt az el- megoldás (mindkét irányból két sávra szűkímúlt években. Nem használtak a sebesség- tették a négy sávon megközelíthető csomó- Folytatás a 3. oldalon
Folytatás az 5. oldalon

A zöldadó csődbe
vinné a várost
www.delmagyar.hu

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Környezetterhelési díj bevezetését tervezi a kormány. A
zöldadó súlyos csapást jelentene Szegednek a város tisztítatlan szennyvize miatt.
Újhelyi István szocialista országgyűlési képviselő elmondta: a
törvény bevezetésével jelentős
hátrányba kerülne Szeged a biológiai szennyvíztisztító hiánya
miatt. Ezért Botka László polgármesterrel kérni fogják, hogy a

tisztítómű megépítéséig, 2005-ig
a várost ne büntessék azért, mert
szennyvizét tisztítatlanul engedi
a Tiszába. Makrai László szegedi
fideszes önkormányzati képviselő szerint a törvény elfogadása
után csak desztillált minőségű
vizet lehetne a Tiszába juttatni.
Ezzel tönkre lehetne tenni az önkormányzatot, mert a büntetési
tételek nem tervezhetők előre.
Bővebben a 3. oldalon

Afrikai ízek keveredtek a pusztamérgesiekkel

Főszerepben a kakasok

A volt szegedi polgármestert holnap hallgatja meg a mentelmi bizottság

Helybeli párttársai
elfordultak Barthától
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága holnap
hallgatja meg Bartha László fideszes képviselőt
(képünkön). A volt szegedi polgármester az utóbbi időben eltűnt a helyi közéletből. Szegeden az
országos közvélemény-kutatási tendenciáktól eltérően az MSZP továbbra is vezet a Fidesz előtt.
- A legfőbb ügyész arra kérte az országgyűlést,
hogy függessze fel az ön mentelmi jogát. Két ügyben is szeretné meghallgatni az ügyészségi nyomozóhivatal. Hídja, hogy ki jelentette feli
- Információim szerint Csapó Balázs, a Szegedért
Egyesület elnöke, helyi képviselő.
- A feljelentő szerint ön négy évig jogtalanul
vett fel nyelvpótlékot, illptve aránytalanul alacsony áron vásárolta meg korábbi szolgálati autóját. Mire számít, kiadja a parlamenti
- Magam is kérni fogom. Szeretném végleg lezárni az említett ügyeket, amelyekről már korábban
több fórum, köztük a baloldali vezetésű szegedi önkormányzat is .megállapította, egyik esetben sem
történt szabálytalanság. Ha az országgyűlés nem
adna ki, akkor is felkeresem a nyomozóhatóságot,
hallgassanak meg, segíteni akarom a vizsgálat befejezését.
Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Karnok Csaba
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Fidesz-feltételezés: verseny az MSZP-frakció és a kabinet között

Pártígéretek adóügyben
Az MSZP tehercsökkenésről és igazságosabb közteherviselésről beszél a költségvetési és adótörvények kapcsán, a Fidesz
szerint azonban jövőre nőni fognak a családok terhei; az SZDSZ elnöke elutasítja
azt az MSZP-s felvetést, hogy vezessenek be
egy negyedik, magasabb adókulcsot.
BALATONSZEMES, BUDAPEST (MTI)

Több olyan módosító javaslaton is dolgozik
az MSZP frakciója, amely egyrészt az esélyegyenlőséget és az igazságosságot, másrészt a
gazdaság élénkítését és az olcsóbb állam működtetését célozza a költségvetésben, illetve
az adótörvényekben - közölte Lendvai Ildikó,
a szocialisták képviselőcsoportjának vezetője
szombaton. Mint mondta, a 4-5 héten belül
kidolgozandó módosító javaslataik a lakástámogatási rendszerre, az energiahordozók
árának csökkentésére, az igazságosabb közte-

herviselésre, a gazdasági építkezésre, a gazdaság élénkítésére, illetve az állam olcsóbb
működtetésére irányulnának. Lendvai Ildikó
kijelentette: érdemesnek tartják újragondolni, hogy az általános személyi jövedelemadó-csökkenés mellett nem volna-e érdemes
a magasabb jövedelműeknél „egy másik, magasabb adókulcsot is bevezetni".
A negyedik adókulcs bevezetésére vonatkozó elképzelést Kuncze Gábor az MTI-nek
adott nyilatkozatában elutasította. Az
SZDSZ elnöke elmondta, nem támogatnák
és nem szavaznák meg ezt a javaslatot.
Lendvai Ildikó közölte azt is: az elektromos
áram árával kapcsolatosan egyezségre jutottak a kormánnyal, s már folyik az a munka,
amely lehetővé teszi, hogy a gázár-kompenzációhoz hasonló rendszert lehessen bevezetni.
Kovács László szocialista pártelnök sajtótájékoztatón elmondta: az MSZP arra törek-

Lett igen Európára
Már csak a legfelsőbb szinten ég a kaposvári húsüzem mintegy 60
órával korábban kigyulladt hűtőházának belső tere. A 40 centiméter vastag, belül parafaborítással szigetelt épület földszintjén 20
tonna zsírt és némi száraz árut tároltak, ami elégett. A szakemberek valószínűsítik, hogy akár magától is összedől, ha mégsem, akkor le kell bontani a kiégett hűtőházat. A kár több tízmillió forint.

Támadás
a ház előtt

MTI Telefotó: Kiss Béla
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RIGA (MTI)

A lettek kétharmada támogatta
országuk európai uniós csatlakozását. Igennel voksolt a szavazók
67 százaléka, nemmel 32,3 százalékuk, a szavazatok 0,7 százaléka érvénytelen volt - közölte a

központi választási bizottság. Az
1,4 millió szavazásra jogosult állampolgár 72,53 százaléka voksolt. Lettország így a 9. - s egyben utolsó - tagjelölt állam,
amelynek lakossága népszavazáson támogatta az európai uniós
csatlakozást.

szik, hogy a jövő évi költségvetés és az adótörvények biztosítsák az emberek eddigi életszínvonalát, így 2004-ben a reálkeresetek
nem fognak csökkenni, a legnehezebben élők
támogatása nőni fog. Hangsúlyozta: a 2004.
évi büdzsé „a jövő megalapozására, az útépítésekre" is lehetőséget biztosít.
Tállai András fideszes képviselő a szocialista politikusok nyilatkozataira reagálva úgy
vélte: a magyar családok a jövő évben érzékelni fogják a tehernövekedést; „a tények
maradnak, hiába ismétlik el kormánypárti
politikusok naponta többször is a jövő évi
költségvetési döntéseket". Hozzátette: verseny indult az MSZP-frakció és a kabinet között, hogy ki az, aki a lakosságnak mégiscsak
jót akar. Szavai szerint az MSZP frakciója
még nem tudott szembenézni azzal a ténynyel, hogy a kormány döntött, és ahhoz kéri
a támogatást, hogy új adókat vezessen be, és
az áfakulcsok emelkedjenek.

A szrebrenicai áldozatok

emlékhelye

Clinton a helyszínen

Szedjük
Fidesz falusi tagozat össze
magunkat!

Az egyik alelnök a csanyteleki Baláspirí Csaba

BAGDAD (MTI)

BUDAKESZI (MTI)

Ismeretlen támadók több lövést
adtak le háza előtt az iraki kormányzótanács három női tagjának egyikére Bagdadban, megsebesítve Akila al-Hásimit (felvételünkön). A 25 tagú testület tagjai
ellen korábban nem követtek el
merényletet. Két golyó a politikus asszony gyomrába fúródott,
egy a vállát és egy a lábszárát találta el. Akila al-Hásimit súlyos
állapotban szállították kórházba.
Állapota jelenleg súlyos, de kielégítő. Sofőrje és három testőre
szintén megsebesült.

Megalakult a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség falusi tagozata Budakeszin; a tagozat elnökének
Hargitai János országgyűlési képviselőt választották. Az egyik alelnök Baláspirí Csaba csanyteleki háziorvos, a Csongrád megyei
közgyűlés tagja. Pokorni Zoltán,
a Fidesz alelnöke arról beszélt, a
szocialista párt az elmúlt év óta
1,8 millió szavazót veszített el,
akik egyelőre nem a Fidesz hívei,
nagy részük bizonytalan, kiáb-

rándult a politikából, s nem akar
senkire sem szavazni: „az ő megnyerésük a cél". A mostani,
szám szerint hetedik tagozat is
színes, több kapcsolódási lehetőséget teremtő szervezet, ahol saját programokat alkothatnak a
résztvevők - tette hozzá. Hangsúlyozta, az új tagozatnak is feladata, hogy olyan embereket is
megszólítson, akik tavaly áprilisban „a szocialistákban bíztak, az
elmúlt másfél évben azonban keserűen csalódtak, és itt otthonra
találhatnak".

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alakul

Autonómiát kérnek
SZILAGYSOMLYO (MTI)

Várhatóan november végén alakul meg a romániai magyarság
autonómiájának megvalósítására törekvő Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) - jelentették be a Szilágysomlyón rendezett fórumon. Az erdélyi magyarság önkormányzatának megvalósítását célul kitűző fórumsorozat legújabb, 5. állomása volt e
találkozó; az előző helyszínek:
Szatmárnémeti, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvar-

hely. A mozgalom létrehozását
Tőkés
László
püspök,
az
RMDSZ volt tiszteletbeli elnöke
kezdeményezte. A több száz tagúra tervezett tanács megalakulását a Székely Nemzeti Tanács
létrehozása előzi majd meg. Az
EMNT-t területi alapon hozzák
létre, így minden magyarlakta
romániai településnek lehet
majd képviselője a testületben.
Szilágyi Zsolt, az EMNT kezdeményező testületének ügyvivő
elnöke megerősítette: bárkit szívesen látnak.

BÉKÉSCSABA (MTI)

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke szerint az egyházak
vezetőinek, az önkormányzati
tisztségviselőknek, mind az ország kormányrúdjánál állóknak
és az ország házában ülőknek is
tudniuk kell, hogy azok az emberek, akik a következő esztendőnek esetleg vesztesei lesznek,
azok vesztesei lesznek az
EU-csatlakozásnak is. Orbán
Viktor, a békéscsabai református
gyülekezet hálaadó istentiszteletén hangoztatta: - Világi és egyházi közösségekkel való találkozásaim alkalmából mindig és
mindenkit arra buzdítok, hogy a
csatlakozásig hátralévő kevesebb
mint egy esztendőt okosan használjuk ki, szedjük össze magunkat, alkossunk bölcs költségvetést, hozzunk bölcs önkormányzati és egyházi döntéseket.
„Ezekkel a döntésekkel olyan
utat jelöljünk ki, amely alkalmat
ad arra, hogy felkészüljünk az
előttünk álló nehéz versenyre" tette hozzá Orbán Viktor.

Bili Clinton az emlékműnél.
SZREBRENICA, P0T0CSARI (MTI)

Bili Clinton volt amerikai elnök
részvételével > szombaton a kelet-boszniai Potocsariban megnyitották az 1995-ös szrebrenicai mészárlás áldozatainak emlékére felépített központot és temetőt. „Az atrocitásokért felelős
személyeket, a vezetőket, azóta
sem számoltatták el. Felkutatá-

MTl Telefotó/AP/Hidajet Délies

suknak mindaddig folytatódnia
kell, amíg megtörténik felelősségre vonásuk" - mondta nyitóbeszédében Clinton. A boszniai
szerb haderő katonái 1995. július 12. és 16. között közel 7,5
ezer férfit és fiút gyilkoltak meg,
miután Ratko Mladics szerb parancsnok emberei elfoglalták az
ENSZ-övezetté nyilvánított „biztonságos" várost.

A világ legnagyobb sörfesztiválja

Jobboldali pártok képviselőinek tűzrakása Tápiószentmártonban

Elfogadhatatlan modell
Elfogadhatatlan a z a két nagy párt által kínált

politikai modell, amely lényegében piranhaháborút jelent, amelyben az aktuális politikai ellenfelekről a hús lerágása a feladat - mondta az
MDF elnöke szombaton Tápiószentmártonban.
TÁPIÓSZENTMÁRTON (MTI)

Ez a fajta közéleti magatartás juttatta az országot
oda, hogy a választók közel fele valami miatt már
elfordult a politikától - tette hozzá az MDF elnöke
a párt ifjúsági tagozata által Tűzrakás címmel rendezett találkozón, amelyen jobboldali pártok képviselői vettek részt. Mint fogalmazott, ezzel a stílussal lehet ugyan még clszántabbá tenni egy-egy szavazóbázist, de nagyobb tömegeket nem lehet meg-

nyerni. „Közös felelősségünk, hogyan lehet elérni,
hogy a következő megméretésben többségben legyenek azok, akik egy nemzeti keresztény társadalompolitikában, gazdaságpolitikába jobban bíznak,
mint a jelenlegiben" - hangoztatta Dávid Ibolya. A
tanácskozáson felszólalók egyetértettek abban: a
jelenlegi kormány rossz irányba viszi az országot,
ezért mindenképpen le kell váltani. Kis Zoltán Sándor (FKGP) a falvakban hiányzó közösségi szellemre hívta fel a figyelmet, Takács János (Vállalkozók
Pártja) szemléletváltást sürgetett a közéletben. Kónya Imre egykori belügyminiszter (MDNP) azt
mondta: Magyarország politikai struktúrája az elmúlt 13 évben még nem alakult ki. Hozzátette,
szükség van a kis pártok erejére is ahhoz, hogy valamelyik oldal nyerni tudjon a választásokon.

Szeptember 20-án megnyílt a világ legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest a bajorországi Münchenben. Két hétig igazán kulturált körülmények között és egymást őszintén bátorítva lehet alkoholizálni...

MTI Telefotó/AP/Dieter Endlicher

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes ÓRFI FERENC • Szerkesztők KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékleteki, MISKOLCZI RÓBERT (fotói, OLÁH ZOLTÁN (hír és információ],
SÜU JÓZSEF (sport) • Délvilág szerkesztóségvezető: ŰISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888 Szerkesztőségi titkárság: 62/567 800. Fax: 62/567-881 Sportrovat: 62/567 882. Interneteim:
www delmagyar.hu» E-mail:.szerkcsztnscgta delmagyar.szegcd.hu » 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel/fax: 62/241-905. Hirdetési tel/fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. TEL: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel/fax: 62/213-198.
6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel 63/401-024 Tel/fax: 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galéria) TEl./fax: 63/481-010. • KIAD|A ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZT1NÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadói
titkársági iax: 62/442 958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt 67. Telefon: 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÓT1 ZOITÁN. Tkrjesztés: 62/567-864 Tévesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési díj egy hónapra 1240 Ft IDélmagyarorszagl, 1130 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

3

• KAPCSOLATOK"

HÉTFŐ, 2003. SZEPTEMBER 22.

A veszélyes kereszteződésben nem kell majd sávot váltani

Körforgalom lesz Algyőnél
Folytatás az 1. oldalról

Az algyői körforgalom különlegessége éppen a spirális sávvezetésben rejlik, amelynek nagy előnye, hogy a járművek sehol sem
keresztezik egymást. Az új megoldás eleinte bizonyára szokatlan lesz az arra járóknak, de biztatnak a közútkezelő szakemberei - nem kell tőle megijedni,
csupán a csomóponttól kellő távolságra elhelyezett, besorolást
előjelző táblákra kell figyelni.
Aki nem akar letérni a Szeged
és Hódmezővásárhely között vezető 47-es útról, annak még sávot
sem kell váltania: csupán elsőbbséget ad a körben haladóknak,
majd áthajt a kereszteződésen.
Ha Szeged felől Algyőre szeretne betérni a közlekedő, akkor értelemszerűen - a jobb oldali,
külső sávba sorol. Ha pedig balra, a vasútállomás felé tart, akkor a belső sávban hajt be a körbe, amelyből már külső sávban
haladva lép ki - a keresztező forgalom zavarása nélkül.
A munka néhány hete kezdődött. Többeknek föltűnt, hogy a

PANEK SÁNDOR

Alapozás előtt a nedves földet ki kellett emelni.
kör alapozásakor először kivették, majd visszatöltötték a földet. A magyarázat: az építők
másfél-két méter mélyen vizes,
agyagos talajt találtak, amelyet

Fotó: Miskolczi Róbert

először műszaki szövettel kellett
letakarni (így a puha agyag nem
süllyed meg), erre bányameddőt,
majd földet borítottak.
A beruházásból a közútkezelő

kht. 150 millió forintot, az algyői
önkormányzat 10 millió forintot
vállalt. A kivitelező Strabag Rt. év
végére fejezi be a munkát.
NY. P.

A volt szegedi polgármestert holnap meghallgatja a mentelmi bizottság

Barthától eltávolodtak párttársai
Folytatás az 1. oldalról

- Talán előbb kellett volna megkérdeznem:
nem lepte meg,
hogy a legfőbb ügyész, Polt Péter, akit kormánypárti képviselők
visszatérően
jobboldali
szimpatizánsnak
tartanak, az
ön ügyében megkereste az országgyűlést ?
- Nem tudok az ő fejével gondolkozni, de talán részben azért
is szánta rá magát a lépésre, mert
ezzel is bizonyítja, pártok felett
áll, nem aszerint mérlegel, hogy
melyik ügy milyen színű.
- Úgy látszik, önt saját pártja
szinte teljesen kiszorította a helyi politikai közéletből. Jelenleg
milyen a kapcsolata pártjával/
- Helyi szinten gyakorlatilag
semmilyen. A megyei és főleg az
országos szervezetekkel, valamint a parlamenti frakcióval nagyon jó, napi kapcsolatban állok.
Számos feladatot kapok, jelenleg
három törvénymódosítás fűződik a nevemhez, amiket képviselőtársaimmal együtt nyújtottam
be.
- Mi az oka annak, hogy
nincs kapcsolata helyi vezető
politikusokkal,
köztük két országgyűlési
képviselővel,
a
pártelnöki tisztségben
utódával, Rákos Tiborral és Dobó
Lászlóval1
- Nem tudom, ugyanis nem
rajtam múlik. Talán a féltékenység vagy az irigység lehet az oka.
Nem furcsa, hogy Szegeden a
színfalak mögött az elmúlt hónapokban több támadást kaptam

Leépítés,
elbocsátás

Bartha László bírálja a jelenlegi polgármestert.

saját párttársaimtól, mint baloldali politikusoktól?
- A tavalyi választások óta
többször is járt Csongrád megyében a Fidesz-MPSZ, sőt a
jobboldal legmarkánsabb, legjelentősebb politikusa, a pártelnök Orbán Viktor. Szegedet
mindig elkerülte. A helyi viszálykodás lehet az oka 1
- Ugye tudja, hogy ez költői
kérdés...
- Alig másfél hónap múlva
egy éve lesz annak, hogy is-

Fotó: Schmidt Andrea

mét baloldali
városvezetés
irányítja Szegedet. Mi a véleménye az elmúlt tíz hónap
történéseiről 1
- Látszik, hogy a várost két, politikai pályafutásuk megkezdése
előtt nem dolgozó fiatalember,
Botka László és Újhelyi István
irányítja.
- De hiszen...
- Az közismert, hogy Újhelyi is
részt vesz a város irányításában.
- Azt akartam mondani, hogy
Orbán Viktorral
kapcsolatban

is azt szokták emlegetni: a miniszterelnökség
volt az első
munkahelye.
- De már nyolcéves politikai
tapasztalattal a háta mögött lett
kormányfő. De válaszolok az
eredeti kérdésére: az elmúlt hónapokban beigazolódott, valótlanul állította tavasszal ország-világ előtt Botka László polgármester és Szentgyörgyi Pál gazdasági
alpolgármester, hogy a város
csőd közeli helyzetben van. Az
elmúlt hónapok történései bizonyították: Szeged jól működő,
anyagilag szilárd, az előző ciklusban vagyonát jelentősen megnövelő város. Ha emlékeznek, figyelmeztettem Botka Lászlót, ne
keltsen felesleges, pontosabban
indokolatlan pánikot, mert azzal
elriasztja a hazai és külföldi befektetőket, munkahelyek szűnhetnek meg. Nem hallgatott
rám, hetekig ismételt kijelentéseinek további, a város számára
káros következményei lehetnek.
Ki kellene állnia és azt mondania: emberek, tévedtünk, a város
szilárd alapokon áll, működik,
mindenkit vár, aki ehhez hozzá
akar járulni.
- A baloldali városvezetés politizálása
Szegeden
mégsem
járt együtt az MSZP országosan
tapasztalható
zuhanásszerű
népszerűségvesztésével,
és
helyben a Fidesz sem tudja hangoztatni, hogy itt toronymagasan vezet.
- Ez így van, a fentiek erre is
magyarázatot adnak.
OLÁH ZOLTÁN

Szegedet a szennyvize viheti csődbe
A zöldadó tönkreteheti a szegedi önkormányzatot, mivel Budapest után Csongrád
megye székhelyén engedik a legtöbb tisztítatlan szennyvizet a folyóba.
Környezet- és vízterhelési díj, ismertebb nevén zöldadó bevezetését tervezi a kormány. A
törvény értelmében az eddigieknél sokkal súlyosabb bírságokat szabnának ki a környezetszennyezőkre. A zöldadó lényege, hogy a környezetszennyező szolgáltatók, vállalkozások
ezután nem tudnak majd kibújni a kiszabott
büntetések befizetése alól, ráadásul a bírságok
a tervek szerint jelentősen szigorodnak. Újhelyi István szegedi szocialista országgyűlési
képviselő szerint a törvénytervezet régóta várt
hiányt pótol majd. A törvénnyel „a szennyező
fizet" elve érvényesül. - A törvény bevezetésével Szeged jelentős hátrányba kerülne a biológiai szennyvíztisztító hiánya miatt. Ezért Botka László polgármesterrel kezdeményezni fog-

juk, hogy a biológiai tisztítómű megépítéséig a
várost ne büntessék azért, mert szennyvizét
tisztítatlanul engedi, a Tiszába - tette hozzá
Újhelyi. A politikus szerint ugyanis elképzelhető lenne, hogy a szolgáltatóra kirótt bírságot
a lakosság fizetné meg, mégpedig úgy, hogy az
önkormányzat emelné a csatornadíjat. - Ezt
nem engedhetjük meg. Ezért már az előkészítő munka során arról tárgyaltunk a szakértőkkel, hogy milyen optimális megoldást lehetne
kitalálni Szeged speciális helyzetére - mondta
a kormánypárti képviselő.
Makrai László szegedi fideszes önkormányzati képviselő, a közgyűlés környezetvédelmi
bizottságának elnöke.elmondta: információi
szerint a törvény elfogadása után csak desztillált minőségű vizet lehetne beleengedni a Tiszába. Ezzel tönkre lehetne tenni az önkormányzatot, mert a büntetési tételek nem tervezhetők előre a költségvetésben. A szakpolitikus úgy véli, az Európai Unió környezetvédel-

mi alapja által is támogatott szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével és a szennyvíztisztító
bővítésével Szeged már bizonyította abbéli
szándékát, hogy komolyan gondolja a környezetvédelmet. Megjegyezte, nem vezet jóra, ha a
kormány „éltanulóként viselkedve", az 'EU
tagországaiban elfogadott jogszabályoknál szigorúbb környezetvédelmi törvényeket akar bevezetni. Makrai úgy tudja, az unióban az a szabály, hogy az élővizekbe bocsátott szennyvíz
minőségének csak a folyó vízminőségét kell elérnie. Ismeretes, hogy Szegeden naponta közel
tizennégyezer köbméter tisztítatlan szennyvíz
ömlik a Tiszába. Mindemellett naponta közel
harmincezer köbméter mechanikailag tisztított kommunális szennyvíz jut a folyóba a klebelsbergtelepi szennyvíztisztítónál. Szegedet a
tisztítatlan szennyvíz kibocsátásában csak Budapest előzi meg, így a két városnak közös érdeke az átmeneti felmentés.
G. SZ. L.-SZ. C . SZ.

Nyolcezer minisztériumi alkalmazott elbocsátását jelentette be a
kormány a takarékosság jegyében. A leépítések száma azonban
még a bejelentés percében sem tűnt véglegesnek, hiszen előzőleg
a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke kétszázezer közalkalmazott, illetve köztisztviselő elbocsátását javasolta, majd pedig a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a minisztériumokon
kívül, a közszféra többi területén 6 százalékos létszámleépítéssel
számolnak, ami újabb 45 ezer dolgozó elbocsátását jelenti.
A takarékosabb állam szinte a rendszerváltozás óta téma: nem
volt még kormány, amely ne hangoztatta volna, hogy szükség
van rá, és nem volt még kormány, amely ezen belül a komolyabb
alkalmazotti elbocsátásokig eljutott volna. Jellemző módon azt
sem lehet tudni, hogy milyen mértékű leépítés lehetséges anélkül, hogy a működés minősége romlana, vagyis egy intézményben mennyivel kevesebben tudnák ugyanazt a munkát jól elvégezni. A vállalkozói oldalról érkező 200 ezres javaslat meglehetősen kevés szohdaritásról árulkodik, hiszen kiötlői nemcsak az állami vízfejre, hanem az önkormányzati közszférára is gondoltak,
s céljuk a versenyképesség javítása olyan feladattípusok rovására,
amelyek a közösség számára nem gazdasági okból fontosak.
Ugyanakkor nincs ember Magyarországon, akinek ne lenne tapasztalata félgőzzel dolgozó aktatologatókról és idegen nyelvtudás nélkiúi hivatali előadókról; e tekintetben igen beszédes az az
európai adat, hogy a precízebben szervező északi európai országokban kisebb a közszféra létszáma, mint a déh országokban.
Kérdés azonban, hogy kik és mennyien lesznek azok, akiktől
megválnak ? Fűnyíró fog-e végigmenni a költségvetési alkalmazottak bérlistáján vagy valamilyen átvilágítás nyomán válogatják
a távozókat • Ha az idősebb korosztályból küldenek el, annál nagyobb lesz a végkielégítés, amely miatt a 2004-es évre ahgha várható az elbocsátások kedvező hatása a költségvetésben. Ha viszont a fiatalabb, korszerűbben képzett, kezdeményezőbb
és
több idegen nyelvet beszélő szakemberektől válnak meg, akkor
az átképzések költsége nagyobb, a maradók által elvégzett munka minősége pedig rosszabb lesz, annál is inkább, mert az uniós
csatlakozás miatt több és magasabb felkészültséget kívánó feladat lesz.
Elvileg a feladatok és az elvárások ismeretében ellehetne dönteni, hogy a 8 ezer és a 200 ezer között mekkora leépítésre van
szükség. A kérdés ismét csak a politika miatt kiismerhetetlen, hiszen a kormány első, osztogató periódusában éppen a most leépítésre váró közszféra kapta a legtöbbet. 2002-ben még hallani sem
lehetett arról, hogy egyes közpénzből finanszírozott
munkákat
létszámcsökkentéssel tesznek hatékonnyá, pedig akkor ezt könynyebb lett volna elfogadtatni. A kormány fáziseltolódásban van; a
pénzügyminiszter most, a szükséghelyzetben vette elő azt a módszert, amelyet közvetlenül a választások után lehetett volna alkalmazni béremeléskor: a közszféra 2004-re kitűzött 6 százalékos béremelését abból a pénzből kívánja előteremteni, amit-a'
közintézmények jobb szervezése során elbocsátott alkalmazottakon megtakarít. Medgyessy Péter nemrég azt nyilatkozta: ha a reformok miatt csökken egy kormány népszerűsége, akkor ez viszszahozható. Ki fog derülni, optimizmusa vagy elszántsága volt indokoltabb.

Várnak a Szabadságra
szánt adományok
A román és magyar megyéket is tömörítő DKMT Eurorégió elnöke
szerint nem szabad megengedni, hogy „mellékes problémák"
árnyékolják be az együttműködést. Ezt az aradi Szabadság-szoborral kapcsolatos kérdésre felelte az elnök.
Medgyessy Péter miniszterelnök
holnapi romániai látogatásának
eredményétől függ, mi lesz a sorsa az aradi térrendezés leállítása
óta befolyt magyarországi adományoknak - tájékoztatta lapunkat Takács Péter, a Magyar
Demokrata Fórum békéscsabai
szervezetének elnöke. A Szabadság-szobor javára indított gyűjtés
egyik kezdeményezője azt mondta, a korábban érkezett adományokat folyamatosan átutalták
az aradiak számlájára, s most arról, mi lesz az azóta összegyűlt
adományokkal, tárgyalni kell a
két másik kezdeményezővel, a
Rákóczi Szövetséggel és a Békés
Megyei Hírlappal, illetve az aradi
Szabadság-szobor Egyesülettel.
Az RMDSZ Operatív Tanácsa
végső soron elfogadhatónak tartja, hogy a szobor egy megbékélési
parkban kapjon helyet, ám csak
akkor, ha megfelelő garancia van
arra: a Szabadság-szobor záros
határidőn belül a helyére kerül.
A szövetség Arad megyei szervezete azt szeretné, ha a megbékélési park a Tűzoltó téren lenne.
Lapunk megkereste Dan loan
Sípost, a Temes megyei tanács, illetve a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégjó (DKMT) elnökét is.
Azt kérdeztük, fölmerült-e, hogy
közvetítsen az elmérgesedő vitában az aradi Szabadság-szobor
ügyében a DKMT elnökeként.

Hiszen az együttműködést amelynek többek között Arad és
Békés megye is tagja - Temes és
Csongrád megye hívta életre, és
megyénk önkormányzata, több
települése is támogatta a Szabadság-szobor újbóli felállítását.
„A Duna-Körös-Maros-Tisza
Eurorégió soros elnökeként - legalábbis eddig - nem éreztem azt a
feszültséget, amelyet kérdésével
érzékeltet"- írta lapunknak elküldött válaszában az elnök. „Az én
vezérlő elvem a jó szomszédság és
a tolerancia, és eddig nem kérték
a közbenjárásomat az aradi Szabadság-szobor ügyében." Sipos elmondta: az euroregionális együttműködés elsősorban infrastrukturális beruházásokat szeretne
menedzselni, így többek között a
Temesvár és Szeged közötti vasútvonal helyreállítását, a Bega-csatorna rehabilitációját. „Ezek
olyan fontos célkitűzések, amelyek teljes figyelmet követelnek,
nem szabad, hogy másodlagos
problémák árnyékolják be az
együttműködést, olyanok, amelyek érzelmeket gerjesztenek." fogalmazott Sipos. Hozzátette:
számára szimpatikus annak a
szoborparknak az ötlete, amely
„semleges" művészeti alkotásokból áll, olyanokból „amelyek nyugalmat árasztanak magukból, s
nem irritálnak senkit".
B. A.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A község faluház és
szabadidőközpontjában
szeptember végétől életreform
klub indul. Az első találkozót
kedd este 6 órától tartják. A klub
keretében István Attila autogén
tréninggel várja az érdeklődőket;
A relaxációs tanfolyamnak
köszönhetően a résztvevők
frissebbnek, kipihentebbnek
érezhetik magukat. A tréning
segít az egészség megőrzésében,
a gyógyulásban és a
rehabilitációban.
DOMASZÉK. A
képviselő-testület döntött a
szennyvízberuházásra kiírt
közbeszerzési pályázat
eredményéről. A település egy
részén már korábban kiépült a
szennyvízhálózat. Most
lehetőség nyílt arra, hogy
pályázati pénz igénybevételével
folytatódjon a munka. Az
önkormányzat szakemberek
segítségét is kérte, hogy
elbírálják a közbeszerzési
pályázatra beérkezett
ajánlatokat. A testület a
Hídépítő Rt.-t bízta meg a
kivitelezéssel. A 153 millió
forint plusz áfába kerülő
beruházást a napokban
elkezdték. Az előzetes tervek
szerint a munkálatokat
szeptember 30-áig befejezik.
KÜBEKHÁZA. Az
önkormányzat legutóbbi ülésén
a képviselők többek között
döntöttek az önkormányzati
tulajdonú földek aszálykár
miatti földbérleti díjainak
harmincszázalékos
mérsékléséről, illetve a
Matávkábel TV Kft. helyi
hálózatfejlesztéséről. A testület
elfogadta a község
költségvetésének első félévi
alakulásáról, az Opcrettfaluról, a
Tisza Volán Rt. új
menetrendjéről, a helyi vízi
közműről és a csatornahálózat
fejlesztéséről szóló
beszámolókat. Az alsó fokú
oktatási intézmény igazgatója
lemondott, ezért az
önkormányzat pályázatot írt ki a
tisztség betöltésére. Ezenkívül
ösztöndíjat alapítottak Dongó
István pedagógus emlékének
tiszteletére. Azok a helyi fiatalok
részesülhetnek a támogatásban,
akik felsőoktatási intézmények
nappali tagozatán tanulnak és
első diplomájukat szerzik.
SÁNDORFALVA. A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen többek
között szó volt a tanyagondnoki
szolgálatról. A település
pályázaton 3 millió forintot
nyert, amit az önkormányzat 2,7
millióval kiegészített. A pénzből
egy Ford Transitot vásároltak,
ami a tanyákon élő idősek
ellátásában, ebédszállításban
nyújt majd segítséget. Emellett a
képviselők meghallgatták a
nagyközségben működő közel
húsz civil szervezet vezetőjének
beszámolóját. A polgármester
megköszönte a munkájukat és
felkérte őket, hogy jövőre is
működjenek együtt az
önkormányzattal, segítsenek a
rendezvények lebonyolításában.
Ez majd aktuális lesz, hiszen
2004-ben ünnepli Sándorfalva
125 éves fennállását. A testület
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Lemezt is készített már a tiszaszigeti família

Szabó család örömzenéje

HÉTFŐ, 2003. SZEPTEMBER 22.

Nehéz leküzdeni
a társak passzivitását
Az európai uniós csatlakozás
után a továbbtanulás lehetőségét
vonzónak találják a fiatalok - derült ki a hét végén Mártélyon
rendezett országos diák-önkormányzati találkozón.

Mindig szól Szabóéknál a zene. A három gyermek
Tévézés helyett inkább együtt zenél esténként a
tiszaszigeti Szabó család. A három gyermek hangszere sohasem marad otthon, még nyaraláskor is
magukkal viszik.
Csak hétköznap délelőtt nem szűrődik ki zeneszó a tiszaszigeti Szabóck házából. Az öttagú
família ugyanis megszállottan szereti a muzsikát. Szabóék az idén elkészítették első lemezüket is.
- Az egész a legidősebb gyermekünk, a most 14
éves Borsika hegedűóráival kezdődött - mesélte a
családfő, Szabó János. Öt évvel ezelőtt a lány zeneiskolás lett. Édesapja is tud hegedülni, így otthon
gyakorolhattak. Borsika nagyobbik öccse, a 12 éves
Jancsi megirigyelte nővérétől a hegedülést. Ót is
beíratták a zeneiskolába.
Olyan rövid idő alatt megtanultak játszani, hogy
Jancsi a beíratás utáni év húsvétján már együtt játszott testvérével a helyi templomban. Nem kellett
sokáig várni, és a 8 éves fiúcska, Dagobert is csatlakozott a nagyokhoz.
Hamarosan nem csupán saját kedvtelésükre játszottak, de egyre több helyre hívták őket fellépni. Nálunk a televízió jórészt csöndben pihen, ugyanis

Színpadra
léptek
aroma

Mihály szakközép lendületes
diákéletével a kivételek közé tartozik. Változatos programokkal
igyekszünk felpörgetni a hétköznapokat.
Zsanett - mint mondta - sok
érdekes információra tett szert a
háromnapos találkozón, így például arra, hogy más sulikban miként fordítják a diákönkormányzat kiadásainak fedezésére a bulik bevételeit.
A mártélyi tanácskozáson a diákok az európai uniós csatlakozás utáni lehetőségekről is tájékozódhattak. Főként a külföldi
tanulás és munkavállalás érdekelte őket. Ezért aztán a házigazda vásárhelyi gyermek és ifjúsági
önkormányzat a témáról szóló
tájékoztató füzeteket is biztosított az érdeklődőknek, akik informálódhattak az EU oktatáspolitikájáról, a határok nélküli
tudásszerzést elősegítő programokról.
Farkas Viktória, a vásárhelyi ifjúsági alpolgármester is úgy gondolja, hogy ha lehetősége adódik,
akkor szeretné kihasználni a külhoni tapasztalatszerzést. Mint
mondta: a nyelvgyakorlás mellett a külföldön szerzett tapasztalatait jól kamatoztathatná hazánkban is.
S.T.A.

A diákok jogaikat vagy nem ismerik, vagy azokat nem tudják
érvényesíteni. Erről is szó esett a
diákönkormányzatok második
országos találkozóján, melynek a
hét végén Mártély adott otthont.
Az országos tanácskozáson 46
középiskola közel száz tanulója
vett részt, s igyekezett hasznos
információkra szert tenni, melyekkel aztán a jövőben megkönnyítheti társai életét. Persze
csak azokét, akik hagyják, s nem
úgy tekintik a diákönkormányzat tagjait, mint a „lógósokat",
akik csupán azért vállalták a közösségi munkát, hogy alkalomadtán
hiányozhassanak
egy-egy óráról.
- Nem könnyű az ifjúság képviselete - állapította meg Földházi Zsanett, aki egy csongrádi
szakközépiskolában próbálkozik
hegedűjátékit szüleik kísérik. Fotó: Miskolcri Róbert ezzel. - A legnehezebb talán az
érdeklődés felkeltése, hiszen ha tehetjük, főleg hosszú téli estéken, órákig zené- mint az a témában tartott előlünk - folytatta az édesapa, aki szintetizátorral kí- adásból is kitűnt - nem egyszerű
leküzdeni a tanulók passzivitáséri gyermekeit.
Édesanyjuk, Erika sem akart lemaradni a többi- sát. Igaz, a mi sulink, a Sághy
ektől. - Ha a „főnök" megengedi, leteszem a fakanalat és furulyázom - mondta nevetve az édesanya,
aki szívesen énekelget nótákat és cigánydalokat is.
Azért a három gyermek viszi a prímet a családi
örömzenélésben. Erika a konyhából hallgatja őket,
miközben készül a vacsora. Szerinte nincs is jobb
dolog, mint muzsikaszóra nokedlit szaggatni.
A Szabó família első CD-je Alom címmel a napokban jelent meg, igaz, még csak kis példányszámban, mivel nem találtak maguknak szponzort. A család minden stílusban tud muzsikálni. A
feldolgozásokon kívül saját szerzeményeik is vannak. - A saját számok olyanok, mint a lelkivilágom. Romantikus alkat vagyok - tette hozzá mosolyogva a családfő.
A famíliának ma már lételeme a zene. A gyermekek alig akarnak megválni hangszereiktől. A családi nyaralás is úgy nézett ki, hogy a nyolc nagytáskán és a rengeteg kisebb szatyron kívül magukkal
Az országos diák-önkormányzati találkozó résztvevői jó hangulatvitték a hegedűiket is.
Fotó: Tátik Attila
KORMOS TAMÁS b a n t ö l t ö t t e k e g y ü t t h á r o m n a p o t .

Afrikai ízek keveredtek a pusztamérgesiekkel

Forrt a must, bográcsban főtt a kakas
Huszonöt kiló kakast főztek
meg két bográcsban. A pörkölthöz kézzel szaggatott galuskát,
illetve házi tarhonyát és burgonyát adtak. A pusztamérgesi családnál mind az étel, mind a fogadtatás első osztályú, ezért igen
sok a visszatérő vendég. A szegedi Bánfi család például már hetedik éve látogatja meg Vereséket a
kakaspörköltfőző
versenyen.
Most a barátaikat is magukkal
hozták.

Szólt a muzsika a szentesi Móricz Zsigmond
Művelődési
Házban szombaton, ahol a megye cigány folklóregyüttesei és
szólistái mmutatkoztak be.
A cigány kulturális seregszemle
háziasszonya, a független helyhatósági képviselő, Ollai Istvánná az alkalomhoz illően bő, tarka
szoknyát öltött. A zsűri elnöke
Szűcs Lajos szentesi alpolgármester volt. A megye 14 településéről érkezett több mint hetven
versenyzőnek a „vérében" volt a
szereplés. Felhangzottak magyar,
sőt szentesi népdalok, aztán görög, spanyol meg bécsi melódiák,
ám a legnagyobb sikert kétségtelenül az elődöktől megőrzött dallamok és táncok aratták. Faúr

Az idén kevés főző jelentkezett
a versenyre, ennek ellenére szinte minden második háznál vágtak kakast, hogy ebéd legyen belőle. A sok tarajos mellett valódi
különlegességet is kóstolhattak a
vendégek. A Nyugat-Afrikából
érkezett Alié Tbray fűszeres mogyoróvajban pácolt borjú sültet
és afrikai hallét kínált. - A bográ-

c s ü t ö r t ö k ö n délután 3 órakor a

Zoltán,

kisebbségi

c s o s h o z m i n d e n t b e t u d t a m az

művelődési házban újból
ülésezik.

önkormányzat elnöke említette
is, hogy nekik kötelességük az
eleiktől örökölt kultúrkincs megőrzése, a hagyományok ápolása.
Senkinek sem kellett szégyenkeznie a szereplők közül, hiszen
az eleve méltó az elismerésre, ha
közönség előtt egyáltalán a színpadra mer lépni. Ok mindahányan mertek. Hogy közben a
technika „ördöge" olykor-olykor
bekavart és kicsit összegubancolódott a forgatókönyv? Ezek feledhetők, s egyáltalán nem csökkentik a megyei rendezvényt
szervező kisebbségi önkormányzat érdemeit. Hiszen a közönség,
bizonyára e sorok írójával együtt,
csak a színvonalas produkciókra,
a szavakkal kifejezhetetlen hangulatra emlékezik.
BALÁZSI IRÉN

itteni boltokban szerezni, egyedül az afrikai halfajtát nem. Mi
ugyanis egy ragadozóhalból, az
úgynevezett barracudából készítjük ezt az ételt. Most azonban
ponttyal kellett helyettesítenem
- mesélte Alié Turay.
A finom ételek után jólesett
a pusztamérgesi tájra jellemző
bor, a rizling. Aki nem ihatott
alkoholt, az se maradt szőlőlé
nélkül. Gábor János a főtéren
50 literes présében folyamatosan gyártotta a mustot. - A kövidinkát darálás nélkül rakom
a gépbe és a döngölővel jó lenyomkodom, aztán elkezdem
tekerni a prést. Időnként ráfejelek, vagyis újabb adag szőlőt
teszek hozzá - avatott be a
részletekbe az idős gazda.
K.T.

ZSOMBÓ. A község
Kiskundorozsmával, Bordánnyal
és Ülléssel közösen pályázatot
adott be kerékpárút építésére. A
Zsombón átmenő főút igen
forgalmas, emiatt már több
kerekezőt is elütöttek. A
községek most arra várnak, hogy
elbírálják a pályázatukat. Ha
sikerül pénzt nyerniük, akkor
elkezdődhetnek a munkálatok.
A tervek szerint a Sziksósfürdőig
tartó kerékpárutat tovább
építenék. Sziksósfürdő és Üllés
között közel 22 kilométer
hosszú kerékpárutat kell építeni,
amihez még hozzájön a zsombói
becsatlakozás, vagyis újabb 6
kilométernyi aszfaltkígyó.

a házigazda

Nem lehet elég korán kezdeni a főzés tudományát.
Egész napos kavalkáddal várták az érdeklődőket szombaton Pusztamérgesen. A főtéren mustot készítettek, a házaknál rotyogott a kakaspörkölt, a sportpályán pedig diáktűzoltók versengtek egymással.
Szinte nem volt olyan pusztamérgesi szombaton, aki ne vette
volna ki a részét az egész napos
fesztiválból. A házaknál már kora reggel kopasztották a kakasokat, hogy a hintóval érkező zsűri
mindent rendben találjon. A főtéren az árusok is kipakolták

portékáikat, a helyi gazdák pedig megmutatták az érdeklődőknek, hogyan is kell szőlőt
préselni. Ezalatt a sportpályán
magyar, horvát, szerb-montenegrói és szlovén diáktűzoltók
mérték össze erejüket, tudásukat.

Fotó: Karnok Csaba

Veres Csabáék már az első kakaspörköltfőző versenyen is fogadtak vendégeket. - Egy hete elkezdtük az előkészületeket. Az
egész család kivette részét a
munkából - mesélte a családfő.
A három lánya közül csak a legnagyobb, a nyolcéves Lúcia segédkezett a terítésben, ugyanis a
két hugica még nagyon kicsi. Az
apróságok a háziasszony minden
figyelmét lekötötték.

•
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A középiskolákban már a kétszintű érettségire készülnek

Népszerű az emelt
szintű képzés

Eláztatták az új vizesblokkok a bölcsészkar Ady téri épületét

A Ferroép minőséget ígér

A középiskolákban már a kétszintű érettségire készülnek. Bár a
rendszer még új, népszerű a diákok körében.
- Noha már sok minden egyértelmű, akadnak még bizonytalan dolgok, amelyekre az első, 2005-ös kétszintű érettségi után kaphatunk
majd választ - válaszolta Kiricsi Imiéné, a szegedi Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatója lapunknak
arra a kérdésre, megoldódtak-e már a kétszintű érettségi körüli korábbi problémák.
A Kőrösyben a magyar kivételével a kötelező érettségi tárgyakból
szerveztek emelt szintű felkészítést. - Ahhoz, hogy el tudjunk indítani egy csoportot egy tárgyban, legkevesebb nyolc diáknak kellett jelentkeznie. Magyarból csak ketten jelentkeztek, így nem indítottunk
csoportot. Nem osztályonként, hanem az egész tizenegyedik évfolyamon kezdtünk el az emelt szintű érettségire készülni - tette hozzá az
igazgató.
Kiricsiné megjegyezte, a minisztérium nem gátolja meg azt, hogy
az iskolák akár két-három diáknak is szervezzenek emelt szintű
érettségit. - Ezt minden iskola saját órakeretén belül megoldhatja, de
a gyakorlatban ez kivitelezhetetlen - hangsúlyozta az igazgatónő, aki
elmondta azt is: a szakközépiskolák egyik legnagyobb problémája,
hogy a rájuk jellemző, speciális tárgyat a változások miatt kevesebben
fogják választani. - Továbbra sem sikerült elérni, hogy például a mi
két jellegzetes tárgyunk, az elméleti és üzleti gazdaságtan ne modulnak, hanem önálló tantárgynak minősüljön. Előbbi esetben csak a
kettőből együtt lehetne érettségizni, így viszont biztos, hogy csökkenni fog az érdeklődés ezen tárgyak iránt, hiszen mindegyik külön-külön is hatalmas tananyag-közölte Kiricsi Imréné.
- Elsősorban szervezési nehézségeink voltak, hiszen kilenc tantárgyból kellett emelt szintű csoportot szerveznünk - mondta Revenkáné Lovász Ágnes. Az igazgatóhelyettes hozzátette, még mindig sok
a kérdőjel a kétszintű érettségivel kapcsolatban. Elsősorban a szülők
bizonytalanok. - Tavasszal többször is tájékoztattuk a szülőket a kétszintű érettségiről. Noha sok kérdésre válaszoltunk, néhányan még
most sincsenek teljesen tisztában bizonyos dolgokkal - hangsúlyozta
Revenkáné.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

A dél-afrikai nagykövet
Szegedre látogatott
Szegeden tárgyalt a Dél-Afrikai
Köztársaság budapesti nagykövete. Dries Venter találkozott a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével, Frank Józseffel. A diplomata beszámolt az 1994-es demokratikus fordulat óta bekövetkezett politikai fejlődésről. A
közgyűlés elnökének a két ország
lehetséges mezőgazdasági együtt-

működésével kapcsolatos kérdésére a nagykövet azt mondta, elképzelhető ilyen jellegű kapcsolatfelvétel. Szóba került az is,
hogy sok magyar él Dél-Afrikában. Frank József felajánlotta,
mutassák be Dél-Afrikában a
megye két vándorkiállítását: A
magyar állam ezer éve, illetve a
Mindig Európában című tárlatot.

Folytatás az 1. oldalról

Információnk szerint az építkezés során számos kifogást emelt
a munka minősége miatt az
egyetem. Több alkalommal a
homlokzaton találtak hibát, de
előfordult az is, hogy a felújított
vizesblokkok áztatták az épületet. Az esővíz pedig megállt az
udvaron, mert a lefolyók eltömődtek.
Értesüléseink szerint a munkálatokat az egyetem részéről ellenőrző szakemberek több alkalommal is beírták észrevételeiket
az építési naplóba. Az SZTE külső, független műszaki szakértőket is felkért a kivitelező Ferroép
Rt. által végzett munka minőségének elbírálására.
A szokásosnál nagyobb számban előforduló műszaki problémák oka lehet, hogy a Ferroép
Rt.-nek viszonylag rövid idő alatt
kell végeznie a munkával. A cég
ráadásul jelentős összegű kötbér
fizetését vállalta arra az esetre,
ha nem végezne a kitűzött határidőre, ezért érthető a sietség.
Róvó István, a Szegedi Tudományegyetem műszaki főigazgató-helyettese nem kívánt nyilatkozni az ügyben az építkezés befejezése előtt.
Nemesi Pál, a Ferroép Rt. vezérigazgatója elmondta, valóban
voltak vitás kérdések, de minden
esetben kijavították a kifogásolt
hibákat. Nemesi szerint például
a vizesblokkok meghibásodása
abból fakadt, hogy az egyetem által megrendelt műszaki berendezések az igénybevétel során
tönkrementek, ezeket a Ferroép
magasabb színvonalúakra cserélte. A vezérigazgató hozzátette:
nehézséget okoz, hogy olyan
épületet kell felújítaniuk, amely
a rekonstrukció ideje alatt is működik. A Ferroép Rt. vezérigazgatója hangsúlyozta: az előírt határidőre, a megfelelő műszaki
minőségben végzik el a munkát.
KB.

A kivitelező szerint nehézséget okoz, hogy a munkálatok alatt is folyamatosan zajlik az élet az intézményben.

*

Százhúsz másodperc a vonulásig

A tűzoltó egyik legfontosabb
erénye az éber alvás. Az éjszakai
riasztásnál ugyanis azonnal indulni kell. Fia nincs vonulás, a
szegedi Napos úti laktanyában
esténként tévéznek, csocsóznak, edzenek a tűzoltók.

Két riasztás

A szegedi Napos úti laktanyában egy-egy este minimum
31-en vannak szolgálatban. A
szolgálatparancsnok felel az állományért és az összes eszközért. Nem csupán irodai munka az
enyém, hanem én is megyek a fiúkkal, ha baj van - mondta az
ügyeletes parancsnok, Kovács
Sándor főtörzsőrmester.
Csütörtök este két esetben szólalt meg az ügyeletes telefonja.
Mindkét esetben szemétledobó
gyulladt ki Szegeden és ehhez
hívták a tűzoltókat. Elsőként az
Olajbányász tér egyik panelépületének tizedik emelete füstölt.

Pihenőidőben többen sportolnak. - A konditerem a sláger.
Szerintem itt én vagyok a leglustább - mondta nevetve Kispéter
Miklós. A törzsőrmester, ha néha
betéved a terembe, igen óvatosan
lát hozzá a súlyok emelgetéséhez. Amúgy Miklós esténként
kamatoztatja másik szakmáját
is. Gyógymasszőr képesítésének
köszönhetően végiggyúrja társait, ha kérik.
Igen sok tűzoltónak van másodállása. így próbálják meg kiegészíteni fizetésüket. Van, aki
taxizik kétnapos szabadidejében,
más pedig autószerelő végzettségét gyakorolja.

Éber alvás

Gyakori eset, hogy szemétledobótűzhöz vonulnak ki a szegedi
tűzoltók.

fotó:

Egy kosaras gépjárművel és három fecskendővel robogtak a
helyszínre. Szerencsére nagyobb
volt a füst, mint a láng, így gyorsan végeztek. Ahogy indultak
vissza a laktanyába, jött az újabb
riasztás. Félúton visszafordultak
és mentek a Rókusi körút 31.
számú házhoz, mert itt is j hulladék égett. Mire odaértek, a házfelügyelő már lelocsolta slaggal a
tüzet.

Ha lerobban a jármű

Néha az is előfordul, hogy a
tűzoltó is segítségre szorul. Ez
történt csütörtök este is. A 2-es
fecskendő lerobbant az úton. A

fotó:

Gyenes Kálmán

Szegedi diaporámás sikere Franciaországban

Éjszakai ügyeletben a Napos úti tűzoltólaktanyában

Százhúsz másodperc nagyon rövid idő. Főleg, ha az ember alszik, majd hirtelen felébresztik,
hogy azonnal indulni kell. A tűzoltólaktanyákban ugyanis ennyi
idő alatt kell már menetkészen a
rohamkocsiban ülni, hogy aztán
bekapcsolt szirénával a tűz- vagy
balesethez siessenek.
Ha éjszaka nincs vonulás, akkor a tűzoltólaktanya szobái
nem nagyon különböznek a kollégiumi szobáktól. Az ágyakon
pólóban üldögélve beszélgetnek a
fiatalok, a háttérben csöndesen
fütyül a teáskanna és egymás kezébe adják a kilincset a társak,
mint ahogy az egy jó koleszban
szokás.
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Karnak Csaba

darus kocsinak kellett a laktanyába visszavontatni a bedöglött
masinát. A szerelők gyorsan
szétszedték a motort és kiderült,
hogy a rossz minőségű gázolaj
miatt eldugult az üzemanyag-ellátó rendszer.
Domonkos Gábor zászlós tíz
éve bújt egyenruhába. - Esténként
tévézünk, csocsózunk vagy olvasunk. Riasztásnál azonban eldobunk mindent és rohanunk - mesélte. Ilyenkor nem számít semmi. Ha a tusoló alatt áll az ember,
akkor habosan, vizesen fut. Nem
egyszer előfordult, hogy a csúszda
rúdja szabályosan leszőrtelenítette a vizes lábat vagy hasat.

A tűzoltóknak meg kell tanulni
az éber alvást. Hivatalosan este
10-től reggel 5-ig lehet aludni. Ez
az alvási mód azonban hamar kikészíti a szervezetet. Nyugalmi
állapotból röpke egy perc alatt fel
kell pörögni. Legrosszabb a hajnali 1 -2 órai riasztás, mert az ember
ilyenkor alszik a legmélyebben.
Az újoncoknak ezt nehéz megszokni és eleinte még gyakorlóruhában fekszenek le, hogy azonnal
rohanhassanak, ha kell.
A vásárhelyi Víncze Péter az izgalom és a változatosság miatt
lett tűzoltó. - Napközben a napirendi pontok határozzák meg,
mit kell tennünk. Esténként
azonban kicsit lazíthatunk, szabadabbak vagyunk - tette hozzá
a törzsőrmester.
Este tíztől már csönd honolt a
laktanyában. Reggel ötkor a kapus harsány zenével ébresztette a
társaságot.
KORMOS TAMÁS

Elismerést hozott
a fényképező ember
A Franciaországban megrendezett nemzetközi diaporáma
fesztiválon a szegedi Dobóczky
Zsolt a nyolcadik helyen végzett, s ezzel megkapta a FIAP-szalagot.

aporámások nemzetközi fesztiválját. Ezen Dobóczky Zsolt 2
perc 11 másodperces filmjét, a
Homo Photographust - fényképező ember - az ötven induló között a nyolcadik legjobbnak ítélte
a zsűri.
A szegedi Gábor Dénes Gimná- Először középiskolásként látzium elektrotechnika tanára, tam diaporámát. Szabó András
Dobóczky Zsolt 18 éves kora óta rajztanárom vetített az egyik óráfoglalkozik diaporámák készíté- ján. Ekkor döntöttem el, én is kisével. A diaporáma nem más, próbálom - mesélte Dobóczky
mint két diavetítógéppel való ve- Zsolt. Első komolyabb munkátítés egy felületre. Miközben az ját, a Csöpp csap című filmecsegyik gép fénye felerősödik, a két, amit a nagyközönség is látmásiké elhalványul, ezáltal az ál- hatott, 18 évesen készítette
ló diaképek úgy tűnnek, mintha Zsolt.
mozognának.
Az elektrotechnika tanár főleg
A 37 éves férfinak a hazai sike- dramatizált sorozatokat készít.
rek után nemzetközi elismerést Ilyennel indult a francia fesztiváis hozott szenvedélye. A napok- lon is. A műsorában a fényképeban
a franciaországi
Ha- ző embert mutatta be. A filmbéli
yange-ben rendezték meg a Dia- férfi megveszi élete első gépét,
porama Supercircuit, vagyis a di- amivel egyre többet fotózik. A
szenvedély folyamatosan elhatalmasodik rajta és függővé válik.
- A diaporáma sohasem vonzott nagy tömegeket. Szegeden
mindössze négyen, öten foglalkozunk vele - folytatta a tanár.
Főleg egyetemi, főiskolai klubokban találkozhatnak diaporámavetítésekkel az érdeklődők.
Dobóczky Zsolt pár társával
megalakította a Szegedi Diaszínházat. Már többször részt
vettek a városban megrendezett
őszi kulturális fesztiválon. Legnagyobb álmuk, hogy életre
keltsék a néhány éve abbamaradt magyar diaporámás fesztiDiavetítővel dolgozik Dobóczky vált.
Zsolt.
fotó:
Miskolczi Róbert
KT.
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1 0 6 5 Budapest,
Ré»ay u. 10.
Tel:!361) 476-8820
Fax: ( 3 6 1 ) 2 6 9 - 1 0 3 0

INTERNATIONAL
www.recrtiitrnent.com
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Országos áruházlánctevékenységének

RENAULT

bővítéséhez áruházi ingatlant keres Szegeden,
egybefüggően minimum 7-900m 2 alapterületű

A világ egyik vezető gumiabroncs gyártóba

ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŰ-t
keres nchézgepiarmü abroncs üzletágába, akinek feladata a szervizekkel III. a flottával
rendelkező - főként fuvarozó - cégekkel való kapcsolattartás, értékesítés, műszaki
tanácsadás termékbemutalók megszervezése Az ideális jelolt műszaki diplomával,
1-2 éves műszaki területen szerzett (autóipar eíőnyi) kereskedelmi tapasztalattal és
magabiztos angolnyelv-tudással rendelkezik

NE ERJE BE KEVESEBBEL!

üzlethelyiséget.
DIEGO

Thália Prestige már 2.455.000,-Ft-tól,
Clio Oasis már 2.635.000,-Ft-tól!

Kft. 06-30/207-6756

Maqvar és anqol nvatvu pat/azatat a maUSrecruitment hu címre var luk

DIEGO
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

igy a két légzsákkal, szervokormánnyal, központi zárral, elektromos ablakemelővel, ködfényszóróval és rádiós-magnóval felszerelt ThaKa Piestige
most 2.455.000,-Ft-tól megvásárolható, míg a Clio Oasis modellünk ABS-el, hat légzsákkal, elektromos szervokormánnyal, központi zárral, ködfényszóróval, elektromos
ablakemelővel már 2,635.000,-Ft-tól áll az Ön rendelkezésére. A részletekről és egyéb
akciós modelljeinkról érdeklődjön márkakereskedésünkben!
www.rm^it.hu
mennyel is megtoldjuk,

Részvénytársaságunk felvételt hirdet
a gázhálózat-üzemeltetési osztályra,

gázhálózati mérnök
munkakör betöltésére.

pWilWircA^raiÁ»-?'. i Ä f t . .

Feladatok:
• gázellátási tanulmánytervek készítése,
külső tervezők által készített tervek felülvizsgálata
• gázelosztó hálózatok hidraulikai méretezése, kapacitásvizsgálatok

Szeged, Szilléri sgt. 2 7 . Tel.: 6 2 / 4 2 2 - 4 4 8
Nyitva: h.-p.: 9 - 1 9 óráig,
szo.-vas.: 9 - 1 4 óráig.

• új gázigényekkel, azok kielégíthetőségével kapcsolatos
nyilatkozatok előkészítése, az igényekkel kapcsolatos

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

Gyászközlemények

adatgyűjtés, feldolgozás.

A pályázókkal szembeni elvárásaink:
• szakirányú műszaki egyetemi/főiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
• csoportmunkára való alkalmasság, igényesség, nagy
munkabírás
• gépjármű-vezetői engedély.
További információ Németh György gázhálózat-üzemeltetési
osztályvezetőtől kapható (tel.: 62/ 569-717).

A Coop Szeged Rt.
Röszkei A B C
Áruházába

GYÁSZHÍR
„Míg éltél, nagyon szerettünk. Érted mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul. Talán csillagként ragyogsz felettünk, onnan is vigyázva minden lépésünk. ígérjük, míg élünk, Reád emlékezünk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após, vő, sógor, rokon és ismerős,
BÚS PÁL
életének 53. évében elhunyt. Temetése 2003.
1 órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

szakképzett
eladót
és

Jelentkezését

-

fényképes

szakmai

önéletrajzát

bizonyítványainak másolatával és bérigényének megjelölésével -

2003. szeptember 30-ig várjuk az alábbi

címre:

pénztárost
keres felvételre.
Érdeklődni a helyszínen,
a 273-550
telefonszámon,
illetve
a központban:
62/482-182/
hálózatirányítás.

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

szeptember 25-én,

„Minden, mi volt, az időn át is él, ha elmentél is, velünk maradtál, s több vagy nekünk
ma is bárkinél."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
GODA ISTVÁN

g )
QUAESTOR
QUASTDR
TRAVEL
T R W l

»ww.qo6Mtm.lm.it,n»»l

1
jj

NYAR MEG M I N D I G TOMBOL'

Görög szigetek:
Korfu ap.»^-

3 9 . 9 0 0 Ft/fö-tól

Kréta ap. > 4 -

5 9 . 9 0 0 Ft/fő-től

Rodosz a p . >4-

59.900 Ft/f6-tő

LAPCOM KFT.
DELMAGYARORSZAG KIADÓ
ÚJ PROJEKT ELINDÍTÁSÁHOZ
ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATOT SZERVEZ.
Szegedi munkahelyre a következő pozícióra keresünk

munkatársakat:

Tengerre vágyik? Mi egyszerre
kettőt kínálunk! - Spanyolország
La Manga a p > 4 - 5 4 . 9 0 0 Ft/íő-től
szállodában >4- 89.900 Ft/fő-től

ÉRTÉKESÍTÉSI
TANÁCSADÓ

Olaszország:
Bibione ap —— 8 . 3 0 0 Ft/fő-töl

H I I K X Dl A|ANlAIOK
Harkány 2 éj fp.

1 0 . 9 0 0 Ft/fö

Átrium Panzió

Gyula H Erkel 7 éj fp 38.900 Ft/»ő
Hajdúszoboszló
1 5 . 0 0 0 Ft/fő
Hotel Hőforrás 2 éj tp.
ÜdUiesi csekkjét 1 9 0 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!

QUAESTOR

TRAVEL

6720 Szeged, Kölcsey u. 11. I. em.
T e l . : 6 2 / 4 2 4 - 5 6 5 , 424-564

Elvárásaink:
• m i n i m u m érettségi bizonyítvány
• széles kapcsolat és ismeretségi kör, ill. j á r t a s s á g
tárgyalások előkészítésében és lebonyolításában
(A média területén szerzett tapasztalat előnyt jelent!)
• j ó k o m m u n i k á c i ó s és k a p c s o l a t t e r e m t ő k é p e s s é g
• j ó tárgyalókészség
• h a t á r o z o t t fellépés
• precizitás
• vállalkozói igazolvány

Hirdetését
70

postahivatalban
is feladhatja!

Ú j munkatársunkat:
•
•
•
•
•

versenyképes j u t t a t á s i r e n d s z e r
teljesítményarányos ösztönző rendszer
színvonalas (belvárosi) m u n k a k ö r n y e z e t
d i n a m i k u s , kiválóan m ű k ö d ő , fiatal csapat
és e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e k váiják.

Fényképes szakmai önéletrajzokat — motivációs levéllel - kérnénk a
kiadó címere szepl. 26-i lialaridovel eljuttatni „ERTF.KESITESI
I t.\ U V IDÓ"jeligére. Cím: 6720 Szeged. Stefánia 10.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BOHONYA FERENC
56 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 25-én, 14 órakor lesz az Algyői temetőben.
025UU35S Gyászoló családja, Algyő

halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, szeretett leányom, Édesanyánk
SCHIMANOVSZKY ROZÁLIA
élete 54. évében bekövetkezett korai halálát. Ezúton meghívunk szeretettel minden, gyászunkban osztozni kívánó ismerőst a neki szentelt engesztelő gyászmisére a Felsővárosi római katolikus plébániába 2003.
szeptember 23-án, kedden, 8 órakor.
Az őt gyászoló édesanyja és szerető gyermekei - kik emlékét szívükben
őrzik.
„.,.,.„
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy
SÁRI PÉTER
elfáradt teste életének 84. évében
megpihent. Temetése Szeptember
24-én, 14 órakor lesz a Szőregi temető ravatalozójából.
025,9,652
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
testvérem és nagynénink,
MÉSZÁROS JÁNOSNÉ
BÓKA JULIANNA

92 éves korában, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 25-én, 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben. Minden
külön értesítés helyett.
Gyászoló család
„95191691

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PAPP JENŐNÉ
SZABÓ MÁRIA
(Marika)
életének 83. évében elhunyt. Temetése szeptember 25-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
025.9.653
Gyászoló család
„Nem haltál meg, csak eltemettünk, akkor halsz meg, ha elfeledünk." Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Mély fájdalommal tudatom, hogy
TÚRÓCZKI JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Serháztér 6.
szám alatti lakos 85 éves korában
elhunyt. Temetése 2003. szeptember 23-án, 13 órakor lesz a
Kincses temetőben.
025.91613
Gyászoló unokája

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,
SZÁNTÓ FERENCNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Székkutas és
02519.100
Nagymágocs
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. CSENGERI LAJOS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
•••••••••••••••••••

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV. MUZSIK JÓZSEFNÉ
TÖRÖK ROZÁLIA
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló gondviselői I

LAJKO KÁROLY,

űjszegedi lakos 65 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26án, 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

'

MEGEMLEKEZES
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
DOBI L Á S Z L Ó
életének 80. évében, 2003. szeptember 15-én elhunyt. Búcsúztatása
2003. szeptember 24-én, 12 órakor lesz a szegedi Belvárosi temetőben.
A gyászoló család
„7919I9A5

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
SZŰCS JÁNOS,
volt budapesti lakos temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
025,90,76
Gyászoló család

•

HÉTFŐ, 2003. SZEPTEMBER 22.
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Szereti a komolyzenét í

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

DUGONICS TEJVIETO
P. I.-né jelezte, hogy Szegeden, a
Dugonics temetőben hónapok
óta n e m működik a kút.
TANKÖNYVEK
M. É. olyan szülő, akinek gyermeke kölcsönkönyvet kaphat az
iskolában. Mi lesz, ha az érettségire való felkészüléshez szüksége
lenne majd ezekre a könyvekre?
KIS GUCZI ORSOLYA
tanuló:
- Szeretem. Nyolc éve balettozom, ezért napi kapcsolatom van
a zenével. A ritmus az életem,
nagyon szeretek mindent, ami a
muzsikával kapcsolatos. Bármit
szívesen meghallgatok, nincs
igazából kedvenc irányzatom.
Szerintem a zenehallgatás az
egyik legjobb relaxációs forma,
kikapcsolja, megnyugtatja az
embert.

H0R0SZK0P

I

KOS: Nyújtózzon egy nagyot, aztán
ki az ágyból! Rengeteg mindent kell
ma intéznie. Egészen elfelejtette, hogy holnapra vendégeket hívott és még nem készült fel a fogadásukra.

I

BIKA: Nehezen állja meg szó nélkül, ha úgy hiszi, tudja a megoldást
mások problémáira. Kritikus hozzáállása
helyett a dolgok filozofikus szemlélete több
harmóniát hozhat magánéletében.
IKREK: Azok a házaspárok, akik
H l azonnal megbeszélik a nézeteltéréseket. ahelyett, hogy hagynák felhalmozódni, együtt maradnak. Feltéve, hogy kompromisszummal oldják meg a konfliktusokat.

I

RÁK: Hibát követ el, ha nem hajlandó felcserélni az állását egy jobban fizető posztra, mert meggyőződése,
hogy ez által a főnökét benne hagyná a pácban. Ilyenkor nagyon nehéz a döntés.
OROSZLÁN: Munkatársaival és
- szomszédaival felhőtlen a viszonya
ebben az időszakban. Igyekezzen megtartani ezt az állapotot a későbbiekben is. Rövidesen beléphet a nagy lehetőségek kapuján
is.

SKOBA DIANA
tanár:
- Zongora szakon végeztem a zeneiskolában, tehát gyermekkorom óta kapcsolatom van a zenével. Mozart a kedvenc zeneszerzőm, az ő műveit hallgatom legszívesebben. Ezekben a darabokban kellemes összhangban van a
ritmus és a hangszerelés. A zenét
hallgatni és játszani is nagy
öröm, csak ajánlani tudom mindenkinek.

ÁGOSTON ZSÓFIA
SZEGFŰ LASZLO
angoltanár:
polgármesteri
hivatal
dolgozója:
i - Igazi komolyzene kedvelő va- Sajnos ritkán van időm zenét gyok. Otthon ritkán tudok kedhallgatni, de szeretem a ko- venc időtöltésemnek hódolni,
molyzenét. Amikor tehetem, és I mivel a CD-játszónk nincs renvan a városban kedvemre való desen összerakva. Az autóban vikoncert, arra el szoktam láto- szont mindig komolyzenét hallgatni. Elsősorban Brahms és gatok, ez teljesen megnyugtat
Mozart zenéjét kedvelem. A közlekedés közben. A reggeli és
hétköznapok rohanása után jó ; délutáni csúcsforgalom alatt, enesténként egy kis muzsikával nek köszönhetően, én vagyok az
egyetlen nyugodt sofőr.
kipihenni a fáradalmakat.

P0STAB0NTAS

Téves arányok, avagy a fogyasztók
megkárosítása ?
Szeptember 17-én megjelent a lapban „Csak arányt
mér a költségmegosztó" című cikk szerzője matematikából valószínűleg nem jeleskedett! írása szerint nem, vagy alig befolyásolja a valós fogyasztást a
költségmegosztók nyári időszak utáni leolvasása,
mert „A nyári melegben ugyanis minden lakásban
közel egyformán párolog a készülékekből a folyadék,
így az arány ugyanaz marad." Ez súlyos tévedés, az
addig keveset fogyasztók, takarékoskodók jelentős
mértékű megkárosítása! Ugyanis az addig eltérő fogyasztáshoz egy közel azonos értéket hozzáadva az
arányok a takarékoskodók kárára változnak
meg:
matematikailag
a:b:c:...nem
egyenlő
(a+x):(b+x):(c+x)..., ahol az x a nyári közel azonos
párolgás mértéke, az a, b, c .... pedig a fűtési szezon
alatti párolgás! Kis értékű fogyasztáshoz ugyanazt az
x értéket hozzáadva az arány jelentős mértékben ráterhelődik a takarékoskodókra! Lehet, hogy a cikk
szerzője ezt Básthy Gábornak elhitte, de ez akkor is
hazugság! Az ügyben nem vagyok érintett, de a szándékos félrevezetésnek esküdt ellensége vagyok!
MATUSIK JÁNOS, SZEGED
•

Érdeklődéssel olvastam a szerdai újságban a távfűtés költségmegosztókkal kapcsolatos cikküket,
amelyben Básthy Gábor nyilatkozott. Állítása szerint teljesen mindegy, hogy nyár végén vagy a fűtési
szezon végén olvassák le a költségmegosztókat.
SZŰZ: Ha hajlandó lenne néha leSajnos Básthy Úr állítása valótlan. Ha jól működmenni a páijával sátorozni, szinte
nek a fent említett készülékek, akkor a téli időszakbármit elérhetne nála. Ne higgye, hogy a
ban a hőkülönbözetet kimutatják. Például ha valasátorozás maga a pokol. Kérje ki partnere
ki 20 C-fokra fűti fel a lakását, amíg szomszédja 30
véleményét a kozmetikumokról is.
C-fokra, akkor a különbözet 10 C-fók.
MERLEG: Ez a hét kedvező lesz.
A nyári időszakban valaki a panelház legfelső
¡Sikerekre számíthat a szerelemben.
emeletén 40 C-fokban él, míg a szomszédja egy légkondicionált lakásban kellemes 18 C-fokban. A
Ez a legjobb idő arra, hogy utazást tervezkülönbözet kiszámításától most eltekintenék.
zen, és új kapcsolatot alakítson ki! Mindent
Önök szerint ki fog többet fizetni? Lehet, hogy ezt
föltehet egy lapra, ezért kell bátorságot ven-

m
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NYILAS: Fontolóra vette azt, hogy
teljesen önálló kezdeményezéssel
álljon felettesei elé. Készüljön fel az elutasításra is, de legjobb, ha a siker tudatával áll
ki tervei mellett. Higgye el nyerni fog.

Í

BAK: Jó híreket hall. Végre az öné
az, amire annyi ideje vágyott és
amiért annyit küzdött. Most látja, hogy érdemes volt áldozatokat hoznia. Egy izgalmas személlyel találkozik, s jól elbeszélgetnek.
VÍZÖNTŐ: Családja környezetében
I sokszor önre hárul a békítő szerepe. Egyre kevesebb energiája van arra, hogy
megfeleljen ennek a szerepnek. Nem lehet
minden esetben megértő és erős.

is meg kellett volna kérdezni Básthy Úrtól. A fenti
példa mutatja, hogy igazságosabb lenne a fűtési
szezon végén leolvasni a költségmegosztókat. Nem
biztos ugyanis, hogy egy jobb módú ember kényelmét esetleg egy nyugdíjból élő idős embernek kell
megfizetnie.
B. Z., SZEGED
•

A Postabontás rovatban olvashattuk a kéttarifás
távhődíj-elszámolási rendszerről, illetve az ehhez
kapcsolódó kompenzációról. Ebben csak azt nem
hozták a közvélemény tudomására, hogy nem az
egyes fogyasztókat, hanem a házak összfogyasztását
veszik figyelembe. Előfordul ugyanis, hogy hiába fizet most valaki 20%-kal többet, mégsem kap kompenzációt. Ennek oka az, hogy ha a társasház az új
kéttarifás rendszerben - azonos fogyasztást feltételezve - összességében nem fizet többet 10%-nál, akkor nem jár a háznak, illetve a többet fizető lakóknak kompenzáció. A társasház szintjén kiegyenlítődnek a többletfogyasztások és takarékosságok, és
így a korábban takarékos lakók most rosszul járnak,
a túlfogyasztok pedig jobban. A rendszert „nagyon
jól" kitalálták, hogy minél kevesebb panelházban lakó fűtésdíját kelljen kompenzálni.
Én is részt vettem azon a gyűlésen, melyről Molnár Úr írt a szeptember 16-i levelében. Itt a résztvevők határozott véleménye az volt, hogy a kompenzáció nem megoldás (ami úgy sem megfelelő a fent
leírtak miatt), hanem állítsák vissza a régi rendszert, és mindenki annyit fizessen, amennyit fogyaszt. Még egy észrevétel. A Hőszolgáltató Kft. korábban az energiatakarékosság jegyében hirdette
meg „KERET" programját. Nos, az új elszámolási
rendszer ennek teljesen ellentmond, mert nem a
takarékosságra ösztönöz. A mai energiaszegény világban azonban ez helytelen.
NAGY FERENCNÉ, SZEGED

m

HALAK: Hivatás: nem találja az
egyensúlyt a külvilág és belső vágyai között, most nem érdemes nagy dolgokba kezdenie. Szerelem: partnerével nagyon megértik egymást. A következő hetekben mindent megoldanak együtt.

kérdésünk:

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

vel nem értünk egyet, de tudomásul vesszük. Azt azonban nagyon
szerencsétlen fordulatként értékelem, hogy ellenőrizetlen térinformáció legyen az alapja annak,
hogy munkájukat igényesen végző embereket megbélyegezzenek.
Többször ajánlkoztunk, hogy
szükség esetén házi vizsgát teszünk a fogadalmi templom
anyagából (ezt korábban hivatalos
vizsgabizottság előtt meg kellett
tennünk...), de nyitott kérdés maradt, hogy ki és milyen alapon
vizsgáztasson le bennünket.
JÁSZAY GYÖRGY
IDEGENVEZETŐ

Műemlék vagy nyilvános illemhely:
éjszakára az egyik (a Klauzál téri) kaput - hangsúlyozom csak éjszakára - az IKV lakattal bezárhatná.
Még annyit szeretnénk elérni, hogy a ház udvarát
rendbe tegyék, a kipusztult fákat, egyéb növényeket talajcserével is - pótolnák. Ennek most ősszel van az
ideje. A lakók az öntözést, locsolást továbbra is vállalják. Kérjük a Városképvédő Egyesület segítségét. Jó
lenne, ha megtekintenék a műemlékház megszépítésre szoruló udvarát.
A LAKÓK NEVÉBEN: T Ó T H BÉLA, SZEGED

IGEN
Az

SMS számlázása

NEM

normál tarifa szerint tortánk.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SZABÓ ZSÓFIA
Szeptember 15., 19 óra 54 perc, 2 4 2 0 g.
Sz. : Török Ildikó és Szabó László (Balástya).

PAPP LILLA
Szeptember 16., 2 2 óra 3 6 perc, 4 2 0 0 g.
Sz. : Huszka Margit és Papp János (Dóc).

SIPRAGA LUNA
Szeptember 19., 12 óra 0 perc, 3 3 4 0 g. Sz.:
Mezei Judit és Sipraga Igor (Tompa).

Aranyosmaróti Emőke és Mák Róbert (Kiskunmajsa).

BÁNFI JÁNOS ATTILA
Szeptember 21., 9 óra 2 0 perc, 2 6 5 0 g Sz.:
Daróczi Anna Mária és Bánfí János (Kistelek).

GÁBOR GRÉTA
Szeptember 19., 15 óra 5 perc, 3 5 3 0 g. Sz.:
Makai Tímea és Gábor László (Zsombó).

SZAMECZ MÁRTON

SZŰCS JÁNOS

Szeptember 20., 1 óra 14 perc, 4360 g Sz.:
Rutkai Edit és Szamecz Béla (Szeged).

Szeptember 19., 12 óra 5 perc, 3 7 4 0 g. Sz..Farkas Terézia és Szűcs János (Forráskút).

GARA BOGLÁRKA
JWERCÉDESZ

LACZKÓ LILLA ZSANETT

Szeptember 20., 5 óra 5 perc, 2 8 4 0 g Sz.:
Krekuska Ibolya és Gara Tibor (Sándorfalva).

Szeptember 19., 13 óra 2 0 perc, 3 3 7 0 g.
Sz.: Tóth Hédi és Laczkó Zsolt (Baks).

VAJDA JÓZSA

KOPCSEK DÁVID

Szeptember 19., 16 óra 2 5 perc, 3 6 2 0 g.
Sz.: Kovács Brenda és Vajda Péter (Szeged).

Szeptember 21., 0 óra 4 0 perc, 3 2 9 0 g. Sz.:
Dora Éva és Kopcsek Tamás (Mélykút).

VETRÓ JVIÁTÉ

MAKÓ
GYINICSÁN RÓBERT
Szeptember 19., 1 óra 30 perc, 2 8 5 0 g. Sz.:
Kiss Anita és Gyinicsán Sándor (Pitvaros).

Szeptember 19., 16 óra 10 perc, 3880 g.
Sz.: Karikás Katalin és Vetró László (Balástya).

GYURIS ZSÓFIA
Szeptember 20., 5 óra 15 perc, 3 9 4 0 g. Sz.:
Szekeres Éva és Gyuris István (Csólyospálos).

jebb csak nyelünk egyet. Az azonban sértő, hogy egy fantomra hivatkozva kirekesszenek bennünket a munkából. A csoporttal kialakított jó kapcsolat is megkívánja, hogy a saját idegenvezetőjük mutassa be az összes látnivalót. Megszoktuk, hogy munka
közben mások is csatlakoznak a
csoportunkhoz, mert kíváncsiak
az elhangzottakra és szívesen
hallgatják a bemutatót. Amit tehát több ezer elégedett turista elfogad és jónak minősít, az mind
kevés a dómban. Egyszerűbbnek
és korrektebb eljárásnak tartom a
munkavégzési tilalmunkat, ami-

A válasz: is is! A Széchenyi tér 15., illetve Klauzál tér
3. számú Kis Dávid-házról van szó. Műemlék azért,
mert a rajta lévő tábla ezt tanúsítja, éjjel-nappal nyitva tartó WC pedig azért, mert egyesek, főleg részeg
hajléktalanok ennek használják. Ez az illemhely
egyébként emberbaráti, mert használatáért fizetni
sem kell. A ház lakóinak a WC-ként való hasznosítás
nincs ínyére és a takarítónőnek sem a mocsok, a
szenny eltávolítása a kapuk aljából. Ez megalázó
munka. Valamilyen megoldást jelentene, ha legalább

Szereti-e
a komolyzenét?

Kell-e autómentes nap?

Kirekesztve, egy fantom miatt
Érdeklődéssel olvastam a Turistáknak pénzért, híveknek ingyen
című cikküket. Az említett történet igen nehezen hihető, mivel
egyrészt ilyet idegenvezető nem
mondhatott, másrészt napjainkban egyre érzékenyebbek vagyunk
a kapott szolgáltatás minőségére.
Ezért egy botrányosan viselkedő
idegenvezetőt a saját csoportja
sem fogadna el, de hangsúlyozom: az említett mondat közelebb áll a rágalomhoz, mint az
igazsághoz. Az is nehezen kezelhető, hogy vizsgázott és gyakorlott idegenvezetők nem dolgozhatnak a dómban, de erre legfel-

SEBESSÉG
D. Péter javasolja, hogy a Körtöltés utcában fekvőrendőrrel lassítsák a forgalmat, mert sok arra
a gyorshajtó és a gyermek is.

Mára kérdeztük:

Következő

nie.
SKORPIÓ: Reméli, hogy képzettI ségét, szakmai hozzáértését munkájában való szívósságát főnökei megfelelően értékelni fogják. S ha ez - mint olyan
gyakran - mégsem történik meg, nyel egyet
és megy tovább.

PANNON G S M

Akkor kell majd megvennie? Ezt
hívják támogatásnak? B.-né is
hasonló véleményt fogalmazott
meg és igazságtalannak tartja,
hogy egyik intézmény megveszi
a könyveket a diákoknak, a másik pedig csak kölcsönbe adja.

OLÁH ZSÓFIA
TÍMEA
Szeptember 19., 2 óra 0 perc, 2 8 0 0 g. Sz.:
Bite Tímea és Oláh József (Makó).

OCSOVSZKI ÁKOS

GYÖRGY LUCA

Szeptember 19., 19 óra 3 5 perc, 2 6 8 0 g.
Sz.: Joó Judit és Ocsovszki Imre (Deszk).

Szeptember 19., 21 óra 5 0 perc, 3 1 1 0 g
Sz.: Vilmányi Kiss Klára és György József
(Makó).

MÁK FRUZSINA ANNA

Gratulálunk!

Szeptember 20., 9 óra 0 perc, 2 9 8 0 g. Sz.:

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
Ma a balesetet szenvedett személyeket
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
s.o.s.
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyerA telefonszám díjmentesen hívható a megye
meksérültek és gyermeksebészeti betegek
egész területéről 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .
osztályán történik.
LELKISEGÉLY-

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel: 5 4 7 - 1 7 4 . Csak sürgős
esetben!
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Az évadnyitón Agárdy Gábort és Avar Istvánt ünnepelte a közönség

Márai a színpadon is siker

A vádlott és a vádló: Agárdy Gábor Konrád, Avar István Henrik szerepében.
Óriási sikerű vendégjátékkal indult az évad
a Szegedi Nemzeti Színházban: A gyertyák
csonkig égnek című Márai-regény színpadi
adaptációját a Pesti Magyar Színház előadásában, Agárdy Gábor és Avar István
főszereplésével láthatták azok a szerencsések, akik időben gondoskodtak belépőjegyről.
Márai Sándor 1942-ben megjelent regényét
az író stílusművészetének remekeként tartják számon. Noha a dialogikus fejezetek túlsúlyban vannak benne, A gyertyák csonkig
égnek mégsem kiált színpad után. A befutott
drámaíró és dramaturg, Pozsgai Zsolt vállalta
az adaptálás kényes feladatát, akinek sikerült
a két főhős párbeszédébe sűríteni Márai filozofikus mélységű gondolatait a barátság, a
hűség és az árulás örök kérdéseiről.
A produkció díszlettervezője, Szlávik István jó érzékkel néhány történelmi hangulatot árasztó jellegzetes bútorral, zongorával,

MTI-fotó

duruzsoló kandallóval, két hatalmas barokk
ablakkal varázsolta a színpadra a történet
színhelyét, a tábornok kastélyát.
A két főszerepre á rendező, Iglódi István a
magyar színművészet nagy öregjeit, Agárdy
Gábort és Avar Istvánt kérte fel, akik számára színészi jutalomjátéknak bizonyult Konrád és Henrik megformálása. Hogy mi a titkuk? Mitől jó az előadás? Nincs titok, mindketten egyéniségek és mesterei a hivatásuknak. Hallatlan koncentráció, hibátlan beszédtechnika, tökéletes ritmus-, arány- és
stílusérzék, és megszületik a csoda. Persze az
sem árt, ha a szöveget Márai írja, és telve van
feszültséggel, szuggesztív erővel. Már az
alapszituáció is érdekes: két testi-lelki jó barát negyvenegy év múltán találkozik és végigbeszélget egy éjszakát. A közönség figyelme a
tömény szöveg hallgatása közben sem lankadt, pedig nem volt látványos színpadi akció, legfeljebb verbális akrobatika. A régi lelki
sebei, felesége elcsábítása és egész tönkre-

ment élete miatt először sztoikus nyugalommal, majd kirobbanó indulattal vádlóként
fellépő Henrik tábornokot Avar István úgy
keltette életre, hogy közben egy elmúló, széthulló, eszményi, etikus világrendet is megjelenített. Agárdy Gábor nyolcvanegy évesen is
könnyed eleganciával adta a világpolgárrá
lett megvádolt Konrádot, apró gesztusaival,
türelmetlen ujjfutamokkal, szemöldökráncolással, elfojtásokkal és heves kitörésekkel
képes volt valami lényegit elmondani a figuráról.
A darab végén, amikor a gyertyák már
csonkig égtek, és a főszereplők néma kézfogással, egymás előtt lassan, mélyen meghajolva szótlanul elbúcsúztak, igazat adtunk
Márainak: az élet értelme nem más, csak a
szenvedély, mely egy napon áthatja szívünket, lelkünket és testünket, s aztán örökké
ég, a halálig. Akármi történik is közben. S ha
ezt megéltük, talán nem is éltünk hiába.
H. ZS.

Kedvezményes készülék
a Horizonton I

Önvallomás G-ben
írott szonátákkal
Schiff András (képünkön) a világ élvonalbeli zongoristái között is az egyik legmélyebb, legszabadabb zeneiségű előadóművész. Felfokozott várakozás
övezte a zsinagóga felújítását
támogató szegedi hangversenyét, amelyet kivételes zenei
eseményként értékelhetünk.
Pedig ezen az estén „nehéz" volt
a helyszín: a zsinagóga akusztikája teljesen más, mint egy koncertteremé. Am a művész olyan
hihetetlen pontossággal fordította a hangzásbeli hátrányokat az
előadás javára - azzal például,
ahogy hosszan-hosszan engedte
lecsengeni az egyes részek záróhangjait, vagy az átszellemülten
finom hangszínekkel, amelyeknek a feldúsítását az akusztikára
bízta -, hogy úgy érezhette a közönség: a klasszikus zongorazenének ez a tér is természetes közege lehet.
A műsorválasztás szinte önvallomás-szerű volt; ezek az
1800 körüli, G-ben írott szonáták mind bensőséges hangvételű,
„maga elé dúdoló", filozofálgató
karakterűek (többek között a sok
ismétlés és az „álló" harmóniák
miatt) és ez a vonásuk ma este
magától értetődő zeneiséggel
domborodott ki.
A legelső leütött hang hasonlíthatatlan színe az első percben
elkápráztatott, és bár a hatás
részben köszönhető a művész saját zongorájának is, valószínűleg
nagyobbrészt a hihetetlenül kifinomult akusztikai érzékének.
Haydn kevés moll szonátájának
egyike a g-moll, amelynek nyitótétele egy rövid dallamfordulat
állandó ismételgetésével ér el különleges hatást - a fülünk hallatára bomlott ki a darab cizellált
zenei formája.
Az op. 3l-es Beethoven mű az
újító szonáták időszakából való,

de azért Haydn és Mozart stílusára is utal benne a szerző. Az ismétlésekben, „becsapásokban",
változatokban rejlő vicceket finom humorral, a szélesen kibomló dallam tanácstalan elkomorulásait pedig elgondolkodó
bölcsességgel tolmácsolta Schiff
András.
Hosszú ideig benne lebegni egy
„álombeli" hangzásban, majd
azután durván a földre rántatni szinte ez a dramaturgia fogalmazódhatott meg az emberben
Schubert G-dúr szonátája hallatán. Mégis, úgy érezhettük Schiff
András előadása alatt, hogy éppen ezek a meseszép világok, álmok az igazak.
A szűnni nem akaró tapsot
megköszönve a művész két ráadást is játszott. Schubert impromtu-je után a kis, f-moll Moment musicaux a leginkább ideülő záró „zenei pillanat" volt
ezen a feledhetetlen koncerten.
ILLÉS MÁRIA
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Nyílt hétvége: szeptember 2 7 - 2 8 .
Az ótwonoí. I

A készülék ki jelzőjén látható kép csak illusztráció. Ajánlatunk kétéves előfizetői szerződés
aláírása esetén érvényes. A részletekről és a további ajánlatokról érdeklődjön bemutatótermeinkben (Szeged, Széchenyi tér 2/A; Szeged, Kárász, utca 16.) vagy hivatalos viszonteladóinknál országszerte! A készülék csak Pannon GSM SIM-kártyával használható.
Ajánlatunk 2003. szeptember 19-től az akciós készlet erejéig tart. Pannon GSM nonstop
információs vonal: 173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200). Készülékes csomagjainkat már honlapunkon, a PannonNetShopban is megvásárolhatja, www.pannongsm.hu
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Korszerű technológiát
meghonosító építőipari

Bútor

társaság keres d i n a m i k u s a n

Egészségügy

b ő v ü l ő csapatába

Egyéb
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STATIKUS
SZERKESZTŐ

Elveszett
Építési telek

munkatársat.
Feladata: acélszerkezetek
számítógépes tervezése.
Elvárások: magasépítő
technikusi vagy főiskolai
végzettség, elkötelezettség
a minőségi munkavégzés
iránt, számítógépes ismeret.
Számítógépes tervezési
gyakorlat (Xsteel),
ill. nyelvtudás előny.
Amit kínálunk: versenyképes
juttatási rendszer, szakmai
fejlődési lehetőség, kreatív,
kihívásokkal teli munka.
Amennyiben felkeltettük j
érdeklődését, várjuk y
fényképes szakmai
8
önéletrajzátjelentkezni lehet: levél:

Építőanyag
Garázs

m

Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
Háztartási gép
Hirdetmény

ül

Kieg. munkát kínál

EB

Lakásfelszerelés

Könyv
Közlemény
Mezőgazdasági gép
Motorkerékpár
Növény

EH! O k t a t á s t

vállal

Pénz, értékpapír

ü

ALUKONSTRUKT KFT.
6728 Szeged. Budapesti út 8.
e-mail:
jozsa.erno@alukonstrukt.hu,
mobil: 06-30-294-52-16.

Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás

Magas kereseti
lehetőséggel,
;
azonnali belépéssel, l
állandó vidéki munkára
nagy gyakorlattal
rendelkező

Tanfolyam
T á rs k ő z v e t i t é s
Üzlethelyiség
1

A l b é r l e t e t keres

AUTÓDARU
KEZELŐ-VEZETŐT
felvételre keresünk.
Érd.: 62/405-009.
62/465-585

Belvárosi vagy
v á r o s k ö z p o n t h o z közeli,
t é g l a é p í t é s ű , jól
felszerelt, igényesen
berendezett

• garzonlakást 4
keresek.
FELTÉTEL: parkolási
lehetőség zárt udvarban,
vagy garázsbérlési lehetőség.

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

2

DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft.
teljes körű gazdasági
tevékenységének
elvégzéséhez önálló,
gyakorlattal rendelkező

vezető könyvelő

í

c

munkatársat keres.
A munkakör
2003. október 15-től
tölthető be.
Jelentkezési feltételekről
érdeklődni lehet
dr. Hajnal Imre
gazdasági vezetőnél, s
06-30-565-18-65.
I
A jelentkezéseket
S
2003. október 10-ig
fogadjuk.

Állást k e r e s

• ÉPÍTÉSZTECHNIKUS
munkát keres nagyobb építkezések. társasházak művezetésére. Szeged 20/47837-94. (25090485)
3

Á l l á s t kínál

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"

Újszegeden, ill. az algyői
úton lévő kertészetünkbe
keresünk
FŐFOGLALKOZÁSÚ
DOLGOZÓKAT
paradicsomtermesztésre
és gerberakultúrába,
továbbá

Újszegedre keresünk
VÍZVEZETÉKSZERELŐT.

jeligével a 2040 Budaörs,

Gyár u. 2. címre, ill.

kishalmlb@beltex.hu

I

e-mail címre.
2
Határidő szeptember 25.
Szakképzett. Idegen nyelvet beszélő

FELSZOLGÁLÓT
keresek hosszú távra

a „Régi Híd" vendéglőbe.
Jelentkezni a 62/420-910-es
telefonszámon lehet.

«

Érdeklődni:

06-30/9-680-977,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

S

^jte^lOJraJtijzötL^
m A DR. Waltner Károly Otthon (Szeged, Agyagos u.
45.) felvételre keres szociális ápoló-gondozót. Érd.:
62-480-780/13
mellék.
(25191695)

MACZKÓ
RMAK
nagyon sok
boldog szülinapot
kívánunk!
Felesége, lányai,
fia, veje
és unokája

PALYAKEZDOK,
FRISSDIPLOMÁSOK,
FIGYELEM!
A Zepter International
szegedi régió központja
felvételt hirdet különböző^
munkaterületekre,
5
európai uniós fizetesert. £
Jelentkezni interjúra a következő
telefonszámon lehet:

62/555-142,
62/555-143.
Munkanapokon: H-16 óráig

• A WORKLINE MAGYARORSZÁG bedolgozókat keres otthoni, kézi-, illetve papírmunkák elvégzésére. Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk. Cím: 1032 Budapest, Kisoelli u. 76. Érdeklődni telefonon: 1-240-7424, 30-594-08-47. (25191568)
• ALKALMI munkára rakodókat keresünk. Jelentkezéseket "Vámáru 025191589"
jeligére Sajtóházba kérjük.
(25191589)

• AUSZTRIAI munkalehetőség mindenkinek! Nyelvismeret nélkül is! 06-20/3188405. (25191308)
• AWI kombinált hegesztőket, csőszerelőket és lakatosokat keresünk. Érd.: 0620/994-51-68, 06-20/91038-67. (25090503)
• AZ SZTE Neurológiai Klinika szakképzett ápolókat
keres folyamatos munkarendbe. Bérezés Kjt. szerint.
Jelentkezés: új klinika, V.
emelet 574. szoba, vagy
telefonon 62/545-369 számon, hétköznap 9-13 óra
között. (24988289)
• BIZTONSÁGI őröket keresünk objektum őrzésére,
hódmezővásárhelyi munkahelyre, 24-48-as munkarendre.
30-205-61-91.
(25191455)

• BIZTONSÁGI őröket keresünk azonnali kezdéssel,
szegedi területre, telephelyőrzési tevékenységre. Vállalkozói igazolvány megléte
előny! 62/467-869. (25191736)
• BÚTORGYÁRTÓ cég
asztalosokat és betanított
munkásokat keres. 20-3929-205 (Szeged). (25090380)
• CO HEGESZTŐKET, lakatosokat keres Szőke Fém
Kft. hosszú távú munkára,
azonnali kezdéssel. Szállás,
utaztatás megoldott + napi
előleg. Munkarend 12 óra,
sok túlórával 470-500 nettó/
Óra. 70/5596-477. (25191164)
• 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)

• FIATAL, önállóan dolgozni tudó, víz-, gáz-, fűtésszerelőket keresek Szegedre, 70/544-0578. (25191001)

• FELVÉTELRE keresünk
villanyszerelőket, lakatosokat, lehetőleg 1-2 éves
gyakorlattal. A jelentkezéseket várjuk h.-p.-ig, 15-16
óra között a 06-30/4758213 telefonon. (25089984)

• POLGÁRI szolgálatost
(aki így szeretné letölteni a
katonai szolgálatát) keres
iskola érettségivel, könnyű
kisegítői munkára. Érd.: 62459-563-as telefonszámon.

• HÉT fő vállalkozói szemléletű munkatárs kerestetik
magyar tulajdonú rt.-be.
Másodállásban is végezhető, humán tevékenység kiváló csapatban, kiemelt jövedelemmel. Információs telefon: 20/965-1127.(25191622)

• SZEGEDI nagykereskedés keres FELSŐFOKÚ MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ, tárgyalóképes
munkatársat.
Fényképes
pályázatokat
"Pályakezdő
is
lehet"
025191598 jeligére a Sajtóházba várjuk. (25191598)

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

• SZEGEDI székhelyű villamos szerelőipari cég felvételre keres erősáramú villamosmérnököket
tervezői
munkakörbe. A jelentkezéseket várjuk h.-p.-lg, 15-16
óra között a 06-30/4758213 telefonon. (25089970)

(25191459)

• KÉPZÉSEKKEL foglalkozó alapítvány ifjúsági munkában, non-profit területen
járatos, önálló munkavégzésre képes, 24-36 év közötti, angol vagy német
nyelvtudással,
jogosítvány
nyal és számítógépes ismeretekkel rendelkező diplomást keres. Fényképes
szakmai önéletrajzokat a
Nagyító Alapítványhoz (6722
Szeged, Kossuth L. sgt. 29.
2/210.) szeptember 25-ig
kérnénk eljuttatni. (25191697)
• KÖTÉSZETI dolgozót keresünk. Érd.: 06-30/9455177. (Szeged). (25191800)
• MULTINACIONÁLIS vállalat direkt eladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és szegedi
munkahelyekre, 300.000 Ft
jövedelem mellett. Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten belül, az
Ahico Alig Life 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 27. címre várjuk SMJ9 jeligére.
(25191145)

• MULTINACIONÁLIS cég
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.
(25191361)

• MUNKATÁRSAKAT keresünk otthon végezhető
munkára. Felbélyegzett válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk! GIL Bt. 8800
Nagykanizsa, Miklósfa u. 11.

(24887423)

• MŰKÖDŐ hálózattal rendelkező társkereső klub, és
társ- és házasságközvetítésben szívesen dolgozó,
kiemelkedő beleérző képességgel rendelkező, egyéni/
társas vállalkozó partnerekel
keres. Számítógép- és internet-hozzáférés szükséges. Telefon 06-27/501740, 06-20/251-02-63. Emall: info@sissy.hu. (25191729)

FEKETE
LÁSZLÓKÉT,
34.-ben,

születésnapján
köszönti:
apraja-nagyja

10

Csempecentrum
Szeged, Bérkert u. 129.

Tel 62-439-025

• TERÜLETI képviselőket
keresünk az ország területére, új termékcsoport bevezetéséhez, értékesítéséhez. 06-30/203-4720, 0620/344-3093. (25191368)
• VAGYONVÉDELMI rt
személy- és vagyonőr Igazolvánnyal, rendezett kamarai tagsággal rendelkező
munkavállalót keres hódmezővásárhelyi, valamint fegyvervizsgával és jogosítvány
nyal is rendelkező munkavállalót szegedi munkahelyre. Előzetes jelentkezés
munkanapokon 8-16 óra
között telefonon, a 62-474082-es számon. (25191292)
• VASALÓGÉPEN (henger)
dolgozó, gyakorlott személyt
felveszünk mosodába, 62/
488-940. (25190985)
• ÉLELMISZER-ELADÓ
szakképesítésű munkatársat
keresünk Szeged-alsóvárosi
üzletbe. 62-487-380 hétköznap. (25191317)
• ÉPÍTŐIPARI kft segédmunkásokat alkalmaz. Jelentkezés munkanapokon 716 óra között. Szeged, Ösz
U. 43. szám. (25191025)
4

m DACIÁT, ARO dízelt vásárolok 0-20 évesig. Érdeklődni lehet: 06-20/357-4511, 1/313-17-64. Budapest.
(25191392)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410(24887927)
• FORD Mondeo 1.8i 16V
GLX 1998. 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák, ABS, légkond., riasztó, el. abl., hifi,
kp. zár, ködlámpa, alufelüi
új gumikkal + téli gumigarnitúra acélfelnivel, Mo.-I
szervlzkönyves,
sérülésmentesen, kifogástalan állapotban,
magánszemélytől
eladó. Hitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (25191771)

5

Bútor

• ANTIK BÚTOROK; RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24888000)
• ANTIK bútorok, régiségek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24887713)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. 62-489603. (24887798)

6

• Pénzügyileg a legjobb ajánlatok,
gyors, bürdkráciamentes
ügyintézés
• Jövedelemigazolás, kezes nélkül
• Halasztott fizetési konstrukciók,
alacsony kamatok
Iroda: Hódmezővásárhely, Garay u.

• SZEGEDI hamburgerezőbe keresek fiatal lányokat
300 Ft/óra. 62/327-297, 0670/503-9741. (25090662)

14. Tel.: 62/221-445.30/365-8917.

z ^ T

Egészségügy

• ALKOHOLLAL kapcsolatos problémák hatékony
megoldása bentlakásos kezelőprogrammal - Budapesten. Félút Centrum. Tel.:
06-1/258-68-78. (25090475)

- 5 0 %

engedménnyel

Előjegyzés: 06-30-5752-529

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS
Telefon: 62-464-014, 464-020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

11

Garázs

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ¡II. a Slk
Sándor utcában 14-15,7
nm-es, udvari garázsok eladók, 1,4-1,6 M Ft-ért,
555-821,
70/3121-914.

• J j T a p p ^ ,

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely

építéséhez

is hozzájárul

10-Ft-taI.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
II»98006-06289010-10000001
19

1 2

ÁLLÓLÁMPÁK

FÉL ÁRON
halogén

Gépjárművezető-képzés

állólámpa

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít szeptember 25-én, igény szerint
délelőtti órákban is. Szeged,
Tisza L. krt. 62., 62-424-

39 750 Ft helyett

19 800 Ft
3 színben
(Eglo Lux termék)

025. (24988855)

Otthon-Lux

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24887970)
13

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24888010)

• HAGYATÉKOT leiszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged
(24887715)

1 4 H á z t a r t á s i gép
• FÜSZERDARALO (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)
Hirdetmény

• A MAROSLELEI ÁMK a
2001. évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ot,
254.384 Ft-ot számítógépes
szolgáltatás világháló működtetésére fordította. Adószám: 15357009-2-06
Maroslele. (25191623)
1 6 Kieg. munkát kínál

Egyéb

Dózsa u. 4.

20

17

V A S A K 20-400
S62/541-770

6 1 29. (25191648)

• SZÁRZÚZÓ vízszintes
tengelyű (1,5-2,7-4,6 m)
közvetlenül a gyártótól, SAPARD-támogatással is! Érdeklődni
20/9360-125-ÖS
telefonon, Abony. (25191705)
21

Motorkerékpár

• PUCH Maxi S, 50 köbcentis, ezüstmetál színű kismotor megkímélt, kiváló állapotban eladó. Irányár: 50
E. Ft. 62/210-726, Makó.

(24989062)

22

Növény

• FŰSZERPAPRIKA felvásárlását a Hamar Gabriella
Paprikafeldolgozó
megkezdte. Átvétel Mihálytelken,
fizetés helyszínen, azonnal!
Érdeklődni:
62/420-808.
(25090047)

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

Oktatást vállal

•SZAMITASTECHNIKA

magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:

06-30-2892-380

(Szeged) (25090125)

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322.

MAROSDCKfL>MPER

Mezőgazd. gép

• KEVESET használt, függesztett szárzúzó kedvező
áron eladó. 06-30-233-

(24988241)

M É R E T R E V Á G V A IS !

Lakásfelszerelés

(25191522)

• MINDENNAPI embereknek nem mindennapi kereseti lehetőség, pedagógusok, eü.-i dolgozók részére.
Tel.: 62-540-188. (Szeged).

Az
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadé nem
vállal

HIRDETÉSFELVÉTEL KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft. Temető sor 1. 62/259-058.

6772 D E S Z K .

Alkotmány u. 43.

18

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.

út 6.

EREDETISEGVIZSGÁLAT
(THG partner)

• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24887644)

23
7

Szeged,

Postaautó Kollégiumi

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62471-882, 06-20/3345-171,
Szeged. (25089710)

15

Autó

Finanszírozási
Tanácsadó Iroda
Hitelügyintézés
gépjarmüfedezetre,
S
akar 6 eves futamidőre. §
Új és használt autókat
g
finanszírozunk az ország
egész területén
10-20% önrész befizetésével.
M A G Á N S Z E M É L Y E K KÖZTI
A D Á S V É T E L N É L IS.

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

For Information, please call 6 2 / 5 5 4 - 4 0 2
Monday-Friday 1 4 - 2 0

.9

AcuraHolding Kft.

(25191797)

-12Hrsaweek
- outstanding salary

• A LEGKEDVEZŐBB feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű, km-megkötés
nélkül
bérautók.
Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap
kedvezmény, tel.: 06-30205-55-22,
62^452-266.

445-6000. (24988287)

(25191022)

• PÉKSÉGBE szakképzett
női-férfi péket felveszek.
20-9-580-151.
(Szeged).

Do You want a part time job
as a teacher in the area
of Kecskemet, Szentes and Csongrád?

(25089675)

• GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivo• SZOBAFESTŐKET kft
azonnal felvesz. 06-30- nás, súlyadó legkedvezőbb
943-8252, Szeged. (25191071) biztosítással. Csongrádi sgt.
64/b, 30-98-54-697. (Sze• TEHERGÉPKOCSI VEZE ged) (25190814)
TÖT keresünk B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, mini- • X RENT Autókölcsönző.
minibusz.
mum 2 éves gyakorlattal. Személyautó,
06-30/
06-30/279-74-37. Szeged. www.xrentauto.hu,

• SZEGED környéki vadásztársaság
gyakorlattal
rendelkező, hivatásos vadászt keres. Szolgálati lakást biztosítunk. Erd.: 0620/3623-762. (25191398)

Állást kínál

• AUTÓÁTIRATÁS leggyorsabban, blztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.

(24988285)

Építőanyag

TERRAKOTTA

2091. (25191467)

68 35. (24988976)

Do You Speak English?

szívből

• SZEGEDI székhelyű cég
keres 1 fó gyakorlattal rendelkező takarítónőt - amely
magába foglal bizonyos
hlvatalsegédl feladatokat is
felvételre. Jelentkezés
csak levélben, fényképes
önéletrajzzal. A referenciákat "Megbízható" jeligére az
alábbi
címre
kérnénk
küldeni az önéletrajzokkal
együtt: 6701 Szeged. Pf.:

• NEGYVENESEKNEK, ötveneseknek többféle munkalehetőség!
06-30/265-

Senki nem kérdezte akarsz-e megszületni,
i távozásról is más fog dönteni. De a közte lévő idő
i Te kezedben van.1 Ne hagyd veszendőbe menni.

a család

(25191587)

I

3

Lőrinc utca

(üzenetrögzítő is)

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

• FÉNYMÁSOLÓ szalonunkba gépkezelő munkatársakat keresünk max 25
éves korig. Feltétel: érettségi. Nyelvtudás előny. Jelentkezni fényképes szakmai
önéletrajz és a bizonyítványok másolatával a Jókai u.
T. sz. alatt, a Konica Digitális Fénymásoló Szalonban.
Jelentkezési határidő: 2003.
szeptember 30. (25191555)

Gratulálunk

, Algyő,

62/567-835

Apróbörze

Állást kínál
Autó

TELEFONOS

9

KAPCSOLATOK"

8

Megrendelhető telefonon:

o

62/271-407

I

Elveszett

• BÓRTOKOS kulcscsomó
elveszett
egyetem
környékén,
06-30/249-6669.
(25191769)

9

Építési t e l e k

• ÚJSZEGEDEN, a Marostői városrészen vásárolnék
társasház építésre alkalmas
telket. Tel.: 70/3121-914.

(25191515)

Közlemény

f —

~

A DEMASZ Rt. Makói Uzemeltetésvezetösége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Apátfalván 20 kV-os hálózat
átépítési munkái miatt
• 2003. szeptember 30-án, 8 érától 16 óráig Apátfalva. Dávidtanya
géptelepnél, valamint a Királyhegyesi úti tanyáknál és Magyarcsanád
község egész területén áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértését köszönjük.

A DEMASZ Rt. Makói Uzemeltetésvezetösége értesíti Tisztelt
^UUMSZÚNET Fogyasztóit, hogy Makón kábeltelevíziós hálózat kiépítése
7>
miatt
' 2003. szeptember 30-án és uktóber 1-jén, 8 órától 16 óráig szakaszosan az
Irányi utcában, a Munkácsy utcában, a Szív utcában és a Báró Jósika utcában.
Az Apaffy utcában, a Kálvária utcában 1. számtól 33. számig és 2. számtól 42.
számig, a Hajnóczy utcában 19. számtói 29. számig és 22. számtól 28. számig,
az (bolya utcában 1. számtól 13. számig és 2. számtól 12. számig. A Pipacs
utcában az 1. számtól 11. számig, a Béke parkban. A Józset Attila utcában 17.
számtól 33. számig és 40. számtól 54. számig, a Szép utca mindkét oldalán a
Kálvária utcától az Almási utcáig terjedő szakaszán. A Fűtő utcában a József
Attila utca és Szép utca közötti szakaszán, az Almási utcában 65. számtól 69.
számig és 58. számtól 64. számig. A Szentháromság utcában 1. számtól 41.
számig és 2. számtól 40. számig, a Kolozsvári utcában 2. számtól 20. számig
és 1. számtól 19. számig, a Késmárki utcán 3. számtól 15. számig és 2. számtól
10. számig áramszünet lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük.

Folytatás a 10. oldalon!

IV

•A
• AKCIÓS ü| típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603.
06-703168-817. (24887800)

Pénz, értékpapír
M I O K
kölcsön...::: Adunk...

Őszi tanfolyamok

Egyéni vállalkozásoknak,

• Virágkötő

kis- és közepes
vállalkozásoknak

• Kéz- és lábápoló,
mőkörömépítő

beruházási, fejlesztési
hitelek, operatív lízingek,
APEH-, TB-igazolás
nélkül, gyorsított

¡°

ügyintézéssel.

§

• Dajka
• Lakberendező

Tel: 06-70-269-91-14, 06-30-4569-257
E-mail venator@entemet.hu
kekpont@chello.hu

•Kereskedőboltvezető

j

T á m o g a t á s , részletfizetés,
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kiráu u. A 06-20/321 -44»
Régiségek

adókedvezmény!
IWagyar Iparszövetség
Oktatást Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/D.
Telelőn: 426-507, 425-596
E-atail: Ma@aiMuzag8d.he
AkkredHáctta szám. 0921

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vítrintárgyak, • ÉRETTSÉGIZETTEK!
szociális
könyvek vétele, teljes ha- Hétvégenként
gyatékok
leiszámolása gyermek- és ifjúságvédelmi
azonnali
készpénzfizetés- úgyintéző OKJ szakképzés
sel,
díjtalan kiszállással. indul Szegeden. Krúdy Bt
06-1-321-35-19, 06-30-9Szeged, Tisza Lajos krt 59
Körút Antikvárium és Ré- 405-389. (24887904)
giségkereskedés
62-315322, 30-9558-979 (24888011)
Számítástechnika
• RÉGISÉGEK vétele, 06•
SZÁMÍTÓGÉP
, MONI
62-322-914,
Szeged.
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17 TOR , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.
óráig.(23976964)
62-458-567
Szeged.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS (24988260)
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, leSzolgáltatás
het romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, toll—
• DUGULASELHARITAS
nemút, teljes hagyatékot
Azonnali fizetés, vidékre is 1000 Ft-tól, 1 év garanciádíjtalan kiszállás! 06-62- val! Szeged: 62-485-774
216-324, 06-30-383-7116, (24887787)
Szeged. (24887657)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
ÉRTÉKBECSLÉS; HAGY A
TÉKFELVÁSÁRLÁS. Uanza
Krűger Galéria, Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (25089673)
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk. 62/452-850. 0620/488-19-79,
Szeged
(25090373)

Tv-gyorsszerviz

Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással,
f Te-l.: 62492-606. egész héten
I 8-17 óráig. Tel : 70-531-1426.

WOMA

Ruházat
M \
Hrsújnll ánkfulrtlfl újra ívill a
lilHII (IPŐBIILT.
fífudkű íil krdArzií áron

férfi . \ai. m m - i
I Ifik ÉS PtIM I SIIK.s
lim:

S/J'ÍHI.

Mili S. «1.ÍÍ.

SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130
Ajtó-AMak

<

Diszkont
női-férfi szövetek
alkalmi anyagok
. muszlinok, selymek
> ukthóbbíui
m

Szeged,

J n | 0 J I Dugonics tér 1 1 .
1

Tel.: 5 4 0 - 2 5 0 .

Szakképzés

Szeged, Csongrádi sugárút 31.
(bent az udvarban)

SAJÁT GYÁRTÁSÚ
ablakok:

5 2 5 0 Ft-tól

beltéri ajtók:

9 5 0 0 Ft-tól

bejárati ajtók: 2 8 0 0 0 Ft-tól
valamint
- Schumacher: - 5 - 1 0 - 1 5 %
- Fenstherm m ű a n y a g : - 1 0 %
- Borovi és Velux nyílászárók
Nyitva:

h.-fl.: 9-17, szo.: 8-12

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
Telefon 62/466-356
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul
Szegeden.
Vizsgáztatás, valamint részlet- • BŐRRUHÁZATOK fesfizetési lehetőség. Tel.: 62- tése,
tisztítása,
bélés-,
544-179, 06-30-358-6664 zseb-, húzózárcsere. Tisza
Kovácsné (Ny. sz.: 07-Lajos krt. 36 Saru Cipöház0493-02). (24887613)
ban (Szeged) (24887684)

- Pü. és számviteli ügyintéző
OKJ 52 3432 0»

• ABLAK, ajtó szigetelése,
redőny, reluxa készítése,
javítása garanciával. 06-70/
2507-700. (25190973)

- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
Vizsgakedvezményekkcl
OKJ 54 3436 04
- Minőséghizt. felülvizsg.
és L OKJ 53 5401 05
- Tb. ügyintéző
s
OKJ 52 3435 05
- Tb. szakelőadó
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzésre sajál
vizsgáztatási jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami
díj 30%-a az adóból
visszaigényelhető!
A. sz.: 0036
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mércy u. 6/B.
Tel.: 62-420-652,
481-060

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged és
Csongrád megye Tel: 0630 9457 577 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)
• HŰTŐHÁZBAN hűtést
vállalok Tel : 06-20/5481884. (25190839)
• KERTSZERVIZ! Díszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása, sziklakert-, tóépítés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
06-30-9737-532. (Szeged)
(25090589)
• KÖLTÖZTETÉS, bútor
szállítás, bútor összeszerelése garanciával. 20-9975-271, Szeged. (25090317)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfúggöny, harmonikaajtó.
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401 318 62-555-796,
06-30-271-9697. (24887849)
• REDŐNY reluxa harmonikaajtó,
szalagfúggöny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakfordítás, 62 457 562, 30 94
36 411, TÖRÖK TIBOR
Szeged. (25089770)
• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged,Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.
(24989347)

• ÁRUSZÁLLÍTÁS, költöztetés. belső pakolás garanciával.
06-70/380-2350.
(24988888)
Tanfolyam
A Koch Sándor lödományos
Ismeretterjesztő Társulat
ősszel induló
OKJ-s tanfolyamai:
ADO TANFOLYAMOK:
- Humán cnntrolling
ügyintéző
- Környezel
és hirdrolechnológus
- Társadalombiztosítási
szakelőadó
I benne tb-ügyintéző)
- Logisztikai szervező
KÖZÉPFOKÚ KÉPESÍTÉST
ADO TANFOLYAMOK:
- Ingatlanközvetítő
(benne értékbecslés)
- Virágkötő
- Logisztikai ügyintéző
- Becsüs (festmény)
FX'.YÉB TANFOLYAMOK:
- 1 2 0 órás cigány
nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam
- 400 órás angol ELC
nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam
- 400 órás német ELC *
nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam
Munkanélküliek képzési
támogatási igényelhetnek.
RÉSZIETFIZETÉS
ÉS ADÓKEDVEZMÉNY.
Akkreditációv lajstromszám: 0040
OKÉV nyilvántartási sz.: 06-0039 02
TIT Szeged, Kárász u. 11.
Tel.: 62/426-429, 62/426-090

- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03

perfekt
K O
OVÁBBKÉPZÓ KFT
LÁP RUGTil KÍPVt

SIKERSZAKMÁK
ADÓKEDVEZMÉNNYEL!
A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- Kereskedelmi
menedzser
- Kereskedő-boltvezető
- Mixer
- Vendéglátó üzletvezető
- A B C eladó
- Ruházati eladó
- Pénztárgépkezelő
Munkanélküliek
\
képzési támogatást
í
igényelhetnek.
RÉSZLETFIZETÉSI ÉS
ADÓKEDVEZMÉNY!

Szeged, Deák F. u. 22.

HÉTFŐ, 2003. SZEPTEMBER 22.

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT
Reg. szám: 07-0134-02

Tanúsítási szám: 07-0041-02

SZAKKÉPZÉSEK,
2003. ŐSZ
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak
400 óra - 2 év
400 óra - 1 év
• Mérlegképes könyvelő
kiegészítő szakok
vállalkozási szak,
államháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
• Th-szakelőadó
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
• Tb-ügyintéző

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
Ismeretfelújító oktatása
Rés/Jetfizetési lehetőség,
szja-kedvezmény igénybe
vehető.
Szeged. Kossuth I.. sgt. 17.
Tel.: 62/542-500. 501.
A MF.tiBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!

• ANGOL/NEMET, beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
kezdőtől felsőfokig, vizsgáztatással Bábel Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2. 62-437522. (26191720)

^

• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől szombatonként Szegeden, a Széchenyi Gimnáziumban (Felső Tisza-pari
25 ), 62-475-574, 06-30628-7171. (26190885)
• 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. 060013-02. (25191538)
• LAKBERENDEZŐ TAN
FOLYAM indul szeptemberben. Kurzus Bt. OKÉV: 060090-02. Felvilágosítás: 62/
442-694. (25191200)

Tanuljon nálunk

I N G Y Ejfi-Nv!

Amennyiben még i||^reri^clke/ik
OKJ s/akkó*5^el.
most (aiH|gj00Éfe?scn
szerezheti meg ju útábhi képesítést:
sÉámvheli
- l o g i k a i ügyintéző
- marketing- és reklámügyintéző
A
állami normatív
táöáp*fcsal valósul meg. S
TjP^pfr in formáé ióért hívjon §
N
/ " S s bennünket!
S f 6 2 ) 421-26«
Szeged. Berlini k r t 16-18.

SZOFISZTIKA

« ^ s S S a oktatásszervezés
Biztos tudás, minőségi oktatás!

S Z E G E D központi területén,
autóval és tömegközlekedési eszközzel egyaránt
jól megközelíthető helyen (Rókusi krt. és
Kossuth L. sgt. kereszteződésében) KIADÓ:
- ÜZLET+IRODA+ RAKTÁR

HELYISÉG

100+50+550 m2
kamionnal való szállításra, rakodásra alkalmas
parkolóval
S Z E G E D Iparterületén,
jól megközelíthető helyen (Kereskedő köz)
IDŐSZAKOSAN KIADÓ:

jSP^gt SZOFISZTIKA

- 2 5 0 0 m 2 R A K T Á R H E L Y I S É G , egyben vagy
megosztva, igény szerint kapcsolódó irodahelyiséggel

é M M A

oktatásszervezés

Tanuljon a

Szofisztikánál!

Szeptemberoktóberben induló
OKJ-s tanfolyamaink:

- pénzügyi és számviteli
ügyintéző
- logisztikai ügyintéző
- TB-ügyintéző
- marketinges reklámügyintéző
- mérlegképes könyvelő
MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA
IGÉNYELHETŐ!
1
Kedvező ár. részletfizetés! s
Államilag elismert képzések
3098-os adókedvezmény
igénybe vehető!
Szeged, Berlini krt 16-18.
Telefonszám: (62) 421-260
Ny. sz.: (17-002+02
•
TANULJ olaszul a
szegedi olasz kulturális
központban! Tel.: 62/423-255
(24988437)

„Házaséletemet mentette meg a kezelés!"
.Reménytelen helyzetben, végső elkeseredésemben
Igy is történt: mára nemcsak a fájdalmak múltak el, de
mentem el Balogh Larissza természetgyógyászhoz, éppúgy,
a prosztatanagyobbodás is megállt, sőt: visszahúzódást mutatott az ultrahang. Azóta ismét boldog vagyok, mert
mint a többi beteg, akiről az újságban olvastam. Több mint
nemcsak egészségem, de házaséletem is épp olyan, mint
Jíz éve küszködtem prosztatagyulladással; nem is tudnám
már megmondani, hány antibiotikumkúrán estem ál, jégen."
nem beszélve a fájdalmas vizsgálatokról. Mindig ugyanaz lett a vége: amíg szedtem a gyógyszert, addig el voltam valahogy, de aztán újra visszajöttek a fájdalmak.
Mindez prosztatanagyobbodást okozott, és még negyvenéves sem voltam, de már műtéttel fenyegettek. Az áh
landó alhasi fájdalmak kisugároztak még a lábaimba is.
Már nem csak az ülés jelentett gondot, de a járás is. Családi életem Is tönkrement, mert a fájdalmak mellett potenciazavarok is jelentkeztek.

Balogh Larissza

• SZAMITASTECHNIKA
TANFOLYAMOK a MERLIN
Stúdiónál! 350 Ft/óra. Szeged. 62/424-314, 30/9073654, 06-0220-02. (25190853)
• ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál, szeptember 22-töl és 27-től!
www.sterlinghouse.hu.
Tájékoztatás és időpontegyeztetés:
62—424-766,
30-359-33-39.
(Szeged)
(25191828)

• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
06-30/93-83-377, Szeged
(25191582)
• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355,
Szeged.
(25090606)

Amennyiben
okból csalt késve iudta
rendezni,

Társközvetítés
• CRONOS, az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814,
06-20-433-9842. (24989020)

és ezért nébány lapszámot
nem kapott meg, kérésére az
elmaradt lapszámokat utólag
kiküldjük

Üzlethelyiség

TISZTELT
HIRDETŐINK!

SZOLARIUMSTUDIO
bérleti joga teljes
berendezéssel eladó.

Telefon: 06-20-9853-730,

30/9455-177.

|

• DEÁK Ferenc u. 24-26.
szám alatt található. 78 nmes üzlethelyiség kiadó 0670/313-8083,
Szeged
(25191524)
• SZEGED, Rigó u. 8/B
alatti. 32 nm-es orvosi rendelő eladó (üzletnek, irodának, lakásnak is alkalmas),
06-30-9587-614. (25191067)
• ÚJSZEGEDEN, a M;
rostéi városrészen induló
társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők Tel.: 70-31-21-914
(25191500)

INGATLAN BÖRZ

Internet: www.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805,
9-16 óráig.
Akkrcditációs lajstromszám:
(»10.
OKÉV nyilvántartási szám:
07-0065-02. —

(tizETtrrHMtxtfS)

Úgy gondoltam, ebben az életben már nem várhat rám
semmi jó. Sem dolgozni, sem hazamenni nem volt már
kedvem. Ekkor úgy döntöttem: én is Balogh Larisszától kérek segítséget, bár azt elképzelni sem tudtam, hogyan segíthet az én bajomon.
Kezdteti zavarom hamar elmúlt, amikor Larissza tapintatosan kikérdezett. Csak annyit mondott, megpróbál segíteni. De ez úgy hangzott, hogy mindjárt el is hittem: sikerülni fog. A mellkasomra tette kezét, s egy idő múlva
úgy éreztem, az egész testemet bizsergető melegség járja át, amely megszünteti a betegséget.

SPORTJA"

• ABLAKSZIGETELÉS garanciával. kiszállási költség
nélkül.
06-30/946-2562
Szeged. (24989254)

KFT.

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

DÉL

Érd.: 62/556-700 (H-P 8.00-17.00)

DR. SÁNDOR
ZSUZSANNA

IDebrecm-fthan u. sarak, új tarsastláz)

Újszeged, Aranka utcai,
4 szobás, kétszintes,
2 éves, igényes családi ház
kétállásos garázzsal,
parkosított kerttel ELADÓ.
Irányár: 34,9 M Ft.

Nyitva: hétfőtől csütörtökig: s
8-11,15-18
I
Telefon: 486-203
§

LIMIT KFT.
6721 Szeged. Jázsef A sgt. 2.
Tel.: 551-651. 30/299-3929.
30/853-8081

Lakások, magánházak közvettése.
ingyenes címfeíveteL

Debreceni u. 18/B. fszt 1.

AJÁNLATAINK
ÉL""
Síiíjszeged. Marostöi városrész
József Attila sgt. 72.
Sóhordó utca 9/a. sz.
Dankó Pista u. 3. sz.
szilléri sgt -i 69 nm-es.
• Csongrádi sgt.-i 53 nm-es
• Rókusi krt.-r 35 nm-es
• Boldogasszony sgt.-i
92 nm-es felújított
• Tápai u. 90 nm. 2003-ban átadott,
exkluzív kivitelezésű
• Fakopáncs utcai exkluziv kivitelezésű
• Bérkert utcai családi ház
Telek:
«
• Kertész utcai 2x607 nm-es
t
Üzlethelyiségek:
s
•József Attila sgt
• Fekete sas utcai 50 nm-es
• Dankó Pista u. 3.

SZEGED-BELVÁROSI
igényesen felújított
3
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkal
ELADÓ telephelynek,
irodának kiválóan alkalmas.
Érdeklődni a 30-9-658-200
as telefonszámon lehet.
Szegeden, az Ös a. 43. sz .
Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épüló
társasházakban LAKÁSOK.
GARÁZSOK, PARKOLÓK ELADÓK.
Részkén, a Rákóczi utcában épülő,
12 lakásos sorházban
,
LAKÁSOK ELADÓK
j
Érdeklődni telefonon történő :
időpont-egyeztetés alapján lehet
Ebe Ráz Kit. Szeged. Arany J. a. 7.
Tel.: 06-30-9-537-287

ÜGYVÉDI- ÉS HITELÜGYINTÉZÉS!

Panellakás

p j s z i i Invesl 2002

• SIHA közi, 2+2-es. erkélyes lakás ötszintes zárószintjén 5.950.000. 62-485208. (25191551)

872* Sergej. TeWklar e. I.
(tó)4.Vr-ééé. (Jé+T+ltfclM,

ATIRA KFT.
INGATLAN IRODA

Üvh.: Dr. Gémes Mihály
6724 Szeged, Árvíz u. 1/B
www.extra.hu/atirakft
TeL/Fax: 62/401-490 3
Ny : H.-P. 8-17-ig
í
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.

• SZEGED, Kossuth L. sgti, 69 nm-es, II. emeleti, háromszobás, felújított panellakás cseréptetős házban
eladó.
30/28-14-159.
(25191534)
• ÉPÍTŐ utcai, II. emeleti,
47 nm-es, erkélyes, felújított
lakás 6.800000 62-485208. (25191552)
• ÚJSZEGEDEN 45 nm-es.
erkélyes, XIV. emeleti lakás
bérleti joga 3.150.000 62485-208 (25191548)

Téglaépítésű lakás

TELJES KÖRŰ
INGATLANKÖZVETÍTÉS.
KERESÜNK:
ingyenes
nyilvántartással
lakásokat, házakat
közvetítésre.

Telefon: 62/313-117.
www.constans.ingatlanvilag.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
H„ Sz., P. 9-13. K.. Cs. 13-17.

SZEGEDEN,
A

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

lakópark jellegűen kialakított
Szeged belvárosában,
forgalmas helyen,
irodaházban

H éve működő

INGATLANKÖZVETÍTŐ K F l

Szeged, Jósika u. I.
/
, t ct.: De Talár Rozs?
( f í M f í ) BL Alapítva: 1990-hen.

környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők
2

135-205 E Ft/m áron!

1 0 és 1 3 n m - e s

Fizetés 201 ügyvédi letétbe,

irodák k i a d ó k .

a teljes vételár beköltözéskor.

Érd: 20-9428-227.

ügyintézés

Szeged-rókusi templom közeli,

Real Hungary Kft

Wjes körű támogatás,

Felvilágosítás:

6 szobás családi ház

3 garázzsal, 600 nm-es
telekkel, sok extrával,
2 családnak vagy cégnek is
kiválóan alkalmasan ELADÓ.
Irányár: 42,9 M Ft
1
Érd.: 20-97-60-785. 1

Magánház
• BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-0474. (25190788)
• SZEGEDEN vagy Makón
és vonzáskörzetében családi házat vagy lakást keresek Érd.: 06-30/406-8019,
Marik (25191711)
• SÁNDORFALVI, 100 nmes, 3 szobás ház 280 n-öl
telekkel 9.800 000. 62-485208. (25191544)
• ÖREG, kis ház eladó
Érd.:
Flódmezövásárhely.
Kisfaludy u. 114. (25191353
• ÚJSZEGEDEN űtszobás
magánház lakható melléképülettel. 945 nm-es lelken
eladó 34.000.000 Ft-ért.
Vajdáné, 06-30/406-8012
(25191329)
• ÚJSZEGEDEN, négyszobás családi ház pihenőkerttel,
garázzsal
eladó
33 000.000 Ft-ért. Vajdáné
06-30/406-8012. (25191391)
Szeged belvárosában
frekventált helyen, 8
földszinten, 270 nm-es 7

iroda kiadó,
részben vagy egészben.

(Pénzintézetnek is megfelelő).
Érd 2 0 - 9 4 2 8 - 2 2 7 .

M e g j e l e n i k m i n d e n hétfőn

Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu

Az Ingatlan
és a Jármű
rovatokban
javasoljuk
az IRÁNYÁR
feltüntetését.
• CSERZY Mihály utcai, 87
nm-es, igényes, III. emeleti
lakás 15.300.000. 62-485208. (25191547)
• SZEGED, Csaba u. 22.
szám alalti, új társasházban
86 nm-es lakás eladó. 17,5
M Ft. Érd: 06-30-9939558. (25090724)
• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen, a Körtöltés utcában októberi átadású, kulcsrakész, 140 nmes, tetőtéri, 3 szoba +
ebédlős lakás eladó 14 M
Ft-ért. 555-821, 70/3121914 (25191523)
• TERÉZ utcai, 45 nf + erkélyes, kétszobás, III. emeleti, igényesen kialakított,
társasházi téglalakás rendezett házban 9 900.000 Ftért eladó 06-30/576-9905,
Szeged. (25190824)

Információ:
Dani

Melinda

6 2 / 5 6 7 - 8 4 9

HÍREK, E S E M É N Y E K , E R E D M É N Y E K

Café 88

DÉL SPORTJA

Szalma
Emesével
és Tóth Gézával

m m ^ m m s s
AZ ÉLETÜNK

SZERKESZTI:

RÉSZE

A hajrában nyert
a bronzérmes Győr
GYOR—LISS-HNKC
32-24 (13-12)
NB l-es női kézilabda-mérkőzés. Győr,
1200 néző. Vezette: Kékes Cs„ Kékes R
Győr: Sirina 1 - Kovacicová 1, MÖRTEL
11 (3), VÉRTEN 3, DJOKICS 5, GÖRBICZ 6
(1), Juhász 3. Csere: Petróczi (kapus),
Jókai 1, Bódi 1. Edző: Róth Kálmán.
Liss-HNKC: PLOSINSZKAJA - Virág 5,
SZABÓ V. 5, PALARIE 3, Gaál 2, Jenőfi 3
(1), Baunok. Csere: Szabó K. (kapus),
Kocsis 1, Asztalos, NIKOLICS 5 (4), Bacsa, Kósa. Edző: Tamás Sándor.
Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/5.
Az eredmény alakulása, 5. perc-. 1 - 2 ,
10. p.: 5 - 5 , 1 5 . p.: 7-8,20. p.: 10-8,
32. p.: 1 5 - 1 2 , 4 5 . p.-. 2 0 - 2 0 , 5 1 . p.-.
26-22.

A legutóbbi fordulóban az a
Győr várt a Liss-HNKC-ra, amelyik idegenben 28-27-re megverte a Dunaújvárost. Igaz, a Dunaferr megóvta (döntés szeptember
26-án várhatói a mérkőzést - s
az újvárosiak ezen lépése a
szombati összecsapáson is „kísértett".
Vissza a Vásárhelyhez! A
kék-sárga klub újkori élvonalbeli történetében - mintegy évtizeddel ezelőtt a Porcelán már
szerepelt a legjobbak között - a
Rába-parti találkozók n e m sok
sikert hoztak. Az első év alapszakaszában 36-27-re, a rájátszásban pedig 31-19-re nyert a
zöld-fehér csapat, míg a tavalyi
pontvadászatban 2 8 - 2 6 lett a
vége. Ezúttal is a házigazdák
voltak az esélyesek, így Tamás
Sándor vezetőedző a tisztes
helytállást tűzte ki célul. Erre
az összecsapás előtt is felhívta
tanítványai figyelmét, s azt
mondta: a nyújtott produkcióból próbáljanak meg erőt meríteni a Békéscsaba elleni mérkőzésre.
A Vásárhely nagyon jól kezdett, ezzel alaposan meglepve a
Róth-lányokat - a 10. percben
5 - 5 állt az eredményjelzőn. Ebben az időszakban jól működött
a vendégek hatosfalas védekezése, Asztalosék megtalálták a győri támadások ellenszerét. A
Liss-akciók viszont hatékonynak
bizonyultak, s ennek köszönhetően a 24. percben ismét (a találkozó során már vezettek) Jenöfiéknél volt az előny, 11-10. A
szünetig hátralévő időben azonban fordított Róth Kálmán edző
együttese. A pihenő után is jól
tartotta magát a Vásárhely, a 45.
percben „egymás kezét fogták" a
csapatok, 20-20. A hajrára teljesen elkészült erejével a Liss, a játékosok felőrlődtek az 50 perces
kemény küzdelemben - szellemileg és fizikálisan is elfáradtak.

DIVAT
A győri Graboplast ETO KC
trénere, Róth Kálmán meccs
utáni nyilatkozata feltűnő
volt - az óvást fontolgatta.
Tamás Sándor, a Liss vezetőedzője - aki egyébként jó
szakmai és emberi kapcsolatot ápol vele - úgy vélte, ezzel
a Dunaferr SE-hez „szólt"
kollégája. A meccsen ugyanis
nem történt semmi kirívó.
Kíváncsiak voltunk a legilletékesebb magyarázatára is:
- Viccnek és üzenetnek szántam - mondta Róth. - A találkozónak ugyanis akadtak
olyan periódusai, amikor szoros volt az állás, sőt a Vásárhely
vezetett
is.
A
Liss-HNKC egy jól felkészített együttes, s játékosai
rendkívül lelkesen játszottak.
Erre mondtam, ha úgy gondolkoznék, mint az újvárosiak, akkor vereség, vagy döntetlen esetén, valami ürügyet
keresve, megóvtam volna a
meccset...

Az ebből következő labdaeladásokat, technikai hibákat a Mörtel, Djokics, Vérten és Görbicz
vezérelte Győr kihasználta, fokozatosan elhúzott és végül magabiztos győzelmet aratott.
Róth Kálmán: - A mérkőzésnek voltak olyan pillanatai, amikor magamban már az óvást fogalmaztam.
Tamás Sándor: - Az első félidőben az hittük képesek lehetünk a bravúrra is, de a hajrára
nagyon elfáradtak a lányok. Remélem, a következő
idegenbeli
meccs nemcsak 50 percig tart
számunkra.
További eredmények: Hypo
N Ö - F T C 2 8 - 2 5 (18-17), Debrecen-Vasas 2 5 - 2 2 (14-9), Kőbánya-Spartacus-Esztergom 28-27
(16-13),
Békéscsaba-Dunaferr
22-32
(10-12),
Cornexi-Alcoa-Vác 26-30 (12-12).

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
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SÜLI JÓZSEF •

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi Box Club versenyzői
Kiskunhalasra, a VII. Bács-kupa ökölvívógálára kaptak meghívást. A Tisza-partiak több
korosztályú sportolója is ringbe
. lépett. A gyerekeknél 4 6 kg-ban
Kakuszi Zoltán döntetlent játszott a kecskeméti Mészárossal, a serdülőknél ( 6 4 kg) Kakuszit Tibor is „ikszelt" a majsai

SZEPTEMBER

22.

A hatvanegy gólból negyvenet a Pick Szeged szerzett

A fiatalok vitték a prímet

- 1 123- 89 6
- 1 122-100 6
-

-

8 6 - 66 6

- - 88- 74 6
- 2118- 97 4
- 2 97- 97 4
- 2 96- 105 4
- 2 92-110 4
- 3 99-108 2
- 3102-112 2
- 3 84-110 2
- 4 85-122 0
IMRE PÉTER

PICK SZEGEDDIACELL-PECSI KK
40-21 (23-12)
NB l-es férfimérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.
Pick Szeged: Puljezevics - BERTA 7,
Laluska 3, EKLEMOVICS 5, Józsa M. 3,
ILYÉS 6, Vadkerti 3. Csere: PERGER (kapus), HABUCZKI 5, Oláh 4 (3), Halász 3,
Balázs, Mezei, Sutka 1. Edző: Kovács
Péter.
Pécs: Szabó-Kokas 3, SZAPPANOS 6
(l),Paitz 2, Kovács G. 2 (1), Kolsofszki 1
(1), Kovács Zs. 1. Csere: Balló (kapus),
LEHMAN 5, Radó 1, Császár, Péter.
Edző: Füzesi Ferenc.
Kiállítások: 10, ¡11.4 perc.
Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.
Az eredmény alakulása: 9. perc: 8 - 0 ,
15. p.: 1 4 - 3 , 2 5 . p.: 21 8 . 4 0 . p. :
3 1 - 1 4 , 5 1 . p.: 3 9 - 1 7 .
Az ifjúságiak összecsapásán a
hazai fiatalok megadták az idősebbeknek az alaphangot, hiszen 39-28-ra diadalmaskodtak. A felnőttek mérkőzésére
készülve meglepődve nézték a
drukkerek, hogy Noris bekötött
kézzel a csapattal melegít. Aztán a mérkőzés megkezdése
előtt már a sérült Maticcsal és a
pihenő Bajusszal együtt a lelátóról figyelte társai játékát. Nem
hiszem, hogy volt egy ember is a
csarnokban, aki ne a Pick győzelmére tippelt volna. A hazaiak
pedig ennek megfelelően kezdték a játékot, hiszen Eklemovics
vezérletével szinte megsorozták
ellenfelüket. A szerb válogatott
játékos nem csak gólokat lőtt,
de jól „osztotta" a labdát is, így
már hat perc elteltével időt kért
Füzesi edző. Szavai nem sok
változást hoztak a Pécs játékában, hiszen a fiatalokra épülő
Tisza-parti csapat szinte tetszés
szerint érte el góljait. A legnagyobb ováció természetesen Habuczki találatát kísérte, aki igen
aktívan vette ki részét nem csupán a védekezésből, hanem a
gólgyártásból is. így aztán a lelátón sokan azért drukkoltak,
hogy a félidőre meglegyen a Fotex által szerzett gólok (46-9) fele. Az utolsó másodpercekben

Darmuccsal.
Márta András a
kadettoknál (46 kg) kikapott a
halasi Kövestől, míg a junioroknál (64) Ruszkai
Balázs
döntetlent játszott, Bognár Gábor vereséget szenvedett a hazaik bokszolójától, Freitől. A
felnőttek között Oltványi Dávid remekelt 57 kg-ban, a jánoshalmi Kovács Gábort győzte
le magabiztosan.
A viadalon két különdíjat is
kaptak a szegediek, a legjobb felnőtt öklözőnek Oltványi, a legjobb serdülő versenyzőnek Kakuszi Tibor bizonyult.

Ilyés, csakúgy, m i n t Tatabányán, most is nagyon hasznosan játszott.
Laluska szerezte a 23. szegedi
gólt.
A második játékrészben is folyu t ó d o t t a macska-egér párharc.
A vendégek csak s u t i s z u szerepet kaptak a kitűnően játszó szegedi fiatalok jóvoltából. Kovács
edző pedig bátran küldte a pályára azokat a játékosokat, akik
rangadókon esetleg ritkábban
jutnak szóhoz. Oláh nem csupán
biztos kezű ítéletvégrehajtó volt,
hanem átlövőként is gólt szerzett. Többször is felcsattant a
vastaps, zúgott a lelátó, hiszen
mindenki a negyvenedik ulála-

tot várta, ami sajnos Vadkerti tévén csak a hatvanadik percben
született meg.
Kovács Péter: - Közönségszórakoztató és jó
támadójátékkal
nyertünk. Gondolva a csütörtöki
veszprémi összecsapásra elsősorban a fiatalokat
szerepeltettem.
Füzesi Ferenc: Csapatom
hatvan percen keresztül
küzdött,
de ennyire volt elég az erőfeszítésünk.
A további eredmények: Dunaferr-Fotex 26-35, Pestszentlőrinc
LER-Taubánya
28-28,
Százhalombatta-Győr
25-13,

n ^L Bralüj>nion
RENAULT

Fotó: Miskolczi Róbert

Nyíregyháza-Szigetvár
Csömör-Békés 30-30.
AZ ÁLLÁS
Í.Fotex
2. Pick Szeged
3. Nyíregyháza
4. Pestszentörinc LER
5. Dunaferr
6. Százhalombatta
7. Gyöt
8. Békés
9. Tatabánya
10 Csömör
11. Szigetvár
12. Pécs

5 53 3 3 33 2 1
3 2 4 2 3 13- 1
3- 1
3- 1
3- 3- -

m

33-29,

- 181- 104 10
- 105- 57 6
- 84 - 78 6
- 85 - 68 5
1 96- 78 4
2 94 - 94 4
2 65 - 76 2
2 72 - 84 1
2 68- 90 1
3 104-125 1
3 71- 98 0
3 51-124 0

Ginál lános már napok óta
szervezi az október tizennyolcadiki Sandefjord-Pick Szeged Bajnokok Ligája csoportmérkőzésre
a különbuszt. Jelentkezni a
30-555-0981 -es telefonon lehet.
SÜLI JÓZSEF

A Szeged élre ugrott a Szuperligában

Oktatott a Ferroép

Halason bokszoltak
OKOLVIVAS

2003.

KÉZILABDA

AZ ÓVÁS?

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. FTC
4
2. Dunaferr
4
3. Hypo NO
3
4. Gyér
3
4
5. Esztergom
4
6. Vác
4
7. Liss-HNKC
8. Köbanya-Spartacus 4
4
8. Debrecen
4
10. Cornexi-Alcoa
4
11. Vasas
4
12. Békéscsaba

MINDEN HÉTFŐN

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Ferroép-Szeged Szuperligás
férfi tekecsapata hazai környezetben lépett pályára. A bajnoki
címvédő Tisza-parti gárda a székesfehérvári Alba Régia együttesét fogadta.
A szegediek remek formában
játszottak végig, nem sok esélyt
adtak a vendégeknek. A két
együttes nem volt egy súlycsoportban, amit az is bizonyít,
hogy közel négyszáz ponttal
többet dobott a Ferroép, s a vendégek egyetlen pontot sem foguk.

A Tisza-partiak ennek a győzelemnek köszönhetően ismét
a tabella élére ugrottak. A csapat legjobbjának Fekete bizonyult, aki végig tanári módon
tekézett. Örömteli, hogy a
hosszú sérülése után visszatért
Bódi „Leves" is egyre jobb formában van, a válogatott tekés a
fehérváriak ellen a második
legeredményesebb pontszerzőnek bizonyult.
A következő fordulóban a szegedi együttes vasárnap Pápán
vendégszerepel.
FERROEP-SZEGED—ALBA RÉGIA 8:0
(3552-3154)
A szegedi pontszerzők: Fekete 629, Bódi 598, Karsai 593, Kiss 593, Mihajlovics
571, Bóta 568.
Ifjúságiak: Ferroép-Szeged-Alba Régia 1:3(978-1032)

A nUSrffkíMESI' Ingatlanbefektetési Szövetkezet
S éW9 áll ügyfelei szolgálafában az ország több pontján.
Ha Ön ¡N^dktteiésa JebsMaég iránt érdeklődik,
Éjj jjJííÉjj szeretne vásárolni
vagy nívós éftMéffilteikdtfkeres családi házához,
forduljon a H U H N I K I Ingatlanbefektetési Szövetkezet
munkatársaihoz, és érdeklődjön étatá akcióinkról is!
UoáohA: Szayed, Tiszti Lajos krt. 53. X: 06-62-542-465 « i i É p r t II.,
Retek u. 10. T.: 315-1311 - M * u » V I . , Podmanitzky u. 4.1: 475-0165 • M m « ,
Sít. Anno u. 55. T.: 06-52-534-816 • Sepw, Ötvösu. 6.T.:06-99-524-960 fm T i T j .
Aréna u. 4.1:06-94-500-523 »CyitSchweidelu. 15. T.: 06-96-542-168 TTj Ti i j|fl in i.
Szarvat u. 14. Tel.: 06-42-504-494 • f h t i l i . Szentpáli u. II. T.: 06-46-506-672 «
tiltiiliHnlii Ady E. u. 11:06-22-505-907 • Na* Kazinczy u. 3. T.: 0672-534-770

II.

• A

D É L

Először nyert a bajnokságban a Röszke

Ismét élen a Kiszombor

S P O R T J A »

Két mérkőzés - egy pont
LABDARUGÓ NB III
A labdarúgó N B III-ban a HFC a
90. percben m e n t e t t pontot
( l - l ) hazai pályán a Gyomaendrőd ellen, míg az Algyő vereséget (1-2) szenvedett a Nagykáta vendégeként.

íVtartonosi (7-sel) egy góllal vette ki a részét a kiszombori győzelemből.

LABDARUGÓ MEGYEI I. 0
A Kiszombor együttese továbbra is őrzi veretlenségét a labdarúgó megyei I. osztályban. Sim o n Szilveszter fiai a falunapon
arattak fölényes győzelmet. A
D e s z k gólgazdag meccsen nyert
Gyálaréten, míg a Röszke csapat Bordányban szerezte meg az
első g y ő z e l m é t .
TUDÓSÍTÓNKTÓL
TÁPÉ-TISZASZIGET 0 - 0
Tápé, 250 néző. Vezette: Mózes.
Tápé: Nagy - Zombori, Nyári, Gyimesi N.
(Csonka), Kiss, Lantos, Márki, Ábrahám,
Gyimesi R., Kelemen (Gyárfás), Papp.
Edző: Kozma György.
Tiszasziget: Kispéter - Zsótér, Mracskó,
N a © Sz., Puskás, Erdélyi, Tamás, N a ©
S., Jaksa, Miksi, Buknicz. Edző: Puskás
Tibor.
Kiállítva: Míksi
Jók: N a © , Nyári, Gyimesi N., ¡11. Kispéter,
Mracskó Buknicz.
Ifjúságiak: Tápé-Tiszasziget 1 1 - 1
BORDÁNY-RÖSZKE 3 - 5 ( 2 - 2 )
Bordány, 200 nézd. Vezette: Kószó. Bordány: Horváth - Mihállfy, Tóth (Bárkányi), Soós, Bálint, Fischer, Fiileki (Vass),
Deák, Szűcs, Vastag, Kádár. Edző: Vitális
Imre.
Röszke: Boga - Gerecz (Bozó), Kemenes, Gyányi (Tanács R.), Kovács, Takács,
Brinszki, Tanács A., Tóth (Holecska),
Szekeres, Süli R Edző: Gusztos Gábor.
Gólszerzők: Deák (2), Szűcs, ill. Tanács
A. (3), Bozó, Takács.
Jók. Deák, Fischer, ill. Tanács A., Brinszki, Süli P
Ifjúságiak: Bordány—Röszke 2 - 4
KISZOMBOR-BALÁSTYA 4 - 1 ( 1 - 0 )
Kiszombor, 500 néző. Vezette: Bartucz.
Kiszombor: Csehó - Kalmár, Fancsali
(Rácz), Csonka (Pataki), Szentmártoni,
Miklós, Martonosi, dr. Kránicz, Horváth,
Szabó (Papp), Szűcs. Edző:
Balástya: Tóth - Sejben, Szabó, Kiss,
Zombori, Kovács, Szélpál (Farkas Zoltán),
Bozó, Farkas Zoltán (Lippai), Pataki, Gémes. Edző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Martonosi, dr. Kránicz, Horváth, Szűcs, ill. Kovács (11-esből).
Jók: a hazaiaknál mindenki, ill. Zámbori,

Fotó: Gyenes Kálmán

Gémes, Tóth, Kovács. Ifjúságiak:
Kiszombor-Balástya 4 - 4

lfjúságiak:Mindszent—Makói Spartacus
0-5

GYÁLARÉT-MAROSDÖMPER DESZK
4-7 (3-3)
Gyálarét, 200 néző. Vezette: Benyovszki.
Gyálarét: Kadnár - Siha, Vér, Zsikó, Rabi
(Erhardt), Illés A., Varga, Beleznai (Lukács), Tóth L„ Tóth E. (Simon), Illés T.
Edző: Takó Ferenc.
Marosdömper Deszk. Kopschitz - Marké (Kószó), Juhász, Paksi (Dékány),
Ádelhárd, Marjanucz (Süli L.), Koncz,
Luczás, Fődi, Berkó. Edző: Takács Zoltán.
Kiállítva: Varga.
Gólszerzők: Zsikó, Varga, Tóth L., Illés
T., ill. Luczás, Fődi (2), Markó, Süli L. (2)
(mindkettőt 11-esből), Kószó.
Jók: Senki, ill. Fődi (a mezőny legjobbja),
Kopschitz, Koncz, Luczás.
Ifjúságiak: Gyálarét-Marosdömper Deszk
11-1

KISTELEK—SZVSE 1 - 3 ( l - l )
Kistelek, 200 néző. Vezette: Suba.
Kistelek: Kocsis - Vándor, Bakonyi, Rácz
Z. (Koncz M.), Tóth, Hegedűs, Rácz G.
(Kanalas), Schreiber, Kispál (Dakó),
Koncz R., Piacsek. Edző: Kispál Csaba.
SZVSE: Köröm - Bodrogi, Ma©ar, Tordasi, Szécsényi (Mészáros), Gyimesi, Bank,
Szűcs (Rabovszki), Bubor, Bosánszki,
Berényi. Edző: Laczkó István.
Gólszerzők: Schreiber, ill. Bank. Bubor,
Berényi.
Jók: Piacsek, Rácz Z„ Vándor, ill. Bank,
Ma©ar, Szécsényi.
Ifjúságiak: Kistelek—SZVSE 0 - 4

SÁNDORFALVA-MÓRAHALOM
6-0(3-0)
Sándorfalva, 250 néző. Vezette: Samu.
Sándorfalva: Földesi - Kecskés (Száll),
Miklós, Bitó, Kószó (Horváth), Hódi, Körmendi, Gulyás, Kiss (Erdei), Szűcs, Szabó. Edző: Gonda László.
Mórahalom: Eleven - Malmos, Király,
Koncz, Békési, Szalai (Tombácz), Tímár,
Nemes, Laczi, Hany (Kószó), N a © (Huszár). Edző: Daru Sándor.
Kiállítva: Tombácz, Malmos.
Gólszerzők: Szűcs, Körmendi, Kiss (2),
Széli (2) (mindkettőt 11-esből).
Jók: Földesi, Gulyás, Kiss, Széli, ill. Nemes.
Ifjúságiak: Sándorfalva—Mórahalom: Elmaradt, mert lerobbant a vendégek busza.
MINDSZENT-MAKÓI SPARTACUS
3-3 (l-l)
Mindszent, 250 néző. Vezette: Munkácsi.
Mindszent: Nemes - Sebestyén, M. Dórin, Tóth, Kirsner, Borsodi, Papp, Muscha,
Oláh (Répás), Mucsi, Muzsik (Gránicz).
Edző: Jelenti István.
Makói Spartacus: Benyó - Dömötör,
Galambosi, Ravasz, Bencze, Szebehelyi,
Bojeczán (Békési), Szabó (Rakity), Tamási, Mátó (Varga), Gabnai. Edző: Frank
Csaba.
Kiállítva: Papp, ill. Rakity.
Gólszerzők: Borsodi, M. Dórin, Muscha,
ill. Mátó (2), Tamási.
Jók: Tóth, Borsodi, Muscha, ill. mindenki.

SZÖREG-KISKUNDOROZSMA
0-1 (0-1)
Szőreg, 300 néző. Vezette: Pálinkó.
Szőreg: Szénásí - dr. Török, Jankó, Varga, Batik, dr. Raskó Z., Tóth J., Móra,
Raskó T., Kéri (Bosnyák), Baila (Lengyel).
Edző: Széli János.
Kiskundorozsma: Bubori - Horváth,
Kiss, Szabó B., Mészáros, Szabó T., Tóth,
Barna, Ottlik. Fazekas, Geleta (Cseh).
Edző: Ottlik Sándor.
Gólszerző: Szabó T.
Jók: Jankó, Batik, dr. Török, ill. mindenki.
Ifjúságlak: Szőreg-Kiskundorozsma 1 - 8
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Kiszombor
6 5 1 0 29- 6 16
l Kiskundorozsma
6 5 0 1 14- 615
1 Gyálarét
6 4 1 1 15- 8 13
4. SZVSE
6 4 1 1 15- 913
5. Tápé
6 4 1 1 13- 913
6. Mindszent
6 3 2 1 15- 8 1 1
7. Sándortalva
6 3 1 2 13- 910
8. Deszk
6 3 0 3 15- 17 9
9. Tiszasziget
6 2 1 3 6- 9 7
10. Balástya
6 2 0 4 11- 10 6
11. Makó SP
6 1 3 2 8 - 12 6
12. Szőreg
6 2 0 4 7 - 12 6
6 1 1 4 8 - 19 4
13. Kistelek
14. Bordány
6 1 0 5 11- 17 3
15. Röszke
6 1 0 5 9 - 15 3
16. Mórabalom
6 1 0 5 3 - 26 3
A következő
forduló
párosítása,
szeptember
27. (szombat),
16
óra: Makói Spartacus-Kistelek,
SZVSE-Szőreg. Szeptember
28.
(vasárnap), 16 óra: D e s z k - S á n dorfalva, Mórahalom-Bordány,
Röszke-Mindszent,
Tiszasziget-Kiszombor, Balástya-Gyálarét, K i s k u n d o r o z s m a - T á p é .

Ma 19 órakor: Első Beton-Trans Am

Begyűrni a másodikat
A n e h e z é n talán m á r túl van az
Első Beton Szeged N B l-es futsalcsapata; az első h á r o m fordulóban megmérkőzött - méghozzá
idegenben - az első osztályú bajnokság két nagy esélyesével, a
C s ő Montagéval és az Aramiszszal. A két budapesti alakulat fölényesen verte a zöld-feketéket.
A Beton eddig egyszer játszott

hazai környezetben, s akkor a
Csillaghegy ellen r e m e k játékkal, 4 - 1 - r e diadalmaskodott. A
Tisza-partiak m a este 7 órakor az
újszegedi sportcsarnokban a fővárosi Trans A m csapatát fogadják. A meccs esélyesei a hazaiak.
- Szerencsére m i n d e n k i egészséges, eltiltott játékosunk sincs,
így a legerősebb csapatot t u d o m

a pályára küldeni. Nagyon bízom
benne, hogy m e g t u d j u k ismételni a Csillaghegy elleni játékunkat, sikerül legyőznünk a Trans
A m gárdáját. N y e r n ü n k kell,
hogy az élcsoportba visszakerüljünk.
A klub vezetése úgy döntött,
hogy az Első Beton meccseit a diákok ingyen tekinthetik meg.

H É T F Ő , 2003. S Z E P T E M B E R 22.

HFC-GYOMAENDRŐD l - l ( 0 - 1 )
Hódmezővásárhely, városi stadion, 300
néző. Vezetet: Solymosi.
HFC: Sós - Hóbel, Huszár, Schuszter,
Borbás Zs. - Borbás P, Sipos, Antal, Tóth
I. (Talámácsi) - Szűcs, Katona (Szél).
Edzők: Rostás Károly, Antal Ferenc.
Gyomaendrőd: Kiss - Csikós, Szabó L.,
N a © Z., Göblyös - Tóth Cs. (Beinschróth), Litauszki, Hídvégi, Szántó (Danó) Feurewerker, Osan (Tóth Zs.). Játékos-edző: Hídvégi Imre.
Gólszerzők: Szél, ill. Feuerwerker.
Kiállítva: Hídvégi.
A 10. percben egy óriási védelmi
hibát kihasználva került helyzetbe Feuerwerker, első próbálkozását Sós m é g védte, a kipattanóból
a z o n b a n m á r a hálóba talált,
0 - 1 . Ezt követően az alacsony színvonalú találkozón a vendégek igyekeztek őrizni m i n i m á l i s
előnyüket, s sokáig úgy t ű n t , sikerrel járnak. A 83. percben tíz
főre olvadt a G y o m a e n d r ő d , ekkor Solymosi bíró sárgalappal jutalmazta a játékos-edző Hídvégi
szövegelését, aki éppen saját játékosával perlekedett. Neki m á r
ez volt a m á s o d i k ilyen színű
kártyája, m e h e t e t t is zuhanyozni. A Vásárhely emberelőnyös
helyzetét kihasználva teljesen
beszorította a vendégeket, m i n dent m e g t e t t az egyenlítésért. A

p o n t m e n t ő gólt a csereként beállt Szél a 90. percben szerezte, a
k a p u s t megelőzve és átemelve
talált a hálóba, l - l .
Azt k ö n n y e l m ű s é g lenne állítani, hogy a d r u k k e r e k jól szórakoztak az összecsapás alatt, viszont a végén legalább n e m teljesen keserű szájízzel távoztak: egy
p o n t o t m e g m e n t e t t a kék-sárga
gárda. D e m é g ez is azt jelenti,
hogy a H F C h a t forduló u t á n is
nyeretlenül áll a bajnokságban.
A Rostás-Antal edződuó gondjai
n e m csökkentek.
Rostás Károly: - Gyenge színvonalú találkozó végén még mi
örülhettünk
a pontnak.
Helyzetek nélkül nem lehet
mérkőzést
nyerni...
f ó l c Sós, Borbás Zs., ill. Kiss,
Feuerwerker.
NAGYKÁTA-ALGYŐ 2 - 1 ( 1 - 0 )
Nagykáta, 150 néző. Vezette: Alberti.
Nagykáta: Bak - Pálinkás, Czakó G„
Collins, Tóth - Fejős, Osella (Schatovszki), Szekeres, Szabó Z. - Gulácsi, Balogh
(Czakó N.). Edző: Fejős Pál.
Algyő: Dénes - Rau, Kothencz, Gál, Krucsó - Podonyi, Kiszner, Krajczár, Daróczi
- Miklós, Terhes (Szabó). Edző: Lóczi
István.
Gólszerzők: Czakó, Collins, ill. Podonyi.
A hazaiak szinte a „semmiből"
szereztek vezetést, a játék képe
legalábbis n e m azt sugallta, hogy
ők j u t n a k előnyhöz. A gólt Czakó G. szerezte a 32. percben fejesből, l-O. Fordulás u t á n is a
Nagykáta focizott eredményesebben, a 62. percben Collins talált be D é n e s hálójába, 2 - 0 . A
szépítő találatra és egyben a vége r e d m é n y beállítására ezt követően 11 precet kellett várni: Po-

donyi mélységtől indulva tört
kapura és k i f u t ó Bak fölött a hálóba e m e l t e a játékszert, 2 - 1 . A
C s o n g r á d megyei együttes hiába
t á m a d o t t többet - n y u g o d t a n kij e l e n t h e t j ü k - vesztesen kellett
hazatérnie. N e m csoda, hogy
Lócz edző n e m volt „boldog"...
Lóczi István: - Végig támadtunk, de nem volt
szerencsénk...
Jók: Collins, Szabó, T ó t h , ill.
Kothencz, Krajczár.
Tbvábbi eredmények: Szarvas-Jamina
2-1,
Kondoros-Fegyvernek l - l , Rákóczifalv a - T á p i ó s z e c s ő 1 - 4 , Hetényegyh á z a - C e g l é d l - l , Szajol-Túrkeve 2 - 6 , Ö r k é n y - M o n o r 4 - 0 .
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
I. Tapioszecsó
S 6 0 0 23 - 2 18
2 Turkeve
6 6 0 0 20 - 5 18
3. Örkény
6 5 1 0 19- 3 1 6
4. Monor
6 4 1 1 21- 1013
5. Algyő
6 3 2 1 1 0 - 6 11
6. Fegyvernek
6 2 4 0 1 1 - 5 10
7. Cegléd
6 2 2 2 14- 5 8
8. Rákóczifalva
6 2 1 3 17- 11 7
9. Nagykáta
S 2 1 3 7 - 12 7
10. Hetényegyháza
6 1 3 2 10- 9 6
II. Gyomaendrőd
6 1 3 2 6 - 10 6
12. Szarvas
6 1 1 4 t - 12 4
13. lamina
0 1 1 4 5 - 11 4
14. HFC
6 0 3 3 4 - 12 3
15. Kondoros
6 0 1 5 1 - 25 1
16. Szajol
6 0 0 6 3 - 39 0
A következő forduló párosítása, szeptember
27. (szombat), 16
óra: Algyő-Szajol, T ú r k e v e - H e tényegyháza, Cegléd-Kondoros,
Fegyvernek-Rákóczifalva, Jamin a - H F C , Tápiószecső-Órkény,szeptember
28. (vasárnap),
16
óra:
Gyomaendrőd-Nagykáta,
Monor-Szarvas.
I.P.

Továbbra is szárnyal a Csongrád
LABDARUGÓ MEGYEI II. 0
Az újonc Csongrád együttese továbbra is remek formában játszik a labdarúgó megyei II. osztályban. Az éllovas továbbra is
százszázalékos. Az Újszentiván
is egyre jobban elkapja a fonalat: H i m m e r István tanítványai már a másodikok.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
UNIVERSITAS SC-TÖMÖRKÉNY
2-4 (2-1)
Szeged, Kisstadion, 100 néző. Vezette:
Na©.
Universitas SC: Seres - Perényj, Lukács, Három (Vass), Rónai, Terjéki I.
(Szélpál), Terusán (Füle), Terjéki, Gyüre,
Papp, Kalcsevics (Bernát). Edző: dr. Miskolczi József.
Tömörkény: Sallai Sz. - Lakner (Szeri),
Felföldi, Tóth Zs., Tóth Z., Orovecz, Túri
(Jaksa), N a © , Sallai R. (Dékány), Kasza.
Edző: Fehér László.
Gólszerzők: Papp 2, ill. Kasza, Sallai R.,
Túri, Orovecz.
Jók: Gyüre, Rónai, Papp, ill. mindenki.
FÁBIÁNSEBESTYÉN-CSANÁDPALOTA
3 - 5 (0-2)
Fábiánsebestyén, 250 néző. Vezette: Kiss
Csaba.
Fábiánsebestyén: Máté - Horváth, Simái, Harkai, Györgyi Cs., Györgyi T., Pető
(Györgyi L ) , Varjas (István), Tóth (Kuli),
Gránicz, Orosz. Edző: Kiss Zoltán.
Csanádpalota: Gulyás - Halász, Sebők,
Zielbauer, Zádori, N a © , Cseh, Csókás,
Molnár (Balogh), Erdélyi (Nyári), Bodnár.
Edző: Molnár László, Putárik Győr©
Gólszerzők: Györgyi L. (2), István, ill.
Csókás, Cseh, Bodnár (3).
Jók: Senki, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Fábiánsebestyén-Csanádpalota 3 - 4
SZIKÁNCS-APÁTFALVA 3 - 1 ( l - l )
Szikáncs, 100 néző. Vezette: Ifj. Tóth.
Szikáncs: Szabó - Gulyás, Czuczi, Benkő, Orgovány (Árva), Újvári, Rostás, Horváth (Fejes), Perei, Csávás, Kalmár.
Edző: dr. Bálint László.
Apátfalva: Varga - Makó, Madránszki, Kolompár, Károlyi (Köteles), Tóth, Márta, Koródi
A., Keresztúri, Fodor (Sóki), Koródi I. (Ruttkay). Játékos-edző: Madránszki Zoltán.

Gólszerzők: Perei, Csávás, Rostás, ¡11.
Fodor.
Jók: Czuczi, Horváth, Csávás, ill. Madránszki, Keresztúri.
Ifjúságiak: Szikáncs-Apátfalva 6 - 1
SZATYMAZ-UTC 0 - 3 ( 0 - 0 )
Szatymaz, 50 néző. Vezette: Kalacsán.
Szatymaz: Tóth - Horog, Zsemberi J.,
Kiss, Csíkos (Tápai), Posta, Csipai,
Zsemberi S., Kocsis, Csáki (Márta), Nikolényi. Megbízott-edző: Zsemberi József.
UTC: Szekeres - Halász, Orvos (Török),
lójárt, Szántó, Joó (Ballai), Farkas, Tóth,
Németh, Vadas, Na©pál. Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Farkas, Halász, Joó.
Jók: Horog, Csipai, III. Farkas, Joó, Jójárt.
Ifjúságiak: Szatymaz-UTC 5 - 3
ÚJSZENTIVÁN—SZEGVÁR 5 - 1 ( 2 - 1 )
Újszentiván, 100 néző. Vezette: Bokor.
Újszentiván: Apró N. (Udvan) - Berta
(Száz), Horváth G„ Apró G. (Gémes), Fülöp, Tóth G„ Túri (Horváth R.), Hriczkó,
Merley, Petrovics, Székely (Sándor).
Edző: Himmer Isvtán.
Szegvár: Verők - Stráma, Szűcs S., Hérány (Jancsovics), Bujdosó (Szűcs Z.),
Kanalas, Ember (Pozsár), Gémes, Tolnai
(Miskolczi), Csengeri, Vígh. Edző: Vadász
Béla.
Gólszerzők: Merley, Fülöp, Hriczkó, Petrovics, Székely, ¡11. Csengeri.
Jók: Fülöp, Hriczkó, Merley, Petrovics, ¡11.
Stárma, Csengeri.
Ifjúságiak: Újszentiván—Szegvár 0 - 4
DOMASZÉK-ÁSOTTHALOM 0 - 1 ( 0 - 0 )
Domaszék, 250 néző. Vezette: Kormányos.
Domaszék: Baranyás - Ábrahám, Szekeres, Aradi (Veres), Kertész, Galiba
(Börcsök), Száraz R, Száraz Z., Németh,
Juhász (Kiss Z.), Tanács (Vőneki). Edzők:
Takács Ferenc, Rózsi Tibor.
Ásotthalom Vasuth - Börcsök,
Tóth-Szeles T., Dóczi, Bosánszki (Engi),
Barbócz (Hevesi T.), Hegyközi (Szaniszló), Frank, Ács, Csiszár, Tóth-Szeles G.
(Borbás). Játékos-edzők: Tóth-Szeles
Gábor, Hevesi Tibor.
Gólszerző: Kirsner.
Jók: Barányás, ill. Vasuth, Hevesi,
Tóth-Szeles G., Csiszár.
Ifjúságiak: Domaszék-Ásotthalom l - l
SZENTMIHÁLY-ZENNER-CSONGRÁD
1 - 3 (0-1)
Szentmihály, 150 néző. Vezette: Fejes.

Szentmihály: Balassa - Terhes (Cságrány), Csúcs, Kávai, Tóth (Valkai), Pálfi,
Ladányi, Handler, Kuti, Kaszab, Kiss.
Edző: Zakar Sándor.
Zenner-Csongrád: Palatínus - Faragó
(Muskó), Korom, Ruzsinszki (Póth),
Schal, Kirí (Kása), Tar, Bencze (Gőg), Palásti (Győr), Szabados, Szabó. Edző: Kurucz István.
Gólszerzők: Valkai, ill. Korom, Gőg, Ruzsinszki.
Jók: Kávai, Kaszab, Csúcs, Kuti, ill. Korom, Szabó, Schal.
Ifjúságiak: Szentmihály-Zenner-Csongrád 1 - 3
CSANYTELEK-ÜLLÉS 2 - 2 ( 0 - 0 )
Csanytelek, 150 néző. Vezette: Sipos.
Csanytelek: Farkas - Kormányos (Kelemen), Mészáros D„ Varga, Urbácsik,
Gyöngyi, Tápai, Mészáros R. (Bartus),
Lajkó, Kovács, Szeri. Edző: Kálmán Róbert.
Üllés: Bazsó - Kormos, Vikor, Link, Ambrus (Kassai), Szűcs, Bazsó (Peták), Donciu, Horváth, Sárközi, Busa. Edző: Kakuszi Gyula.
Gólszerzők: Gyöngyi, Szeri, ¡11. Busa,
Kassai.
Jók: Gyöngyi, Tápai, Szeri, ill. Dunciu, Vikor.
lfjúságiak:Csanytelek-Üllés 2 - 2
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Csongrád
6 6 0 0 16- 3 18
2. Újszentiván
6 4 1 1 20 - 7 13
3. Ásotthalom
6 4 0 2 1 2 - 6 12
4. Szikáncs
6 3 2 1 1 3 - 9 11
5. IITC
6 3 1 2 10- 6 10
6. Tömörkény
6 2 4 0 13- 10 10
7 Üllés
6 2 1 3 8 - 10 7
0. Csanádpalota
6 2 1 3 9 - 12 7
9. Szentmihály
6 2 1 3 I - 11 7
10. Szegvár
6 2 1 3 12- 19 7
11. Domaszék
6 2 0 4 12- 11 6
12. Csanytelek
6 1 3 2 1 - 9 6
13. Szatymaz
6 2 0 4 12 - 22 6
14. Apátfalva
6 2 0 4 0 - 22 6
15. Universitas SC
6 1 2 3 14- 17 5
16. Fábiánsebestyén
6 1 1 4 15- 17 4
A következő
forduló
párosítása,
szeptember
27. (szombat),
16
óra:
Tömörkény-Szikáncs,
UTC-Újszentiván.
Szeptember
28. (vasárnap), 16 óra: Csongrád-Csanytelek, Üllés-Universitas SC,
Apátfalva-Szatymaz,
C s a n á d p a l o t a - D o m a s z é k , Szegvár-Fábiánsebestyén,
Asotthalom-Szentmihály.

•
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Eire állt az MTK
LABDARUGÓ NB I
A labdarúgó Arany Ászok Liga
hetedik fordulójának nagy nyertese az M T K és a Fradi. Az
előbbi a Siófok ellen aratott győzelmével átvette a vezetést a
tabellán, az utóbbi pedig a Zalaegerszegen begyűjtött három
ponttal már a középmezőnyt
ostromolja.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szezon előtt sokan a bajnoki
aranyérem egyik várományosaként emlegették a Debrecent. A Loki azonban csalódást okozott a b e n n e reménykedőknek. Legalábbis eddig így
festett a helyzet. Ki tudja, n e m
elképzelhetetlen, hogy a mezőny egyik meglepetés együttese, a Pécs elleni siker megindítja felfelé a cívisvárosiakat.
A Fradi m í n u s z hat ponttal
kezdte az évadot. Voltak olyanok, n e m is kevesen, akik ezek
u t á n szemernyi esélyt sem adtak a zöldeknek, hogy beverekedjék m a g u k a t a felsőházi rájátszásba. Pedig az F T C jó
ú t o n jár, a mezőny egyedüli veretlen csapataként m á r csak
h á r o m pontnyira van a hatodik helytől. Most éppen a
nyolcezer nézőt vonzó Zalaegerszeg o t t h o n á b a n nyert.
A forduló rangadóját - de furcsa ezt leírni!... - az M T K játszotta a Balaton FC-vel. A
meccs az esélyesebb fővárosiak
sikerével zárult, de a siófokiak
szerint n e m biztos, hogy Hanacsek játékvezetőnek nyugodt
volt a találkozót követő éjszakája, elképzelhető, hogy rémálm o k gyötörték... A m i n d e n t eldöntő szabadrúgás-találat előtt
ugyanis egy teljesen szabályos
siófoki szerelést szabálytalann a k ítélt.
Akárcsak mostanában már oly
sokszor, megint csalódást okozott híveinek az Újpest. Egy hete Győrben ért el gól nélküli
döntetlent, most pedig a Megyeri úton a Haladással szemben. A
gyengécske bizonyítvány magyarázására az sem ad okot,
hogy a lilák már a 12. percben,
kiállítás miatt, megfogyatkoztak. Az újpesti szurkolók váltig
állítják: a szombathelyiekkel
szemben tíz emberrel is otthon
illett volna tartani mind a három pontot.
A Békéscsaba m a j d n e m végigtámadta a mérkőzést az idei
bajnokságra
megacélosodott
Videoton ellen, mégis majdn e m hoppon maradt. A 90.
percig ugyanis a vendégek vezettek 2-1-re, de aztán érkezett a házigazdák román légiósa, Miculescu
és egyenlített.
Sopronban már-már azon gondolkodtak a drukkerek, hogy
egy év múlva milyen ellenfelet
kapnak
a piros-fehérek
a
BL-selejtezőn, vagy rosszabb
esetben az UEFA-kupában. Az
5. forduló u t á n még a tabella

tetejéről néztek vissza a mezőnyre, de azóta két vereségbe
is beleszaladtak. A Ferencvárossal szemben ez még megbocsátható, viszont otthon, táblás ház előtt a megyei rivális
Győr ellenében, hát... Egy biztos: a Rába partján jól döntöttek a vezetők, amikor Varga
Zoltán helyett Kiprich József
ülepe alá tolták az edzői kispadot. Csak abban hibáztak,
hogy ezt n e m korábban cselekedték.
Eredmények:

DEBRECEN-PÉCS

A

D É L

Már harmadikok a kék-fehér-feketék

Tovább menetel a Szeged
LABDARUGÓ NB l/B
A labdarúgó NB I/B hetedik fordulójában a Tatabánya sem jelentett akadályt az FC Szegednek. A kék-fehér-feketék a legutóbbi öt mérkőzésükön 13 (!)
pontot gyűjtöttek, s már a dobogón várják a folytatást.

1-0 (1-0)

FC SZEGED-TATABÁNYA

Debrecen, 4000 néző. Vezette: Arany.
Gólszerző: Sumudica (39.).

2 - 0 (2-0)

ZALAEGERSZEG—FTC
1-2 ( l - l )
Zalaegerszeg, 8000 néző. Vezette: Szabó
Zs.
Gólszerzők: Sabo (42. - 1 l-esből), Tököli (12.), Leandro (68.).

MTK-BALATON FC
1-0 (0-0)
Budapest, Hidegkúti-stadion, 2000 néző.
Vezette: Hanacsek.
Gólszerző: Czvitkovics (72.).
Kiállítva: Halmai ( 8 6 . - M T K ) .

ÚJPEST-HALADÁS 0-0
Budapest, Megyeri ú t 2842 néző. Vezette: Makai.
Kiállítva: Tamási (12.), ill. Horváth R.
(58.).

BÉKÉSCSABA-VIDEOTON
2-2 (D-l)
Békéscsaba, 2000 néző. Vezette: Saskőy.
Gólszerzők: Tóth Gy. (69.), Miculescu
(90.), ill Hercegfalvi (5.), Medved (76.).

SOPRON-GYŐR
1-2(1-2)
Sopron, 5000 néző. Vezette: Kiss B.
Gólszerzők: Tóth M. (29. - 11-esből),
ill. Nicsenko (10.), Bajevszki (36.).
AZ ÁLLÁS
L MIK
7 4 1 2 13- «13
2 Videoton
7 3 3 1 11- 9 12
3. Balaton FC
7 3 2 2 7 - 4 11
4. Pécs
7 3 2 2 9 - 7 11
5. Debrecen
7 3 1 3 9 - G10
6. Sopron
7 3 1 3 11- 910
7. Újpest
7 2 4 1 1 - 6 10
8. Haladás
7 2 3 2 8- 89
9. Győr
7 2 2 3 4- 98
10. FTC
7 3 4 - 10- 6 7
11. Békéscsaba
7 1 3 3 7 - 11 6
12.211
7 - - 7 4 - 18 0
Az FTC-től 6 pontot levontak.
A következő, 8. forduló párosítása. Szeptember 2 7 . : Balaton
FC-Újpest, 18. Szeptember 28.:
Békéscsaba-Debrecen, 16; Videoton-MTK, 18; Haladás-Sopron, 18; Győr-Zalaegerszeg, 18;
Ferencváros-Pécs, 18.

III.

S P O R T J A -

NB l/B-s labdarúgó-mérkőzés. Szeged,
Felső Tisza-parti stadion, 800 néző. Vezette: Megybíró (Vári, Agócs).
Szeged: Dobó 6 - Gelbman 6, Mórocz 6,
Czifrák 5 - Rácz 5, Ferenczy 6, Babos 6,
Puskás 5 - Csúri 6 - Kulacsik 6, Kurucsai 5. Edző: Szalai István.
Tatabánya: Pikács - Máté, Sípos, Máj Varga J., Balogh Z., Pálfi, Rézmányi Lukács B., Tóth Z„ Deme. Edző: Mészáros Ferenc.
Gólszerzők: Csűri a 8., Babos a 40.
percben.
Csere: Pálfi helyett Dupai és Tóth Z. helyett Gyurováth mindkettő a szünetben,
Lukács B. helyett Gasparik a 63., Ferenczy helyett Krausz ( - ) a 70., Puskás
helyett Szamosszegi ( - ) a 82. percben.
Sárga lap: Pikács a 17., Pálfi a 42., Deme a 44., Czifrák a 72., Balogh Z. a 75.,
Kurucsai a 76., Sípos a 87. percben.
A végén még egész jó kis csapatunk lesz. Ezt két szegedi szurkoló beszélgetésekor hallottuk. Van
igazságalapja, hiszen a szezon
eleji, két balszerencsés vereséget
követően megtáltosodott az FC
Szeged: nyert a Kaposvár ellen,
aztán Szolnokon, itthon döntetlent ért el a Pápával szemben,
majd újabb diadal Kecskeméten.
Az újonc a hetedik forduló előtt
elérte azt, hogy a helyi drukkerek
már kötelező győzelmet emlegettek a Tatabányával szemben.
Azonban ez nem ígérkezett olyan
könnyű feladatnak, hiszen a dunántúli alakulat a hétközi, szerdai fordulóban mindössze 1-O-ra
kapott ki a hstavezető Honvédtól. (A fővárosiak a 91. percben
szerezték a győztes találatot.)
Az esélyeknek megfelelően
jobban, bátrabban kezdett a Szeged. Kulacsik már a 3. percben
megszerezhette volna a vezetést,
de erőtlen lövését biztosan hárította Pikács. A másik oldalon
Dobó bizonyította remek formáját, Pálfi nagy erejű lövését a bal
felső sarok elől piszkálta ki. A 8.

Az FC Szeged magabiztos győzelmébe még az is belefért, hogy Kurucsai András (balról) b ü n t e t ő t hibázott.
Fotó: Miskolczi Róben
percben pompás egyéni megoldást követően megszerezte a vezetést a Szeged. Ferenczy három
ember gyűrűjében majdnem az
alapvonalig futott, középreadott,
az érkező Csúri pedig 8 m-ről
jobbal, kapásból a kapu jobb oldalába továbbította a labdát,
1-0. A gól még inkább elbizonytalanította a vendégeket, akik a
17. percben könnyedén kétgólos
hátrányba kerülhettek volna.
Csúri ugratta ki Kurucsait, akit a
16-oson belül a késve kiinduló
Pikács elkaszált. 1 l-es! A büntetőt a sértett végezte el, erős, de
helyezetlen labdáját a kapus lábbal hárította. A 23. percben Csúri finom passzal hozta helyzetbe
Kulacsikot, aki azonban rosszul
vette le a labdát, így odalett a ziccer. A másik oldalon Deme 25
m-es nagy lövése csak kevéssel
kerülte el Dobó kapjának jobb
felső sarkát. A 35. percben
megint Kulacsik hibázott gólhelyzetben. Ferenczy remek átadása után a villámléptű támadó
egy csellel elküldte Májt, majd
ballal a bal alsó sarkát célozta
meg, Pikács azonban gyors vetődéssel mentett. Öt perc múlva
viszont nagyot hibázott. Csúri
jobb oldalról, az alapvonaltól 30
méterről ballal küldte szabadrúgásból a kapu elé a labdát. A vé-

dők a kapusra, a kapus a védőkre
várt, Babos viszont senkire, jó
ütemben emelkedett, és 6 méterről fejjel a léc alá csúsztatott,
2 - 0 . Vastaps kísérte a szegedieket az öltözőbe.
A fordulást követően nem sokkal ráijesztett a házigazdákra a
Tatabánya. Az 52. percben Varga
J. mindenkit maga mögött hagyott a jobb oldalon, beadását az
érkező Deme a jobb oldah kapufa
tövére vágta. Az 57. percben Kulacsik még nála is nagyobb helyzetet hagyott kihasználatlanul.
Csúri lelopta a labdát Balogh Z.
lábáról, pompásan tálalt Kulacs ikhoz, aki elhúzta a labdát a kifutó Pikács mellett, aztán viszont 8 m-ről ballal az üres kapu
mellé lőtt. A hajrában ugyan
mindent megpróbált a szépítés
érdekében a Tatabánya, de a Dobó irányította szegedi védelem
minden kísérletet könnyűszerrel
hárított.
Szalai István: - Megdolgoztak
a sikerért a fiúk.
Mészáros Ferenc: - A Szeged
helyzetkihasználásban
felülmúlt
bennünket, nem beszélve arról,
hogy jobban is akarta a győzelmet.
További
eredmények:
Nyíregyháza-Kaposvár 0 - 0 , Bodajk-Pápa 1-2, Vasas-Szolnok
1-0, Honvéd-Vác 5-0, Da-

bas-Kecskemét 2-2, BKV Előre-Balassagyarmat
0-1,
RE
AC-Diósgyőr 1-2, Hévíz-Dunaújváros 3 - 2 .
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
LI
7 6 1 0 20 - 3 19
2 Vasas
7 5 0 2 1 3 - 7 15
2 Szeged
7 4 1 2 10- 6 1 3
4. Pápa
7 3 3 1 1 1 - 6 12
5. Bodajk
7 3 2 2 13- 11 11
6. REAC
7 3 2 2 1 0 - 8 11
7. Balassagyarmat
7 3 2 2 6 - 6 11
B. Vác
7 3 2 2 7 - 10 11
9. Kecskemét
7 3 1 3 1 - 7 10
10. Kaposvár
7 3 1 3 7 - 9 10
11. Nyíregyháza
6 2 3 1 3- 3 9
12 BKV Elme
7 3 0 4 6- 7 9
13.DVTK
6 2 2 2 6- 9 8
14. Szolnok
7 2 0 5 9 - 12 6
15. Dabas
1 1 3 3 5 - 11 6
16. Hévíz
7 1 2 4 I - 12 5
17. Tatabánya
7 1 1 5 4 - 10 4
18. Dunaújváros
7 0 2 5 6 - 15 2
A következő, 8. forduló párosítása. Szeptember 26. (péntek): Honvéd-Hévíz, 19. Szeptember 27. (szombat): Tatabánya-Dabas, 16; Szolnok-Nyíregyháza, 16; Kaposvár-REAC,
16, Diósgyőr-BKV Előre, 16; Balassagyarmat-Dunaújváros, 16;
Kecskemét-Bodajk, 19; Vác-FC
Szeged, 19. Szeptember 28. (vasárnap): Pápa-Vasas, 16.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Pontokat vesztett a Makó, de gólt továbbra sem kapott

Győzelemnek örülhetett a Szentes
LABDARUGÓ NB II
A labdarúgó NB I I hatodik fordulójában megszakadt a listavezető M a k ó százszázalékos sorozata, viszont megszerezte első NB Il-es győzelmét a Szentesi TE.

MAKÓ FC-BVSC 0 - 0
Makó, 600 néző. Vezette: Kökény.
Makó: Czirbus - Sümeghy, Dálnakl, Magyar, Kazán - Bagi, Varga, Bány (Brakszatórisz), Fábián - Pálinkó (Kondacs),
Patkós (Takar). Edző: Kolozsvári János.
BVSC: Kristófi - Sabján - Szín, Pálosi
(Nagy B.), Gyurcsányi - Némedi, Kovács,
Molnár, Tasnádi, Kiss 7. - Tóth Á.
(Szócska). Edző: Futó Tamás.
Ahogy az előre várható volt, a
B V S C megszállta saját térfelét,
minden eszközt megragadott annak érdekében, hogy megóvja kapuját a góltól. Ennek ellenére az
első játékrészben a házigazdák
háromszor is ziccerbe kerüjtek,
de a labda egyszer sem púposította ki a hálót. Előbb Fábián lőtZalaegerszegen az FTC győztes találatát Leandro (balról, mellette te 5 m-ről Kristófiba a labdát, azMolnár Balázs) szerezte.
MTl-fotó: Varga György tán Magyar beadásáról maradt le

egy-egy hajszállal PáHnkó és Patkós, végül utóbbi hiába húzott
egyedül kapura, Kristófi védte a
lövést. A fordulást követően is
beszorította ellenfelét a hazai
csapat, de mindhiába. Sőt még
örülhettek is Dálnakiék,
hogy
két villámgyors kontrából nem
szerzett gólokat a Vasutas. A hajrában Bagi szabadrúgásból a bal
oldali kapufát, majd Brakszatórísz a jobb oldalit találta el.
Kolozsvári János: - Ez a délután nem rólunk szólt... Azért
van a meccsnek számunkra pozitívuma is: most sem kaptunk
gólt.
Jók: Sümeghy, Bagi, Czirbus,
ill. Kristófi, Sabján, Szín.
SZENTESI TE-BAKTALÓRÁNTHÁZA
1-0 (1-0)
Szentes, 500 néző. Vezette: Vad.
Szentes: Kolláth - Keller, Márics, Gyagya
(Fajkusz), Taskovics - Kerepeczki, Tóth
Cs„ Szabó T„ Pálfi - Szaivas, Ábel (Nana). Edző: Bozóki Zoltán.
Baktalórántháza: Petronics - Bodnár, Deák, Miskolczi, Kiss - Kozma (Török), Rákóczi, Illés (Szenes), Seres - Komi (Gdovin),
Ádámszkl. Edző: Madalina György.
Gólszerzők: Szarvas.

Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra. A 16. percben
Ádámszki
szerezhetett volna
gólt, de fejese a lécen csattant. Jó
volt a mérkőzés, lüktetett a játék. A 20. percben Komi is a lécre
bólintott. Már az óráját nézte a
játékvezető, amikor a 45. perctien Szabó T. bal oldali beadásánál a védőket és a kapust is megelőzve Szarvas fejjel 6 m-ről a kapu bal sarkába csúsztatta a labdát, 1-0. Történelmi pillanat
volt, ugyanis az NB II-ben először szerzett vezetést a Szentes.
A fordulást követően is nagy
csata folyt a pályán, kevés helyzettel. A 74. percben Nana lépett
ki a védők közül, de emelése a kifutó kapus kezében halt el. Két
perc múlva Komi lövését védte
bravúrral Kolláth. A hátralévő
időben a lelkes hazaiak jó védekezéssel tartották az eredményt.
Bozóki Zoltán: - Gratulálok a
csapatnak az első NB Il-es győzelemhez.
Jók: Komi, Ádámszki, ill. Tóth
Cs., Keller, Márics.
Tbvábbi eredmények: Mátészalka-Salgótarján 5-1, Soroksár-Gyula l - l , Vecsés-Sátoralja-

újhely 4-2, Kazincbarcika-Karcag 2-2, Orosháza-Putnok 0 - 0 ,
Kistarcsa-Kiskunhalas 3-2.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Makó
6 5 1 0 18- 016
2. Mátészalka
6 4 1 1 19- 713
3. Gyula
6 3 3 0 8 - 2 12
4. Kazincbarcika
6 3 2 1 18- 11 11
5. Kistarcsa
6 3 2 1 6 - 3 11
6. Baktalórántháza
6 3 1 2 7 - 3 10
7. Orosháza
6 2 4 0 6 - 4 10
8. Putnok
6 2 2 2 8- 6 8
9. Karcag
6 2 1 3 9- 8 7
10. Szentes
6 1 3 2 7- 8 6
11. Soroksár
6 1 3 2 5- 7 6
12. Vecsés
6 2 0 4 7 - 19 6
13. BVSC
6 0 4 2 2- 6 4
14. Salgótarján
6 1 1 4 3 - 11 4
15. Kiskunhalas
6 1 0 5 8 - 18 3
16. Sátoraljaújhely
6 0 2 4 5 - 23 2
A következő, 7 . forduló párosítása.
Szeptember
27.
[szombat), 16: P u t n o k - M a k ó ,
BVSC-Kazincbarcika,
Salgótarján-Vecsés,
KiskunhalasSoroksár,
BaktalórántházaKistarcsa. S z e p t e m b e r 2 8 . (vasárnap), 16: Karcag-Mátészalka,
Sátoraljaújhely-Szentesi
TE, G y u l a - O r p s h á z a .
SZ. L.
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Pont nélkül maradt a Kontavill-Szentesi VK

A Honvédé a Legrand-kupa

S P O R T J A "
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A visszavágón is nyertek
KOSARLABDA
SZEVIEP-SZEGEDSZPARTAK SZABADKA
72-68 (20-14, 21-15,
19-21,12-18)

A szentesi viadalon Berki András (fehér sapkában) volt a házigazdák legjobbja.

VÍZILABDA
A Legrand-kupa nemzetközi
férfi vízilabdatorna a papírformának megfelelően a világklasszisokat
felsorakoztató
Honvéd győzelmével ért véget.
A házigazda Szentesnek nem
jutott pont, ezt pedig azt jelentette, hogy sereghajtóként
zárta a viadalt.
Már az első, pénteki nap után lehetett látni, most valahogy nem
annyira acélos a Kontavill-Szentesi VK. A hagyományos, immár
tizenkettedik alkalommal megrendezett Legrand-kupa nemzetközi férfi vízilabdatorna első találkozóján az még bőven belefért,
hogy a Honvédtől kikaptak
15-4-re Szebeniék,
az viszont
már nehezen
magyarázható,
hogy az Eger is jobb volt öt góllal
|5-10). Ez utóbbi mérkőzés már
előrevetítette annak árnyékát,
hogy ezen a viadalon bizony sok
babér n e m terem majd a házigazdáknak. Hát, így is történt...
Szombaton délelőtt az OSC
várt Újháziékra. A legnagyobb
baj abból fakadt, hogy Zentaiék
fásultan, sok hibával pólóztak,
ráadásul a kapusok teljesítménye is elmaradt a vártaktól. A záró negyedben a fővárosiak ötször
találták el a Szentes kapuját, az
eredmény pedig: öt gól...
KONTAVILL-SZENTESI VK-OSC
9-11 (2-3,2-1,1-2,4-5)
Szentes: Újházi - Somogyi, Lavrisinyec,

Berki 3, Kis 1.1, Zentai, Szebeni. Csere:
Pellei 2, Juhász E. 1, Szénászki, Juhász
Zs., Kameneckij 2, Gál (kapus). Edző:
Komlósi János.
Az OSC gólszerzői: Ibolya 4, Berezvai,
Békési 2-2, Tiba, Keszthelyi, Hábetler.
A Ferencváros ellen minimális
esély mutatkozott arra, hogy végre pontot szerezzen a Kontavill.
Érdekes módon, ennek ellenére a
házigazdák lényegesen jobban,
összeszedettebben
játszottak,
mint az OSC-vel szemben. Az
utolsó negyedet leszámítva Szénászkiék végig egyenrangú riválisai voltak a zöldeknek, sőt, ha
nem hibáznak el két négyméterest, akár még szorosabb eredményt is elérhettek volna.
KONTAVILL-SZENTESI VK-FTC
5-8 (1-3,2-1, l-l, 1-3)
Szentes: Újházi - Somogyi 2, Lavrisinyec, Berki, Pellei, Kis I., Szebeni 2. Csere: Juhász E., Szénászki 1, Vígh, Zentai,
Szabó T., Kameneckij. Edző: Komlósi János.
Az FTC gólszerzői: Létay 3, Suti 2, Weszelovszky, Süveges, Lehmann.
Vasárnap folytatta javuló játékát a Szentes a szerb-montenegrói Kotor ellen. Az első két negyedben remekül tartották magukat Pelleiék, de a harmadik hét
percben a vetélytárs lefordulásaival nem tudtak mit kezdeni. Ezzel az újabb, ötödik vereséggel
sajnos az is eldőlt, hogy a Szentes pont nélkül az utolsó, hatodik helyen zárta a Legrand-kupát.
KONTAVILL-SZENTESI VK-K0T0R
8-10 (2-2,2-2,3-5, l-l)
Szentes: Újházi - Somogyi 2, Lavrisi-

Fotó: Tésik Attila

nyec, Szénászki, Kis 1.1, Szebeni 2, Kameneckij 2. Csere: Szabó T„ Zentai 1,
Juhász E., Pellei, Berki. Edző: Komlósi
János.
- Gyengén kezdtünk a tornán,
csak a két utolsó meccsünkön látottakkal voltam hellyel-közzel
elégedett - értékelt Komlósi János,
a Szentes trénere. - Csapatomból
Berki András nyújtotta a legegyenletesebb teljesítményt, rajta kívül
még Somogyi Balázs és Lavrisinyec dicsérhető. A többiek játékát
szép megoldások és bosszantó hibák egyaránt jellemezték.
Tbvábbi eredmények: EgerFTC 6-9, Kotor-Honvéd 11-13,
Kotor-OSC 10-3, Eger- Honvéd
3-14, OSC-Eger 7-4, Honvéd-FTC 10-5. A Legrand- kupa
végeredménye: 1. Honvéd 10, 2.
FTC 8, 3. Kotor 6, 4. OSC 4, 5.
Eger 2, 6. Szentes 0 ponttal.
Különdíjasok; legjobb kapus:
Pelle Balázs (FTC); legjobb mezőnyjátékos: Biros Péter (Honvéd); gólkirály: Bárány Attila
(Honvéd) 11 találattal; legjobb
szentesi: Berki András.
»
A Szeged Beton VE szurkolói
ankétot tart kedden este 7 órakor
a Boros József utca 5. szám alatt
található Cellárium pizzériában.
A rendezvényen a klub vezetőin
kívül az első csapat valamennyi a
játékosa is részt vesz. Az est házigazdája, Juhász György szakosztály-igazgató szeretettel várja
a szurkolókat, szimpatizánsokat, akik minden kérdésükre választ kapnak az érintettektől.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Előkészületi női kosárlabda-mérkőzés,
újszegedi sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Győrffy, Lajtos.
Szeviép-Szeged: Donkó (7/6), Mandache (3), Mészáros (14/6), Russai (8), Secserbegovics (22) Cserék: Fűrész (6),
Roczkov (4), Jex (5), Pungor (3). Edző:
Újhelyi Gábor.
A Szpartak Szabadka legjobb dobói:
Prcics és Miranovics 1 1 - 1 1 pont.
Mezőnybeli dobószázalék: 25/48 52
%, ill 18/54 32 %, Büntetők dobószázaléka: 18/27 67, ill. 29/38 76 %. Lepattanók: 25, ill. 24. Legtöbb lepattanó: Russai 5, ill. Dojcslnovics 8. Legtöbb
assziszt: Donkó 7, ¡11. Pricics 2.
Akár barátságot is köthetne a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos
női kosárlabdacsapata, és a szintén első osztályú, szerb-montenegrói Szpartak Szabadka gárdája. A két együttes egy hét alatt
immár másodszor játszott egymással előkészületi mérkőzést.
A szegedi ultrák révén remek
hangulatban kezdődött a találkozó. Az első öt perc n e m hozott
„kosáresőt", az eredményjelző
6-4-es Tisza-parti vezetést mutatott. A Szeviép jól használta ki
a magassági fölényben lévő centereit, a két új szerzemény, Secserbegovics és Russai is termelte rendesen a pontokat. Az első
negyed után hattal (20-14), míg

Merima Secserbegovics volt a Szeviép-Szeged legeredményesebb
játékosa.
Fotó: Miskolczi Róbert
a második tíz percet követően
már tizenkét ponttal (41-29)
húztak el a hazaiak. Ebben a periódusban jól működött a szegediek játéka, a szülési szabadsága
után visszatérő Donkó remekül
mozgatta a csapatot. A harmadik
negyedben is hasonló volt a koreográfia, m i n t az első kettőben.
Igaz, ekkor már Újhelyi Gábor
vezetőedző elkezdte variálni csapatát, játéklehetőséget adott a fiataloknak. A záró negyedben is

Egyre távolabb az olimpia

Kétszer kikaptak
MUNKATÁRSUNKTÓL
A pénteki első csoportmérkőzésen
nem mindennapi izgalmak közepette szerezte meg első győzelmét a
magyar női kosárlabda-válogatott a
görögországi Európa-bajnokságon.
Rátgéber László csapata az ukránokat verte meg egy ponttal. Mindenki reménykedett a jó folytatásban,
azonban ez elmaradt. A belgák elleni összecsapáson jól kezdtek a mieink, azonban a magassági fölényben lévő ellenfél - Rátgéber most
sem küldte pályára a Szeviép-Szeged centerét, a válogatott legmagasabb játékosát, Kajdacsi Juditot megfordította az eredményt, s a végén öt ponttal győzött.

Tegnap a spanyol nemzeti
együttes várt a mieinkre. A
meccs elején Kellerék vezettek, a
félidő hajráját a hispánok bírták
jobban: húsz perc után 33-28
volt a javukra. A meccsnek egy
pozitívuma azért akadt, Kajdacsi
Judit végre bemutatkozott az
Eb-n, s n e m rajta múlott, hogy a
spanyolok simán nyertek.
Az Európa-bajnokságon ma
szünnap lesz, a magyar csapat
holnap az oroszokkal mérkőzik,
majd a szerdai zárókörben a szlovákokkal csatázik.
A magyar csapat
eredményei,
II. forduló: Belgium-Magyarország 72-67. III. forduló: Spanyolroszág-Magyarország 71-59.

magabiztosan tartotta vezetését
a Szeviép, a 35. percben 6 3 - 5 3
volt a javára. Ekkor a vendégek
egyik legjobbja, Prcics olyan súlyosan megsérült, hogy a mentő
vitte el. Ez a sajnálatos baleset a
hazai gárdát fogta meg leginkább, így a végén faragott a hátrányából a Szabadka.
A Szeviép-Szeged péntektől háromnapos bonyhádi tornán szerepel.
SÜLI RÓBERT

Totó
BUDAPEST (MTI)
A 38. hét mérkőzéseinek eredményei:
1-2
1. ZTE-FTC
1-2
2. Sopron-Győr
3. Bayern München-Leverkusen 3-3
2-2
4. Bochum-Hertha BSC
2-1
5. Bremen-1860 München
2-1
6. Freiburg-Schalke
1. Hannover-Münchengladbach 2-0
2-3
8. 1. FC Köln-Wolfsburg
1-0
9. VfB Stuttgart-Dortmund
1-3
10. Frankfurt-Kaiserslautern
2-0
11. Bologna-Udinese
2-3
12. Lazio-Parma
l-l
13. Perugia-Milan
Pluszmérközés:
14. Juventus-Roma
lapzárta után

2
2
K
X
1
1
1
2
1
2
1
2
X

Bejött a papírforma a női OBI nyitányán
A női vízilabda OB I első fordulójában papírforma-eredményeket értek el a Csongrád megyei
csapatok.
A
Hungerit-Szentesi VK biztosan győzte
le a meggyengült BVSC-t, míg
az újonc H 2 0 Póló-Szeged kikapott a kis Dunaújvárostól.

H20 PÓLÓ-SZEGEDDUNAÚJVÁROSI VSI
3-11
(1-3,1-2, 0-2,1-4)

Újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette:
Novotta.
Szeged: Szeles - Kuczora 1, Viola, Kovács E., FABÓ 1, Tóth B., DEMETER 1.
Csere: Erdős, Dorogi, Bordás, Molnár,
Papp, Weszelinov, Várkonyi (kapus).
Edző: Leffler Gyula.
Dunaújváros: BRÁVIK H. - Fülöp 1,
SZŰCS 2, CSAVAJDA 3, JENEY 2, Bársony,
Bede 1. Csere: Kovács R 1, Pavuk, Kósa
1, Jankovics (kapus). Edző: Uitz Csaba.
Gól - emberelőnyből: 9/2, III. 10/4.
Négyméteresből: - , ill. 1/1.
Fennállása első OB l-es mecscsén remekül kezdett a Szeged:
Demeter
lövésével
vezetett
1-0-ra. Ezt követően is jól tar-

K&H lekötött
betétek

15%

totta magát az újonc, de ahogy
telt m ú l t az idő, egyre jobban
kibontakozott a tapasztaltabb
vendégek nagyobb tudása. Végül a papírformának megfelelően a Dunaújváros második szám ú csapata nyerte az összecsapást.
Leffler Gyula: - Rutintalanságunknak tudható be a nagy különbségű vereség, amely
nem
tükrözte híven a mérkőzés képét.
Uitz Csaba: - Ahhoz
képest,
hogy az első idénybeli
mérkőzésünk volt, igen jól játszottunk.
T.M.

BVSCHUNGERIT-SZENTES 5-7
(3-2,1-2,0-2, l - l )
Budapest, Szó'nyi úti uszoda, 50 néző.
Vezette: Kiszelly.
BVSC: D0R0SZLAI - Hettig 1, Kisteleki
0., Tankó, Tóth 1.1, Gál 2, Bodor 1. Csere: Takács 0., Kerpen, Horváth S. Megbízott edző: Tóth Endre.
Szentes: Varga Z. - Vér, Molnár A. 1,
Honig 1, Szremkó 2, Tóth A. 1, MAKRA 2.
Csere: Huszka, Rozgonyi, Waszlavszki.
Edző: Pengő László.
Gól - emberelőnyből: 4/1, ill. 4/1.

A nyáron teljesen kicserélődött,
megfiatalított BVSC ellen az első két negyedben n e m találta a
mérkőzés ritmusát a Szentes.
Sokat lőttek kapura a vendégek,
de ezek a kísérletek pontatlannak bizonyultak, ráadásul olyan
gólokat kaptak, ami elsősorban
n e m a hazaiak, h a n e m az ő „érdemük" volt... Meglepetésre
4-4-gyel fordultak a csapatok.
Ezt követően viszont már realizálódott a papírforma, a lényegesen jobb játékosállománnyal
rendelkező vendégek elhúztak
7-4-re, s ekkor már csak a győzelem nagysága volt kérdéses.

T ó t h Endre: - A végére kijött a
Szentes rutinja. Ameddig
nem
fáradtunk el, egészen jól tartottuk
ellenfelünket.
Pengő László: - Attól függetlenül, hogy még nem álltunk teljesen össze, könnyebb
mérkőzésre számítöttam.
Nagyon bízom abban, hogy egyre jobban
átveszik a lányok a bajnokság
ritmusát.
Tbvábbi eredmények: Dunaújvárosi Főiskola-Eger VK 25-6,
OSC-Kecskemét 4-18, Senior
Eger-Angyalföldi SI 9-17, Vasas-Polo SC 12-1.
SZ. L.

újra őszi kamatszüret

I millió forint feletti betétlekötés esetén. I millió forintig az éves kamatláb 8.65%. Ajánlatunk 2003. szeptember I -töl október I O-ig a 2 hónapra lekötött új betétekre
vonatkozik. A betéti kamatok már az első naptól érvényesek. EBKM=9,15% I millió Ft felett. EBKM= 8.65% I millió Ft-ig. Az akció részleteit a bankftóki Hirdetmény, a
betéti szerződés részletes leírását az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja.
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. 3, fél 6 és este 8 óra: A Kanh
tenger kalózai. Színes araerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, este fél 7 és háromnegyed 9 óra: Erőszakos világ - Vízió
szavak nélkül. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. háromnegyed 4 óra: A Szent Lőrinc folyó lazacai. Színes magyar
film; du. 6 és este fél 9 óra: Margó királyné. Színes francia film.
PIAZA CINEMA
CITY
Szmdbád: 14.45 óra. A fülke: 20.30
óra. Miről álmodik a lány: 16.30,
18.30 óra. Terminátor3: 13.15,
15.15, 17.45,20 óra. Mindenóó:
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra. Doktor
Szöszi 2: 13.45,15.30, 17.30, 19,45
óra. TombRaider2: 15,17.15,
19.30 qra. Rettegésháza: 14,-18.15
óra. Oviapu: 16, 20.30 óra. A Karibtenger kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra
Segítség hal lettem: 14.30, 16.15, 18
óra. A sorsdöntő nyár: 17 óra. Az
igpzság órája: 14.15, 19 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: T3
-Agépek lázadása. Színes, m. b.
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Chartie angyalai: teljes
gázzal. Színes, m. b. amenkai film;
este 8 óra: Merülés a félelembe. Színes amerikai thrUler
FORRÁSKÚT
Délután 6 óra: Szakítópróba. Színes
amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
A Szegedi Akadémiai Bizottság
székházában (Somogyi u. 7.) de. 10
órakor
Stresszválasz halakban; hsp70 és
metallothionein gének azonosítása
és expressziójuk vizsgálata pontyban

címmel Khaled Said Ali Abdo tart
előadást.

től péntekig 10-től 19, szombaton
10-tól 16 óráig

Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a Bartók Béla Művelődési
Központ dísztermében:
Színfalak mögött beszélgetés
Töiönykőy Attilával (Szegedi Nemzeti Színház). Közreműködnek a
művész barátai. Házigazda: Juray
Miklós tanár

A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig

A Belvárosi Óvoda tornatermében
(Eötvös u. 7.) este 8 órakor
wing tsun kung-fu - az egyetemi csoport bemutatója. (Belépés díjtalan).
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde
út 42.)
de. 10-tól du. 6 óráig,
a Szegedi Vhdaspark (Kálvária sgt.)
de. 9-tól este 7 óráig várja a természetet kedvelő látogatókat.

KONCERT

SZEGED
A fATE-klubban este 9 órakor
TTK-s buli. Házigazda: Mátrai Róbert, a kisteremben Dj. Tóth GergeiyKTÁI.T.ÍTÁS

SZEGED
A Fidesz MPSZ Szabad Tér kiállító
termében (Victor Hugó u. 5.) du. 5
órakor nyílik
dr Csiky László Guinnéss-rekorder
szobrász, dr Udvaidy Csaba festőművész és TÓNIÓ karikaturista
munkáiból a kiállítás. A tárlatot látaki Ferenc festőművész nyitja meg
A Bartók Béla Művelődési Központ
B galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
a 45 éves Lajos Sándor Fotóklub kiállítása. Megtekinthető október 10éig, hétköznap 10-tól 18 óráig.
A MÉH Rt-ben (Bocskai u. 8.)
megnyílt
Siflis Géza festő-fafaragóművész kiállítása. Megtekinthető szeptember
26-áig hétköznap 8-tól 17 óráig
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve: Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogők valamint Nagy utazók híres
utazások - régi útleírások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében címmel a kiállítás. Megtekinthető hétfő-

A Novotel Szeged Szálloda éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig
az étterem teljes nyitvatartási ideje
alatt: reggel 6-tól 24 óráig
A Bálint Sándor Művelődési Házban (Temesvári lat 42.), emlékkiállítást rendez Szőri József
(1878-1914)festőművészszületésének 125. évfordulója tiszteletére. Ez
alkalommal szeretnének olyan
Szöri-festményeket is bemutatni,
melyek magángyűjtők tulajdonában
vannak A művelődési ház ezért kéri
a Szöri-festménnyel rendelkező magángyűjtőket, hogy képeikkel vígyenek részt az emlékkiállításon. Jelentkezni a 432-578-as telefonszámon,
vagy a bsmhCúfreemail.hu e-mailon
lehet.
A Képcsarnok Kft. GuMcsy Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az érdeklődőket délelőtt 10-tól délután 6 óráig
A szegedi új zsinagóga délelőtt 10töl 12-ig és délután 1-tól 5 óráig várja látogatóit.
VÁSÁRHELY
Kopáncsi tanyamúzeum
Állandó kiállítás: élet a tanyán. Nyitva: délután 1-tól 5 óráig
MINDSZENT
Keller Lajos Városi Könyvtár és
helytörténeti gyűjtemény (Köztársaság tér 5.)
Mindszent múltja. Nyitva, reggel 8tól 12 óráig

Kiskerttulajdonosok, figyelem!
A Szegedi Vízmű Rt. vízmérő-leolvasást végez a kiskertekben.
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2003. szeptember 27-én és 28-án, 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 között:
• SZIKSÓSON
• TÁPÉN
2 0 0 3 . október 4-én és 5-én, 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 között
• Klebelsbergtelepen (Hattyas)
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• Tompaszigeten
Kérjük, segítse elő a leolvasást a fent jelzett időpontban
a kiskertjében való tartózkodással, valamint az utcanév,
házszám és a helyrajzi szám jól látható kitűzésével.
Amennyiben az előre kiértesített időpontban mégsem tud
a kiskert tulajdonosa a fogyasztóhelyen tartózkodni,
a Szegedi Vízmű Rt. lehetőséget biztosít a vízmérőállás
közlésére a leolvasást követő 8 napon belül az alábbi
módokon:
• vízmérőóra-állás bejelentésére szolgáló 06-80/822-444
zöldszámon;
• a 6 2 / 4 5 0 - 4 3 0 ügyfélszolgálati telefonszámon;
• postai levelezőlapon;
• a www.szegedivizmu.hu honlapon;
• személyesen az ügyfélszolgálati irodában.
Sikertelen leolvasás, ill. adatszolgáltatás hiányában
a fogyasztóhelyre az előző időszakok felhasználásának
figyelembevételével becslés alapján állítunk ki számlát.
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Együttműködésüket köszönjük!
Szegedi Vízmű Rt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
Tel.: 6 2 / 5 5 - 8 8 - 5 5
Fax: 62/55-88-00
e-mail: vizmu@szegedivizmu.hu

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.05 Több mint doktor Menekülés önmagunk elől (ism.) (16j
9.45 Szórakoztató percek Lesállás
(ism.) 10.05 A szólás szabadsága
(ism.) 11.00 Parlamenti napló
12.00 Déli harangszó 12.01 Hír
adó délben 12.11 Sporthírek 12.14
Időjárás-jelentés 12.17 Körzeti híradók 12.30 Hírek 12.32 Világhíradó 12.45 Gazdasági híradó 12.52
Kulturális híradó 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Cook kapitány Angol-ausztrál kalandfilmsorozat, 5.
(ism.) |16| 14.05 Romamagazin
14.30 Domovina Szlovák nyelvű
nemzetiségi magazin 15.00 Trikrek
Spanyol rajzfilmsorozat. Tarzan
15.25 Kedvenc állatom Pierre és a
kecskék (ism.) 15.45 Androméda
Ismeretlen, szép messzeség (ism.)
[16| 16.35 Dallas Az Ewing mindig
Ewing marad 17.25 Kívül-belül
17.30 Navigátor Ismeretterjesztő
magazinműsor |16| 18.00 Flíradó.
Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés.
Körzeti híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra - az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 9.
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin
21.10 Pénz, pénz, pénz
Vfesztegetés [16]
22.00 Hétfő este Benne: Híradó
22.30 Provokátor Tényképek
a valóságból
23.00 Gól! Az Arany Ászok Liga
mérkőzéseinek összefoglalója
23.55 TS Bundcsliga-összefoglaló
0.45 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Enteriőr Lakberendezési magazin (ism.) 6.30 Jó
reggelt, Magyarország! 7.15 Laza©
Szórakoztató, vidám reggeli csevej
9.05 Stahl konyhája 9.15 Tripla
vagy semmi Telefonos játék, extra
nyereményekkel 9.45 Maria Del
Carmen Mexikói filmsorozat, 14.
10.45 Teleshop 11.40 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat (12]
12.10 Játszd újra az életed! Amerikai filmsorozat, 5. Kettős expozíció
[12] 13.00 Édentől keletre L Amerikai filmdráma |12| 14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00
Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 27.
Egy papagáj örököl 16.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 172.
16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow
112] 17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 153. 18.30
Tények Hírműsor 112]
19.05 Aktív A TV 2 magazinja

[12]

19.45 8 nap alatt a Föld körül
Frei Tamással A világ
magyar szemmel
21.00 Banánhéj - Avagy túlélni
Bagi-Nacsát Paródiashow
22.00 Rejtekhely
0 . 1 0 Jó estét, M a g y a r o r s z á g !

0.55 Profiler - A pszichozsaru
Amerikai krimisorozat,
54. Örökség] 16]
1.50 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással (ism.)
2.45 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) j 12]
3.25 Vers éjfél után
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6.00 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna
9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 7. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 [átékzóna 11.30 Delelő
Vidám show ebédidőben. Benne:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05
Országház Heti magazin (ism.)
13.35 Játékzóna Játék 14.25 Re
ceptklub 14.35 Játékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
15.20 A hét mesterlövész Amerikai
westernsorozat. Bűnbánat 16.15
Testpercek Fitnesz Norbival 16.25
Balázs - A szembesítóshow [12]
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
112] 1830 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2165-2166.
21.00 Szupermozi: Az
óriásgyíkok támadása
Amerikai katasztrófafilm
22.40 Igaz történetek: Dennis
Rodman: A Féreg
Amerikai film (12]
0.15 Találkozások - este
Sztármagazin [12]

0.25 Híradó - Késő esti kiadás
0.30 Sportklub
0.40 Az Oblong család
Amerikai rajzfilmsorozat
1.05 Fókusz
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5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Néhány perc Latabár Kálmánnal 8.30 Műsorismertetés 835
Amiről a kövek mesélnek 9.00 Heti
hírmondó 9.55 Rózsa Sándor magyar tévéfilmsorozat 10.55 Vérrel és
könnyel Romániai holokauszt 11.40
Hungarorama 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.30 Isten kezében 13.00 Magyarország kincsei Templomok 13.05 Heuréka! Megtaláltam! 13.40 Balatoni barangolások
Magyar ismeretterjesztő sorozat
14.00 Halld, Izrael! 14.30 Savaria
Táncverseny (ism.) 15.20 Vidéki
kertek Angliában 15.50 Az élet megpróbáltatásai 16.40 Emlékképek Régi híradók 17.00 Öt órai zene
17.05 Mózes, a törvényhozó Angol-olasz tévéfilm 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.15 Vezérük a
bátorság Magyar dokumentumfilmsorozat 18.40 Budaörsi repülőnap
19.00 Váltó Gazdasági magazin
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Az ember, aki túl sokat
tudott Amerikai
pszichothriller
22.25 Talentum
22.55 l é még élsz?
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.10
Rózsa Sándor Magyar tévéfilmsorozat 21.0 Százhangú orgona Magyar
népzenei körkép 2.40 Szerelmi álmok - Liszt Magyar életrajzi játékfilm 3.50 Talentum

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Delta 9.35 +1 Kulturális háttérműsor 10.30 Havas
Kató
Kecskeméti
Bozsógyűjtemény 10.55 Boldogi táncok
11.10 Héthatár A hét hírei határok nélkül a Kárpát-medencében
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 53. 12.45 Bach: e-moll szonáta 13.00 Közvetítés a parlament üléséről 16.30 Napnyugta
19.05 Telesport
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Áblak-szimpatikus Benne:
Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Premier
21.30 Ki kicsoda
21.40 Mattia Pascal két élete
Olasz film [16]
23.40 Záróra
0.45 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat, 10. (16] 1.40 Ablak-szimpatikus Benne: Hol-mi?
Szabadidős programajánló magazin. Nagy György műsora 2.05
Magyar ház Palackposta - üzenet
a határon túli televíziós műhelyektől 2.35 Kemény János báró
filmjei 3.40 Telesport
SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: egészség és mozgás, 1. rész (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
16.00 Nyári élményeink: szolnoki
Gulyás Fesztivál (h) 16.30 Dokumentum Műhely: honfoglalón
Szentendrén (h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvítés (h)
17.30 Kimba (h) 18.00 UNI-JÓ - az
EU története, 6. rész (h) 18.05
Klipp 18.15 Máriás Bach - Varnus
Xavér orgonál (h) 18.25 UNI-JÓ az EU története, 1. rész 18.30 Sport
- magazinműsor 19.00 Híradó
19.30 Erdészcsillag. Erdészeti magazin (h) 20.00 Estelő 21.00 Teljes
napfogyatkozás. Francia-angol dráma (h) 22.50 Híradó (ism.) 23.20
Képújság

22.00-17.45 Hangos képújság 17.45
Miénk a város előzetes 17.55 Törzsasztal 18.55-20.00 Városi Tv Szegedi műsora 20.00 Trend - gazdasági
magazin 20-10 Telinternet - internetes magazinműsor középiskolásoknak 21.00 Negyedik Dimenzió: Adrenalin 22.00 Városi Tv Szeged műsora
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18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 22.00 Szegedi hírek
(ism.)
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6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 10. rész 6.30
Nyitott világ: egészség és mozgás,
1. rész 7.00 Viszmeg Katalin-koncert (felvételről ism.) 8.00 A pénteki híradó (ism.) 8.30 Kimba, a fehér oroszlán 9.00 Itthon otthon
van. Turisztikai magazin 9.30
Szentföldi szent helyek üzenete:
Újszövetség, 10. rész 10.00 Torna
csontritkulás ellen 10.30 Ottó Mobil 11.00 Kimba 11.30 Vásárlási
műsorablak 12.00 Képújság 17.00
Pénzháló - országismertető játék
(élő közvetítés) 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 Makó KC-Diósgyör kézilabda-mérkőzés (felvételről)
19.00 Híradó, Kalendárium 19.30
Erdészcsillag. Erdészeti magazin
20.00 Honfoglalók Szentendrén
20.30 Egészség és mozgás, 1. rész
21.00 Teljes napfogyatkozás. Francia-angol dráma 22.50 UNI-JÓ, 1.
rész 23.00 Az Európai Unió és a
munka világa, 8. rész 23.30 Vásárlási műsorablak

•TV
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16.00 Konferencia a falusi turizmusról 17.00 Fecsegő tipegők
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes Sport 20.00 Híradó
20.15 Nap kérdése 20.20 Cápavadász. Amerikai film 22.00 Híradó
22.15 Nap kérdése 22.20 TNT
koncert 0.00 Képújság

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

FM95.4^Rádió88
6.00 Caíé 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Élő
kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Kulturális kalauz 21.00 Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd)
22.00 Éjszakai zenemíx

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas Mariann/Genser 17.00
Kívánságműsor, tel.: 06-3030-30-244 és 44-22-44 Tóth
Péter és Keresztes Péter 20.00
Euró-expressz Dénes Tamással 22.00 Csak zene

5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9-30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor: élő közvetítés a hódmezővásárhelyi
európai autómentes napról a
Kossuth térről 12.00 Híröszszefogjaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Humorpercek 23.00-tól hírek, reggel
5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
22.00 Rejtekhely
Amerikai
akciófilm

Esz.: Jeff Goldblum,
Christine Lahti
Hatch Harrisont visszahozták
a klinikai halál állapotából. Az
újjáélesztés alatt különös dolgokat látott. Fölébred, de a víziók
folytatódnak. Szeme előtt kegyeden gyilkosságok képei vonulnak el, és rá kell jönnie, hogy
ezeket a gyilkosságokat saját
maga követi el.
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Minden színben pasztellek

Spirituális
futás

Folytatódik a nyáriasan meleg idő
Készítette

OCU. KIOTO (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD
Amikor életemben először jártam abban a képtárban, ahol a kedvenc festőim képeiből szerveztek kiállítást, tele szorongással léptem az előcsarnokba. Olyannyira, hogy képtelen voltam megérteni a bonyolult beengedő biztonsági
berendezés
működését. A pénztáros rövid időre bezárt, saját
kezével engedett be, és végre-valahára
mehettem
tovább.
De merre?A számtalan iránytál, az óriási tértől
földbe gyökerezett a lábam, s félénk reszketés telepedett a szívemre. Merthogy akkor most oly
nagy mesterek műveit láthatom itt, akik már a
földben nyugosznak. de műveik, dacolva az idővel, itt állanak e hatalmas csarnok falaira akasztva, s mérhetetlen
értéket képviselve
mintegy
örökre hordozzák alkotójuk nevét.
Nem, én soha nem vágytam efféle babérokra,
Piton István nem az a név, amelyik
bárminemű
műalkotás alatt az enyémhez hasonló szívdobogást idézhetne elő. És éreztem, azonnal elsüllyedek a föld alá szégyenemben, hogy még csak gondolni is merészeltem
ilyesmire.
Pedig még egyetlen képet sem láttam.
Csak itt állok az előcsarnokban, és elismerem,
bármi legyen is a továbbiakban, az a valami már
eddig is elég hatásos.
Összeszedtem magam, egy határőrtiszt szigorú
tekintetét képzeltem magam elé, akitől mindig
megkeményedek,
és akár függőleges falra is fölmászok tőle: fölkaptam egy prospektus, s a benne
lévő ábra alapján próbáltam átfogni az épület
tervrajzát. Ami nem volt könnyű. Négy szint és
három szinteltolás egymásból kibomló alaprajzát
kellett megkülönböztetnem,
s ettől ismét a szemem elé villant egy régi elképzelés,
miszerint
építészmérnöknek
képezzem tovább magam, de

talán nem tévedtem annyira, ha ennek a döntésnek a hiányát azóta most először érzem pótolhatatlannak.
Még csak délelőtt volt, s számba véve a termeket, úgy döntöttem, nem rohanom le egyből a
kedvenceimet,
bőven van időm záróráig bejárni
az egész épületet, s ha szimatom nem csal, itt
mozarellás melegszendvicset is készítenek:
kész
az egynapos terv.
S mert nem voltam rá fölkészülve, sőt, megvallom, sehogyan nem készültem a találkozásra, önnön korlátjaimba botlottam. A második átsétált
terem után egyszeriben ott találtam magam abban a kupolacsarnokban,
ahol az én festőim
munkái állottak.
Bár a belépésnél már egyszer földbe gyökerezett
a lábam, most megint, s ahogy az albumokból jól
ismert képek egymás mellett ott függtek teljes
élethűségükben,
olyan színpompában,
amit
egyetlen album sem képes visszaadni,
megkondult bennem egy harang. A hangja évszázadokon
húzott át, s mint egy visszatérő örvény vele átzuhant rajtam festőim minden időket kitöltő óriási
szelleme. Szépségükben oly mérhetetlen
mély
fájdalmat éreztem, hogy azt hittem, kilyukad a
mellkasom, vagy a torkomat elzárja a szívem és
nem kapok többé semmi levegőt.
Elájultam. A portán feküdtem egy díványon.
Egy nő legyezgetett a pénztárfülke mögött, s hallottam, ahogy a pénztáros mondja: már befelé se
volt egészen magánál, talán jobb is lenne az
ilyennek, hogy egyből meghaljon.
Tényleg mennyivel jobb lenne, gondoltam, s
ahogy a levegőt legyező lilaruhás hölgy felém fordult, pasztelles arcommal biztatóan elmosolyogtam magam.

Lottószámok
OTOSLOTTO
16,30,81,83,87 .Jokerszám: 718153
HATOSLOTTÓ
2 , 9 , 1 6 , 2 9 , 3 3 , 3 8 . Pótszám: 4

Nincs ötös
A 38. heti ötöslottó és joker sorsolás nyereményei a következők.
Telitalálatos szelvény nem volt.
Négytalálatos szelvény 25 darab,
nyereményük egyenként 3 millió
615 ezer 384 forint. A hármasokra 27 ezer 265, a kettesekre
1425 forintot fizetnek. A Jokerjátékban egy darab telitalálat volt,
nyereménye 145 millió 23 ezer
673 forint.

ISTEN ELTESSE!

Útra készen a gyálaréti fecskecsapat.

HÉTFŐ, 2003. SZEPTEMBER 22.

Fotó: Gyenes Kálmán

MÓRIC
Móric a latin Mauritiusból, a
Mór pedig a Móric rövidüléséből
alakult. Jelentése: szerecsen.
Shakespeare: Othello című drámájának címszereplője viseli jelzőként, hogy ő a nemes mór. Fejér megyei város Mór, amelynek
nevéhez a borok közül az ezerjó
szorosan kapcsolódik. Bortermelésére szép pincesora és bormúzeuma is felhívja a figyelmet.
Mauritius egy sziget Madagaszkár közelében, különösen arról a
ritkaság számba menő bélyegről
ismert, amely a filatelisták álma.
Mauricia a név női párja. Egyéb
névnap: Mária, Marót, Mauricia,
Mór, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zöldike.

A törvényen kívüli állapot
VÍZSZINTES: 1. Egy, a törvényeket nem tisztelő egyénről mondta egy ismerőse. Első sor. 40. Kopasz. 11, Annál lejjebb. 12. Fa levélzete. 13.
Hatvan hónapi. 15. Lengyel-német határfolyó, az Odera mellékvize.
16. Ruténium jele. 17. Spanyol exkirályné. 19. Kicsinyítő, -ka párja.
20. Numero, röv. 21. Mész- és magnéziumtartalmú, kristályos ásvány.
25. Kémiai folyamat jelzője. 28. Az idézet második sora. 29. Sine... (a
név feltüntetése nélkül). 31. Cseh építész volt (Josef). 32. A „La paloma" c. dal szerzője. 34. Ellenben. 35. Félni kezd! 36. Amerikai mesterséges hold. a nap kutatására. 38. Ifjúsági Magazin, röv. 39. Spanyol
üdülőszigettel kapcsolatos 42. Névelővel: vasúti fülke. 44. Színültig.
45. Hegedű fontos része. 47. Ritmikus sportgimnasztika, röv.
FÜGGŐLEGES: 2. Befogószerszám. 3. Össze-vissza mér! 4. Eső, angolul. 5. Messzire. 6. Dzsingisz címe volt. 7. Növényi cukorvegyületek. 8.
Nemzeti park az USA-ban (=Y0SEMITE). 9. Észak-német folyó. 10. Az
idézet harmadik, befejező sora. 14. Citátum költeményből. 18
konykodik. 20. Régi idők mozijában játszották, sokszor zongor:
tel. 22. Angol prepozíció. 23.... Taylor (am. filmcsillagai
hower beceneve volt. 26.Szigorlat közepe! 27. Becézettlm
teve! 33. Román autók jelzése. 37. Utód. 38. Ember, férfi
40.... Gees. 41. Ti, németül. 43. Turbán része! 46. Közterület,
SZOMBATI rejtvényünk helyes megleitése: Aki kapaszkodas nélkül még a padlén sem képes feküdni.

A föld kerületének megfelelő távolságot, 40 ezer kilométert futott - rendkívüli módon, emberpróbáló feladatokat megoldva az ősi japán főváros, Kiotó közelében lévő Hiei hegységlánc öt
csúcsa között a 44 éves japán
buddhista szerzetes, Fudzsinami
Genshin, aki most érkezett viszsza hét éven át tartó, lelki megtisztulás reményében végzett
spirituális futásából. A japán
Tendai szektához tartozó szerzetes saját készítésű szalmapapucsban, fehér köpenyben, vállán ugyancsak saját kezűleg szőtt
szalmaköpennyel érkezett meg
Ocu város templomához. Genshint szerzetestársai és imádkozó
buddhista hívek fogadták a
templom előtt, térden állva kérve áldását - mondta a szekta
egyik szóvivője. A spirituális futásnak a japán Tendai szekta hívei által követett hagyománya a
VIII. századra nyúlik vissza. Hiszik, hogy a futás a megvilágosodás felé vezető utat jelenti.

Továbbra is a feszálló légmozgás, valamint a Kárpát-medencét kitöltő száraz, meleg
Szeged
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SZENTESI ÉS DESZKI TOLVAJ
Egy 37 éves deszki nő az egyik
szegedi áruházból fizetés nélkül
akart elvinni egy napszemüveget, aminek értéke 2590 forint. A
nő ellen szabálysértési eljárás indult. Az egyik szentesi középiskolában pedig az osztályteremből egy szegvári diáklány mobiltelefonja tűnt el nyomtalanul.

A NAP VICCE
Az ismert költő barátnőjével sétál a parkban.
- Milyen szép a naplemente! áradozik a dekoratív hölgy.
- Kuss! - mordul fel a költő.
Nem akarok munkáról beszélni!

30°
30°
29°
28°
30°

További kilátások

O

KEK hírek

MEGCSÚSZOTT
A KANYARBAN
Egy 28 esztendős hódmezővásárhelyi férfi Opel Corsájával a Lázár utcából jobbra akart fordulni a
Damjanich utcába, de feltehetően a sebesség helytelen megválasztása miatt a gépkocsi megcsúszott és az egyik bal oldali
lámpaoszlopnak ütközött. A férfinak és 24 éves utasának a feje
és az arca sérült.

31"

Átmenetileg változékonyabbra és kevésbé melegre fordul időjárásunk. Kedden
estefelé éri el térségünket északnyugat felől egy hidegfront, amely gyenge eső, zápor
kíséretében szerdán át is vonul fölöttünk. Nyomában megerősödik a szél.
KmM

ELALUDT A VOLÁNNÁL
Szarvas felől Szentes irányába
tartott a déli órákban egy gépkocsi, amit egy 45 éves orvos vezetett. A férfi éjszaka ügyeletes
volt, feltehetően ezért aludt el a
volánnál. A gépkocsi egy út menti fának ütközött, majd az árokba
borult. Az orvost, aki súlyos sérüléseket szenvedett, csak a tűzoltók segítségével sikerült kiszabadítani a roncsok közül.
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Max:23°
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 81 cm (hőfoka 19,9 C°), Csongrádnál-157 cm,
Mindszentnél -32 cm. A Maros Makónál -84 cm.
A Nap kel: 6.30, nyugszik: 18.43. A Hold kel: 3,41 nyugszik: 16.06

Liftes-mobilos trükk
MOSZKVA (MTI)
Liftelakadással lopkodnak mobiltelefonokat Moszkvában. A
tolvajok lekapcsolják a lift áramforrását, kívülről résnyire kinyitják a lift ajtaját és segítőkészen
felajánlják a bent rekedteknek,
adnák
ki mobiltelefonjukat,
hogy szerelőt hívhassanak. Aztán persze se szerelő, se telefon,
se tolvaj. Az Izvesztyija című
orosz napilap beszámolója szerint eddig már több tucatnyi kár-

vallotja van a trükknek. Moszkva közel 11 millió lakója számára amúgyis keserves a lifthasználat.
A város 120 ezer felvonója
nagyrészt elöregedett, rosszul
karban tartott vagy szándékosan
megrongált. A Moszlift moszkvai bftüzemeltető vállalat adatai
szerint több mint 8000 alumíniu m liftajtót loptak el csupán a tavaly, a tolvajok feltehetően fémhulladékként értékesítették a
zsákmányt.

Megvilágított retikül
LEVERKUSEN (MTI)
Beltéri világítású retikülök gyártására szövetkezett a német Bayer vegyipari, a kézitáska gyártó
BREE és a Lumitec svájci elektronikai cég. A vállalkozással véget
akarnak vetni az ajakrúzst, a púderes szelencét, a maroktelefont
és a kulcscsomót a retikülben
körülvevő ősi sötétségnek. A női
kistáskák belső „megvilágosodá-

sa" egy 16 centiméteres világító
fóliának lesz majd köszönhető,
amely egyszerre két retikülrekeszt is megvilágít.
A fóliának a hagyományos égővel szembeni előnye abban rejlik,
hogy nem gerjeszt meleget és tetszés szerint formálható. A Bayer
cég szerint lehetséges, hogy az
újítás már jövőre kapható lesz az
üzletekben - áll az AP jelentésében.

Ne maradjon le róla!
Raiffeisen S z e m é l y i Kölcsön G y o r s
15 2 2 5 Ft-os havi törlesztőrészlettel 5 0 0 0 0 0 Ft, 5 éves futamidőre
Példák a havi törlesztőrészlelre:
osszeg/fulumirfö

3 év

4 év

5 év

350 000 Fl

14 33! Ff

1 2 004 Fl

10 657 Fl

500 000 Fl

20 472 Ft

1 7 1 4 9 Fl

15 225 R

1 000 000 FI

40 945 Ft

34 299 Ft

30 450 R

3 000 000 Fi

121 948 Fl

101 816 Fl

90 076 R

Raiffeisen Személyi Kölcsön gyors hitelbírálattal, kezes és
fedezel nélkül. Hívja a 06-40-48-48-48-as telefonszámol, ahol
telebankáraínk percek alatt elvégeznek egy előzetes hitelbírálatot, valamint tájékoztatják Ont a hiteligénylés feltételeiről
és kondícióiról.
THM: 27,89% - 3 5 , 2 2 %
Valamennyi igénylést egyedileg bírálunk el; a törlesztőrészlet pontos összegét a
folyósítás napján állapítjuk meg.

iderpfy^y^fí'rK'zovasnrhely, Andrássy út 5-7. • Szeged, Széchenyi tér 15. • Szentes, Kossuth Lajos út 13.
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