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DELMAGYARORSZAG
Jelentős elbocsátásokkal jár együtt a Magyar Posta Rt. átszervezése

T É M Á I N K B Ó L

MATRICAT KÖVETELNEK
A z M5-ÖS a u t ó p á l y a

továbbépítését és matricássá
tételét szorgalmazó kamarai
alapítványhoz a szentesi cégek
ma, demonstrációval
csatlakoznak.
3. oldal

Debrecenbe megy a szegedi posta
A jövő évtől hat helyett három régióközpont koordinálja a posta feladatait. Az átszervezés érinti a
szegedi, három megyés igazgatóságot is. A változások
jelentős létszámleépítéssel járnak együtt, információink szerint a jelenlegi közel 250 dolgozó helyett
mindössze nyolcvanan maradhatnak.

TUDJÁK, KI A PIRTÓRÓL
MENEKÜLŐ KÉSELŐ
A rendőrök egy
szerb-montenegrói állampolgárt,
Lukics Róbertet gyanúsítanak
egy ásotthalmi férfi
meggyilkolásával. Pirtón a
kocsma előtt Lukics többször
hasba szúrta áldozatát.
4. oldal

Veszteségeinek csökkentése miatt jelentős átszervezésre
van szüksége a Magyar Posta Rt.-nek. - Az ország 3200
postájából mindössze 250 nyereséges, a többi veszteséges
vagy nullszaldós - tájékoztatta lapunkat Szász Katalin, a
Magyar Posta Rt. kommunikációs igazgatója.
Ennek okairól elmondta: az ügyfelek egyre kevesebb
szolgáltatást vesznek igénybe, illetve a távközlés is kivált
a postából. - Alig telefonálnak hivataljaink nyilvános fülkéiből, az e-mail és az SMS felváltotta a táviratot, a telefax szolgáltatásunk pedig gyakorlatilag megszűnt - folytatta Szász Katalin, aki megjegyezte: a csomagfelvétel is
csökken, a levélforgalom bevételének nagy része pedig
közületi feladásból származik.
A Magyar Posta Rt. vezetői a fentiek miatt úgy határoztak, hogy nyugat-európai mintákhoz hasonlóan hatékonyabb irányítást vezetnek be. Ezt három ütemben hajtják
végre. A minőségi munkán javítani kell, ugyanis 2008-tól
bármelyik európai uniós ország postai szolgáltatását
igénybe lehet venni. Logisztikai központot adnak át, hogy
automatizálják a levelek, számlák feldolgozását. Harmadikként pedig átszervezik az igazgatósági irányítást.
Egyébként az utóbbi megvalósításának első lépéseként,
még tavaly augusztusban, csökkentették a vezetői létszámot, a budapesti igazgatósággal összevonták a Pest megyeit, illetve központosították a különféle feladatokat.
2004. január elsején három központ látja el a jelenlegi hat
igazgatóság munkáját. A Pest megyéből és Budapestből
létrehozott központi igazgatóság mellé még két igazgatóságot alakítanak ki, a nyugat- és a kelet-magyarországit.
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MAGYAROK KÍNAI
RUHÁKBAN
A jövő héttől megduplázódik a
Szeged Nagyáruházban lévő
kínai bolt alapterülete. A keleti
áruk népszerűek, leginkább
olcsóságukkal hívják fel
magukra a figyelmet. A
legtöbben, érdekes módon,
délben jönnek ide vásárolni.
5. oldal

Elköltözünk!
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A tervek szerint jövő januártól a jelenlegi létszám töredéke, mindössze nyolcvan munkatárs dolgozik majd
a szegedi postaigazgatóságon.
Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon

Feljelentik
a közgyűlést
A megyei közigazgatási hivatalhoz fordul a Civil Szövetség
Egyesület, mert szerintük alkotmányellenesen, zárt ülésen döntött a szegedi közgyűlés a polgármester és a képviselők javadalmazásáról. A szövetség vezetője,
Adám Attila elmondta, azért fordulnak a közigazgatási hivatalhoz, mert sehol nem tekinthettek be a közgyűlés jegyzőkönyvébe. A valóságban egyébként a
közgyűlés nyílt ülésen döntött a
fizetésekről. Ádám korábban elismerte: szándékosan provokálják hatékonyabb képviseletre a
közélet szereplőit.

Kereszttűzben a hídi forgalom
Megoszlik a kerékpárosok véleménye a szegedi
Belvárosi hídra tervezett biciklisávról: akadnak,
akik nem bíznak a gépjárművezetőkben, mások
szerint a sárga záróvonal megvédi őket.

előbb megkaphassák jogos követelésüket. Az asszonyok rövid találkozóra a Mary cipőgyár szegedi,
Szilién sugárúti bejárata előtt
gyűltek össze tegnap. Kiss Nándorné, aki hét évig dolgozott a
gyárban, elmondta, legutolsó havi
fizetésükre, valamint a végkielégítésre várnak. De még a felmondó
levelüket sem kapták meg, ami tovább nehezíti helyzetüket.

Próbaképpen hamarosan fölfestik a szegedi Belvárosi
híd 8 méter széles úttestére az egyenként 1,25 méter
széles kerékpársávokat, amelyekben egy irányban
közlekedhetnek majd a kerekezők. A biciklisták biztonságos átvezetésének gondját már régóta szerették
volna megoldani a szakemberek, de a korábbi tervek
egyikét sem tudták megvalósítani.
A legdrágább megoldás az lenne, ha a gyalogosok
számára függőfolyosót építenének a híd külső oldalán, a kerékpárosok pedig megkapnák a korlátokkal
védett járdákat. A kivitelezés viszont 200l-es áron
számolva 250 millió forintba került volna.
Ugyancsak költségesnek bizonyulna a járdák megosztása: az elképzelés szerint az egyik oldal a gyalogosoké, a másik - kellő szélesítéssel és korlátokkal a bicikliseké. Ez 50 millió forintba kerülne - szintén
két évvel ezelőtti árakkal számolva. Ráadásul mindkét esetben át kellene alakítani a hídfők közlekedési
rendjét a kerékpárosok továbbvezetése miatt.
A polgármesteri hivatal a fentiek miatt döntött a
legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás mellett: fényvisszaverő lapokkal még föltűnőbbé tett záróvonallal
választják le az úttesten a kerékpársávokat.
- Átgondolatlan és veszélyes lépésnek tartjuk a kerékpársávok fölfestését, mert ez a megoldás a kerékpárosoknak és a gépjárművezetőknek sem ad kellő
biztonságot - fogalmazott Dobó László, a Fidesz
frakcióvezetője, aki lapunkból értesült a tervről. Az
egyébként rendszeresen kerekező politikus hozzátette, hogy támogatná viszont az egyik járda kerékpárúttá alakítását. - A hídfők átalakításra biztosan megtalálnák a megoldást a közlekedési szakemberek tette hozzá a frakcióvezető.
A kerékpárosok véleménye megoszlik a terv hallatán. Szerencsés György matematikus, ha csak teheti,
biciklivel közlekedik. Mint tapasztalt kerekező úgy
véli, a fölfestés nem védi meg a kerékpárost a közvetlen közelében elhaladó autóktól.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Bővebben az 5. oldalon

Munkaügyi pert indítanak a Mary elbocsátott

dolgozói

Nincs se fizetés,
se végkielégítés
Pert indítanak munkáltatójuk ellen a Mary 2000 Cipőgyár dolgozói. A Szegeden 220, Hódmezővásárhelyen 130 utcára került
dolgozó eddig türelemmel várta utolsó havi munkabérét és végkielégítését, de sem pénzt, sem információkat nem kaptak.
Bálint fános szegedi ügyvédnél járt
tegnap a július végén bezárt és
végelszámolással megszűnő Mary
2 0 0 0 Cipőgyár Rt. volt dolgozóinak egy csoportja. Mint ahogy azt
az elkeseredett asszonyok elmondták, egyelőre nem látnak
más megoldást, jogi útra kell terelniük az ügyet, mivel a vezetés
nem ad információkat. A munkaügyi bíróság az ígéretek szerint
gyorsított eljárásban tárgyalja az
ügyet, hogy a dolgozók minél

Eltérő vélemények a tervezett kerékpársávok biztonságáról

Számítógépes grafikánkon a szegedi Belvárosi híd új, kerékpársávokkal tervezett
közlekedési rendjét modelleztük.

SZERDA, 2003. SZEPTEMBER 24.

Görög derűlátás,
magyar aggodalom
A görög államfő szerint Európában megoldott a nemzeti és
etnikai kisebbségek kollektív
jogainak védelme.
ATHÉN (MTI)

Kosztasz Sztefanopulosz azt követően beszélt erről, hogy Mádl
Ferenc köztársasági elnökkel
kedden Athénban előbb szűk
körben, majd plenáris tárgyaláson áttekintette Magyarország és
Görögország viszonyának alakulását, különös tekintettel az Európai Unión belüli együttműködésre, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint az Európai Unió új

Kétharmados többség kell az

alkotmánytervezetét és az ezzel
összefüggő kérdéseket. A találkozó utáni közös sajtótájékoztatóan Sztefanopulosz kijelentette,
hogy Athén szerint a különböző
szinteken megfelelő számú és
minőségű rendelkezések születtek a kisebbségek védelmére.
Mádl Ferenc rámutatott, hogy léteznek nemzetközi intézmények
és belső törvények, amelyek általában megfelelően védik a kisebbségeket. A köztársasági elnök mindazonáltal úgy véb,
hogy jó lenne, ha az Európai
Unió elfogadás előtt álló alkotmánya „nem menne el szó nélkül" a kisebbségek védelmének
kérdése mellett.

alkotmánymódosításhoz

Tizennégy év szokásai
Egyelőre nincs meg a szükséges
kétharmados parlamenti többség az alkotmány módosításához: a kormánypártok támogatták, a Fidesz viszont elutasította a kormány előterjesztését
az alaptörvény-módosítás általános vitájában, kedden az országgyűlésben; az MDF később
foglal állást a kérdésben.
BUDAPEST (MTI)

Hankó Faragó Miklós, az igazságügyi tárca politikai államtitkára
elmondta: a kormány által előterjesztett alkotmánymódosításnak az a célja, hogy az alaptörvénynek az Alkotmánybíróságra,
a jogalkotásra és a nemzetközi
szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az alkotmánybírósági
gyakorlat, illetve az elmúlt tizennégy év szokásainak megfelelően
újrakodifikálja. Az MSZP-s Vastagít Pál (felvételünkön) hangsúlyozta: a kormány már kezdeményezett egyeztetést a normaszövegről az ellenzéki pártokkal, és
erre a parlamenti vita során is le-

hetőség van. Balogh László
(MDF) szegedi képviselő napirend előtt sürgette a kormányt,
hogy hozzon döntést a kettős állampolgárság ügyében. Bársony
András államtitkár felhívta a figyelmet: nem lehet etnikai alapon diszkriminációt alkalmazni
az állampolgárság esetében.

Bush elnök Irakról
NEW YORK (MTI)

George Bush amerikai elnök az
ENSZ közgyűlésének keddi nyitónapján felszólította a világszervezet tagjait, hogy tegyék félre az
iraki háború kérdésében kialakult nézeteltéréseket, és működjenek együtt a közép-keleti ország újjáépítésében. Az elnök elutasította Franciaország és néhány más fontos szövetséges el-

várását, hogy gyorsítsák föl a
szuverenitás átruházását az irakiakra. Bush leszögezte, hogy a
hatalom átadásának „az irakiak
szükségletei szerint kell végbemennie", s a „folyamatot nem siettethetik vagy késleltethetik
mások kívánságai". Hangsúlyozta, hogy Amerika alapvető célja
az iraki nép önrendelkezésének
biztosítása, s ezt demokratikus
eszközökkel akarja elérni.

Medgyessy és Nastase megállapodott a romániai alkalmazás feltételeiről

Módosított státustörvény
Medgyessy Péter magyar és Adrián Nastase román miniszterelnök egyaránt előrelépésnek
minősítette a két ország közötti
megbékélés és az európai integráció felé vezető úton, hogy a
nap folyamán Bukarestben aláírták a módosított kedvezménytörvény romániai alkalmazásáról szóló megállapodást.
BUKAREST (MTI)

A két kormányfő nem tartott
négyszemközti megbeszélést, a
küldöttségek közötti plenáris tanácskozás mintegy ötven percig
tartott, akárcsak az ünnepélyes
aláírást követő sajtóértekezlet. A
Victoria kormánypalotában lezajlott eseményen Adrián Nastase a sajtó képviselői előtt kijelentette: ez a megállapodás Románia és Magyarország számára
egyaránt siker és győzelem. A
megállapodás szövegét a román
kormány nyilvánosságra fogja
hozni, bemutatja majd a parlamentnek, amely előtt meg fogja
védeni azt - fűzte hozzá Adrián
Nastase. A román miniszterelnök szerint magyar kollégája
nagy bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor együttesen sikerült helyrehozni az előző magyar kormány idejéről származó
hibákat, amelyek megterhelték a
kétoldalú kapcsolatokat.
Medgyessy Péter úgy vélekedett: ez a megállapodás megfelel
a két ország és a magyar kisebbség érdekeinek, akárcsak az európai elvárásoknak. Konfliktusokkal terhelt évek után az elmúlt

Jelbeszéddel is üzent a magyar kormányfő a Victoria Palotában tartott sajtóértekezleten. Mellette
Adrián Nastase román miniszterelnök.
MTI Telefotó: Bruzák Noémi
másfél esztendőben a román és a
magyar kormány hitet tett a két
ország történelmi megbékélése
mellett - tette hozzá a magyar
miniszterelnök, alri szerint a
megbékéléshez a kölcsönös tiszteleten alapuló pragmatikus politika szükséges.
Az aradi Szabadság-szobor kérdésében ugyanakkor a magyar és
a román fél még nem jutott dűlőre. Egy újságírói kérdés éppen arra az előzetesen felröppent híresztelésre vonatkozott, miszerint Medgyessy Péter az utolsó

pillanatban mégsem utazik Bukarestbe az aradi műemlékkel
kapcsolatos kérdés megoldatlansága miatt.
„Nem tagadom, egy miniszterelnöknek vannak olyan pillanatai, amikor sok mindent kell
mérlegelnie. A kedvezménytörvény több mint másfél millió
embert érint Romániában, és nagyon fontos volt, hogy aláírjuk a
megállapodást. Úgy döntöttem
tehát, hogy eljövök, és aláírjuk a
megállapodást, hiszen ezért dolgoztunk. Küzdök, dolgozom to-

Németh Zsolt tolmácsolta az ellenzéki Fidesz véleményét

A koccintáspolitika kudarca
Lassan hozzászokunk, hogy Románia minden
hónapban rituálisan megalázza Medgyessy Pétert
- mondta Németh Zsolt (Fidesz), amikor a magyar kormányfő és Adrián Nastase román kormányfő által a kedvezménytörvény kapcsán aláírt
megállapodást értékelte.
BUDAPEST (MTI)

Mint mondta, „Medgyessy Péter önbecsülése minden bizonnyal elbírja a megaláztatást". „Azonban a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nem tekinthet el
attól, hogy Medgyessy Péter egyelőre még Magyarország miniszterelnöke" - szögezte le az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Németh Zsolt
úgy értékelte, hogy a megállapodás hátrányos a magyarság számára, és komoly visszalépést jelent a
2001-ben aláírt Orbán-Nastase-megállapodáshoz
képest. Mint mondta, ez a tavaly december elsején

Teljesen szétvetett ház Egerben

kezdődött „koccintáspolitika" látványos kudarca.
Úgy ítélte meg, hogy a megállapodás nyomán „légüres térbe" kerülnek a státusirodák. Kifogásolta,
hogy a megállapodás kimondja: a magyarigazolvány csak Magyarországon jogosít kedvezményekre. Bírálta, hogy megváltozik a magyarigazolvány
formája, külleme. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben nem szerepel majd rajta a Szent Korona. Probléma, hogy az oktatási-nevelési támogatások folyósítása kapcsán egy konkrét, zárt mechanizmust
rögzítettek. Kritizálta, hogy a megállapodásba bekerült a reciprocitás ehre, amely szerinte ellentétes
a modern európai jogfejlődéssel. Felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-Nastase-megállapodásban
volt egy kitétel, mely szerint a 2001. október 19-én
elfogadott kormányközi kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvét végrehajtják a felek. Ebben rögzítve van az aradi Szabadság-szoborcsoport felállítása. Ez a kitétel most kikerült a megállapodásból.

Hárommillió ember maradt szolgáltatások nélkül

Dán-svéd áramszünet
MALMÖ, KOPPENHAGA (MTI)

Több mint 3 milbó svéd és dán
maradt kedden délelőtt áram
nélkül: az áramszünet a dániai
Sjealland szigetet Koppenhágával, valamint Svédország déli részét - Malmö környékét - érintette elsősorban. Koppenhágában gyakorlatilag megbénult az
élet, az utcai jelzőlámpák és az

üzletek világítása kialudt. A metrószerelvények leálltak, az áramkimaradás megbénította a teljes
vasúti forgalmat. A dán elektromos hálózat működtetője két
órán belül helyreálb'totta az érintett terület nagy részén a szolgáltatást. A kimaradást egy fontos,
Svédországból Dániába átnyúló
távvezeték vihar miatti meghibásodása okozta.

Sérült az alkotmány
BUDAPEST (MTI)

Alkotmányellenes helyzetet idézett elő az 1946-ban aláírt lakosságcsere egyezmény alapján
Négy ember - egy házaspár és két gyermekük - súlyosan megsérült, amikor egy felrobbanó propánbu- Csehszlovákiából
áttelepített
tán gázpalack kedden reggel szétvetette a házukat Egerben. A Bástya utcai házat teljesen romba dön- magyar személyeknek az 50 hektötte a robbanás. A két felnőtt égési sérüléseket is szenvedett.
MTI Telefotó: Nemes Róbert tárt meg nem haladó nagyságú,

mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokon fennálló tulajdonjoga elvesztéséért nyújtandó kárpótlás rendezésének elmulasztása. Az Alkotmánybíróság felhívja
az országgyűlést, hogy e kárpótlásra vonatkozó jogalkotó feladatát 2004. június 30-ig teljesítse.

vább annak érdekében, hogy az
aradi szobor kérdésében megállapodásra jussunk" - mondta a sajtó képviselői előtt a magyar kormányfő. „Én nem várok többet
román partnereinktől, mint azt,
hogy megvalósítsuk a korábbi
megállapodást" - mondta.
Medgyessy Péter és kísérete a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) székházában tárgyalt Maikó Bélával, a
szervezet elnökével. Utána még
a délután folyamán elutazott Bukarestből.

RÖVIDEN
VESZTEGETÉS GYANÚJA
Vesztegetés bűntettének
megalapozott gyanúja miatt
őrizetbe vettek 9 földhivatali
ügyintézőt és 3 hihatalon kívüli
embert Budapesten. Ok
tizenketten megalapozottan
gyanúsíthatok azzal, hogy
tízezer forintos juttatásért soron
kívül intézték a tulajdoni
lapokkal kapcsolatos munkákat.
BAYERÜGYE
Nem követett el szabálysértést
Bayer Zsolt újságíró azzal, hogy
Medgyessy Pétert hazaárulónak
nevezte egy demonstráción mondta ki a Tapolcai Városi
Bíróság jogerős határozatában.
Az eljárást kezdeményező
budapesti lakos feljelentése
szerint Bayer Zsolt 2003. január
13-án Loppert Dániel perét
követően a tapolcai bíróság előtt
demonstráló polgári körök
mintegy 50-60 tagjának azt
hangoztatta: „Medgyessy Péter
hazaáruló, s innét nincs más
választása a hatalomnak, mint
engem is eljárás alá kell vonnia".
ZÁROLTVAGYON
Kezdeményezték a brókerügy
kilenc gyanúsítottja vagyonának
zár alá vételét - közölte a
rendőrség. A K and H Equities
volt brókere, Kulcsár Attila által
a gyanú szerint elsikkasztott
tízmilliárd forintnak mintegy 10
százaléka biztosan megtérül,
mert ekkora értéket biztosítottak
már valamilyen szinten. A
biztosítási intézkedéseket
követően a bíróságnak kell
döntenie a vagyon zár alá
vételéről. A K and H Equities
mintegy 200 főnyi VIP
ügyfélköréből 82-t hallgatott
meg a rendőrség, emellett 21
egyéb tanút, és tovább folyik a
számlaegyenlegek ellenőrzése is.
Az ügyfeleket azért hallgatták ki,
hogy kétséget kizáróan
kiderüljenek a számlamozgások.
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Munkaügyi pert indítanak a Mary cipőgyár elküldött dolgozói

Szeged,
végállomás 1

Se fizetés, se végkielégítés
Folytatás az 1. oldalról

Felmondó levél nélkül ugyanis
nem kereshetnek munkát, nem
jelentkezhetnek a munkaügyi
központban, hiszen papíron még
mindig a Mary alkalmazottai.
A cipőgyár bezárásával Csongrád megyében 350 család költségvetése állt fejre: egy kereset
kiesett, miközben a számlákat
ugyanúgy fizetni kell. Az asszonyok - Kotlái Andrea, Terhes Józsefné, Deák Béláné - hozzátették: az a legrosszabb, hogy senkitől sem kapnak választ kérdéseikre. A legutolsó gyűlésen, szeptember 9-én - amikor egymást
összetrombitálták - csak annyit
tudtak kiszedni a volt ügyvezető
igazgatóból, Tóth Erikából, hogy
a végkielégítést biztosan csak
részletekben fizetik ki számukra,
előreláthatóan decemberig. Azóta az érdeklődők zárt kaput találnak a Szillérin, hosszas csöngetésre olykor lejön egy irodai
dolgozó, aki beteszi a lábát az ajtónyílásba és nem engedi be
őket. Ez azért különösen fájó,
mert olybá tűnik, mintha embe'r-

FEKETE KLARA

Elkereseredett dolgozók a gyár kapujában.
számba se venné őket a munkáltató. A legutolsó hír, hogy majd
küldik a pénzt, a takarítónőtől
származik. Mások úgy tudják,

VÁSÁRHELYEN SINCS MÁSKÉPP
- Nemhogy a végkielégítést, de még az augusztusi fizetésünket
sem kaptuk meg - mondja keserűen Vanderstein Jánosné, akit a
vásárhelyi üzemből bocsátottak el. Az asszony pontosan 41 évvel
ezelőtt kezdett dolgozni a szegedi cipőgyárban, majd Vásárhelyre
került. Művezetőként dolgozott, nagyon szerette a munkáját, s elárulta: ha a gyár holnap újra nyitna, ő biztosan visszamenne. Vandersteinné hozzátette, épp a napokban érdeklődtek, mikor kapják
meg végre az utolsó havi járandóságukat. Az olasz tulajdonos azt
ígérte, hamarosan utalja a pénzt, ami leghamarabb a hét végére,
vagy a jövő hét elejére juthat el a volt dolgozókhoz. A végkielégítésről pedig annyit mondtak, hogy decemberben mindenkinek kifizetik az összeget, ebben azonban nem bíznak túlságosan az utcára került emberek.

Fotó: Miskolczi Róbert

hétfőn érkezik Szegedre az olasz
tulajdonos felesége, a végelszámoló, akinek a korábbi nyilatkozatok alapján már előbb meg kellett volna jönnie.
Mindenki lóg a levegőben - tette hozzá Kissné -, szeretnének
valamit kezdeni magukkal, de
kicsik az esélyeik. Tanfolyam elvégzésében gondolkodnak, hiszen a cipőipari képesítésükre
Magyarországon örökre keresztet vethetnek. Terhes Józsefné rezignáltán jelentette ki: neki, ötvenévesen, még a többieknél is
rosszabbak a kilátásai. A munkanélküliséget előbb a férjével,
majd a lányával élte meg, így
tudja, mennyire reménytelen a
helyzet.
Mészáros Istvánné, aki korábban is a dolgozók szószólója

volt, azt sajnálja, hogy a gyár
működése idején nem szivároghattak ki információk az embertelen
munkakörülményekről.
Az olasz tulajdonosok - elmondása szerint - az eltelt tíz évben
egy fillért sem áldoztak ezek javítására, és most odébb állnak.
Nem volt szellőzőrendszer, a
dolgozók az egészségre káros ragasztóanyagok szagát szívták
egész nap. Harminc asszonyra
jutott egy illemhely, amelyet a
11 órai tízperces szünetben rohamozhattak meg. Még a rabszolgák is jobb körülmények között dolgoztak az ókori Rómában - érzékeltette hangzatosan
a legújabb kori gyarmatosítás
szegedi körülményeit az elbocsátott dolgozó.
F. K.-SZ.A.K.

Matricát követelnek a szentesiek is
Demonstrációt tartanak ma
Szentesen az M5-ös autópálya
megépítéséért és a matricás
rendszer bevezetéséért.
Az
ügyet felvállaló megyei kereskedelmi és iparkamara alapítványához csatlakoznak a szentesiek.
Békés eszközökkel akarja elérni
a megyei kereskedelmi és iparkamara, hogy a kormány a választási
ígéretéhez
híven
2006-ig építse meg az országhat á r i g a z M5-ÖS a u t ó p á l y á t . En-

nek érdekében egy alapítványt
hozott létre a köztestület, amely
azzal a szlogennel hirdette meg
az akcióját: „M5: közös utunk,
közös ügyünk: matricát az
M5-ösre". Horváth István, az
alapítvány kuratóriumának elnöke, a Legrand Kontavill Rt.
vezérigazgatója elmondja: azt is
kérik a kabinettől, hogy 2007-ig
készüljön el a nagylaki határátkelőig az elkerülő út, az M43-as
is. A szentesi városházán ma
délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényükön azt szándékozzák
nyomatékosítani, hogy Szentes
város lakossága és meghatározó
gazdasági egységei csatlakoznak
az M5 autópálya nevű alapítványhoz. A kuratórium elnöke
szerint azért kell az ország más

Itt kell alaposan a zsebbe nyúlni.
részein bevált matricás rendszert alkalmazni a dél-alföldi régióban is, hogy képesek legyenek megfizetni a pálya használatának a díját a cégek, és a magánszemélyek egyaránt.
Az alapítvány vezetői szeretnék mozgósítani az ügy érdekében Békés és Bács-Kiskun megye

Fotó: Gyenes Kálmán

településeinek lakóit, valamint
vállalkozóit is, hogy együtt követeljék a már említett céljaik megvalósítását a kabinettől. Horváth
István úgy fogalmazott: mivel a
politikai próbálkozások az előző
és a jelenlegi kormány idején
sem vezettek eredményre az
M5-ös ügyében, ezért a civil szfé-

rát sorakoztatja most fel a kereskedelmi és iparkamara, hogy ezt
a régiót ne sújtsák újabb adóval
az autópályán. Ők elítélik az emlékezetes tiltakozó akciót, amikor fémpénzzel fizették ki a pályadíjat. Horváth szerint az
olyan megmozdulások nemcsak
a régió, hanem az egész ország
hírnevét „rombolják". Az alapítvány tisztességes eszközökkel
hívja fel a döntéshozók figyelmét
arra, hogy hazánk más vidékeihez hasonlóan a dél-alföldieknek
is teremtsenek esélyt a boldoguláshoz.
Szentes legnagyobb cégének, a
Hungerit Rt -nek a vezérigazgatója, Magyar József támogatja a
kereskedelmi és iparkamara kezdeményezését. Csak az a kár mint mondja -, hogy nem korábban szervezték meg a civil akciót
az M5-ös ügyében. A vezérigazgató ugyanis tűrhetetlennek tartja, hogy a térség lakóinak többe
kerül az autópálya díja, mint a
benzin. Hozzáteszi: minél előbb
be kell vezetni a matricás rendszert a régió lakosságának biztonságos közlekedése érdekében.
Az itt élők a magas díj miatt kikerülik az autópályát, és a zsúfolt utakon haladva kénytelenek
eljutni a fővárosba.
B. I.

A megye nem csatlakozhat
Nagy Sándor képviselői indítványáról is tárgyal csütörtöki ülésén a megyei közgyűlés.
A testület kisteleki tagja azt javasolta, hogy
a megyei önkormányzat csatlakozzon az
M5-ös Autópálya Alapítványhoz.
A képviselői indítvány szerint a megye fejlődésének letéteményese a Röszkéig nyúló
M5-ös autópálya, s a hozzá csatlakozó, a
nagylaki határátkelőig vezető M43-as autóút
lenne, ám ismert, hol tart ez a két útépítés.
Ugyanakkor a térség vállalkozásai és állam-

polgárai számára gyakorlatilag megfizethetetlen az M5-ösnek a Kiskunfélegyházáig elkészült szakasza, az itt élők ezt - jogosan gazdasági diszkriminációnak érzik. Nagy
Sándor úgy véli, ha a kereskedelmi és iparkamara által 2003. májusában létrehozott alapítvány céljai teljesülnek, az minden itt élő
életére pozitívan hatna.
Az indítvánnyal kapcsolatos közgyűlési
előterjesztés arról szól, hogy a Polgári törvénykönyv szerint helyi önkormányzat létrehozhat közalapítványt, magánalapítványhoz

azonban nem csatlakozhat, és létrehozásában sem vehet részt. Ugyanakkor az M5-ös
Autópálya Alapítvány céljaival egyetért a megyei közgyűlés, „erkölcsileg, anyagilag, politikailag támogatandónak tartja", ezért Frank
József elnök azt javasolja, hogy a 2003. évi
költségvetésben a megyei marketingfeladatokra eltett céltartalék terhére szavazzon
meg a közgyűlés ötvenezer forintot, támogatásként, amelyet a döntés után azonnal átutalnak.
B. A.

Egy központtal megint szegényebb lesz Szeged, ma jelentik be hivatalosan is, hogy megszűnik a postaigazgatóság, Csongrád megye, más megyékkel együtt a jövőben Debrecenhez tartozik. A
hírnek nem örül senki, aminek teljesen érthető pszichés okai
vannak: szeretünk ugyanis központ lenni. Szeretjük, ha minden
megyei avagy régiós intézménynek, közhivatalnak, cégnek, pénzintézetnek szegedi a feje, patinás belvárosi palotákon áll ott nagy
betűkkel, hogy szegedi igazgatóság. Az ilyen és ehhez hasonló címektől büszkeség tölt el bennünket, érezzük, mekkora szerencse, hogy ilyen jelentős helyen lakunk, központi pályaudvar, és
nem végállomás vagyunk a déli határ mentén.
Amikor egy-egy központ „elmegy", eljövendő negatív folyamatok baljós előjeleként éljük meg. A Magyar Posta mostani döntése
mögött is üzeneteket keresünk, ugyanazt éljük át, mint amikor
évekkel ezelőtt az OTP megyei igazgatósága szűnt meg és a régiós
központot nem a Tisza partjára, hanem Kecskemétre helyezték.
Azonnal kombináltunk, többek között az M5-ös sztráda Szegedig
elvezető, máig hiányzó szakaszát emlegettük, meg azt, hogy már
a bankok is leírnak bennünket.
Holott az ehhez hasonló döntések mögött nyilván racionáhs
megfontolások állnak, mert igazgatókkal és emberekkel kell takarékoskodniuk a különböző szervezeteknek. S ami egyrészt jó a
költségvetés szempontjából, az rossz a másik oldalon, mivel szegedi munkahelyek szűnnek meg. A legnagyobb baj azonban mégsem ez, hiszen Szeged régióközpontként való emlegetése mára
szinte vitán felül áll. A gondok ott kezdődnek, amikor minden hónapban újabb és újabb munkahelyek szűnnek meg, családok maradnak kenyérkereső és megélhetés nélkül, s számukra Szeged
neve a végállomást jelenti. A mérleg nyelve pedig még mindig
nem billent vissza: hiába bővíti létszámát néhány erősebb középvállalkozás, ha nem képesek egyszerre százaknak,
ezreknek
munkát adni.

Debrecenbe megy
a szegedi posta
Folytatás az 1. oldalról

A Debrecen központú kelet-magyarországi igazgatósághoz fog
tartozni a korábbi miskolci, debreceni és a Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyét magába
foglaló szegedi igazgatóság. A korábbi régióközpontoknak, így a
szegedinek is megváltoznak a
funkciói. Ez azt jelenti, hogy a
városok között szétosztják a központi feladatokat. A Tisza-parti
városban látják majd el például

az egész Magyar Posta Rt. szállítóinak könyvelését, valamint a
munkavállalói lakáskölcsönök
intézését.
- Az átszervezés személyi
változásokkal is együtt jár tette hozzá a kommunikációs
igazgató. A tervek szerint januárban nyolcvan munkatársat
tartanak meg a szegedi igazgatóságon, ahol információink
szerint jelenleg kettőszázötvenen dolgoznak.
K.T.

Műszaki és anyagtudományi intézet alakul

Mészáros Rezső
az egyetem prorektora
A szegedi egyetem Egyetemi Tanácsa egyebek mellett döntött a
műszaki és anyagtudományi intézet megalakításáról és a prorektori címről.
- A Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Tanácsa (ET) döntött a
műszaki és anyagtudományi intézetet (MAI) megalakításáról,
meghallgatta a leendő rektorhelyettesek beszámolóit, módosította a szervezeti és működési
szabályzatot, valamint személyi
ügyekről is döntött - jelentette
be tegnapi tájékoztatóján Szabó
Gábor rektor.
A MAI-t megalapításáról ellenszavazat és tartózkodás nélkül
döntött az ET. Az intézet feladata
lesz többek között az egyetemi
szintű műszaki képzés fejlesztési
stratégiájának kidolgozása, a
műszaki szakok akkreditációjának összehangolása, valamint a
képzés koordinálása.
Módosult az egyetem szerveze-

ti és működési szabályzata, aminek legfontosabb eleme, hogy a
tanács elfogadta az új menedzseri struktúrát, valamint megalapította a prorektor intézményét. A
döntés értelmében a szegedi
egyetem első prorektora a korábbi rektor, Mészáros Rezső akadémikus lett, ugyanis a tisztséget
mindig az egyetem előző vezetője látja el. A prorektori cím egy
évre illeti meg a leköszönt rektort, akinek feladata lesz az egyetem képviselete. - Ez egy üzenet
a civil és a szakmai társadalom
felé, egyben ezzel a lépéssel biztosítjuk az egyetemi vezetés folytonosságát is - hangsúlyozta
Szabó Gábor.
A rektor tegnapi sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy az
egyetem 11 lakást kapott a Tápai
utcában épült negyvenegy lakásos önkormányzati garzonházból, amelynek hivatalos átadása
holnap lesz.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Füvészkerti tervek
Növényfajokat bemutató rendezvényekkel szeretné elérni a Szegedi Tudományegyetem füvészkertje, hogy növekedjen a látogatók száma, s így a belépőjegyekből befolyó összeg is. Beszámolt
arról, hogy míg a rendszerváltozás előtt - főként a szomszédos
országokból szervezetten érke-

zett turistacsoportoknak köszönhetően - évente mintegy 60 ezren
keresték fel a kertet, addig az
utóbbi időben körülbelül évi 20
ezerrel esett vissza a látogatottság. A visszaesés azzal is magyarázható, hogy a délszláv háborús
helyzet miatt a turisták elkerülték Szegedet.
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KORKÉP
BAKS. Útépítésről, felújításokról
és fejlesztésekről döntenek
többek között ma délután 1
órakor a baksi képviselők. Három
ütemben tervezik a Virág utca
aszfaltozását. A 1450
négyzetméternyi útszakasz első
részének építése 8,8 millió
forintba kerül. Az összeg hetven
százalékát a Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanács
pályázatán nyerte a község. Az
általános iskola tetőszerkezete is
felújításra szorul. A beruházás 35
millió forint. A miniszterelnöki
hivatal területfejlesztési hivatala
a teljes összeget biztosítja,
ugyanis Baks egymás követő két
évben is önhibáján kívül lett
forráshiányos. Hárommillió
forintból pedig fejlesztik a
polgármesteri hivatal
számítógépes rendszerét, illetve
kijavítják a buszváró hibáit.
Emellett Bárdos László
iskolaigazgató és Pinjung Emiiné
óvodavezető intézményeik
helyzetéről, a nevelési munkáról
tartanak beszámolót.
DESZK. Az ifjúsági
polgármcs tcrjclöltcknck
negyven, a képviselőjelölteknek
pedig húsz érvényes aláírást
kellett összegyűjteniük, hogy
indulhassanak a választáson.
Polgármesternek a 13 és 20,
képviselőnek a 11 és 20 közötti
helyi fiatalok jelöltethettek
magukat. A szavazást vasárnap
tartották, amelyen a választásra
jogosultak húsz százaléka el is
ment. Dcszk ifjúsági
polgármester Frányó Szilvia lett.
Képviselők: Scholtz Tímea,
Stadler Éva, Vikor Gellért, Török
Rita, Rózsa István, Kátai Réka,
Kátai Lénárd és Sinkó Gábor. A
polgármester és a képviselők
mandátuma négy cvre szól.
KÜBEKHÁZA. A község
sportpályája mellett ma kezdik
cl a 200 négyzetméter
alapterületű sportöltöző és
klubház építését. Az
önkormányzat még márciusban
adott pályázatot a megyei
területfejlesztési tanács
céljellegű decentralizált
alapjához. Ezen 3,7 millió
forintot nyertek a kübekiek. Az
összeget az önkormányzat 1,6
millió forinttal kiegészíti. Az 5,3
millió forintból csak alapanyagot
vásárolnak, ugyanis a helyi
vállalkozók, mesteremberek,
illetve több lakó is vállalta, hogy
ingyen felépítik az öltözőt. A
többfunkciós létesítményben
teakonyhát is kialakítanak, a
tervek szerint pedig a
közeljövőben erdei iskola is
helyet kap az épületben.
RÖSZKE. Képviselő-testületi
ülést tartanak ma délután 5
órától a községben. Ezen többek
között szó lesz a település ivó- és
szennyvízellátásról. Röszke a
céltámogatási pályázaton 175
millió forintot nyert
szennyvízcsatorna kiépítésre. A
beruházáshoz meg ugyanekkora
összeggel járul hozzá az
önkormányzat és a lakosság
együttesen. A tervek szerint jövő
tavasszal kezdik a
munkálatokat. Magyari László
polgármester ismerteti az idei
költségvetést. Takarékoskodni
kell, mert a községnek több mint
40 millió forint a hiánya, az
önhikis pályázatukra pedig
mindössze 7 millió forintot
kaptak. Ezenkívül Szűcs József
jegyző ismerteti a szociális, a
közbeszerzési és a
vagyonrendelet módosítását.
TISZASZIGET. A szavazásra
jogosult 375 szigeti fiatal közül
mindössze 38-an vettek részt az
elmúlt héten az ifjúsági
önkormányzati választáson. A
részvételi arány közel tíz
százalékos volt ugyan, de a
szavazás érvényes. A község
ifjúsági polgármestere Hajdú
Zoltán lett, a 10 és 25 év
közöttiek képviselőnek pedig
Borbás Zoltánt, Nagy Dávidot,
Laczi Adriennt, illetve Juhász
Árpádot választották.
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Megújultak a sportpályák, lefestették a paáokat

Tanúmeghallgatás a bíróságon

Megszépül a Bartók tér

Whiskyvel, pénzzel
vesztegetett rendőrök
A tanúk meghallgatásával folytatódott a vásárhelyi városi bíróságon tegnap azoknak a szegedi rendőröknek a pere, akiket azzal
vádolnak, hogy belső információkat adtak ki idegeneknek, s „eltekintettek" bizonyos feljelentésektől.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az apróságok örültek tegnap a játékoknak, a jó időnek.
Hárommillió forintért kicsinosították a szegedi
Bartók teret, ám a felújítás ezzel még nem fejeződött be.
Két szegedi önkormányzati képviselő közösen újíttatta föl a Bartók teret. Hekáné Szondi Ildikó és
Tóth Károly másfél-másfél millió forintot adott
képviselői alapjából a tér megszépítésére. A Bartók
tér éppen két belvárosi választókerület határán található, ezért adták össze a képviselők a rendelkezésükre bocsátott pénzt.
- A régóta üresen csúfoskodó medencéből üde virágágyás lett, mellette friss zöld pázsit, a betonszegélyekre pedig örökzöldeket szeretnénk futtatni -

HÍREK
ELMARADÓ ELOADASOK
Technikai okok miatt elmarad
Fehér Anna és Ullmann Mónika
ma estére meghirdetett Majdnem
szókék... című zenés előadóestje
a szegcdi Pinceszínházban. A
jegyeket visszaváltják. A Horváth
Mihály utcai magántcátrumban
csütörtökön este a népszerű
színészházaspár, Rudolf Péter és
Nagy-Kálózy Eszter játszotta
volna az És Rómeó és Júlia cimú
produkcióját. Rudolf Péter
betegsége miatt ez a vendégjáték
is elmarad, a megváltott jegyek az
október 12-i pótclóadásra vagy
Bencze Ilona szombaton látható
Örökség című előadóestjére
érvényesek.
JUBILÁL A SZEGED
Tizenöt éves a város folyóirata, a
Szeged. Az 1988-ban alapított lap
szerkesztősége a jubileum
alkalmából holnap este 6 órától
ünnepi ülést rendez a városháza
dísztermében. A folyóiratot Botka
László polgármester köszönti,
majd Tandi Lajos főszerkesztő
tart megemlékezést. A műsorban
közreműködik: Kerek Ferenc
zongoraművész, Szecsódi Ferenc
hegedűművész, Temesi Mária
operaénekes, Calkó Bence és
Szabó Gabi színművészek,
valamint a Tömörkény
gimnázium leánykara Dohány
Gabriella vezényletével.
ELTŰNT FÉRFIT KERESNEK
A Szegedi Rendőrkapitányság
keresi a 34 éves forráskúti
Bélán Jánost,aki még június
10-én ment el otthonról és
azóta nem adott magáról
életjelt. Az eltűnt férfi 170
centiméter magas, vékony
testalkatú, barna hajú, szeme
barna, szemöldöke vastag,
fülei elállóak. Orra hosszú,
hegyes. Fekete rövid ujjú pólót,
fekete, hosszú szárú
szövetnadrágot és
strandpapucsot viselt. A
rendőrség kéri, hogy aki
bármit tud a férfiról,
jelentkezzen a kapitányságon.

Fotó: Karnok Csaba

mutatott körbe Hekáné Szondi Ildikó, egyúttal
megjegyezte: lefestették a padokat, a népszerű hajós mászókát és a hintákat is megjavították.
- A környéken nagyon kevés a sportpálya, ezért
fontos a belvárosiaknak, hogy most újra lehet használni a kézilabda- és kosárlabdapályát - tette hozzá
Tóth Károly. A képviselő felhívta a figyelmet arra,
hogy kijavították a labdát megfogó kerítéseket és a
felpúposodott aszfaltot. A téren fákat telepítettek
és egy ivókutat is elhelyeztek a munkálatokat elvégző környezetgazdálkodási kht. emberei. A képviselők hangsúlyozták: jövőre folytatják a tér megújítását.
M. B. L

Cikkünk alapján
nyomoznak Szentesen
Lapunkból értesült a Szentesi
Rendőrkapitányság
bűnügyi
osztályvezetője, hogy kettétörték a majdani kápolna helyén
felszentelt fakeresztet.
Mint arról tegnapi lapunkban
beszámoltunk, Imre Károly, a
szentesi Lakos József Baráti Társaság ügyvivője nem kíván bejelentést tenni a Somogyi Béla és
Daru utca találkozásánál lévő
közterületen pár hete felállított
fakereszt meggyalázása ügyében.
lyityán László őrnagy, a helyi
rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a cikkünket olvasta tegnap korán, és az alapján indított eljárást az ügyben. Kimentek a helyszínre, mindent megnéztek, bevittek a keresztet a
rendőrségre. Vizsgálják az oko-

zott kárt, majd visszaadják a feszületet a tulajdonosának.
A fakeresztet alig szentelte meg
Veréb László plébános és imádkozott érte Gilicze Andrásné református lelldpásztor, pár nap elteltével fenyegető szöveget írtak rá
ismeretlen személyek az emléktorony megépítését tervező civil
szervezetnek címezve. Lapunk
kérdésére, miszerint lehetséges-e
összefüggés a gyalázkodó üzenet
és a mostani rongálás között, azt
válaszolta Tyityán László: feltételezése szerint összefügghet a kettő. Egyelőre szabálysértési eljárás
keretében vizsgálják az ügyet. A
kárérték ismeretéljen döntenek
majd arról, hogy szabálysértésnek
minősül-e a rongálás és átadják az
ügyet a városházi illetékeseknek
vagy folytatják az eljárást.
B.L

Vesztegetéssel és más bűncselekménnyel vádolta meg az ügyészség B. Józsefet, Zs. Andrást, Cs.
Józsefet, N. Attilát és K. Sándort,
a Szegedi Rendőrkapitányság
munkatársait, valamint B. Józsefet, M. Ferencet, T. Lászlót, K.
Miklóst és K. Pétert. A vádirat
szerint B. József jó viszonyban
állt a vádiratban szereplő civilekkel, köztük több büntetett előéletű személlyel, akik közül voltak,
akik rendszercsen B. József segítségét kérték, hogy megtudják,
körözik-e őket, ismerőseiket, illetve néhány gépkocsit. B. József
előbb kollégáit kérte meg az adatok ellenőrzésére, majd ellesve
azok kódjait, maga böngészett a
rendőrségi adatbázisban. 2001.
június 28-án előbb SMS-t küldött, majd telefonált az egyik ismerősnek, hogy aludjon otthon,
mert megyei razzia lesz. Ugyanilyen figyelmeztetést kapott tőle
egy Akos keresztnevű férfi is.
A szintén rendőrként dolgozó
N. Attila feljelentett szabályta-

lanság miatt egy autóst, alá végül
- több személy segítségével - némi ajándékért cserében megúszta a büntetést. N. Attila és Cs.
József járőrözés közben egy sisak
nélkül motorozó férfit állított
meg, aki elmesélte egy ismerősének a esetét, az pedig B. Józseffel
10 ezer forintért „elintézte" a
dolgot. A vádirat szerint volt arra
példa, hogy a feljelentések semmissé tételére egy üveg whisky
elégnek bizonyult. Az ügyészség
B. Józsefet hivatali személy által,
kötelességszegéssel
elkövetett
vesztegetés bűntettével, szolgálati titoksértés vétségével, folytatólagosan elkövetett hivatali
visszaélés bűntettével, jogosulatlan adatkezelés vétségével, különleges személyes adatokkal
visszaélés bűntettével, míg Zs.
Andrást és Cs. Józsefet társtettességben, hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettével vádolta. N. Attila, K. Sándor, B. József, M. Ferenc és a többiek - többek közt - fúvatali
vesztegetés miatt kerültek bíróság elé.

Lukicsot gyanúsítják az ásotthalmi férfi megölésével

Tüdják, ki a Pirtóról
menekülő késelő

Azonosította a rendőrség a
Bács-Kiskun megyei pirtón
megölt 25 éves ásotthalmi férfi
feltételezett gyilkosát (képünkön).
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint azt megírtuk, vasárnap este
szóváltás után többször hasba
szúrtak egy 25 éves ásotthalmi
férfit a Bács-Kiskun megyei Pirtó
község egyik kocsmája előtt. A fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a helyszínen
meghalt. Az akkor még ismeretlen késelő autóval menekült el a
helyszínről.
A brutális támadás után másfél nappal a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság nyomozóinak sikerült azonosítaniuk a támadót.
A
rendőrök
egy
szerb-montenegrói állampolgárt
gyanúsítanak a gyilkossággal. A
35 éves Dikics Róbert tartózkodási helye ismeretlen, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki.
Azt, hogy az áldozat, aki egy
ásotthalom környéki tanyán élt,
és támadója min vitatkoztak öszsze, még nem lehet tudni.
Lukics Róbert 175-180 centiméter magas, körülbelül 75 ki-

logramm súlyú, sportos testalkatú. Haja barna, néhol őszes,
oldalra fésült, négy centiméter
hosszú. Bal fülében arany karika fülbevalót viselt. A gyilkosság elkövetésekor világos alapon
sötét színű, keresztben csíkos,
galléros nyakú pólót, valamint
sötét színú szabad időnadrágot
viselt.
A rendőrség kéri, hogy alá felismeri a képen látfiató férfit,
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó
osztályát
a
76/484-684-es számon, vagy a
107-es segélyhívót.

Ketten sérültek meg az utakon
Tfegnap a délutáni órákban két
személyi sérüléses baleset is történt Szeged, illetve Bordinynál.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Valószínűleg a fia hibájából sérült
meg könnyebben az az édesapa,
akit a mentők tegnap a bordányi
útról szállítottak kórházba. Egy
Szeged felől érkező Lada a zsombói bekötőútnál nem adott elsőbbséget egy szemből érkező, szabályosan közlekedő Audinak és frontálisan összeütköztek. A karambolban a két sofőr nem sérült meg.
Szegeden a József Attila sugárúton, a zebrán történ baleset. A
városba vezető oldalon egy
Volkswagen elcsapott egy kerékpárost, aki valószínűleg körültekintés nélkül próbált meg átkelni. A baleset körülményeit a
rendőrség tegnap még vizsgálta.

A kerékpáros valószínűleg nem lassított a József Attila sugárúton.

Fotó: Karnok Csaba
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Eltérő vélemények a biciklisávok biztonságáról

Kerekezők a hídi
kerékpárutakról
Folytatás az 1. oldalról

Szerencsés György szerint ráadásul az ugyancsak közeli járdaszegély elég magas, így a peremnek ütköző biciklis könynyen visszacsellenhet a járművek közé. Nem híve az e célra
túl keskeny járdák megosztásának sem, úgy gondolja, a híd fölújítása idején kellett volna átalakítani a kerékpárosok számára az egyik járdát.
Szerencsés Györggyel ellentétben helyesli a tervezett megol-

dást Székely László, a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület (Csemete)
kerékpárügyi koordinátora, aki
részt vett az elképzelés kidolgozásában is. Véleménye szerint a
biciklisáv biztonságos, ha a járművezetők betartják az egyébként is kötelező, óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást.
Célszerűnek látná, 'ha a szabályok tiszteletére alkalmanként
rendőrök figyelmeztetnék a hídon közlekedőket.
NY. P.

A vidék pártja a gazdák érdekképviseletét

hirdeti

Bánkék a falvakban
élőket támogatnák
Megalakulása után Szegeden is
bemutatkozott a Magyar Vidék
és Polgári Párt, amelynek elnöke Bánk Attila egykori kisgazda politikus.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Hiányzik a vidék érdekképviselete! - jelentette ki Bánk Attila, a
tavasszal megalakult Magyar Vidék és Polgári Párt elnöke, a kisgazda párt korábbi parlamenti
képviselője. Az MVPP szegedi
bemutatkozása alkalmából tartott sajtótájékoztatón kifejtette,
hogy pártja voltaképpen kényszerűségből jött létre, mert a gyakorlat bebizonyította, a jelenlegi
parlamenti pártok nem alkalmasak a vidéken, különösen a falvakban élők gondjainak megoldására.

A pártelnök szerint a magyar
vidék nagyobb része elmaradott,
lakói kiszolgáltatottak a nagypolitikai torzsalkodásoknak, a rájuk nézve szinte kizárólag kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak.
Jellemző a munkanélküliség,
szegénység, a gazdálkodók jó része a létfenntartásért küzd.
Mindez közel négymillió embert
érint, miközben a beharangozott
uniós csatlakozás mindössze
100 ezer mezőgazdaságban foglalkoztatott számára jelent majd
előnyt.
A vidék pártja programja a gazdálkodók állami támogatását, a
források arányos elosztását, a főváros túlsúlyának megszüntetését, átfogó vidékfelzárkóztatási
terv megvalósítását tűzte ki célul. A pártnak jelenleg mintegy
kétezer tagja van.

Szemközt Rákossal
Rákos Tibor, a Fidesz-MPSZ szegedi szervezetének elnöke, országgyűlési képviselő lesz ma este 19.10-kor a Délmagyarország és a VTV
Szeged közös műsorának, a Szemköztnek a vendége. A politikust többek között a párt elnökének, Orbán Viktornak a szegedi csoporttal
kapcsolatban megfogalmazott kritikájáról, valamint a megválasztása
után ismertetett terveinek megvalósulásáról faggatja a televízió szerkesztője, Dicső Anikó és a Délmagyarország rovatvezetője, Oláh Zoltán. A Szemközt szerkesztett változatát elolvashatják lapunk hétvégi
Szieszta mellékletében.
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Egyre többen vásárolnak olcsó keleti termékeket

Magyarok kínai ruhákban
Szegeden is egyre kelendőbbek a
kínai termékek, amit jelez,
hogy a város legnagyobb keleti
áruháza a Szeged Nagyáruházban a jövő héttől megduplázott
alapterületen várja a vásárlókat.
Fiatal férfi áll a pénztárnál. Kosarából két pár klumpát és egy
pár papucsot tesz az asztalra. Az
eladónő beüti az árakat és
mondja az összeget. A három
pár lábbeliért a vevő 2500 forintot fizet. A legtöbben az ilyen olcsó árak miatt vásárolnak kínai
boltokban.
Hájas Sándomé és Molnár Erika ebédidőben ugrott be a Szeged
Nagyáruházban lévő „kínai" üzletbe, cipőt keresnek. Mindketten rendszeresen vásárolnak itt.
Erika például itt vett gyerekeinek
őszre ruhákat. Mint mondja, a
Kárász utcán is sokszor ugyanezeket árulják, csak más címkével és más, sokszor tízszeres
áron. - A minőségre ugyanúgy
kapok garanciát, és nem mindegy, mennyit kell kifizetnem a
divatos, csinos ruhákért.
A fiatal nő barátnője rokkantnyugdíjas, csekély fizetéséből két
gyermeket nevel. Mint mondja,
muszáj odafigyelnie, mit menynyiért vásárol.
Egy fiatal anyuka, karján néhány hónapos babájával kicsit
bizonytalanul válaszolt arra, miért itt keres babaruhát. - Ez ciki?
- kérdi, majd gyorsan hozzáteszi:
- Szerintem nem. A kicsi háromhetente kinövi a teljes „felszere-

A nyugdíjas korosztálynak is elfogadhatóbbak az itteni árak.
lését". Az itt kapható ruhácskák
szerinte aranyosak, jó minőségűek, és csak párszáz forintot kérnek darabjukért.
A déli órák a legtöbb helyen
holtidőnek számítanak, a kínai
boltba azonban folyamatosan érkeznek vásárlók. Legtöbbjük fiatal lány, egyetemisták, talán két
előadás között ugranak be nézelődni és vásárolni. Rajtuk kívül

Anyagi vita miatt szúrt
Október 7-én folytatódik az előre
kitervelt emberölés kísérletével
vádolt, apátfalvi születésű Tari
Mihály büntetőpere a Szegedi
ítélőtáblán. A 68 éves vádlottat a
Csongrád Megyei Bíróság első fokon idén januárban nyolc év börtönre ítélte, és nyolc évre eltiltotta a közügyektől.
A férfi 2001. januárjától lakott
az óföldeáki idősek otthonában,
ahol megismerkedett a nála hat
évvel idősebb Szekeres Bélánéval.
Egy évvel később egy szobába költöztek. Nem alakult jól együttlé-

tük, anyagi vitáik is támadtak,
ezért kérték a különköltöztetést,
éppen egy évvel ezelőtt. Tavaly
szeptember 19-én este ment be az
asszony szobájába, ahol többen is
voltak, és követelte, adja vissza a
pénzét. Az asszony azt válaszolta,
majd a nyugdíjából kifizeti. A férfi
ekkor egy késsel a nyakába szúrt,
majd a pengét végighúzta a nő
nyakán, végül ismét szúrt. Ezután lemosta a kést, és kiült a folyosóra. Az asszonyt kórházba
szállították, sebei másfél hónap
alatt gyógyultak be.

Az irodalom, a film, a kiállítások kedvelőinek jó hír

Megújult a közkedvelt Grand Café
Felújították és tegnap kinyitott
a szegedi Grand Café. A Belvárosi mozi harmadik emeletén
található terembe az őszi szezonban is az irodalom, a film, a
fotóművészet kedvelőit várják.
Elkészült és tegnap kinyitott a
Belvárosi mozi első fölújított terme, a Grand Café. A város harmincnyolcmillió forintot nyert
pályázaton Szeged öreg mozijának rekonstrukciójára, tizedét
maga tette hozzá. Ezentúl a filmbeli robbanás a kis termekben is

megrázza a nézőt, és digitalizált
hősöket is le tudnak vetíteni videoszalagról és képlemezről. A
nézőtérre szánt fotelek még nem
készültek el, addig mintegy hetven, ideiglenesen elhelyezett
szék várja az érdeklődőket.

Egyébként tegnap még takarítók
szorgoskodtak a Crand Caféban,
a kávéház már nyitva állt.
Az őszi szezonban Nagy Péter
fotói lesznek láthatók a falakon,
magyar fiatal alkotók filmjei peregnek a vásznon és francia si-

A KIS KAVEZO HANGULATA
Egy olyan „mozikocsma", ahová felfelé vezet az út. Valahogy nem
túl nagyvonalú az egész, olyan kis vakbél formája van neki, mégis
tele törzsvendéggel. És Józsinak jó borravalót adni, mert Józsi jó
pincér.

kerfilmeket is bemutatnak. Tarr
Béla nyolcórás filmjét, a Sátántangót is levetítik, egy jegy áráért
a nézők egész napi elfoglaltságot
kapnak egy szombaton.
Interaktív irodalom is megjelenik a vásznon: két internetes művészeti portál is bemutatkozik. A
szabadkai „Üzenet" folyóirat csapata délvidéki „multikulti estet"
rendez, főszerepben Danilo Kissel. A Grand Café októberi vendége lesz többek között Grecsó
Krisztián és Keresztury Tibor is.
M. B. I.

még a többgyerekes családanyák
jelentik a fő vásárlóerőt.
PingXia ügyvezető kérdésünkre elmondja, naponta 300-500
vásárló tér be hozzájuk. Legtöbben ruhaneműt és cipót keresnek. A fiatal tulajdonos tisztában van azzal, hogy sokan még
nem barátkoztak meg a kínai
termékekkel, mert azok összekapcsolódtak a bóvli fogalmá-

Nem fizetnének
a képviselőknek
A polgári köröket tömörítő szegedi Civil Szövetség Egyesület
szerint alkotmánysértést követett el a helyi önkormányzat a
képviselők
javadalmazásiról
szóló rendelet módosításival.
A Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatalhoz fordul a Civil Szövetség Egyesület. Szerinte ugyanis alkotmányba ütközik a polgármester és az önkormányzati képviselők javadalmazását megállapító
rendeletmódosítás, mert arról augusztus 22-cn zárt ülésen határozott a szegedi közgyűlés. Ádám
Attila, az egyesület elnöke lapunknak elmondta: a 17/1997-es alkotmánybírósági határozat egyértelműen rögzíti, hogy a polgármester és a képviselők díjazásáról
kizárólag nyilvános ülésen lehet
tárgyalni és dönteni. Az egyesület
kérni fogja a megyei közigazgatási
hivatalt, hogy amíg nem szűnik
meg a szerintük alkotmánysértő
állapot, függessze fel a polgármester és a képviselők megemelt öszszegű illetményének folyósítását.
Ádám közölte, azért fordulnak
a közigazgatási hivatalhoz, mert
az önkormányzat ügyfélszolgálatán és jegyzői irodáján nem tekinthettek bele a közgyűlés zárt
ülésének jegyzőkönyvébe, hogy

A Szegeden nemrégiben megalakult Civil Szövetség Egyesület a három legnagyobb taglétszámú és legaktívabb szegedi polgári kört, valamint
más jobboldali civil szervezeteket tömöríti. Az egyesület
elnöke, Adám Attila előző héten egy sajtótájékoztatón bejelentette: céljuk a kulturális
és közéleti rendezvények
szervezése mellett provokálni I
a helyi közélet szereplőit a hatékonyabb képviseletre.
Fotó: Karnok Csaba

val. Úgy tapasztalja, egyre többen fedezik fel a "minőségi javulást. Ő sem szereti azokat a boltokat, ahol filléres árukkal töltik meg a polcokat. Szerinte az
ilyen üzletek járatják le a kínaiakat. Ping Xia megjegyzi, kizárólag minőségi árut tart áruházában, és arra is garanciát vállal.
TÍMÁR KRISZTA

Adóm Attila szerint alkotmányt sértett az önkormányzat

PROVOKÁLJÁK
A KÖZÉLETET

Az utolsó fúrásokat végezték a helyiségben tegnap.

Fotó: Schmidt Andrea

megtudják, mivel indokolták a
díjazások emelését. Az egyesület
elnöke hangsúlyozta: noha egy
jogszabályváltozás rendelkezik a
képviselők juttatásáról, tiszteletdíjuk megemelése csak lehetőség
és nem kötelesség az önkormányzat számára. Az egyesület
arra kíváncsi, ki terjesztette be a
javadalmazás növekedéséről szóló rendeletmódosítást, azt mivel
indokolta és kik szavazták meg.
Mózes Ervin jegyző lapunknak
elmondta: az egyesület már a tényekben téved, ugyanis a képviselők javadalmazásáról szóló rendeletmódosítást nyilvános ülésen
tárgyalta meg és fogadta el a közgyűlés. Majd hozzátette: a polgármester illetménye nem tartozik
rendeleti szabályozás alá, javadalmazásának megállapítása munkajogi kérdés. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a város
vezetőinek jövedelme közérdekű
adat. Ennek megfelelően - hangsúlyozta a jegyző - az augusztus
22-i testületi ülést követő sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozták, mennyit keresnek a város vezetői. Lapunkban augusztus
23-án megjelent, hogy a polgármester a törvény változása miatt
a köztisztviselői illetményalap
13-szorosa helyett 15-szörösét
kapja, azaz 559 ezer forintról 645
ezer forintra emelkedett a fizetése. Az alpolgármestereket és a
jegyzőt a polgármester bérének 90
százalékát illeti meg. Az ö jövedelmüket a testület 580 ezer 500
forintban állapította meg a korábbi 503 ezer 100 forinttal szemben. Mózes Ervin elmondta még,
hogy a megyei közigazgatási hivatal csupán jelezheti az önkormányzatnak, ha törvénytelenséget észlel, de nincs semmiféle felfüggesztési joga. Dubeczné Károlyi Éva, a Csongrád Megyei Köz
igazgatási Hivatalhoz vezetője
megerősítette a szegedi jegyző által mondottakat, amely szerint a
hivatalnak semmilyen ügyben
nincs felfüggesztési jogosítványa.

sz. c. sz.
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Szegedi rendőrök
párosban a legjobbak
Két szegedi rendőr lett az ország
legjobb karos forgalomirányítója. Tánczos László és Tóth Attila párosban első, csapatban
harmadik helyezést ért el.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (CSMRFK) munkatársai tíz évvel ezelőtt kezdeményezték a karos forgalomirányítók országos versenyét. A rendőrök vetélkedésére minden megyei, valamint a fővárosi kapitányság nevezett kétfős csapattal.
A napokban Gödöllőn rendezték a tizedik, jubileumi versenyt,
amelyen párosban a CSMRFK
csapata győzött. Tánczos László
főtörzsőrmester és Tóth Attila
zászlós a tavalyi, szegedi vetélkedőt is megnyerte, de akkor versenyen kívül indultak. - Erre azért
volt szükség, hogy ne mondják,
csak a hazai pálya előnyét használjuk ki - mondta a törzsőrmester.
A két szegedi fiatalember
ugyanabban az esztendőben,
1996-ban állt rendőrnek. Tánczos László azóta a közlekedés-

rendészeten dolgozik, míg társa
a közrendvédelmi osztálytól került át.
A versenyen sokféle szempont
szerint értékelt a zsűri. Nézték,
hogy szabályos-e a kéz-, illetve a
testtartás, hogyan kommunikálnak az autósokkal, tesztlapot is
ki kellett tölteniük. Érdekesség,
hogy a rendőrök mozgáskultúráját két színész, Pécsi Ildikó és
Németh Kristóf pontozta. - A
népszerű fiatal színésznél előnyt
élvezett a gyönyörű kolléganők
kifinomult mozgása - tette hozzá nevetve Tóth Attila.
Az egyéninél jóval bonyolultabb volt a páros irányítás, hiszen itt nemcsak a forgalomra,
hanem a társ mozdulataira is figyelni kellett. A verseny során az
is kiderült, hogy a járművezetők
többsége nincs tisztában a rendőri karjelzésekkel. - Nem egyszer
tapasztaltuk, hogy a sofőr nem a
rendőrt nézte, hanem a többi autót és követte őket. De olyan is
akadt, aki meglátott minket és
azonnal lefékezett - mesélte a
zászlós.
K.T.

A győztes rendőrpáros.

Fotó: Karnok Csaba
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Negyvenezret adott a jószágért a Herman Ottó Állatvédő Egyesület

Jani a város szamara lett
Tavasszal százan látták: elájult
egy szamár a szentesi főutcán. A
város lakóit azóta foglalkoztatta a szamár sorsa. Az állatvédők
cselekedtek is: adományokból
megvásárolták a csacsit, és Frei
Henrik tanyájára szállították.
A szentesi belvárosban lakók
gyakran látták, amint egy nevenincs beteg állattal embertelenül
bánik gazdája a főutcán. A sok
verés nyomot hagyott az állat
testén. Ravasz János, a szamár
gazdája nem gondozta a jószág
patáját sem, így kificamodott
„bokával" húzta a szeméttel
megrakott kocsit. Tavasszal az
úgynevezett pünkösdi betegségben szenvedő szamár el is ájult a
főutcán a könyvtár közelében,
akkor a tűzoltók szállították
vissza a Jókai utcai istállóba. Innen viszont most végleg elkerült.
A Hermán Ottó Állatvédő
Egyesület és az önkormányzat
együttműködése, mely az állat
megmentését célozta volna, jogi
úton nem járt eredménnyel: az
erre vonatkozó határozatokat a
„gazda" nem is akarta átvenni.
Ravasz János kenyérkeresetének
legfőbb forrása volt a csacsi: a
környékbeli tanyák és a MÉH-telepek között fuvarozta vele az
összegyűjtött vasat, használhatónak vélt limlomot. A szentesiek szerint embertelenül bánt a
szamárral. Az állatvédők úgy
érezték, cselekedniük kell. A csacsi tulajdonosa meg üzleti lehetőséget látott a kérdés megoldásában, nyolcvanezer forintra tartott volna igényt, végül beérte
negyvenezerrel. Ezt az összeget
az egyesület azokból az adományokból tudta előteremteni, melyeket a szentesi polgárok az áruházak pénztáránál elhelyezett
kis perselyekbe tettek. A szamár

A szentesiek által összegyűjtött adományokból vette meg az állatot az egyesület.
tehát az adományozóknak köszönhetően menekült meg - közölte Széchenyiné Csergő Judit,
az egyesület elnöke.
A civil szervezet kutyamenhelyet tart fenn Szentesen, ahol az
állatok addig tartózkodnak, amíg
új gazdára nem találnak. Egy másik menhelyet működtet Frei
Henrik József a Kurca partján,
ahol a kutyák életük végéig élnek. A két menhelyfenntartó a
szamár ügyében összefogott: az
egyesület által megvásárolt állatot Frei Henrik ápolja.
A kegyetlen bánásmód következtében több helyen nyílt seb
mutatkozik a szamár testén, melyet most Federollal kezel Frei

Henrik. Az állat lábán egészen
csüdig látszik a trágya nyoma:
korábbi lakhelyén nemigen takarítottak alatta. A tizenhárom
esztendős Jani szamár orrán drót
vágta sérülések láthatók, de fülgyulladásban is szenved. Két hátsó lábán hosszú ideje nem vágta
le senki a patáját, ezért a bokája
kificamodott. A felsőpárti Jókai
utcából lábán próbálta meg őt elhozni a Kurca-partra Frei Henrik. A szamár előbb megtorpant,
reszketett. Akkor volt hajlandó
csak elindulni, amikor vezetője
az oldalához tartotta a karját,
mintha az kocsirúd volna. A Rákóczi utcán jött rá a szamár, hogy
szabad: hihetetlen vágtába kez-

Mórahalmi, működő
élelmiszerbolt
felújított állapotban,
berendezéssel együtt
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hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
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FIZESSEN ELO

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!
info: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

Haszonjármű

Thalia Prima

dett. A liget közelében találkozott Korcsik János kancáival, akkor meg arra jött rá, hogy soha
életében nem volt még dolga nőnemű négylábúval.
A Kurca-parti tanyára érkezőt a
szamár hatalmas „iá"-val köszönti, ami egyelőre félreérthető.
Gondozója úgy látja, gazdája vad
természete hatott rá, ezért a csacsi fél. Mióta a lelkével is törődnek, azóta sokkal nyugodtabb a
szamár, amely - emlékezve egy
régi gyermekmesére - a Jani nevet kapta ápolójától.
Úgy tudjuk, a fuvaros ember a
Jani csacsiért kapott pénzből
újabb szamarat vásárolt.
BLAHÓ GABRIELLA

DELMAGYARORSZAG
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Egy új társ a családban!

Fotó: Tésik Attila
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1.990.000,-Ft-ért

Ajándék felszereltség
300.000 Ft értékben! l g ¡ r
Csak nálunk!
A Skoda Fabia Classic bármelyik
változatához most
három

használt autó beszámítással!

ajándékcsomag közül választhat:

Klíma csomag:
-Ajándék klíma és üzemanyag computer.

Biztonsági csomag:
- A j á n d é k ABS, dupla légzsák, első
ködfényszóró, központizár, állítható
magasságú vezetőülés, harmadik
hátsó fejtámla, gumiabroncsok 185/60
R14 méretben.

ASSI5TANCE®+ miAMIt»
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motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os
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Molnár Autóház Kft.
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—Ajándék eletromos ablakemelők
állítható magasságú vezetőülés, rádiós
mpgnó, első ködfényszóró, központizár,
elektromosan állítható és fűthető külső
tükrök, gumiszőnyeg, oldalvédő díszléc.
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" K A P C S O L A T O K "

MEGKERDEZTÜK A VÁSÁRHELYI OLVASOT

Dohányzik-e tiltott helyen í

CSOROG A PANNON GSM
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.

FA
Szécsi István reagált a mihályteleki fakivágással kapcsolatban. A
Coop Szeged Rt. műszaki vezetője elmondta: a fa korhadt volt
és a balesetveszély miatt szakhatósági engedéllyel távolították el.
Pótlására nincs mód az ott haladó elektromos vezetékek miatt,
mivel a faágak idővel ráhajolnának a kábelekre.

KOKAI VARGA TIBOR
személy- és vagyonőr:
- Nem gyújtok rá olyan helyen,
ahol tilos dohányozni. Sajnos
azonban a munkahelyek többsége nem rendelkezik dohányzásra
kijelölt hellyel, így sokan az utcára kényszerülnek füstölni. Ott
meg a szemetesek nem alkalmasak arra, hogy az ember beledobálja a csikkeket.

VOROSNE KIS ZSUZSANNA
eladó:
- Soha nem dohányzom tiltott helyen, sót az utcán sem szeretek rágyújtani, ha mégis megteszem, akkor sem a földre dobom a csikket.
Társaságban is tiszteletben tartom
azokat, akik nem cigarettáznak,
így inkább külön vonulok, ha rá
szeretnék gyújtani. A lakásunkban
és az autónkban sem cigizek.

BARNA LASZLO
vállalkozó:
- Nem. Még azokon a helyeken
sem gyújtok rá, ahol engedélyezik a cigizést, így például a vonat
dohányzó fülkéjében sem füstölök. Az utcán sem szeretek cigizni. Sajnos nincsenek a városban
kihelyezve olyan hamutartók
melyek alkalmasak lennének a
csikkek megsemmisítésére.

•

Márakérdeztük:
Dohányoznak-e
tiltott helyen?
Következő

kérdésünk!

Megépül-e 2006 végéig
a z M5-ös?
Küldje e l válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
S4S-ben! ( I G E N vagy I C M ) ! Az SMS szárrlázésa norma/ lar^a szerrttor/érJc

06-30/30-30-921
Szavazhat az interneten i s :

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
NAGY VIKTOR

Sz.: Vér Mónika és Kalász János (Makó).

Szeptember 22., 8 óra 45 perc, 3400 g. Sz. :
Karászi Magdolna és Nagy Mihály (Csótyospálos).

MAGYAR DORKA VANDA
Szeptember 23., 4 óra 34 perc, 3250 g Sz.:
Polcz Krisztina és Magyar Gábor (Szeged).

CSÍK GÁBOR

MARJANUCZ ALEXANDER

Szeptember 22., 12 óra 15 perc, 2900 g.
Sz.: Lajkó Andrea és Csík Gábor (Szatymaz).

Szeptember 23., 3 óra 30 perc, 3420 g Sz.:
Nagy Ilona és Marjanucz György (Deszk).

HEGEDŰS GABRIELLA

Szeptember 23., 9 óra 5 perc, 3340 g Sz.:
Varga Zsuzsanna és Csák Péter (Szeged).

Szeptember 22., 17 óra 40 perc, 3500 g.
Sz.: Markovics Gabriella és Hegedűs Róbert
(Kiskunhalas).

GIETH EVELIN
Szeptember 22., 22 óra, 3000 g. Sz.: Viktor
Edit Andrea és Gieth Zoltán (Algyő).

TERNYÁK VIVIEN
Szeptember 23., 0 óra 30 perc, 3660 g Sz.:
Ternyák Zsuzsanna és Ördögh László (Pusztamérges).

KALÁSZ NATÁLIA
Szeptember 23., 3 óra 35 perc, 3 8 4 0 g.

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

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. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

CSÁK REGINA
LEDENSZKI FANNI

AUTÓMENTES NAP
A 70/253-0689-es telefonról számolt be olvasónk arról, hogy az
autómentes napon nem fértek
fel a tömegközlekedési járműre.

POSTABONTÁS

MSZP-S KIADVÁNY
F. I.-né véleményére reagált olvasónk. V.-né úgy véli, nem a szemellenzőn múlik a kormány tevékenységének megítélése, hanem
a tényeken. Ó ma már - látva mi
megy ebben az országban - sajnálja, hogy az MSZP-re szavazott.
INGATLANADÓ
M. József úgy véli - bizonyos értékhatár felett - be kellene vezetni az ingatlanadót és nem a szegény embereket kellene sújtani
az áremelkedésekkel, amikor az
országnak pénzre van szüksége.

PANNON
Az

Q S M

élvonal.

E-MAIL ÜZENET

Pártok és népszerűségük

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

A lap szeptember 22-i számának
címlapján, Bartha Lászlóval készült interjúban az alábbi szerkesztőségi tényállítás szerepel:
„Szegeden, az országos közvélemény-kutatási tendenciáktól
eltérően az MSZP továbbra is vezet a Fidesz előtt."
Továbbá a cikk folytatásaként a
harmadik oldalon: „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."
A fentiekkel kapcsolatban az
alábbiak közzétételére kérjük
önöket: szerintünk a közvélemény megtévesztésére, félretájékoztatására alkalmas ez az állítás, hiszen nem derül ki, hogy a
szerző személyes véleményét
hangoztatja, avagy az valamely
közvélemény-kutató cég felmérésén alapszik. Ez utóbbi esetben
célszerű lett volna tisztázni, hogy
mely közvélemény-kutató cég,
milyen időpontban felvett adatai-

Arcpirító - más szemszögből

ra támaszkodik ez a kijelentés.
Ugyanis a lap szeptember 20-i
számában (kettő nappal korábban) közzétett, a Szonda Ipsos által végzett 2003. augusztus végi
felmérés ennek ellenkezőjét látszik bizonyítani, ezt tanúsítja az
akkori cikk címe: Jelentós előnynyel vezet most a Fidesz-MPSZ.
Viszont, ha a lap augusztus
29-én publikált, valószínűleg július folyamán felvett adatokat
feldolgozó, a város vezetése által
megrendelt közvélemény-kutatásról van szó, abban az esetben
ezt a cikkben jelezni illett volna.
Továbbá a telefonon megkérdezett 812 szegedi ember közül
összesen 56 válaszából a fent
említett állításokat tényként kezelni, szerintünk felelőtlen hozzáállás egy független, az olvasókat hitelesen tájékoztatni kívánó
napilaptól.
DR. RÁKOS TIBOR,
A FIDESZ-MPSZ SZEGEDI
SZERVEZETÉNEK ELNÖKE
DOBÓ LÁSZLÓ,
A KÖZGYŰLÉS FIDESZFRAKCIÓJÁNAK VEZETŐJE

Vízgazdálkodási hozzájárulás kormányzati döntéssel

A lap szeptember 13-i Csörög rovatában megjelent Társulati díj
bejelentéssel kapcsolatosan a
Vízgazdálkodási Társulat az
alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Olvasók számára. A VízgazVÁSÁRHELY
dálkodási Társulatok alaptevéSZŐKE BARBARA
kenységükben
közfeladatokat
Szeptember 23., 10 óra 25 perc, 3600 g
látnak el. A közfeladat jelen esetSz.: Molnár Erika és Szőke Róbert (Hódmeben az állami tulajdonban lévő
zővásárhely).
Gratulálunk! vízkár elhárítási művek - szivattyútelepek,
belvízlevezető
csatornák - üzemelését, fenntartását jelenti.
A vízgazdálkodásról
szóló
szombaton, vasárnap és munkaszüneh na1995. évi LVII. törvény és a
pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
160/1995. (XII. 26.) kormány7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L sgt.
rendeletek határozzák meg a víz15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: gazdálkodási érdekeltségi hozzá62/474-374, vagy 104.
járulás fizetési kötelezettséget. A
S.O.S.
befizetett érdekeltségi díjhoz az
állam pályázat útján ad kiegészíLELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
tést, a belvízlevezető csatornák
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
üzemeléséhez általában 1 Ft éregész területéről: 06-80-820-111 és (nem
dekeltségi díjhoz 2 Ft támogadíjmentes) 06-62-548-294.
tást. Társulatunk ebben az évben
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
az üzemelésre nálunk lévő csaVÁSÁRHELYEN
tornahálózatból 130-150 km-en
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
végez fenntartási, csatorna és
02 óráig: 249-529.
műtárgy bővítési munkákat. A
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
vízgazdálkodási társulatok az inMAKÓN
gatlantulajdonosoknak a csatorA telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
nák vízszállító képességének biz02 óráig: 212-515.
tosításával, a lehullott csapadék
GYÓGYSZERTÁR
által okozott károk megelőzéséKígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
ben, enyhítésében segít. A közreggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 . Csak sürgős
feladat ellátását az egyéni érdeesetben!
Szeptember 22., 17 óra 2 3 perc, 3750 g
Sz.: Balogh Mónika és Ledenszki Róbert
(Szeged).

VARRÓ IBOLYA
főiskolás:
- Csak a kijelölt helyen dohányzom. Szerencsére a főiskolán vannak olyan helyek ahol rá lehet gyú j tani. Ahol nincsenek, ott általában
az utcán szívom el a cigit, de mindig figyelek arra, hogy ne a földre
hajítsam a csikket, szomorú azonban, hogy elég gyakran úgy kell vadászni a megfelelő szemetest.

ZAJ
A hét végén a Plaza előtt mindennap éjfélig dübörgött a zene.
Hogyan lehet ilyet megengedni a
lakóépületek közelében? - kérdezte B. F. Az ott élőknek is szükségük lenne a nyugalomra, a
csendrendelet betartásával.

Olvasónk véleménye szerint az
ilyen akciók meghirdetésének
akkor van értelme, ha több járművet állítanak munkába.

keltekre vonatkozóan külön-külön lebontani nem lehet.
Az öntözővíz szolgáltatása
szerződéshez kötött tevékenység,
amely nem állami közfeladat. Az
öntözővíz-szolgáltatás üzemelési, vízjogi engedélyes tevékenység
ugyanúgy, mint a különböző növények öntözése. Ez évben az
üzemelésünkben lévő ferencszállási - marosi - vízkivételen közel
1 millió köbméter, a levelényi tiszai - vízkivételen 2,2 millió
köbméter vizet szolgáltattunk az
üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak. A kormányzat döntése alapján 2003.
évben egynyaras üzemelési vízjogi engedély alapján is lehetséges
volt az öntözés. Az öntözővíz-felhasználók érvényes vízjogi engedélyük alapján vizkészlet-használati járulékot fizetnek az államnak. Itt jegyezzük meg, hogy
erre az évre a felszíni vízkészletből történő öntözés esetén előbbiekben említett járulék fizetését
a kormányzat elengedte.
A vízkészlet-használati járulék
fizetésén túlmenően a Tisza és a
Maros folyókból való vízkitermelés, valamint a vízkormányzás költségeit az öntözést igénybe vevőnek kell szerződés alapján megtéríteni.
KRASZNAI ATTILA
IGAZGATÓ-FÓMÉRNÖK

„Arcpirító"-nak nevezte az önkormányzattól kapott támogatást - Tokodi Margaréta írásában
- Kiss Gyula, a Szegedi Úszóegylet vezetőedzője.
A Szegedi Úszóegylet - összesen 69 gyerek részére - ebben az
esztendőben 6,5 millió forint értékű ingyenes uszodahasználatot, 650 ezer forint értékű ingyenes tornaterem-használatot, félmilliós pénztámogatást kapott

és további egymilliós juttatásban
részesül napokon belül. Valóban
arcpirító, hogy a város jelenlegi
anyagi helyzetének ismeretében,
valamint annak tudatában, hogy
az önkormányzat egyetlen egyesületnek sem eltartója vagy fenntartója, mindezt „arcpirítónak"
lehet nevezni.
IVÁNYI AURÉL ALELNÖK,
SZMJV KÖZGYŰLÉS IFJÚSÁGI
ÉS SPORTBIZOTTSÁG

HETI POLLENJELENTES
Reménykeltő híreim vannak a szénanáthások számára: a Dél-Alföld
térségének levegőjében a múlt héten jelentősen csökkent a parlagfű
pollenszáma. Igaz, ez a pollenszám az egyes napokra bontva hullámzóan változott, azaz hol kevés, hol elég sok virágpor került a levegőbe,
de összességében többször mértünk 30 db/m3 alatti mennyiséget,
mint az felettit. (Érdekes, hogy a tőlünk délebbre fekvő városokban,
így pl. Temesvárott a múlt héten volt az idényben a legtöbb parlagfűpollen, de Újvidéken is csak a hét végén mértek 100 db pollen/m3
alatti pollenszámokat.) Reméljük, hogy térségünkben e héten még
kevesebb virágpor lesz a levegőben és a betegek pollenterheltsége is
megszűnik. Nagyon kevés a többi gyompollen, így a paréjok, pázsitfüvek, üröm és csalán virágpora. E növények jórészt már el is virágoztak.
További információ: www.aeropollen.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

HOROSZKÓP

1

! K O S : Remekül fogja érezni magát
1 még akkor is, ha munkahelyi elfog-

laltságaival kell tölteni az időt. Különösen,

m

M É R L E G : Egyik munkatársa, aki

szívén viseli sorsát, képes támo-

gatni karrierjében. Nyugodtan elfogadhatja

hogy most már végre azt csinálhatja, ami-

a felkínált segítséget, nincs semmi hátsó

hez igazán kedvet érez és kreatív lehet.

szándéka.

• M &

B I K A : A mai napon az üzleti ügyek-

L ^ f c J s nek kell szentelnie magát. Úgy tű-

I

S K O R P I Ó : Az ösztönös megérzés

árra ösztönzi, hogy ellenfeleivel bé-

nik, sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét,

két kössön. Talán kimerült a gazdag ötlettár,

mint gondolta. Üzletfele valamilyen okból

vagy megunta a folytonos, kilátástalan ci-

nem hajlandó együttműködni önnel.

vódást. Ez dicséretet érdemel.

I K R E K : Minden igyekezete ellenére

l N Y I L A S : Munkahelyén olyan válto-

rosszul alakultak dolgai magánélet-

i ^ l l z á s o k történnek, amelyek látszólag

ében. Nem érti, miért, pedig könnyen rájö-

veszélyeztetik az állását esetleg pozícióját.

hetne, hogy a kommunikáció terén akadnak

Ne izgassa magát feleslegesen, a viharos na-

hiányosságai.

pokban próbáljon meg kívülállón viselkedni.

f f t

I

R Á K : Nem

tett

olyan

dolgokat,

amik miatt bűntudatot kéne érez-

nie, inkább legyen büszke magára, hogy si-

£

B A K : Talán valami a munkájával
kapcsolatban okozhat rossz szájízt,

némi változtatásra lehet szükség, hogy job-

került lelket vernie a hitehagyottakba és a

ban összhangba hozhassa vágyaival és ön-

gyengékbe. Ön a lelke a közösségnek.

kifejezésével.

| OROSZLÁN: Ön most teljesen irá*\nyíthatatlanná

V I Z 0 N T 0 : Nagyobb kiadásai lesz-

vált, és tulajdon-

nek ezen a héten. Ha vásárol, figyel-

képpen ez a helyes. Az ön esetében min-

jen a minőségre, mindenből a legjobbat vegye.

denképpen szükség volt már erre a megkér-

A munkába teljesen belemerül, s talán ezért a

dőjelezhető lépésre.

szerelmi érzelmei meglehetősen hidegek.

r

? S Z Ű Z : Ha meg kell hoznia egy sú-

* H A L A K : A héten a magánélete kerül

! lyos döntést, ne vesződjön a gon-

! előtérbe. Ha nem tetszik valami, ak-

dolattal, tegye meg! Senki nem fogja meg-

kor azt beszélje meg az érintettel, de ne adjon

vetni miatta, meg fogják érteni, és értékelni

ki ultimátumokat. Közösen keressék a megol-

fogják eddigi kitartását, tenni akarását.

dást, ne kényszerítse az akaratát a másikra.

SZTÁROK, Z E N E , SÜLI, BULI
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AZ ISMERT Z E N É S Z A BALATON-FELVIDÉKEN SZÜRETEL
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készült, de elmondása szerint,
ennek megvalósítására sok
mindent félre kellene tennie
életében. Úgy véli, öt saját
rendezésű videoklip jó előtanulmány lehet, de kevés ahhoz, hogy igazán profi játékfilmet rendezzen.
Mint ismeretes, Ákos a zenélés mellett versírással is foglalkozik. A legutóbbi kötete, A
hűség könyve három éve jelent meg, az elmúlt esztendőkben is több verset írt, noha
az új könyv még várat magára.
Kérdés, ennyi
elfoglaltság
mellett hogyan tud időt szakítani családjára. - Nem egyszerű a dolog, de mint mindenkinek, a család számomra
is a legfontosabb - kezdte a
válaszadást, majd hozzáfűzte:
- Napjaimban vannak fix pontok, amikor csak a gyerekekkel
foglalkozom. Esténként én
mesélek Márton fiamnak, szeretem fürdetni Anna lányomat. De a legtöbb teher az
édesanyjukra hárul.

Hazánk egyik legnépszerűbb
zenésze, Kovács Ákos tízéves
szólókarrierje alkalmából különleges dupla albummal lepte meg rajongóit. Vonószenekarával az őszi koncertekre
készül, de családjára, valamint - szüret lévén - a minőségi borokra is tud időt szakítani.
A Bonanza Banzai egykori
frontembere, Kovács Ákos tíz
esztendeje kezdett szólókarrierbe, sikere azóta is töretlen
és rajongóit mindig megörvendezteti valami különlegessel. Idén az elismert zenész
régi vágyának eleget téve az
elműlt évtized dalait bemutató programmal koncertezik,
vonóskari kísérettel. Az Andante című akusztikus turné
során Ákos öt kisebb koncertet tervezett, és az önünneplés
végén szeretett volna visszatérni fő irányvonalához. A fellépések viszont a vártnál is
nagyobb sikert arattak.

Ákos mindig megörvendezteti
sodik alkalommal vehette át a
magyar zenetelevízió közönségdíját, a Cometet, számára
azonban a díjnál többet jelent

rajongóit valami

különlegessel.

a rajongók szeretete, az, ha
sokan látogatnak el fellépéseire. Köztudott, hogy gyermekkorában
filmrendezőnek

2003.

SZEPTEMBER

Szüreti időszak lévén a
Randevú a borokról is kérdezte a népszerű zenészt, aki
jó barátságban áll a nemes
italokkal: - Már készülünk
saját szüretünkre a Balaton-felvidéken. A jelek szerint a legjobb év elé nézünk,
amióta
szőlőnk
van. A
2003-as esztendő szakértők
szerint nem nagy mennyiséget, de kiváló minőséget hoz.
K Ó C Z Á N BÁLINT

Fegyelmi eljárások
és büntetések
Tudtad, hogy nem kell az osztályfőnököd engedélyét kérned, ha iskolán kívüli sportegyesület tagja akarsz lenni?
Hogy a cigaretta birtoklása nem - csak a fogyasztása és
az árusítása - minősül vétségnek? Olvasgasd szorgalmasan a Randevút, hátha választ találsz azokra a kérdéseidre, diákként mihez van jogod és mihez nincs.

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Mikor kell jeleznem, ha független vizsgabizottság előtt
akarok vizsgázni? A szorgalmi
idő utolsó napját megelőző
harmincadik napig.
- Részt vehet-e a fegyelmi
eljárásban az a pedagógus,
akinek a jogait állítólag megsértettem? Az eljárásban tanúként részt vehet, de a fegyelmi ügy elintézésében és a
határozathozatalban
nem.
- Felhatalmazhatja-e apám
vagy anyám a pedagógust arra, hogy ha rosszul viselkedek,
megüssön? Nem, a testi erőszak alkalmazása nem megengedett.
- Mikor van helye fegyelmi
büntetésnek velem szemben?
Csak ha valamennyi
jogszabályi feltétel együttesen teljesül.
- Milyen fegyelmi büntetést
lehet kiszabni a koleszosokra?
Csak a közoktatási törvényben
megnevezett büntetéseket.
- Mit tehetek, ha szerintem
túl szigorú fegyelmi büntetést
szabtak ki ellenem? Az intéz-

STÍLUSÁBAN BEHATÁROLHATATLAN AZ ANIMA SOUND SYSTEM

frizura
Brad Pitinek semmi sem drága, ha a hajáról van szó. A
színész Máltán dolgozott Trója című filmjén, mikor észrevette, a nap és a tenger bizony jócskán kiszívta aranyszínű loknijait. Ezzel a természeti csapásoknak kitett frizurával leginkább egy kócos,
loncsos kutyára hasonlított,
semmint egy szívtipró hollywoodi sztárra.
Azonnal csónakba ült hát, és
Londonba utazott, hogy kedvenc fodrásza kezeinek vethesse alá magát. Négyezer kilométer után kiszállt, beült hajszobrásza székébe, majd viszszaszáguldott Máltára.

Eleinte csak szombathelyi klubokban léptek fel, de hamarosan megismerte őket az egész ország. A rengeteg
stílust ötvöző, idén tízéves Anima Sound System örömzenét játszik, hiszen azt adják elő, amit igazán szeretnek.
Az pedig csak hab tortán, ha ez be is jön a közönségnek.

azt vesszük észre, egyáltalán
nem számít, mit akar hallani a
közönség. Persze ez csak vicc!
Az a legjobb, ha az elképzeléseink találkoznak a hallgatók elvárásaival - mondta nevetve
Prieger Zsolt, az animások
„szóvivője". Ez főleg a kezdetekben volt így, amikor még
nem lépték át városuk határát.
Ahogy kinyíltak az ország, sőt
külföld felé - felléptek már
Bécsben és Prágában is - , folyamatosan keresték a hangot
rajongóikkal. Az ősz folyamán
egyébként Tokióban és Moszkvában is zenélnek.
Koncertjeiken is előjön a
sokszínűség. Röpke percek
alatt képesek átugrani az egyik
stílusról a másikra. Az új énekesük, a Bognár Szilviát váltó
Németh Judit együtt pörög a
rajongókkal. Erre szükség is
van, hiszen azt vallják: a kö-

mény fenntartójától lehet kérni a kiszabott büntetés enyhítését.
- Ki képviselheti a diákönkormányzatot az iskolaszékben? Egyszerű: a diákok által
megválasztott személy(ek).
- Mikor kell
iskolaszéket,
kollégiumi széket alakítani a
közoktatási
intézményben?
Akkor kell megalakítani, ha a
nevelőtestület legalább 20 százaléka, illetve a
diákönkormányzat (ennek hiányában a
diákok 20 százaléka) vagy a
szülői szervezet (ennek hiányában a szülők 20 százaléka)
közül két csoport kezdeményezi az iskolaszék,
kollégiumi
szék megalakítását.
- Milyen utazási kedvezmények illetnek meg mint levelező tagozatos diákokat? A lakhely és az iskola között általában 67,5 százalékos kedvezmény.
- Ha elkések az óráról, az
mindenképpen
igazolatlan
mulasztás?Nem, a késések esetében is van helye igazolásnak.

V a g y o n t érő

A közönséget fel kell tüzelni
Három éve nagy port vert fel,
hogy az Anima Sound System
- Magyarországon egyedüliként - engedélyt kapott a Himnusz feldolgozására. A szombathelyi csapat Bujdosó című
lemezén meg is jelent ez a remix. Elsősorban politikusok
emelték fel a hangúkat eme
„gyalázat" miatt. Mostanra
már elcsitult az ügy.
A banda amúgy is mindig híres volt furcsa, egyedi hangulatú számairól. Az első anyaguk,
az 1995-ben napvilágra került
Shalom valódi turmix. Ezen
szerepel szinte minden, az antirasszista tánczenétől kezdve
a dub-echón át egészen a reggae-ig és a cigány nótáig. Persze már a cím sugallja, hogy
nem hiányozhatnak róla zsidó
zenei motívumok sem.
- Mindig azt játsszuk, ami
igazán kedves nekünk. Néha

24.

DIÁKJOGOK (2.)

Ákos tíz éve szólóartista

- A közönség impulzusaira
hagyatkozva változtattuk meg
a terveinket - árulta el a közkedvelt énekes, majd így folytatta: - Izgalmas felvételeket
rögzítettünk a koncertek folyamán, és ezek közül a legjobbak kerültek fel első dupla
albumomra.
Ákos augusztusban már má-

V

RANDEVÚ

hétköznap

FMBáé^RmtiáHS

JÉ

MINDEN SZERDÁN

Robbie játssza
Freddy Mercuryt
zi szombathelyi

csapat a Szegedi Ifjúsági Napokon is fellépett.

zönséget annyira fel kell tüzelni, hogy szinte ők is a színpadon
érezzék
magukat,
hangszerrel a kezükben.
Lemezeik sorra jelentek, illetve jelennek meg. A Hungárián Astronauton a csángó
népzene jól megfér a jungle-val és a trip-hoppal. A „'68"

pedig többek között az emlékezetes prágai eseményeket
eleveníti fel. A Mariguana
Cha-Cha-Cha-hoz remek kis
videoklip is készült. Ebben papírautóval száguldoznak a tagok papírdíszlet előtt.
- Minket nem lehet egy, két
vagy jóval több stílusirányzat-

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

hoz sorolni. Nagyjából halvány fogalmam sincs, mit játszunk. Többnyire azt, ami az
eszünkbe jut és mindannyian
kedvelünk. Aki mégis szeretné
behatárolni, hova is tartozunk,
az jöjjön el egy koncertünkre tette hozzá Prieger Zsolt.
K.T.

Robbie Williams játssza majd
a Freddy Mercuryt a Queen
énekeséről szóló életrajzi tévésorozatban. A szerepre Elton
John választotta ki Robbie-t.
Szerinte ugyanis nagyon hasonló a színpadi mentalitásuk
és az előadásmódjuk. Hozzátette: Robbie is egy showman,
aki szeret a színpad középpontjában lenni és a tömeggel
együttműködni.

RANDEVÚ

Szerda, 2 0 0 3 . szeptember 24.
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GIANNI, A TIZENHAT ÉVES ELŐADÓMŰVÉSZ

Négy és fél oktávot

üaáMl
1:1 vonal,
I m ^ mely összeköt,,.

tud kiénekelni

Hamza Gianninak minden esélye
megvan arra, hogy valóra váljanak
álmai és egyszer híres énekes legyen. A tizenhat éves fiú kivételes,

Sziasztok lányok! Én egy 21 éves vásárhelyi

négy és fél oktáv hangterjedelem-

srác vagyok. Barna hajú, kék szemű, szabad-

mel rendelkezik, és fiatal kora el-

időmben biciklizek és a leendő barátnőmmel

lenére már előadóművészként

foglalkoznék. Ha érdekel, írj: 30/605-6518.

tartják számon.

36 éves, magas, mackós, kissé lökött srác
keresi vékony, egyszerű, 20 köröli, vidéki barátnőjét! Ha nem tartod őrültségnek, lepj meg egy
SMS-el! Gábor. 20/922-2426
33 éves, megbízható, hűséges, csendes fiú
keres egy jólelkű, szegedi lányt, aki elfogadásra,
megértésre vágyik. SMS: 70/297-8149.

Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

% 06-20/9432-663

Az arcát adja
Egy újabb latin énekest szemelt ki a Pepsi
reklámarcként: a tinilányok bálványaként befutott Enrique Iglesias fogja majd népszerűsíteni a sötétbarna itókát. A vallásos popsztár
80 millió dollárért cserébe áll a buborékok
szolgálatába. - Nagyon boldog vagyok. Új utak
nyílnak meg előttem, így tehetem ismertté a
zenémet - lelkendezett Julio Iglesias fia.

Különleges képességű énekesként tartják számon
Hamza
Giannit. A tizenhat éves szegedi
fiatalembert már most tárt karokkal várják a Szegedi Nemzeti
Színház musical színészképző
szakán, holott még csak középiskolás. Lemezszerződést ís ajánlottak neki, nem kisebb nevű
menedzser támogatásával, mint
Kozsó, ám a híres producer ajánlatát végül visszautasította, mert
nem tudtak megegyezni az anyagiakban.
Nem véletlenül figyeltek fel
már többen a fiatal fiúra: Gianni
négy és fél oktávot tud kiénekelni. Ilyen hangterjedelemmel nagyon kevesen rendelkeznek, a
popénekesek
közül
Zámbó
Jimmy tudott ilyen széles skálán
énekelni.
Gianni
énekes
pályafutása

mindössze három éve kezdődött,
amikor édesapja unszolására benevezett egy Ki mit tud-ra. Akkor
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
megyében nem talált legyőzőre.
A következő évben pedig már az
országos versenyt is megnyerte.
Azóta Pleskonics András támogatásával az Aranypódium rendezvényein lép fel, amelynek keretén belül már több mint ötszáz
alkalommal állt a színpadon.
Emellett énektanárhoz jár, valamint a Múzsa Alapfokú Művészeti Iskolában szintetizátorozni
és zongorázni tanul. És bár álma
az, hogy a szórakoztatóiparban
helyezkedjen el, nem fejezte be
tanulmányait sem, az érettségit
mindenképpen szeretné megszerezni.
Giannit néhány hete már előadóművészként tartják számon,
ami ilyen fiatal korban egyáltalán
nem
mindennapos.
Néhány
szponzor is támogatja, így fellépőruháira már nincs gondja. A
szakma azonban még mindig nem
fedezte fel, holott a hozzáértők
elismerik, valóban nagy tehetség.
Jövő nyáron a fiú valószínűleg Németországba megy turnézni, abban bízik, talán ott felfigyelnek
rá.

RANDI-rovat

Azt biztos megfigyelted, ha az osztállyal kirándultok,

ugyanúgy hirdethettek, mint eddig: a mellékelt ábrát

akkor az osztályfőnök beszed egy csomó pénzt, aztán

vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, név-

feleannyiból megússza a belépőket, mert a múzeumokban

vel, címmel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket

- vagy hogy szépen mondjam, a kulturális javakkal bíró

nem közöljük, az üzenetek tartalmáért felelősséget nem

intézményekben - kedvezmények illetnek meg

vállalunk. A borítékra írjátok rá:

benneteket.

Randi-rovat!

21 éves, 175 cm magas,
szemüveges, barna hajú, barna szemű, egyetemista srác
próbál kitörni a hétköznapokból, de ehhez szükséges
valaki, akivel megoszthatja
az újdonságok örömeit és
csalódásait. Ha tudnál rajta
segíteni, írj „Csak könnyedén" jeligére. De vigyázz, ne
higgy el mindent!
FAVORIT

„Favorit" jeligére: Én káros
szenvedélyektől mentes, 33
éves, 169 cm magas szegedi
srác vagyok. Szabadidőmben
sokat kerékpározom a have-

rommal, de egy kedves,
megértő lány már nagyon
hiányzik az életemből. Még
nőtlen vagyok, de a későbbiekben ezen szeretnék változtatni. Ha szeretnél megismerni egy ápolt, szökés hajú
fiatalembert, egy hosszú,
tartós kapcsolat reményében, akkor hívj a következő
számon: 30/597-1229.
SMARAGD

„Gyémánt" jeligére üzenem:
Szeretnék megismerkedni veled, mert amit írtál, rám tökéletesen igaz, már ami a
munkát és a tanulást illeti. 26
éves vagyok, szeretek sportol-

Soptemberi

Most akár 150 000 Ft kezdőrészlettel,
jövedelemigazolás nélkül Ö n é lehet
e g y új W a g o n R

+

A képen felszereltebb modell látható!
Akciónk a készlet erejéig érvényes!
További feltételekről érdeklődjön szalonjainkban!
PÉCSKAI A U T Ó H Á Z KFT. Szeged, Sárosi u. 1 1 / b .

Tel./fax: 62/493-369

Hamza Gianni tehetségét sokan elismerik, a szakma eddig mégsem
fedezte fel.
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Olcsóbban tanulóként

Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket,

CSAK KÖNNYEDÉN

TÍMÁR KRISZTA

ni és moziba járni. 167 cm
magas vagyok, és már nagyon
várok egy komoly és hosszú
kapcsolatra. írj „Smaragd" jeligére egy időpontot és helyet a
randevúhoz.
DONJR

Én egy szegedi, 20 éves, 172
cm magas, 68 kg, b a r n a hajú,
barna szemű, átlagos testalkatú fiú vagyok. Külsőm egy
aranyos, kedves, nagyon romantikus, hűséges, humoros, komoly gondolkodású,
de valahol a lelke mélyén
még egy picit gyermeki huncutságú, és minden káros
szenvedélytől mentes srácot
takar. Lehet, hogy nem vagyok egy félisten, de ronda
sem, és igazán teljes szívemből, odaadóan tudok szeretni. Napról napra keresem azt
a lányt, aki kitöltené magányos napjaimat, és aki napfényt varázsolna szürke hétköznapjaimba, s társam lenne egy őszinte és hosszú távú kapcsolatban, és akivel
minden örömömet és bánatomat meg tudnám osztani.
Ha e sorok felkeltették érdeklődésedet, és te vagy az a
lány, aki napfényt tudna varázsolni az életembe, és te
vagy az, aki a nagy szerető
szívemet szeretnéd rabul ejteni, és egy komoly, őszinte,
kapcsolatra vágysz egy aranyos fiúval, akkor ne várj tovább, írj „Donjr" jeligére,
vagy az
SMS-számomra:
70/244-5668.

A kormánynak van egy rendelete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a
nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről, ami elrendeli,
hogy minden gyűjteményt és
kiállítóhelyet,
amelyik
a
nemzeti kulturális örökség
minisztere által kiadott mű-

ködési engedéllyel rendelkezik, díjtalanul látogathatják
bármelyik nyitvatartási napon a kiskorúak általános iskolai tanulmányaik megkezdéséig. Ugyanakkor ha úgy
döntesz, hogy randira hívod
a párod valami erotikus kiállításra, akkor ís díjtalan a belépés minden hét vége egyik

- a muzeális intézmény által
meghatározott - pihenőnapján (merthogy ezt írják elő
diákigazolvánnyal rendelkező tanulók és hallgatók részére).
Ötvenszázalékos
kedvezményes belépődíjat fizettethetnek veled (az általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző és szakiskolák - a nappali
oktatás munkarendje szerinti
oktatásban részt vevő - tanulóival és a felsőoktatási intézmények nappali, esti és levelező tagozatos hallgatóival),
ha a miniszter - a muzeális
intézmény kérésére - egyes
kiemelt költségekkel
járó
időszaki kiállítások esetében
a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét így állapítja meg.

Ismerkedéshez ott a
könyvtár is, ahol az
érvényes
diákigazolvánnyal
rendelkező tanulók,
hallgatók számára a
beiratkozási díjból
ötvenszázalékos
kedvezményt adnak.
KÉRDEZZ!

FELELEK

Nem kábítunk!
Sokan sokfélét mondtak már neked a drogról és
az alkoholról. Beszélsz róla a haverokkal, szüléiddel, tanárokkal. Talán azt gondolod, hogy
képben vagy és senki nem tud újat mondani. De az
is lehet, hogy vannak olyan kérdéseid, amire soha
nem kaptál még választ. Nem kaptál, mert nem
volt kinek feltenned.
Hetente jelentkező sorozatunkban kérdéseket és
válaszokat olvashatsz. Kérdéseket, melyeket te
teszel fel és válaszokat, melyeket a szakember ad.

Dr. Csernus Imre naponta találkozik olyanokkal,
akik alkohol- és drogfüggőségben élnek. Nem
megváltást fog adni, hanem információt. A döntés
jogát megtartja neked. Ha élsz vele, az a magad
haszna lesz.
TTTKOD A Ml TITKUNK MARAD, A N É V T E L E N S É G E D
MEGŐRIZHETED, INFORMÁCIÓT N E M ADUNK KI SENKIRŐL. KÉRDESEIDET A RANDEVU@DELMAGYAR.HU
E-MAILRE, L E V É L B E N A RANDEVÚ DÉLMAGYARORSZÁG,
6 7 2 0 S Z E G E D , STEFÁNIA 1 0 . CÍMRE K Ü L D H E T E D .
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- H I R D E T É S *
, Albérletet keres
Állást kínál
Autó
_

Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építőanyag

Haszonállat
Haszonjármű
Háztartási gép
Kényv
Lakásfelszerelés
Magánház
i »

mezogazaasagi gep
Munkaeszköz
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek

: Sport, hobbi
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás

Tanya
i Társközvetítés
I Téglaépitésű lakás
Üzlethelyiseg

Albérletet keres

• SZEGEDEN keresek kétszobás, önálló összkomfortot kutyával. 40000 + rezsiért 62/429-132. (25089976)

2

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

Ruházat

1

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

Állást kínál

• ALUMÍNIUM nyílászáró
gyártásában jártas munkatársakat és szerkezeti lakatosokat felveszünk. Érd.:
30-92-82-500, Tóth József
(25191320)

M AMERIKAI MAGYAR vegyesvállalat keres önálló,
kommunikatív, megbizhatö
munkatársakat szegedi irodájába Korrekt fizetés, egyéb támogatások. Másodállás is lehetséges. Átképzés biztosítva! Idöpontegyeztetés: 9-11 óráig. Érdeklődni: 06-62-255-240es telefonszámon (Szeged)
(24887906)
M AUSZTRIÁBAN, Spanyolországban munkalehetőség
nyelvtudás nélkül is! 06-30/
608-5863. Györ. (25191291)
M AWI kombinált hegesztőket, csőszerelőket és lakatosokat keresünk. Érd.: 0620/994-51-68, 06-20/91038-67. (25090503)
M AZ ALBA Geotrade Rt.
földmérő mérnököket és
földmérő technikusokat keres A jelentkezéseket részletes szakmai önéletrajzzal,
az alábbi cimek egyikére
kérjük
benyújtani:
8000
Székesfehérvár. Ányos P. u.
3.. e-mail: albageoöenternet.hu vagy lax. 22/511152-es. (24988951)
H AZ OKFT Kit (6750 Algyő, Mol Rt. Ipartelep. Pf.:
21.) keres asztalos szakmunkást,
segédmunkást,
valamint gépkezelöt lapszabász és élzáró gépekre.
Érd.: 62/517-400. (25089915)
H BIZTONSÁGI őröket keresünk azonnali kezdéssel,
szegedi területre, lelephelyörzési tevékenységre. Vállalkozói igazolvány megléte
előny! 62/467-869. (25191736)
H BÚTORIPARI kft felvesz
asztalost és bútorösszeállításra asztalosipari betanítói!
munkást. Lehet kezdő is. Algyö. Korsó u. 3.. 6-15 óráig. 30/219-2957 és 30/9432847 (25292112)

M KERESKEDELMI egység
keres
élelmiszer-eladói
gyakorlattal 25-40 év közötti
női munkaerőt. Jelentkezni:
munkanapokon 8-17 óráig
a 62-424-638-as telefonszámon lehet. (25292024)
M KIEMELT BÉREZÉSSEL
megbízható, fiatal LAKATÓ
SOKAT keres szegedi kft.
06-30-349-5526. (25291961)
M KÖTÉSZETI dolgozót keresünk. Érd.: 06-30/9455177. (Szeged). (25191800)
M MULTINACIONÁLIS vállalat direkt eladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre. 300.000 Ft
lövedelem mellett. Önéletrajzokat a megjelenést kővető egy héten belül, az
Ahico Alig Life 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 27. címre várjuk SMJ9 jeligére
(25191145)

M MULTINACIONÁLIS cég
keres magyarországi csöhegesztési 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)

M MUNKATÁRSAKAT keresünk otthon végezhető
munkára. Felbélyegzett válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk! GIL Bt. 8800
Nagykanizsa. Miklósfa u. 11.
(24887423)

ged. (25291992)

M NYOMDA keres gyors,
precíz munkatársakat beta
nított
munkára, könnyen
megtanulható gép kezeléséhez. Önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket a Szentháromság u. 6. alá, a hirdetés
megjelenésének
napján
kérnénk leadni. (25292023)
M NÉMET és angol tanárokat keres nyelviskola. Tel.:
06-30/322-11-65. Püspökladány. (25292110)
M POLGÁRI szolgálatost
(aki igy szeretné letölteni a
katonai szolgálatát) keres
iskola érettségivel, könnyű
kisegítői munkára Érd.: 62459-563-as telefonszámon.
(25191587)

M PÉKSÉGBE szakképzett
női-férfi péket felveszek.
20-9-580-151.
(Szeged).
(25191797)

M SZAKKÉPZETT asztalosokat felveszek. Tel.: 62/
268—409 (25292006)

M SZEGEDI hamburgerezőkeresek

fiatal lányokat

300 Ft/óra. 62/327-297, 0670/503-9741. (25090662)

Állást kínál

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

felvesz
Szeged-Köszke munkaterületre
betanított kéményseprőnek
-

katonaviselt. 45 év alatti
erkölcsi bizonyítvánnyal
saját kismotorral
valamely szakmával rendelkező
munkaterülethez közel lakó
férfi munkavállalót.

Érdeklődni 485-077 telefonon,
vagy a Moszkvai kri. 27. sz. alatt
szemelvesen lehet munkaidőben.

H I R D E T É S F E L V É T E L :

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

( í z e a e t r i g z í t a

is)

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

M KETLAKASOS társasház
mindkét fele, egyben vagy
külön is eladó, kétszer 60
nm, kétszer 17,8 millióért.
Ráadás egy udvari lakás 50
nm. Pince, padlás, udvar,
szerszámoskamra. Garázsbe|áró
nincs.
Szeged,
Lengyel u.. Tel.: 30/92-82570. (25292191)

M SZEGEDEN, környékén
lakást, családi házat keresek. 30/406-8012, Ádok.
(251918641

M SZEGEDI munkahelyre,
építőiparba betanított munkást felveszek. Téli munka is
biztosítva. Tel: 06-30/3352818. (25292172)

M SZEGEDI nagykereskedés keres FELSŐFOKÚ MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ tár
gyalóképes
munkatársat
Fényképes
pályázatokat
•Pályakezdő
is
lehet"
025191598 jeligére a Sajtóházba várjuk (25191598)
M SZEGEDI székhelyű villamos szerelőipari cég (elvételre keres erősáramú villamosmérnököket
tervezői
munkakörbe A jelentkezéseket várjuk h.-p.-ig, 15-16
óra között a 06-30/4758213 telefonon. (25069970)
M SZEGEDI székhelyű cég
keres 1 fö gyakorlattal rendelkező takarítónőt - amely
magába foglal bizonyos
hivatalsegédi feladatokat is
felvételre
Jelentkezés
csak levélben, fényképes
önéletrajzzal A referenciákat "Megbízható- jeligére az
alábbi
cimre
kérnénk
küldeni az önéletrajzokkal
együtt: 6701 Szeged. Pf.:
2091. (25191467)

M TEHERGÉPKOCSI VEZE
TŐT keresünk B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, minimum 2 éves gyakorlattal.
06-30/279-74-37. Szeged.
M TERÜLETI képviselőket
keres ásványvizet forgalmazó cég, 06-20/355-1069.
(Szeged). (25291983)
M VAGYONVÉDELMI kft.
vagyonőri
igazolvánnyal,
rendezett kamarai tagsággal
vagyonőröket keres
Jelentkezni: 06-20-472-3481.

M X RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto hu,
06-30/

Építőipari kft.
KŐMŰVES
SZAKMUNKÁSOKAT

445-6000. (24988287)

ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT
VESZ FEL

azonnali munkakezdéssel,
állandó szegedi
munkahelyre.
Teljes körű szociális
juttatásokkal,
kiemelt bérezéssel,
g
Érd.: S z e g e d , Z á r d a u. \
16/Asz.,
reggel 8 - 1 0 óra között.

tól. (25292162)

M ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett,
pályakezdő
munkatársat keresünk részmunkaidőbe, lehet vidéki is.
30-9-788-291.
(Szeged).
M ÉPÍTŐIPARI kft. segédmunkásokat alkalmaz Jelentkezés munkanapokon 7 16 óra között. Szeged, Ösz
u. 43. szám. (25191025)
A 3 S COMPUTER KFT..
Szeged 20 éve mec^iatárazó
számítástechnikai cége

- 5 0 % engedménnyel

Tiszasziget területére.
Jelentkezés

Előjegyzés: 06-30-5752-529

a megjelenés napján

www.3s.hu, 426-277

Gyürki Zsoltnál.
Szeged. Stefánia 10. szám
alatt.

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

s

1. Eladó

2. Logiszfikus
és diszponens
3.

Raktáros

munkakörök betöltésére.
Feltételek:
- kereskedelmi ismeretek (1.)
- számítógépes
ismeretek
(1., 2-, 3.)
- szakmai
tapasztalat
(1., 2., 3.)
- legalább középfokú
végzettség
(1., 2., 3.)
- büntetlen előélet (1., 2.. 3.)
Előnyök:
- lakberendezői
tapasztalat
(t.)
- szakirányú
végzettség
(1., 2-, 3.)
- targoncavezetői
engedély
(3.)
- legalább B kategóriás
vezetői engedély (1., 2., 3.)
- szerbnyclv-tudás
(1., 2.)
- angolnyelv-tudás
(2.)
Fényképpel ellátott önéletrajzukat 10 napon belül g
várjuk az alábbi címre:
£
Gilax Bt.

6 7 7 1 Szeged, Magyar u . 2.

4

felvételre keresünk.
Érd : 62/405-009.
62/465-585
ÜZLETKÖTŐT KERES
kisteleki mezőgazdasági
gépkereskedés
értékesítési gyakorlattal. %
Tel.: 06-62/597-034,
|
06-30/525-1798.
§

Értékesítés területén
tapasztalatokkal
rendelkező
vállalkozásokat
keresünk
TERÜLETI
KÉPVISELETI IRODA
ÜZEMELTETÉSÉHEZ
FRANCHISE
Amit nyújtunk:
* kiemelten ma^s, hét
számjej^ü havi jövedelem
* piacvezető szolgáltatás
értékesíthetősége
* területi kizárólagosság
* professzionális értékesítés* meglévő ügyfélkör (I).
* irodahelyiség, számítógép
* internet hozzáférés
* értékesítési tapasztalat.
Infó: mvw.wb.hu/ertekesites
ertekesites@wb.hu

06-20/434-6414

Autó

H A LEGKEDVEZŐBB leltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű, km-megkötés
nélkül
bérautók.
Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap
kedvezmény, tel.: 06-30205-55-22.
62-452-266.
(24968285)

M GARÁZSÍROZOTT Skoda
120L gépkocsi első tulajdonostól eladó. Zöldkártya,
műszaki van. Érd.: 17-19
között,
62-498-393.
(252920Í6)
H GOLF 1.6D eladó. Érdeklődni:
06-30/2-975-932.
(25291965)
H GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivonás, súlyadó legkedvezőbb
biztosítással Csongrádi sgt.
64/b, 30-98-54-697. (Szeged) (25190814)
M TRABANT 1.1 négyütemű. 2 év műszakival, zöldkártyával eladó Érd.: 30/
356-5035, 62-432-337 (17
óra után) Szeged. (25291936)

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

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
-

s

g

6 7 2 4 Szeged,
Bakay N. u. 5 2 .
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 6 4 7
5

Gépjárművezető-képzés

M ATI Császárné Bt. moped, motor, személy, teher,
nehézpót tanfolyamokat indít tandíj 30% a max 60
E Ft, a vonatkozó jogszabályok értelmében adókedvez
ményként igénybe vehető.
OKÉV Tsz.: 06-0056-02.
Szeged. Berlini krt. 16. Tel.:
62-422-240, 06-20-9431M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24887970)

10

SZECOLOR
DEPÓ.

Bútor

Hagyaték

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

M HAGYATÉKOT felszámolok, 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 1

Haszonállat

H ANTIK BÚTOROK, RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged. (24888000)

M 2 éves, sodrott kanca,
MTZ billenős pótkocsik eladók
Apátfalva. Templom

M ANTIK bútorok, régiségek. tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24887713)

(25292114)

H TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. 62—489603. (24887798)

6

17

Információ:
06-20-414-61-71

15. (25292011)

M PÓNILÓ áron alul eladó
Székkutas,
30/608-51-95.
M SZARVASMARHA vörös
és fekete növendék bikaborjú eladó. 62-419-811.
(Szeged). (25291947)

12

Haszonjármű

M ALIG használt. 28' férfi
kerékpár betegség miatt,
sürgősen eladó. 62/484504. este. (25292001)

Egészségügy

m FOGYASZTÓPROGRAM a
legújabb, tudományosan bizonyított módszerrel! Édenkert Gyógyközpontban: 621
431-422. (Szeged). (25090598)

Mezögazd. gép

H SZEGED melletti. 3,2 haos. bekerített MARHATE
LEP, 3x50 A trafóállomás,
istálló, hídmérleg, karámok.
200 m' szolgálati lakás központi fűtéssel. EU-nak megfelelő trágyatároló, juhhodály, hídmérleg bekerítve,
bővítési lehetőséggel eladó
Szegedi házat, lakást vagy
gépkocsit beszámítok részletfizetési lehetőséggel, 35
M
Ft.
70/380-45-10.
(25292081)

18

Munkaeszköz

MRAKODÓLAP
1000x1200-as
méretben
380 Ft/db áron eladó. 0670/311-9538. (25191722)

M HÁZTARTASI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok,
gázkészülékek.
híradástechnika: "Hélia" Műszaki
Bizományi, Szeged, Rókusi
krt 9. (62/481-646, 20/4607132). (24988593)

19

On a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárni 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
11998006-06289010-10000001

M REGISEGKERESKEDES.
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes hagyatékot
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116,
Szeged. (24887657)
M RÉGISÉGKERESKEDÉS
ÉRTÉKBECSLÉS, HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLAS. Hanza
Krüger Galéria, Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (25089673)

322. (24888009)

MÉRETRE VÁGVA IS !

S62/541-770

EE2B51

ROZSDAMENTES

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FífflNGEK, GAVAROK
HECESnÖELfKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.:62/541-772

M GLT 20 kW á l l ó k a z á n
szivattyúval 25.000 Ft-ért,
FÉG 5,8 kW parapet konvektor 15.000 Ft-ért eladó.
Szeged 06-70/219-50-85.
(25191562)

M ALSÓVÁROSI, uj magánházban I. emeleti, tetőtéri +
padlástéri luxuslakások külön is eladók Szeged. 3099-52-040. (25292028)
M ÚJSZEGEDEN ötszobás
magánház lakható melléképülettel, 945 nm-es telken
eladó 34.000.000 Ft-ért.
Vajdáné. 06-30/406-8012.
(25191329)

23

Ruházat

Nrtijüt ánkrulfUri íjra nill a

M EPERPALÁNTA eladó
Érd.: 62/401-682. Szeged.

FÉRFI . \íl. GÏEKE&
rirík És PAPI rsik. s

(25291919)

MOSZLOPOS tuják.
gömbtu|ák, 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.

ü l U I I CIPÖBOLT.
HnMkíiilkeArzíárN

lia: Stfffí Pclïfi X. sit. i

H POOL biliárdasztal eladó.
Érdeklődni: 30/2-975-932.
(25291976)

(24968288)

H TUJA, kék. zöld. arany,
gömbök, kúszók, fák, virágzók,
különleges
örökzöldek. Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szöreg, Magyar u.
214.
Tel.:
62-405-812.
Bármikor! (24685495)

20

Panellakás

M 47 nm-es, felújított, első
emeleti panellakás 10/16 része beköltözhetően eladó.
62/481-129,
Szeged
(25291901)

M MAROS utcai (Belvároshoz közel). 57 nm-es, 3.
emeleti, 2 szoba hallos,
felújított lakás 8.000.000 Ftért eladó. 62/421-229, 0630/456-2974,
06-30/5343837, Szeged. (25291925)
M SZEGED- ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, 2 szobás, II. emeleti, erkélyes, járólapos, parkettás, szép lakás négyszintes, cseréptetős házban
8,3 M Ft-ért eladó Érd :
06-20/468-1086. (25292194)
M SZEGEDEN 51 nm-es
panellakás (önkormányzati)
sürgősen
eladó.
Irányár
5.000.000 Ft. Domonkos,
06-30/406-8012. (25191809)

• VALUTAVÁLTÁS 4

A LEGKEDVEZŐBB ABFOLTAMON.
Nádix, Kárász u. B. 04-30/331-4489

E
•
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Növény

M DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék
óriási választékban. Szeged,
Algyői út 34., 06-20/4180356. (25191860)

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium-Szeged, 62-315-

E S

Napilapjainkban
felállott hirdetésével

74. (25190788)

Algyő, MOL Ipartelep

Bérlemény

H AUTÓÁTÍRATÁS leggyorsabban, biztositáskötés
(Szegeden) Madách 24/b
Körgyűrű
62-425-043.
(25291943)
H FIAT Brava 1.2 27.000
km-rel. téli gumival, megkímélten 1.65 M Ft-ért eladó.
62/437-665. 06-30/20-77105, Szeged. (251912S4)

a Pematbeton Kft. telephelyén

M BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-04-

444. (24988921)

Telefon: 62-464-014. 464 020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

AUTÓDARU
KEZELŐ-VEZETŐT

3
MUNKATÁRSAKAT
KERES A Gl LAX
CSEMPEKERESKEDÉS

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS

9-11 óra kőzött, személyesen

TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
S

9

(THG partner)

KÉZBESÍTŐT
KERESÜNK

Elválásaink:

1 fö informatikus é s
1 fö t e r m é k m e n e d z s e r
személyében.

Szeged,
Kollégiumi ét 6.

VIZSGÁLAT

(25292034)

M VIRÁGKERTÉSZETBE női
dolgozót keresek Kiskundorozsma. Fél u. 7., 16 órá-

M V O L K S W A G E N Polo
(1998. 09. havi. 1.4-es, sötétkék metál, színrefújt lökhárítók, központi zár, riasztó,
klíma, CD-táras hifi, cseregumi, alufelnik, 2 légzsák,
immobiliser) eladó. Érd.: 0630/378-99—40. (25090736)

EREDETISEG-

A Délmagyarország
napilap kézbesítésére

(25191022)

(25292063)

M MÉLYÉPÍTŐ cég gyakorlattal rendelkező helyszíni
művezető részére felvételt
hirdet Feltétel: középvezetői
szintű végzettség. Érdeklődni: 62/489-281. 489-267.
vagy 70/31-91-831, Sze-

be

T E L E F O N O S

Apróbörze

M FELVÉTELRE keresünk
villanyszerelöket, lakatosokat, lehetőleg 1-2 éves
gyakorlattal A jelentkezéseket várjuk h.-p.-ig, 15-16
óra között a 06-30/475M FIATAL, önállóan dolgozni tudó. víz-, gáz-, fűtésszerelőket keresek Szegedre, 70/544-0578. (25191001)

Hagyaték

, *

HONSTOP

HBNMHBMH^HBBMHMI^^MMN^BHIHHHNMMHMMNNH^^HMNBI^^^MI^^MIHBMI^^hminhmhmbimmni^MNNHNBMNBNBHNN^MMHHMBHI^^^HMMBHM^^MHMMHH

8213 telefonon (25089984)

Gépjármüvezető-kép

•i

H CIPŐFELSŐRÉSZ tűzőt
keresünk.
62-405-674
(Szeged). (25291889)

SZERDA, 2003. SZEPTEMBER 24.
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ANTIK BÚTOROK, FEST

MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (24888011)
M HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan kiszállással. 62-249-296, 62247-269, 30-375-5419, 70505-9040. (25191264)
M RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914.
Szeged,
Csongrádi sgt 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)
M TOLLAT, régi bútort vásárolunk. 62/452-850, 0620/488-19-79,
Szeged.
(25090373)

25

Szakképzés

M INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul
Szegeden.
Vizsgáztatás, valamint részletfizetési lehetőség. Tel.: 62544-179, 06-30-358-6664
Kovácsné (Ny sz.: 070493-02) (24887613)

26

Számítástechnika

M SZÁMÍTÓGÉP-, HONI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567
Szeged.
(24988260)

27

Szolgáltatás

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24887787)
M ABLAK, ajtó szigetelése,
redőny, reluxa készítése,
javítása garanciával. 06-70/
2507-700. (25190973)
M AKCIÓ! Szeptember 1-töl
1500 Ft-os rezsióradíjért |avítjuk
személygépkocsiját
Autószerelés,
villamossági
javítás, vizsgáztatás most
akciós áron! Kis Jakab Zoltán Szeged. Szivárvány u.
5. Tel.: 62/311^446. (25090385)
M AKCIÓS járda-, kapubejáró-aszfaltozás. 06-30/
468-4984. (25090707)
H AKCIÓS új típüSÚ REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók
Égető
árnyékolástechnika
06-62-489-603.
06-703 1 6 8 - 8 1 7 . (24887800)

a DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged és
Csongrád megye. Tel. 0630-9457-577, 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER I24887792)

M FESTÉST vállal nyugdíjas
festőmester
62-252-420.
(Szeged). (25291981)
M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. Szeged. (25292075)
M HŰTŐHÁZBAN hűtést
vállalok Tel.: 06-20/5481884. (25190839)
H KERTSZERVIZ! Diszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása, sziklakert-, tóépítés. öntözésszerelés.
Kertészmérnök
06-30-9737-532. (Szeged)
(25090589)

•

SZERDA, 2003. SZEPTEMBER 24.
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24. Tel./fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)
• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged (25291986)
• PONYVAKÉSZÍTÉS javítás. Tel.: 62-571-238,
06-30-322-5743. (23673016)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében
62-401-318 62-555-796,
06-3(3-271-9697. (24887849)
• REDŐNY reluxa harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakfordítás 62 457 562, 30-9436-411, TÖRÖK TIBOR
Szeged. (25089770)
• ÜVEGEZÉS képkeretezés! SZILÁNK! Szeged, Teréz u. 42 Tel.: 425-555
(24989347)
• ÁRUSZÁLLÍTÁS, költöztetés, belső pakolás garanciával.
06-70/380-2350.

Ü Z L E T H Á Z
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ELEMEK RAKTÁRRÓL

AUTÓBUSZ

Tanuljon nálunk

Bel- és külföldre személyszállítást vállalunk 54 főig,
kiváló esztétikai és műszaki
állapotban lévő autóbuszokkal.
Telefon: 62/457-991.

INGYEN!
r x?

• ANGOL/NÉMET, beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
kezdőtől felsőfokig, vizsgáztatással. Bábel Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2. 62-437522. (25191720)
• FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u. 17-19. e-mail:
co-repeta@freemail.hu
(25191871)
• FENG shui ingyenes
bemutató előadás szeptember
25-én, Szeged, Boross J. u.
4/b 1/115., 17 óra, 30/201-1465. (25291911)
• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsófokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől szombatonként Szegeden, a Széchenyi Gimnáziumban (Felső Tisza-part
25.), 62-475-574, 06-30626-7171. (25190885)

INGYENES

SZEGED, BAKAY N. U.29. VIZVEZETEKSZERELŐ
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

- logisztikai ügyintéző
SZAKKÉPZÉSEK,
- marketing- és reklámügyintéző
A kj^pz^Nsilami normatív
2003. ŐSZ
táoiöptóssal valósul meg.
|
• Okleveles könyvvizsgáló
T$$&fcánformáci6ért hívjon •®Adótanácsadó
N
. bennünket!
• Mérlegképes könyvelő
162) 421-260
vállalkozási szak
Szeged, Berlini krt. 16-18.
400 óra - 2 év
J ^ ^ L SZOFISZTIKA
400 óra - 1 év
aBHSBss& oktatásszervezés
• Mérlegképes könyvelő
Biztos tudás, minőségi oktatás!
kiegészítő szakok
vállalkozási szak,
államháztartási szak
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
FELSŐFOKÚ
• Th-szakelőadő
(akkreditált)
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
• Tb-ügyintéző

ANGOL
felkészítőt indít
a TIT. október 4-i
kezdéssel.
Jelentkezni:
Kárász u. 11.
426-090.

• 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. (25090001)

TANFOLYAM

WOMA KFT.

MIXERTAN FOLYAM

ALATT
K O M P L E T T 0 7 A A I,
SZERSZÁMIGÉNY:
LAUU.a

CSÖVEK, IDOMOK CSAK A

METALL
ÜZLETHÁZBAN
KAPHATÓK!
SZEGED, BAKAY N M

SZEGED:

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fó u. 103.

62/499-994,
20/9810-130

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT
Reg. szám: 074)134-02

Mgyunezfi

• ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál, szeptember 22-től és 27-től!
www.sterllnghouse.hu.
Tájékoztatás és időpontegyeztetés:
62-424-766,
30-359-33-39.
(Szeged).
(25191828)

Tel.:62/541-760

S

Amennyiben még i$jp/teriÖelkczik
OKJ szakkáí^lfcl,
most tan^pgtiíffesen
szerezheti megaz'Státjbi képesítést:
- pénzüggöj& számviteli

2 8 Tanfolyam
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Indul
a BOLS MIXER
AKADÉMIÁN
Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.
A legjobbaknak
álláslehetőség.
Tel.: 06-20/350-5901,
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
Részletfizetési lehetőség,
szja-kedvezmény igénybe
vehető.
Szeged. Kossuth I.. sgt. 17.
Tel : 62/542-500, 501.
A MKGBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!
SZOFISZTIKA
oktatásszervezés
Tanuljon a Szofisztikánál!

Szeptemberoktóberben induló
OKJ-s tanfolyamaink:
- pénzügyi és számviteli
ügyintéző
- logisztikai ügyintéző
- TB-ügvintéző
- marketingés reklámügyintéző
- mérlegképes könyvelő
MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA
IGÉNYELHETŐ!
|
Kedvező ár, részletfizetés! z
Államilag elismert képzések
30%-os adókedvezmény
igénybe vehető!
Szeged, Berlini krt 16-18.
Telefonszám: (62) 421-260
Ny. sz.: 07-0028-02

• LAKBERENDEZŐ TAN
FOLYAM indul szeptemberben. Kurzus Bt OKÉV: 060090-02. Felvilágesítás: 62/
442-694. (25191200)
• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANFOLYAMOK a Merlin
Stúdiónál! 350 Ft/óra. Érd.:
62-424-314 , 30/907-3654
06-0220-02. (25191830)

(f
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TOVÁUKÍPZÓ KFT
CSONORÁD MEGYEI KÉPVISELETE
A K I T őszi O K J - s
képzési p r o g r a m j a i :

- Idegenvezető
- Ekszerbecsüs
- Drogériái
kereskedő
- Protokollügyintéző
- Külkereskedelmi
ügyintéző
- Külkereskedelmi
üzletkötő
- PR-munkatárs
ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!
Szeged, Deák F. u. 22.
Internet: WWW.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805,
9-16 óráig.
Akkrcdilációs lajstromszám:
0010.
O K É V nyilvántartási s z á m :

07-0065-02.

2 9 Tanya
• MÁRTÉLYI út mellett,
közel a városhoz, komfortos
tanya 5757 nm telken, körülötte 240 AK földdel eladó. Gazdasági épületek, víz,
villany van, családi gazdálkodónak, telephelynek alkalmas.
30/9772-781.
(25291951)

30

Társközvetítés

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42. (24989018)

11
3 1 Téglaépítésű lakás

Gratulálunk

• SZEGED, Dankó Pista
utcai. 110 nm-es, második
emeleti, 2 fürdőszobás,
padlófütéses, exkluzív kivitelű, társasházi lakás eladó.
Irányár: 20.500.000 Ft. Érdeklődni: 62/489-281, 489267 vagy 06-70/3191-631.
(25292064)

QRÁtulálunk
—-—

FERENCNEK

és TÓTH ÉVÁNAK
20. házassági évfordulója
alkalmából
szívbó'l gratulál és
jó egészséget kíván
két lánya:
Anita és Brigitta

• SZEGED, Népkert sori,
143,8 nm-es, teljesen felújított lakás új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, padlóés radiátorfűtéssel, részletfizetési lehetőséggel eladó.
Kisebb lakást beszámítok.
29,9 M Ft. 70/380-45-10.
(25292197)

(Boldog
Születésnapot

• SZEGED FELSÖVÁROS,
Dankó utcai, III. emeleti,
háromszobás, 80 nm-es lakás 18.500 000 Ft-ért eladó.
62/481-997, 20/924-9842
(25291913)

Makóra,
BALÁZS FERE7
50. születésnapja alkalmából
szeretettel gratulálnak lányai:
Tímea, Edit és öccse: Zoli

• TERÉZ utcai, 45 nrf + erkélyes, kétszobás, III. emeleti, igényesen kialakított,
társasházi téglalakás rendezett házban 9.900.000 Ftért eladó. 06-30/576-9905,
Szeged. (25190824)

SZÉL CSABÁNAK
és KIEFER ÉVÁNAK

SLita

házassági évfordulójuk alkalmából

• ÖSZ u. 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, garázsok, parkolók eladók.
Röszkén, Rákóczi utcában
épülő 12 lakásos sorházban
lakások eladók. Érdeklődni
telefonon történő időpontegyeztetés alapján 06-309-537-287. Első Ház Kft.
Szeged, Arany J. u. 7. I/
116. (24887998) .

nagyon sok boldogságot kíván:
Kiefer család. Vadlövő család,
két kislányotok: Evelin, Eszti

SZÜLETÉSNAPOT

FÖLDEÁKRA,

BUGYI JÓZSEFNÉNAK.

INGATLANIRODA
SZEGED,

Születésnapjára jó egészséget és sok
boldogságot kíván: Pista, Böbi és Bálint

LONDONI KKT. 14. Mobil: »26J-6M1.
• Baktó. Tölgyfa u. 160 nm-es
ház 27,5 M Ft
• Fodorkert. Iglói u.
140 nm-es ház 25 M Ft
• Sas u. 64 nm-es, 2+1 szobás
lakás 7,3 M Ft
025291989

I H A 1 I K

SZÜLETÉSNAPOT
Sándorfalván,

32

Üzlethelyiség

• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355, Szeged.
(25090606)
• SZEGED belvárosában
145 nm-es, földszinti ingatlan egyben vagy megosztva
(89 ill. 56 nm) kiadó. 06-30/
9433-227. (25090536)

özv.
Ha üzenetet szeretne

SZÉKELY
I ÁSZLÓN ÉL

k ü l d e n i , keresse f e l
személyesen

70.
születésnapja

ügyfélszolgálati

alkalmából köszöntik:
menye Etelka,

irodáinkat

unokája Barbara
és fiai: Zoli, Lajos

hirdetó'irodáinkat!

vagy

M é g korlútozotl számiján
f o g . n h i n h jclt i i l k t ' / f í k c l
induló képzéseinkre!

A SWIETELSKY KFT. KÖZMŰÉPÍTÉSI ÜZLETÁGA
BUDAPEST SZÉKHELLYEL

prQjeHtmenedzsert

A BGF. Pénzügyi
és Szármád» Fmsholu
szeptemberi kezdéssel
Ismételten indítja
posztgraduális képzéseit
kihelyezett (ormában Szegeden:

KERES FELVÉTELRE, ELSŐSORBAN
DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI TERÜLETEKRE.
Feladatai többek között:
az adott területi egység munkájának, vállalkozásainak irányítása,

• Európai Uniós |)éii7Ügyek
• Közgazdász szakmérnök
• A d ó - , illeték-, v á m - ,
jövedeks/akértó

összehangolása; üzleti tervek, ajánlatok, jelentések összeállítása:
kapcsolattartás a megrendelőkkel, üzletfelekkel.
Elvárásaink:
- szakirányú végzettség
- min. 3 év közmű- és mélyépítési

Jelentkezés
é s b ő v e b b fefvaágosítás:

(csatornázási) kivitelezői gyakorlat
- jó kommunikációs képesség
- rugalmasság, önállóság

intSvi. wimnm

- felhasználói szintű számítógép-ismeret.

8 0 0 0 Székesfehérvár, Móri ú í 16.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, pályázati

Tel.: 22/501 -tmr. nm.: o - i t-ig

anyagát a gesw@vnet.hu e-mail címre, vagy a Swietelsky Kft

Helyi képviselő: F a r k a s Z s u z s a
Tel: 20/9770-237: 62/249-271

Közműépítési Üzletág, 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. címre

www.minerva90.hu
E-mail: mínervaoof" axelero.hu

várjuk 2003. október 3-ig.
A borítékot kérjük az alábbi felirattal ellátni:
„Pályázat. Dóra Marianna részére"

F U N t j f ^
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ENTUM XXI.

Résrdeiflzerés!
. K é r j e részieres tájékoztatónkat!,

cm-es

ENTUM XXI.

Ingatlan Szövetkezet

Ingatlan Szövetkezet

Hitelügyintézés
• jelzáloghitelek banki háttérrel
• tsl|es kárt lebonyolítás
•

iegetlanajieiattol

•

értékbecslés

6 7 2 0 S z e g e d , K l a u z á l t é r 7. ( W a g n e r u d v a r )
Tel.: 6 2 / 5 5 2 - 8 4 5
Nyitva t a r t á s : H - C S : 9 - 1 7 . P: 9 - 1 4
IRODÁINK

9 0 2 1 G y ő r , R á k ó c z i F. u . 3 . , fez. 2 . , t e l . : 9 6 / 5 2 7 - 2 6 6 , 9 6 / 6 1 8 - 3 7 6
9 4 0 0 S o p r o n , V á r k e r ü l e t 9 . , fez. 1 . , tol.: 9 9 / 5 2 4 - 3 2 7

Fundamentun XXI.
Ingatlan Szövetkezet

4 4 0 0 N y í r e g y h á z a , L u t h e r u . 6 . , fez. 1 0 . ( G e d u t y h á z ) , tel.: 4 2 / 5 0 0 - 2 1 0

6720 Szeged,
Klauzál tér 7.
(Wagner udvar)
Tel.: 62/552-845

8 2 0 0 V e s z p r é m , R á k ó c z i F. u . 5 „ t e l . : 8 8 / 5 6 1 - 8 8 0

Nyitva tartás:
H-CS: 9-17, P: 9-14

• 2 db PHILIPS DVD lejátszó

ORSZÁGSZERTE:

9 3 3 0 K e p u v á r , F ő t é r 1 0 . , tel.: 9 6 / 5 9 5 - 2 5 5

1

A sorsoláson minden előfizetőnk
riszt vesz, aU októberre örvényes
előfizetéssel rendelkezik.

8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r , K o r o n á z ó tor 4 . , I . e m . , t e l . : 2 2 / 5 0 7 - 0 2 4

8 9 0 0 Z a l a e g e r s z e g , A d y E . u . 3 1 . , toL 9 2 / 5 1 0 - 8 9 5
9 7 0 0 8 z o m b a t h e l y , R á k ó c z i F. u . 1 . , I I . e m . , t e l . : 9 4 / 5 1 1 - 6 5 6
1 0 6 2 B u d a p e s t , V á c i u . 9 . , I I . e m . , tel.: 1 / 2 6 6 - 3 2 3 6

w w w . f u n d a m e n t u m 2 1 .hu

SORSOLÁS OKTÓBER

I0-ÉN,

HILIPS CD-s rádió

magnó

10 Ó R A K O R K Ö Z J E G Y Z Ő J E L E N L É T É B E N .

A nyertesek névs
D E L M A G Y A R O R S Z A G VASARNAP R E G G E L
október 12-i számában olvashat
és a nyeremé
»latos inf

PHILIPS
* A v a s á r n a p i k é z b e s í t é s t a z a l á b b i t e l a p ü l é s e k e n és v á r o s r é s z e k e n t u d j u k b i z t o s í t a n i : Algyű, Apátfalva, Baktó. Balástya. Béketelep, Bordány, Csanádpalota,
Csongrád. Deszk, Domaszék, Forráskút, Földeák, Gyálarét, Klebelsbergtelep, Hödmezövásárbely. Klskundorozsma, Kistelek, Kiszombor, Kövegy, Makó, Maroslele, Szentmihály, Mindszent,
Mórahalom, Öföldeák, Petötitelep, Röszke, Kecskés István-telep, Sándorfalva. Szatymaz, Szeged, Szentes, Szöreg, Tápé, Üllés, Zákányszék. Zsombó. Külterületre vasárnap nem kézbesítünk

12
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A szegedi központú finanszírozási tevékenységet végző

SZERDA, 2003. SZEPTEMBER 24.

Széchenyi téren

Részvénytársaságunk

laboráns

600 nv-es, exkluzív,
üzlethelyiség-iroda-raktárból álló
telephely, valamint 30+10 m'-es
különálló, galériás üzlethelyiség
dinamikusan fejlődő csapatába munkatársakat keres létszámbővítés miatt
az alábbi munkakörökbe:
MARKETINGVEZETŐ

ELVARASOK:
• szakirányú felsőfokú végzettség,
• legalább középfokú angol-, vagy németnyelv-tudás,
• jó kommunikációs képesség,
• szervezőkészség,
• szakmai tapasztalat és elhivatottság,
• felhasználói színtű számítógépes ismeret.
AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes jövedelem,
• szakmai fejődés biztosítása,
• lendületes csapatmunka,
• esély a sikerre és az elismerésre,
• színvonalas szegedi munkahely,
• a pénzügyi szféra anyagi biztonsága.
n e m z e t k ö z i üzleti t e r ü l e t r e M E N E D Z S E R T

ELVÁRÁSOK:
• felsőfokú, lehetőleg gazdasági végzettség,
• magas szintű németnyelv-tudás.
E L Ő N Y T JELENT:
• pénzintézeti gyakorlat,
• angolnyelv-tudás.

SZEGED
GYÁSZHÍR
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
ÖZV VERÉB
GYÖRGYNÉ
GÉMES MÁRIA
77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2003. szeptember 25-én,
13 órakor lesz a Sándorfalvi alsó
temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
HÓDI ISTVÁNNÉ
VARGA ERZSÉBET
(volt Németh Jánosnc)
92 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 26án, 10 órakor lesz a Domaszéki
temetőben. Előtte gyászmise 9
órakor a domaszéki templomban.
DMsmn,
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GERA SÁNDOR
47. életévében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 26-án, 11 órakor lesz az
Algyői temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazoknak, akik ismerték és
szerették, hogy drága szerettünk,
PRÁGAI FERENC
türelemmel viselt, súlyos betegségben, 54 éves korában elhunyt.
Végső búcsút veszünk Tőle szeptember 26-án, 11 órakor az Alsóvárosi temetőben.
„,s,«„.,
Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
Tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Édesanya, nagymama és anyós,
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
JÓJÁRT IBOLYA
elhunyt. Temetése szeptember
26-án (pénteken), 13 órakor lesz
az Újszegedi temetőben,
őrs*™.
Gyászoló család
„Szívedben nem volt más, csak
szeretet, szorgalom és munka
volt az egész életed. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. PÜSKI MIHÁLYNÉ
ÉZSIÁS GIZELLA
70 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 26án, 11 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
02529216«
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KOCSIS SAVANYA
KÁLMÁNNÉ
LENGYEL ETELKA
81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 26-án, 11 órakor lesz a Szőregi temetőben.
Gyászmise 10 órakor lesz a szőregi templomban.
01&19I713
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyószközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Dél-magyarországi Whirlpool
Márkabolt és Bemutatóterem
Szeged. Szentháromság u. 34. • Tel./fax: 62/424-377
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig

MOSÓGÉPEK
• elöltöltős • 500 ford./perc • 5 kg
mosókapacitás • 11 alapprogram
79 900 Ft I

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
RÓZSI JÓZSEF,
volt makói lakos 48 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 26-án, 14
órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

193x90,2x79,4 cm
415/229 I
„A" energiaosztály
üvegpolcos
jéggyártó kapacitása
6 kg/24 óra
• fehér

49 9 0 0 Ft
59 9 0 0 Ft

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
TAPODI ANTAL
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhítették. Külön
köszönetet mondunk az I. sz. háziorvosi rendelő orvosának és
dolgozóinak segítőkészségükért.
Gyászoló család
ms,,u7,
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
BELLÉR FERENCNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
02.S191706
Gyászoló család

399 900 Ft helyett

56 9 0 0 Ft

( rust: ta,y,. I HM 17,27.)

299 9 0 0 Ft
TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!
- VÁSÁRODON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
$
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

• B S E 3 9 1 I HITELEK

S z e g e d t e r ü l e t é n d í j m e n t e s h á z h o z szállítás. Az akciós árak a készlet erejéig érvenyesek.

„Életutad és hited nekünk példát
mutatott. Áldott kezed miértünk
dolgozott. Ki az élet minden viharán átmentél, hűséges feleséged mellé megtértél. Immár Tiétek a csend és nyugalom, nekünk maradt az örök emlékű fájdalom."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesapánk,
PÉTER VINCE
90 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án, 14.00kor lesz a dorozsmai temetőben.
02™,**
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett keresztapám,
RABI ILLÉS
92 éves korában elhunyt. Kívánságára a Csengelei temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló keresztlánya
és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
DEÁK ISTVÁN
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

E

•
•
•
•
•

• elöltöltős • 600 fordVperc • 5 kg
mosókapacitás • 11 alapprogram

85 900 Ft
helyett

„Szeretetben, fájdalomban szíve
holttá sápadt, édes Jézus, adj
nyugalmat drága jó édesanyánknak!"
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV BELOVAI
ISTVÁNNÉ
KOROM ROZÁLIA
93 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án, Mórakor
lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló családja

t

Jégkirálynő /
Total MO FROST

• felültöltős • 500 fordVperc • 5 kg
mosókapacitás • 12 alapprogram

DOBI LÁSZLÓ
életének 80. évében, 2003. szeptember 15-én elhunyt.
Búcsúztatása 2003. szeptember 24-én, 12 órakor lesz
a szegedi Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

Jelentkezni
lehet 2003. szeptember
26-ig a 621553-280
telefonszámon,
a 107 melléken,
9-15 óra
között.

WHIRLPOOL AKCIÓ!

B9 900FÍ
helyett

Ha hirdetésünk télkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát
a pozíció megjelölésével 2003 október 03-ig az alábbi címre várjuk:
LOMBARI) LÍZING RT.: 6701 Szeged, Pf: 739

Gyászközlemények

,.««««,

munkavállalót.

IDEÁLIS PÁLYÁZÓNK:
- középfokú vegyész vagy technikusi képesítéssel
- számitógép felhasználói szintű ismeretével rendelkező
- nagy munkabírású személy
AMIT KÍNÁLUNK:
- biztos munkahely - versenyképes jövedelem

Központi fűtés, légkondicionáló,
Ethernet, telefonhálózat.
Érd.: 20/381-21-12, 20/226-80-96

W h M

munkahelyre,

munkakör betöltésére keres

3 műszakos munkarendben

kiadó,
vagy bérleti joga eladó. \

q]

szegedi

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,
ÖZV TULKÁN
KÁROLYNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet a sándorfalvi háziorvosának áldozatos
munkájáért.
Gyászoló család,
Sándorfalva

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ARANY ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
ott,™«,
Gyászoló szerettei

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY •

CSONGRÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
LUSZTIG IMRE
búcsúztatásán megjelentek és
gyászunkban osztoztak.
au>.».7»
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SEBŐK ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
02529,971
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV SZÉNÁSI
JÁNOSNÉ
JUHÁSZ-BÓKA A N N A ,
Szentes, Berek 41. sz. alatti lakos
79 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25-én, csütörtökön, L1 órakor lesz a Bánomháti temetőben.
Gyászoló családja,
Szentes

F

„Két fáradt kezét a munka meg
törte, az élet minden vihara
gyötörte. De ó soha nem panaszkodott, csak kedvesen mosolygott."
KRÁMLI ERZSÉBET
halálának 10. évfordulóján emlékeznek
gyermekei

F~f

"

"

t

S

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,
ID. JUHÁSZ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család
O

^

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NYEMETZ LAJOST
utolsó útjára kísérték. Részvétükkel, virágaikkal, fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család

O

025291907

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Amikor a lelkemet roskadozva
vittem, csendben és váratlanul
átölelt az Isten."
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, aki ismerték és szerették,
hogy
KURAI E T E L K A ,
makói lakos (korábban maroslelei) rövid, súlyos, türelemmel viselt betegség után megtért Teremtőjéhez. Szerettünktól végső
búcsút 2003. szeptember 25-én,
14 órakor veszünk a Maroslelei
temetőben.
Gyászoló család és a makói
belvárosi katolikus egyház

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GRÉCZI SÁNDOR,
makói lakos 83 éves korában, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szeptember 26-án, pénteken, 14 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család, Makó

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZALMA GYULÁNÉ
KULI JULIANNA,
makói lakos 66 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása szeptember
27-én, du. 16 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család

(7757971UA

r

r

r

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, a Pitvarosi Általános Iskola
és Óvoda dolgozóinak, a Hunyadi u. 15/B lépcsőház lakóinak és
mindazoknak, akik szerettünk,
SZABÓ ETELKA
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a szép búcsúztatásért.
Gyászoló család

•
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N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , KULTURÁLIS P R O G R A M - i s MŰSORAJÁNLÓ
•

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Este fél 8 óra; Majdnem szókék... Ullmann Mónika és Fehér Anna
vendégjátéka.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. 3, fél 6 és este 8 óra: A Karibtenger kalózai. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILM TÉKA
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.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Tűzvirágok. Színes japán
film; este 7 óra: Bábok. Színes japán
film; este 9 óra: Lakótársat
keresünk Színes francia film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 14.45 óra. A fülke: 20.30
óra. Miről álmodik a lány: 16.30,
18.30 óra. Terminátor 3: 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. Tomb Rider 2: 15, 17.15, 19.30
óra. Rettegés háza: 14, 18.15, 20.30
óra Oviapu: 16, 20.30 óra. A Karibtenger kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra
Segítség hal lettem: 14.30, 16.15, 18
óta. A sorsdöntő nyár Dóra. Az
igpzság órája: 14.15, 19 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra;
T3 - A gépek lázadása. Színes, m. b.
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Robbanásig feltöltve.
Színes amerikai film.

I

SZENTES
Du. fél 6 óra: Charlie angyalai: teljes
gázzal. Színes, m. b. amerikai film;
este 8 óra: Merülés a félelembe.
Színes, amerikai thriller.

KÖZÉLET

SZEGED
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-tól 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt)
de. 9-tól 19 óráig várja látogatóit.
A Szegedi Akadémiai Bizottság
székházában (Somogyi u. 7.) du. 1
órakon
Micro- and Nanostructuied Metals
and Insulators on Surfaces: Ncar
Field and Confocal Microscopy —
prof dr Othmar Marti előadása.

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.

KONCERT

SZEGED
A fATE-khibban este 9 órakor
közgazdászest. A nagyteremben Dj.
Alma, a kisteremben Dj. Egon.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári lat. 42.)
megnyílt
Lörinczy Judit amatör festő
kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 28-áig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10-tól 18 óráig.

A várban (Stefánia) megnyílt
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén dmmel, régészeti
leletek a madarasi szarmata

A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolisok
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-tól 18
óráig, hétfőn szünnap.

A Kass Galériában (Váru. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig naponta 10-tól 18
óráig, hétfon szünnap.

Az Algyői Faluház klubtermében
(Búvár u. 5.) du. 6 órakor
Irodalmi Kávéház: Nagy László és
kortársai címmel dr Bíró Zoltán
irodalomtörténész tart előadást.

A MÉH Rt -ben (Bocskai u. 8.)
megnyílt Siflis Géza fcstőfafaragómúvész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 26-áig,
hétköznap 8-tól 17 óráig.

temetőből (Bács-Kiskun megye)
címmel a kiállítás. Megtekinthető
november 2-áig, naponta 10-tól 17
óráig, (hétfon szünnap).

A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt „Gyökerestől tépi ki a
reakciót..." - politikai plakátok
(1945-1949), valamint SzentGyörgyi Albert, a szegedi Nobel-díjas
tuek'rs címú kiállítás. Az előbbi
szeptember 28-áig az utóbbi 2004.
február 29-éig, hétfő kivételével 10tól 17 óráig tekinthető meg.

Közéleti Kávéház rendezvénye du.
6 órakor az MTESZ-székházban
(Kígyó u. 6.):
1943. - Balatonszárszó mai
szemmel címmel beszélgetés.
Vendig: dr Bíró Zoltán főiskolai
tanár Házigazda: Szilágyi Árpád
városvédő polgár

A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-tól du. 6 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hótimezővásárhelyí festőművész
kiállítása. Mcgtcldnthctó
szeptember 30-áig, az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt 6-tól 24
óráig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
iöklszintí kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve:
Böszörményi Gyula: Gergő és az
álomfegók; valamint Nagy utazók,
híres utazások - regi útleírások a
Somogyi-könyvtár gyűjteményében
címmel a kiállítás. Megtekinthető
hétfőtől péntekig 10-tól 19,
szombaton 10-től 16 óráig.
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mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Több mint
doktor Olasz tévéfilmsorozat, 15
Kedves nagyi, kedves mami (ism.
161 9.55 Kató néni kabaréja (ism.
16] 10.50 Szórakoztató percek A béecbíró (ism.) 11.10 Japán különleges
élővilága Japán természetfilm-sorozat.
Állatok az úszó jégtáblákon Shiretnkn a tél derekán (ism.) 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben 13.05
Cook kapitány Angol-ausztrál
kalandfilmsorozat, 7. (ism.) |16|
14.00 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 14.25 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi
magazin 14.55 Kormányváró 15.25
Keeivenc állatom Francia ismeretterjesztó gyermekfilmsorozat. Natasha
és a postagalamb (ism.) 15.45
Androméda Amerikai sci-fi sorozat,
20. A lovag, a halál és az ördög (ism.)
|16| 16.30 Ó-Európa, magyar zenetörténet A XVHI. század (ism.) 16.50
Ortexlox ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek
műsora 17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor |16| 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35
Kachorra - az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 11.
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 Kórház a pálmák alatt
Német tévéfilmsorozat, 4.
Akihívás |16|
21.40 Szórakoztató percek
Hullám Izabella
22.00 Szerda este
Benne: Híradó
22.30 Hungarikum [16|
23.05 Az örök vesztes, Rocco
Papalco Olasz film [16]
0.45 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Propaganda Kulturális magazin (ism.) 6.30 |ó reggelt,
Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.55 Stahl
konyhája 9.05 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel
9.30 Maria Del Carmen Mexikói
filmsorozat, 16. 10.30 Teleshop
11.25 Bébilesen Amerikai vigjátéksorozat |12| 11.55 Játszd újra az éféted!
Amerikai filmsorozat, 7. Vértestvérek
|12j 12.45 Édentől keletre III. Amerikai filmdráma [12| 14.35 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie Majom a családban Német családi kalanelfilmsorozat, 29. A támadás 16.00
Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat,
174. 16.30 (akupcsek Közéleti talk
show |12| 17.30 Betty, a csúnya lány
Kolumbiai filmsorozat, 155. 18.30
Tények Hírműsor. Skandinávlottósorsolás
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja [12]
19.50 Ali you need is love
- Ha te is akarod
A határtalan érzelmek
show-ja
21.10 Pelikán-ügyirat
23.55 Cincmatrix Mozimagazin
0.25 Jó estét, Magyarország! 1.10
Vissza a jelenbe
Amerikai filmsorozat, 15.
Egy dal bújt meg
a szívemben (12]
2.05 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) |12|
2.45 Vers éjfél után
K

Igenyes bulvár • Még több helyi hír
Új rouatok • Hétvégi sportesemények
Most fizessen elö, hogy októbertől
Ö N M I N D E N V A S Á R N A P POSTALÁDÁJÁBA KAPJA
újjászületett lapunkat!

Információ:
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 9. 10.15 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 |átékzóna
11.30 Delelő Vielám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli ki
adás 13.05 Autómánia Autósmagazin
(ism.) 13.35 látékzóna Játék 14.25
Receptklub 14.35 látékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
15.20 A hét mesterlövész Amerikai
westernsorozat. Szekérkaraván, 1.
16.15 Testpercek Fitnesz Norbival
16.25 Balázs - A szembesítöshow
[121 17.25 Mimika - A kibeszélöshow
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12) 19.40
Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
2169-2170.
21.00 Szupermozi:
A keresztmanus
Amerikai vígjáték [12|
23.00 Kincskommandó
Amerikai akciófilmsorozat, 4. Forró jég 112|
23.50 Találkozások - este
Sztármagazin 112]
0.00 Híradó Késő esti kiadás
0.05 Sportklub
0.20 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat,
2. sorozat, 18.
A dolgok emberi oldala [12]

1.10 Antenna
Euroatlanti magazin
1.45 Fókusz
Közszolgálati magazin
(ism.) 112)
DUNA
tki >:v Í/JÓ
5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15
Néhány perc Latabár Kálmánnal 8.30
Műsorismertetés 8.35 Szent István
öröksége a Dráva-szögben 8.55,Égtájak Határon túli magazin 9.25 Álmodozások kora Magyar játékfilm 11.00
Gong Kulturális hetilap 11.40 Hungarorama 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10
Gazdakör 12.30 Cimbora-barangoló
13.00 „Halak, vizek..." 13.30 Nyelvőrzö 13.50 Ókori Kelet 14.50 A világörökség kincsei 15.05 Az ördög szigetei 16.05 Tompa Anna: Egészségtudat
és tudatos egészség 17.15 Öt órai zene 17.20 Heuréka! Megtaláltam!
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.15 Dalmácia gyöngyszemei
19.00 Közép-európai magazin 19.30
Az én Európám
19.35 Mese
20.00 Híradó, meteorológia,
sport
20.30 Róma, nyílt város
Olasz játékfilm
22.05 klub.dunatv.hu
22.35 Jazz
23.35 Alaszka böfesei
0.30 Himnusz, műsorismertetés
035 Híradó, sport
1.00 Mese
1.05 Holt vidék
Magyar játékfilm
2.40 Az éjszaka zenéje
Magyar dokumentumfilm
2.50 Vers

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó,5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül
9.05 Úton Európa-magazin 9.35 Hagyományok háza 10.00 Tudósklub
10.55 Capella Savaria 11.15 Főtér
Arad és térsége 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 54. 12.45 Ami szívemen,
a számon Behár Gyötgy szeizöi estje
13.35 Európa-galéria A Circom
Régiónál műsoraiból 14.05 Kárpáti
krónika 14.15 Perényi Miklós gordonkázik Bach: D-dúr szvit szóló gordonkára 14.35 Kisemberek Kanadai
ifjúsági filmsorozat, 20. 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Ritmikus
gimnasztika vb. Egyéni döntök. Közvetítés a Buelapest Sportarénából
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus
Bánki Ilonával Benne:
Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.05 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő
sorozat, 8. Libanon
22.00 Tfelesport Ritmikus
gimnasztika vb. Összefoglaló
22.30 Á malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 12. |16]
23.20 Záróra
0.25 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat, 12. [16] 1.15 Ablak-tematikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora 1.40 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 191. 2.10 Hagyományok háza
2.35 Európa-galéria A Circom
Régiónál műsoraiból 3.00 Capella
Savaria 3.20 PóliTour Világjáró-mozaik 3.50 Telesport Ritmikus gimnasztika vb. Egyéni döntők

mm

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete:
Khorazm és Bétrh Saiela 630 Nyitott világ: az anorexia 7.00 Testszépítés tornázzon Bíró Icával 730 Fókusz (ism.)
8.00 Híradó (ism.) 830 Kimba 9.00 Az
Európai Unió és a munka világa, 10.
rész 930 Szentföldi szent helyek üzenete: Khorazin és Bétrh Saida 10.00 Terhestoma 10.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 8. rész 11.00 Kimba
1130 Vásárlási músorablak 12.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 1730 Kimba 18.00
Makó FC-BVSC labdarúgó-mérkőzés
|felvételről)19.00 Híradó, Kalendárium
1930 Egészség-környezet hírek 20.00
Dokumentum Műhely: Kőszeg 2030
Nyitott világ: az anorexia 21.00 Átverés.
Amerikai film 23.00 Szentföldi szent
helyek üzenete: Khorazin és Bétrh Saiela
2330 Vásárlási músorablak

•TV
VÁSMMOT VÁIOS mvifló

17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 17.45 Nap
kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20
Megáll az idő. Film 22.00 Híradó 22.15
Nap kérdése 22.20 Zene-Doboz (ism.)
23.20 Főiskolai tanévnyitó

Alföldi Hirmondó 93,1 Mhz
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 délutáni magazin 18.30 22.30
ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Kiss Balázs 0.00 Éjszakai zenemíx

•. j M§eee
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas Mariann 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter Tel.: 06 30 30 30
244 és 44 22 44 20.00 Euroexpressz Dénes Tamással
22.00 120 perc Marosi Antal
lal

Rádió 7 „97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor - téma:
Internet. Vendég: Barna László, a Lebronet informatikai
vállalkozás ügyvezetője 12.00
Hírösszefoglaló

13.OO-tól

Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Sportturmix 20.15 Dínomdánom, 23.00-tól hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

T E L E V Í Z I Ó

6 3 0 Híradó |ism.) 7.00 Esteló (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Az Európai Unió és a munka világa,
10. rész (h) 1530 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Itthon otthon van. Turisztikai magazin (h) 16.30 Dokumentum Műhely - Kőszeg (h) 17.00 Pénzháló - országismereti játék, éló közvetítés 17.30 Kunba (h) 18.00 UNI-JÓ az európai tanács I., 8. rész (h) 18.05
Hipp 18.15 Máriás Bach - Vírnus Xavér orgonál (h) 18.30 Az Európai Unió
és a munka világa, 9. rész (h) 19.00
Híradó 19.30 Akarj élni - egészségmagazin 20.00 Esteló 21.00 Átverés.
Amerikai film (h) 23.00 Híraeió (ism.)
23.30 Képújság

A nap filmje
TV 2
2 1 . 1 0 Szupermozi:
Pelikán ügyirat
amerikai
akciófilm

iffi
22.00-18.55
Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.00-iga Városi Tv Szeged műsora 20.00 SZO-TÉR - civil partnerség
20.20 Miénk a város 21.00 Szerszámosláda 2130 Szegedi kultúra 22.00 A
Városi Tv Szeged műsora

0

W K H I TÍIIVI7.IO
SOSE*

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Közérzet
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10 Mese
19.15 Szemközt 19.30 Képmutatók
22.00 Szegedi hírek |ism.)

Fsz.: Júlia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard
John Grisham regénye alapján.
MTV Movie Award-eiíjas film!
Darby Shaw fején találta a szöget... A tehetséges New Orleans-i joghallgató szemináriumi dolgozatot ír a Legfelsőbb
Bíróság két tagja meggyilkolásának feltételezett összefüggéseiről. A következtetésével egy olajmágnást kever gyanúba, aki az
USÁ elnökének egyik legjelentősebb kampánytámogatója...
112]
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Csütörtökön 18 órakor: Fotex-Pick

Három meccs,
két győzelem

Hajnal tart a Szegedtől
KÉZILABDA
A férfi kézilabda NB I őszi idényének egyik legnagyobb rangadóját csütörtökön 18 órától
(Sport 1) Veszprémben rendezik. A címvédő vendége a még
szintén veretlen Pick Szeged
lesz. A találkozó esélyesei természetesen a kitűnő erőkből álló hazaiak.
A sorsolás szeszélye folytán a
három nagy szinte sorozatban
játssza az egymás elleni mérkőzését. A sor a Dunaferr-Fotex
összecsapással kezdődött, holnap a Veszprém-Pick Szeged találkozóval folytatódik, míg a
sort a Pick Szeged-Dunaferr
bajnoki zárja a jövő szerdán.
Közben Kovács Péter csapata
úgynevezett kisrangadót vívott
Tatabányán. Az eddig százszázalékos két együttes mérkőzése
mindenképpen az őszi idény
legrangosabb bajnoki találkozójának számít.
- Tartunk a Szeged elleni
meccstől, éppen ezért a legjobb
tudásunk szerint nagyon készülünk a legnagyobb rivá Hsunk elleni összecsapásra - mondta a telefonban Hajnal Csaba, a Fotex
KCV ügyvezető elnöke, majd így
folytatta: - Tavasszal hazai pályán elszenvedtük az elmúlt 10
év legkellemetlenebb vereségét.
Egyébként nem értem a szövetséget, hogy miért kell ilyen korán
sorozatban ütköztetni a három
nagyot, ez nem segíti a nemzetközi kupára való felkészülésünket. Emlékeztettem már a játékosokat arra, hogy az elmúlt bajnokság alapszakaszában is legyőztük a Dunaferrt, s rá három
napra kikaptunk a Szegedtől. Fi-

A 2003/2004-es NB I/B-s kézilabda-bajnokságban már három Csongrád megyei együttes
érdekelt. Ezek közül kettő győzelemmel (Makó KC, SZKKSE),
egy pedig vereséggel (Miksi &
Miksi Dorozsma) kezdte a
pontvadászatot.
GÖD-SZKKSE 2 6 - 2 9 ( 1 0 - 1 5 )
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Göd,
200 néző. Vezette: Dohány, Tóth.
Szeged-Kiskundorozsma KSE: DR. B0R0SNÉ - VADÁSZY 6, Bodó l.JANCSAR0VA 7, Fülöp 5, Sipos 4, Horváth K. 2.
Csere: TÓTH (kapus), Kincses. TAKÁCS
4, Hódi, Pocsai, Terbe. Edző: Giricz Sándor, Prónay Gyula.
A 10. perc végére a harcosan küzdő és pontosan kézilabdázó Siposék 5-1-re elhúztak. Ebben az
időszakban a remek kapusteljesítménynek és a jó védekezésből
induló gyors kontratámadásoknak köszönhették a vendégek az
előnyt. A 20. percre kiegyenlített
A februári veszprémi Pick-győzelem után Matics boldogan ünnepelt a szegedi drukkerekkel. A szerb a Göd (6-6), de ezt követően isidegenlégiós m o s t a n i játéka azonban a sérülése miatt teljesen bizonytalan.
Fotó: Gyenes Kálmán mét magához ragadta a kezdeményezést az SZKKSE és öt gólnagyon
lassan pattal is kielemeztetem. Szerin- lal elhúzott, 13-8. A fordulás
gyelmeztettem őket, hogy ez bokasérülése
most is bekövetkezhet. Megsze- gyógyul, így kétséges a csütörtöki tem lehetnek olyan pontok, utáni első percekben ismét szoreztük a tatabányai mérkőzésük szereplése. Mellé még a fiatal amelyen meg lehet fogni a cím- rosabbá vált a találkozó (15-18),
felvételét, számomra tanulságos Halász is megbetegedett, így Vad- védőt - árulta el Kovács Péter de az ekkor beálló Takács bravúros betöréseivel és az egységes
volt megtekinteni, hiszen Ko- kerti személyében mindössze edző.
vács Péternek sikerült egy ütőké- egyetlen balszélső áll a tréner
Az ötvenedik születésnapját csapatjátékkal hatgólosra nőtt a
pes csapatot összegyúrnia. Ab- rendelkezésére.
pénteken ünneplő Pióker Sándor Dorozsma előnye, 27-21. Ebből
ban bízhatunk, hogy a Pick kis- A világ egyik legjobb csapatá- gyúró a játékosok minden rezdü- három megmaradt a hajráig.
padja sokkal rövidebb, mint a nak otthonában kell játszanunk,
lését közelről szemléli, mint
miénk. De ha abból indulnak ki s ebből következik, hogy nem mi mindig most is optimista a csü- DEBRECEN-MIKSI & MIKSI
a szurkolók és a játékosaink, vagyunk a mérkőzés esélyesei. törtöki meccset illetően:
DOROZSMA 2 9 - 2 4 ( 1 5 - 1 0 )
hogy nekünk sokkal képzettebb Azt azonban nyugodtan kijelent- A srácok nagyon készülnek. NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés Debés nevesebb játékosaink vannak, hetem, hogy nem feltett kézzel Egy kis aggodalomra ad okot,
recen, 600 néző.
mint
ellenfelünknek,
akkor lépünk pályára Veszprémben. hogy két szélső is beteg. Bízom Dorozsma: P0R0BIC - Szepes 5, Puszkönnyen csalódás érheti őket. Nem nyom bennünket a tét sem, azonban a srácokban, hiszen Ta- taszeri, Balogh, Sándor 4, Ördögh 2, MikEzért éltetem a kézilabdásaink- így felszabadultan játszhat min- tabányán is bebizonyították, ha si Csere: Mikus (kapus), MENDEBABA
ban a vereség bekövetkeztének denki. Mellé még szeretnénk jól kell, össze tudják szedni magu- 3, BESSENYEI, Sutka 2, Nagy, Lázár 2,
lehetőségét.
„eladni" magunkat. Megnéztem kat. A jó csapatszellem pedig SZABÓTÖNKI 6. Edző: Ördögh József.
Majdnem végig szoros mérkőzést
A Pick Szeged háza táján nincs a szombati Dunaferr-Fotex-mér- akár bravúrhoz is vezethet..
hurráhangulat, hiszen Matics kőzés videofelvételét, s ezt a csaSÜLI JÓZSEF vívott egymással a két együttes,
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4 990 000
ajAnoék extra felszerelés

bár az előny jobbára a házigazdáknálvolt. Az első félidő derekától húzott el jobban a hajdúsági
gárda, először három (7-4), majd
négy (10-6) gólra, és a szünetig
már ötre (15-10) nőtt a különbség. Fordulás után a debreceniek
állva hagyták a dorozsmaiakat, s
18-10-es vezetésüknél már úgy
tűnt, elúszott minden. Ördögh
József edző tanítványainak még
sikerült felzárkózniuk és a hajrára ismét szorossá vált a küzdelem. Az utolsó percek azonban
újra a hazaiak fölényét hozta.
MAK0 KC—DIÓSGYŐR 2 9 - 2 7 ( 1 6 - 1 2 )
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 300 néző. Vezette: Hargitai. Markó.
Makó KC: NAGY Z - VISY 8. KATONA 5.
Minik 2, SZEPESI 4, Ignácz 1. Gera 2.
Csere: Avramov (kapus), Madár, Balázs.
Kallós, Cselovszki, HALÁSZ 5, Vörös 2.
Edző: Szabó László.
Ünnepség
és
megmelékezés
előzte meg a találkozót: Szabó
„Sonka" László edzőt születésnapja alkalmából köszöntötték,
míg a közelmúltban elhunyt Németh Lászlóra - az együttes mindenese volt - egyperces tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők.
Rendkívül idegesen kezdett a
Maros-parti gárda, a Diósgyőr
pedig várakozáson felül teljesített - meg kell említeni, hogy fizikálisan is jó állapotban voltak a
miskolciak és jól is igazoltak.
Meg is lepték a házigazdákat,
3-1 -es vezetésre tettek szert. Ezt
követően magára talált a Makó
és fordított. A vendégek a túlzott
keménység eszközéhez nyúltak
(18 perc kiállítást mértek ki rájuk a bírók), s a makói rövidzárlatot kihasználva felzárkóztak
két gólnyira, 21-19. Ezt a különbséget sikerült megőrizni.
I.P.

Világ egyik legnagyobb lengyel bútorgyártó cégének
szegedi kizárólagos bemutatótermel.
Szeged egyetlen vasárnap is nyitva tartó bútorüzlete
Szeged, Szatymazi u. 2/B
Szeged Plaza (volt Murányi), Szeged, Kossuth L. sgt. 119.
Tel.: 62/550-937 Fax: 62/550-938
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18, szo.: 9-14 Tel./fax: 62/407-764 Nyitva tartás: h.-vas.: 10-19
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539 000 „
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• RIASZTÓBERENDEZÉS ZÁRRETESZELÉSSEL

• .VIS8Y- BŐR/SZÖVET KÁRPIT
• ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK HÁTUL

89 ÏCO,- helyett 7 9

•BÖRKORMÁNY

9 0 0

• BŐR KÉZIFÉKKAR
• KROMKERETES MŰSZEREK

fiZ AKCIÓ fi KÉSZLET ERE
fi HIRDETÉSI SZELVÉNY
FELMüTfiTfiSfiVfiL ÉRVÉNYES
HÁLÓSZOBÁK, KONYHABÚTOROK, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BÚTOROK SZEKRÉNYSOROK, ELŐSZOBÁK, ÜLŐGARNITÚRÁK STB.

Nézzék meg újdonságainkat és konyhabútor-stúdiónkat, ahol ingyenesen 3D látványtervet is készítünk.

BLON VOK hosszú sora
AJÁNDÉK EXTRA FELSZERELÉS MINOEN S40 ÉS V40
M O W H H E Z TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL
MARKA

METCAR 2000 KFT.
• 7 3 « SZEGED, ALGYŐI ÚT 14T.
TELTFAX: 63/ 436 461

E4ML: METCAR@MM_T1SZANET.HU

VDLVO
for Me

5600 BÉKÉSCSABA, SZABOLCS U.36.
TEL/FAX: 66/323 30*
EMAA METCAR0BEXESNET HU

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

Unilever

Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy

Az Unilever Magyarország Kft.,
a világon piacvezető élelmiszer-ipari termékeket gyártó vállalat
röszkei gyárába vátja 1 fő
1

Szeged - Kiszombor - Makó - K iszom bor, oh./Cenad Timisoara viszonylatban naponta
új menetrendszerinti autóbuszjáratot helyeztünk forgalomba,

mikrobiológiai asszisztens és higiénikus
jelentkezését két műszakos munkarendbe.

Legyen On „Csongrád
megye
legjobb
gépkocsivezetője"!
f

KERESSE a DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG
08 29-i, 09. OS-i, 09 12-i és 09 19-i szamaban
a KRESZ toto szelvényeket, TÖLTSE KI, majd
a 4 szelvényt a 4 db Dreher alkoholmen
tes kupakkal EGYÜTT KÜLDJE
BE a szelvényeken található

tát

O T T H O N VAN!

Feltételek:
- szakirányú középfokú végzettség
- Word, Excel felhasználói szintű ismerete
Előnyt jelent:
- a fenti munkakörben szerzett gyakorlat
- alapfokú angolnyelv-ismeret
- szakirányú felsőfokú végzettség
- SAP-ismeret
A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt a megjelenéstől
számított 1 héten belül a 6758 Röszke, Felszabadulás u. 110.
címre, illetve a zsuzsaordoghne@unilever.com e-mail címre,
illetve a 62/573-106 vagy a 62/573-130-as telefonon várjuk.

s

btégéd • KrizómboriCvnad - T i m i s w a
17.10
6.45
Szeged, aut. áll.
,
16.30
7.30
Makó, aut. áll.
15.40
7.45
Kiszombor, oh.
16.40
9.15
Cenad, vama
16.15
9.45
Sinnicolau Mare, posta
15.00
10.55
Timisoara, autogara
fijővételfan történő menetim ráltáw wrié» v menettérti tebwné"v 20%
A járatok a magyarországi szakaszon belföldi utazásra korlátozás nélkül
igénybe vehetők
Bővebb felvilágosítás:
Szeged, autóbuszállomás tel.: (62) 551-166
Közönségkapcsolatok Irodája tel.: (62) 550-160
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A tét
a világdöntő
A Nike idén nyolcadik alkalommal rendezi meg az U 1 5 korosztály számára a Premier-kupa
országos labdarúgótornát.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ebben az évben 126 csapat 5200
labdarúgója mérkőzik meg egymással, hogy kijuthasson a Helsinkiben zajló európai döntőre,
ezt követően a legjobb pedig pedig részt vehessen a Manchester
United Premier C u p fináléjában.
Az ország m i n d e n régióját
megmozgató esemény Salgótarjánban kezdődik, de ősszel még
további 18 megyei és a budapesti döntőt rendeznek. Az inn e n továbbjutó egyesületek
2 0 0 4 tavaszán csapnak össze a
regionális versenyeken, a csoportelsők pedig bekerülnek a
végjátékba.
Azok a csapatok, amelyek az
előző évben bejutottak már ebbe
a körbe, - Debreceni VSC, Kecskeméti FC, Pécsi MFC, Szombathelyi Haladás, FTC, Újpest
FC - később csatlakoznak a többi
résztvevőhöz.
A Premier-kupa tétje az, hogy
ebben a korsztályban az ország
legjobb csapata részt vehessen
Helsinkiben az európai döntőben, az o t t első két helyezett
pedig b e j u t h a t a 2004 júliusában sorra kerülő Manchester
United Premier C u p fináléjába.
A ma 9 órakor Algyőn kezdődő
megyei erőfelmérón a következő
klubok vesznek részt: Csongrád,
Szentes, Hódmezővásárhely, Tisza Volán Szeged U15, Tisza Volán Szeged U14, Szegedi VSE.

HIRDETÉS"
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Algyőn kikapott a magyar U14-es válogatott Szerbia-Montenegrótól

Hét gól, hazai vereséggel
LABDARUGAS
A 14 évesek alkotta magyar
utánpótlás-válogatott
Algyőn
4-3-ra kikapott Szerbia-Montcnegrótól.
MAGYARORSZÁGSZERBIA-MONTENEGRÓ 3-4 (1-3)

Algyő, 50 néző. Vezette: dr. Hegyi.
Magyarország: Báliké (Grensperger) Kiss M., Juhász, Présinger, Szolnoki - Szabó, Komán (Demeter), Németh (Rása), Kocsis (Nagy 0.) - Dudás (Szilasi), Tóth P
(Nagy T.). Szövetségi edző: Jakab Elek.
Gólszerzők: Dudás (2, egyet 1 l-esből),
Komán, ill. Jovetics (2), Adamovics, Karadzsics.
Mint Chorzówban. A lengyelmagyar felnőtt labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn az említett
városban kisebb műszaki hiba
miatt hazánk Himnuszát a vendégközönségénekelte el. Ezúttal a
kevés szurkoló - és hozzá kell tenni, a kevés megyei szakember miatt a magyar válogatott vezetőire és játékosaira maradt a feladat,
azaz a nemzeti dalunk előadása.
Az ok? Igen egyszerű: a 14 évesek
alkotta csapat menedzsmentje
magnókazettán hozta el a Himnuszt. Mai rohanó világunkban
már minden letölthető CD-ről, illetve minidiscről. Kivéve a magyar korosztályos csapatnál a
Himnusz. A Csongrád megyei
szövetség és a helyiek mindent
megpróbáltak azért, hogy segítsenek, ám szerencsétlenségükre a
máskor oly kiválóan működő kézi
magnó is csődöt mondott, és nem
csak lejátszhatatlanná tette, hanem elnyelte a kazettát. Aztán az

A magyar válogatott (sötét mezben) kikapott Algyőn a szerbektől.
is meglepetésként érte az Algyöre
ki látogatókat, hogy az együttes
egyik szakvezetője, Szokolai László el sem utazott a gárdával. A hírek szerint a magánvállalkozása
nem engedte. Az Algyő SC és a
megyei szövetség viszont minden
tekintetben kitett magáért: kiváló
körülményeket biztosított a vendégeknek. A házigazdának pedig
talán kijárt volna annyi, hogy egy
Tisza Volán-fiatal is helyet kap a
bő keretben.
A mérkőzés apró pozitívuma a
pályán volt fellelhető. Az utóbbi
évek legjobb 14 éves csapata küzdött a gyepen a saját stílusát
messzemenőkig bemutató szerbia-montenegrói válogatott el-

len. A vendégek már a 2. percben
vezetést szereztek Jovetics révén,
aztán a 25. percig át sem lépték a
felezővonalat. A magyarok sorra
hagyták ki a hatalmas helyzeteket, azután a 16. percben a szerbekkel minden tekintetben a versenyt felvevő, ukrán apától származó Komon Vladimír révén
egyenlítettek. A 25. percben Jovetics szöglet után duplázott vendég helyzetkihasználás: kettőből kettő - , aztán a Partizan
Belgrád tehetsége,
Adamovics
vette át a labdát ahogy kell, majd
kilőtte a rövid felsót, 1-3. Szerb
lehetőségek/gól: három/három.
Bármily hihetetlen, ez volt a legnagyobb különbség a két gárda

Fotó: Miskolczi Róbert
között. A két említett vendégnév
pedig megjegyzésre érdemes.
A második félidőben felpörgött
a magyar csapat, és a győri Dudás Ádám duplájával alig negyedórán belül egyenlített, 3-3. Aztán a 62. percben beállt Karadzsics, lőtt - tévedés ne essék,
csak lábbal - , és máris 4 - 3 oda.
Hét látványos gól, igazi szerb
mentalitás, egy ügyes magyar
csapat, no meg egy kiválónak tűnő üzlet. Merthogy az NB I/B-s
Bodajk edzője máris szerződést
ajánlott a szombathelyi Haladás
három [Balikó, Kiss M., Komán)
fiataljának. Rövid összefoglaló,
amelyben minden benne van.
MÁDI JÓZSEF

Sikeres volt a sportfesztivál Hercegnoviban
A szervezők - mint azt elárulták
- már annak is örültek volna, ha
ötven família igent mond az első
szegedi családi sport- és egészségfesztivál invitálására. N e m
kellett búslakodniuk: lrilencvenkét család nevezett és teljesítette
a Játékok Kertjében (a volt Vidámpark), a Kisstadionban és a
sportuszodában a húsz feladatot.
Közülük tizennyolc trió (háromfős csapatok versenyezhettek)
háromszor teljesített tizenöt próbát. Meg kell még említeni, hogy
tizennégy fogyatékkal élő család
is kilátogatott a helyszínekre és
részt vett a programban.
A fittségükre is sokan kíváncsiak voltak, ezt a helyszínen

egészségügyi sátorban mérték
(vérnyomás, pulzus, vitáikapacitás), s ebben a „kategóriában" is
jó eredmények születtek. Az értékelőlapokat kitöltött családok
között, a szponzoroknak (Cora,
Sole, Pick Szeged Rt., Westel,
Szepark,
Dél-magyarországi
MÉH Rt., Vivendi Rt. és Elzett
Certa Kft.; médiatámogatók:
Délmagyarország és Rádió 88)
köszönhetően értékes ajándékok
találtak gazdára. De nem mindegyik, négy família ugyanis a sorsoláskor már eltávozott, de jutalm u k a t átvehetik a Szegedi Városi Sportigazgatóságon (Temesvári krt. 33.) a szervezőktől. Ők a
következők: Gulácsi Zsuzsanna
(Szeged, Retek u. 14.), Török
család (Szeged, Becsei u. 1.), Dávid család (Szeged, Tópart u. 6.),
Kása család (Szeged, Kereszttöltés u. 14/A).
És már most fel lehet írni a
naptárba: jövőre következik a

A gimnasztika is szerepelt a családi nap Irinálatában.

MECCSEK AZ ATV-N
A Magyar ATV szombaton a
Balaton FC-Újpest FC, míg
vasárnap a Ferencváros-Pétx
találkozót közvetíti a labdarúgó
Arany Aszok Liga 8.
fordulójából. A megállapodás
egyelőre csak erre a két
összecsapásra szól. Érdekesség,
hogy az ATV egy fillért sem fizet
a jogtulajdonos Football Duó
Kft-nek. Az MTV 450 millió
Ft-ot „perkált" volna, de ezt a
kuratórium nem hagyta jóvá.
DÍJUGRATÓVERSENY
Szeptember 28-án C Jeategóriás
díjugratóversenyt rendeznek
Deszlcen, a Perényi
Pihenóparkban, amely Szőregen,
a Szerb utca felől közelíthető
meg. A napot 9.10-kor a B1 -sek
viadala nyitja meg, 11 órakor
rajtol a C2 kategória staféta
rendszerben, majd 15 órától
következik a C3, a
vadászugratás. A rendezvény
ideje alatt az U T C íjászai
tartanak bemutatót.

Szombaton a Fradival kezd a Szeged Beton VE

Várakozáson felüli sikerrel zárult a Szeged Városi Sportigazgatóság és a Csongrád Megyei
Szabadidősport-szövetség által
rendezett első szegedi családi
sport- és egészségfesztivál.

REFLEKTOR

második családi sport- és egészségfesztivál!
Gyálaréten a Tisza-parii Gémes
birtokon rendezte meg a helyi
Napraforgó Futóklub első Utcai fotóversenyét, melyen lrilencvenhárman teljesítették az 1,3 km-es,
vagy a 7,8 kilométeres távot, míg
az ovimaratonon (200 m) negyven
apróság vett részt. A rövidebb távon a vásárhelyi i f j . Kisházi László
nyert, megelőzve a gyálaréti Nagy
Károlyt és Papp Nórát. A 7,8
km-es „Gyálai kört" a szegedi Farkas Géza teljesítette a leggyorsabban, a második Kisházi László, a
harmadik pedig a szegedi Rápási
Ferenc lett. A legjobb gyálarétinek
íbpp Ferenc (9.) bizonyult. A női
viaelal győztese, a szegedi Földvári
Anett egyben a „Napraforgó szépe" címet is elnyerte. Jövőre már
két alkalommal megrendezik a
Napraforgó futódélutánt.

edzőtáboroztak
VÍZILABDA

Az elmúlt héten Európa egyik
legjobb férfi vízilabdacsapata, a
szerb-montenegrói Jadran Hercegnovi vendégszeretetét élvezhette Horváth Viktor edző vezetésével a Szeged Beton VE
játékosleercte.

A hosszú felkészülés u t á n a
formába hozás időszakát éli a
Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata. Molnár Péterek az
egri felkészülési viadalon a
harmadik, a szegedin pedig a
negyedik helyen végeztek. A
hazai torna u t á n azonnal buszra szálltak, és meg sem álltak
Hercegnoviig, ahol egy hetet
IMRE PÉTER
töltöttek.
- Összességében rendkívül
hasznos hetet tudhatunk magunk mögött - mondta a hazaérkezést követően Horváth Viktor
edző. - Sokat tanulhattunk a
Hercegnovitól, amely a kontinens egyik legjobb csapatának
számít, a keretéből öten benne
voltak az Európa-bajnokságot
nyert szerb-montenegrói válogatottban.
A szegediek annak ellenére remekül helytálltak a nagynevű
Jadrannal szemben, hogy a játékosállományt több minden tizedelte.
- Varga Péter és Pataki sérüléssel bajlódott, míg Várhegyi és
Szűcs alaposan megfázott - folytatta a tréner. - Ettől függetlenül
a hat kétkapus mérkőzésünk közül kétszer nyerni tudtunk, volt
úgy, hogy szoros csatában kikaptunk, de olyan is előfordult, hogy
nagy gólkülönbségű vereséget
szenvedtünk. Végig remekül
éreztük magunkat, pompás vendéglátásban részesültünk. Nem
Fotó: Gyenes Kálmán akarom elkiabálni, de nagyon

úgy néz ki, a két csapat között
kezd kialakulni egy hosszú távú
kapcsolat, amiből, érzésem szerint elsősorban mi profitálhatunksokat.
A szakember elmondta még,
ahogy közeleg a bajnoki rajt - a
Szeged szombaton
19.15-kor
kezd a Fradi otthonában - , úgy
kezd összecsiszolódni a csapat.
- A kapusaink egyre többet találkoznak már a labdával, a védekezésünk is javuló formát mutat,
viszont sajnos továbbra is előfordulnak olyan időszakok, amikor
figyelmetlenek vagyunk. A bajnokságban n e m követhetünk el
ilyen bubákat. Mivel alaposan kicserélődött a játékoskeretünk,
kell még egy kis idő, hogy precíz
gépezetként működjön a csapatjáték. Sokszor akadályozza a folyamatos játékot a meg nem értés, az összeszokottság hiánya.
Ez a sok gyakorlással, a közös
edzésekkel
kiküszöbölhetőnek
tűnik.
A Szeged Beton VE programja
az OB I alapszakaszának első körében:
1. forduló, szeptember
27.
(szombat),
19.15:
Ferencváros-Szeged; 2. forduló, október 5.
(vasárnap), 12: Szeged-Szolnok;
3. forduló, október 18. (szombat), 18: Honvéd-Szeged; 4. forduló. október 21. (kedd), 18.30:
Szeged-Kontavill-Szentesi VK;

SZENIORBAJNOKSÁG
A közelmúltban rendezték meg a
szenior atléták országos
bajnokságát Szekszárdon, ahol
megünnepelték a sorozat 20 éves
évfordulóját is. A veterán atléták
első versenyét ugyanis két
évtizeddel ezelőtt Szolnokon
szervezték meg. A
megemlékezés színvonalas volt.
A versenyre az egész országból
érkeztek sportolók, összesen
százharmincan vettek részt a
megmérettetésen. Szegedről
csak Bökönyi György volt ott az
indulók között, ő távolugrásban
és 100 méteres síkfutásban is
aranyérmet szerzett. Bökönyit a
szervezők a megszolgált
érmeken kívül egy futót ábrázoló
szoborral ajándékoztak meg
teljesítménye elismeréseképpen.
EGYETEMI FUTÁS
A kerékpározás és a gyaloglás
hete, valamint a nemzetközi
autómentes nap alkalmával a
Szegedi Tudományegyetem
hallgatói az I. Nagy Egyetemi
Futás nevű programmal
népszerűsítették a Stefánián, a
múzeum előtt és a Dóm téren a
futást, a koexigást. A szervezők
bíznak abban, hogy az ötlet
támogatókra talál és a következő
években már nem csak az
egyetemisták részvételére
számíthatnak. Az eseményen
több mint száz hallgató vett
részt, a rendezvényt a városőrség
biztosította.
HORGÁSZHÍREK
Szombaton a
Fehérpart-Szilváson és a
Sándorfalvi-tón nagytakarítást
szervez a Hermán Ottó HE,
jelentkezni a parton lehet 8-tól.
A Szegedi Tudományegyetem
szeptember 28-án versenyt
rendez a Fehérparton, s ezen a
napon 5 órától 14-ig csak az
SZTE nevezett versenyzői
horgászhatnak.
A Dalerd HE az éves
horgászversenyét szombaton
tartja az atkai holtágon.
Gyülekező 7 órakor, nevezni a
helyszínen lehet. A jelzett napon
az I. és a II. kikötő közötti
szakászon 8 és 12 óra között a
verseny résztvevői "
horgászhatnak.

KÖZTE TIZENEGY
A Pick Szeged ifjúsági
kézilabdacsapata, a Tisza Volán
is kiütéses vereséget mért a
Pécsre, a végeredmény 3 9 - 2 8
. (22-5:15) fou. A szegediek ,
..
19.30: Vasas-Szeged •,
fbrdvlo, gólszerzői: Szentgyörgyi 8, k.'
november 8. (szombat)•, 16: Sze- Gálosi 6, Veszelszki, Halász, .
ged-Sat. István Egyetem SE; 7 . Balda 5-5, Vancsics 4, Sutka 3,
forduló, november
15. (szom- Kiszel 2, Kiasznai.
bat), 18: BVSC-Szeged; 8. forduló, november 29. (szombat), 18: USZODAZÁRÁS
Eger-Szeged; 9. forduló, decem- A sportigazgatóság ezúton is
ber 13. (szombat): Újpest-Sze- tájékoztatja a közönséget, hogy a
ged; 10. forduló, december 14. tanmedence szeptember 26-tól
(vasárnap), 17: Szeged-Cegléd; október 5-ig, a sportuszoda pedig
11. forduló, december 20. (szom- szeptember 29-től október 6-ig
bat), 17: Szeged-OSC.
tart zárva. Nyitás: október 6-án,
5.30-kot
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
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Hidegfront vonul át, erős széllel
KíszftüttB

CANBERRA (MTI)

ERNŐ

Hibázni annyi, mint normálissá és elviselhetővé
tenni, az egyébként nagyon komor és válságos
helyzeteket is produkálni képes életünket.
Isten
biztosan nem hibázott, amikor teremtett, azonban képmása már hibákat hibákra halmoz, aki
azt hinné magáról, hogy több a világabroszra ejtett kicsi pöttynél, rázzátok fel, szóljatok rá,
szembesítsétek
a láthatárral, például. És azzal
sem törődünk most, hogy a hibátlan miként képes hibát is teremteni, hiszen annyi finom és engesztelhetetlen ellentmondás akad a földi működések rendszerében, hogy angyal legyen a talpán,
aki értem véli az egészet. Inkább igyunk gyorsan
egy pohárka bort, az még nem olyan nagy hiba.
Reszeljünk sajtot, fogjuk meg egy nő kezét, és
tartsuk addig, míg el akarná venni tőlünk az ujjait, fejtsünk ki ellenállást, kényszerítsük közös hibára. Mivel megkaptuk az égtől a hibázás üdítő
képességét, nagyon hálásnak kell lennünk. Köszönjük a megváltást, a gondoskodást, a szeretetet, a sors tanulságos packázásait, holott a hiba lehetőségét kell köszönni mégis inkább. Mert amikor hibázunk, akkor sejtésünk támad olyasmiről,
ami tökéletes, ami perfekt. Ha nem
hibázhatnánk, nem lenne látásunk arra, amit
teszünk,
mert hibátlanul vakok lennénk, hiszen a tökéletes nem lát magára. A tökéletes vak, mint egy befalazott világablak. A hiba viszont lát téged, megveregeti a vállad, kis sápadt fehéret ken homlokodra, na, proletár, gondold csak végig, hogy miért

dől össze a házad, miért nem, nyersz lottón soha,
miért robban fel ujjaid között a fagylalt. Hol hibáztál, mondd csak, ha paraszthajszállal is, kisfiam. A hibák nem taszítanak szakadékba, aki sárba nyomja a fejedet, aki a szakadékba billent, az a
bún. A hiba kimutat magából, a bűn magába
ránt. A hiba kicsi, mint egy törött pohár, lehet a
fényes szilánkokon is táncolni egy életen át. A hibák önismeretre tanítanak, ezt a mozdulatot, drágám elrontottad, mert ahelyett, hogy az arcát simítottad volna meg, vadul az öléhez kaptál, és
most rózsaszirom temetőt játszik az arcod, és zug
egy kicsit a bal füled is, akkora volt a jogos tockos.
S egy rosszfogú hajnalon, amikor angyal nyalogatja a felhők véres vattacukrát, rájöhetsz arra is,
hogy a hibáid miatt élsz. Ha nem hibáztál volna
egyszer, százszor vagy ezerszer, ha nem hibáznál
folyamatosan, ha nem lenne ama félrecsúszott
nyakkendő, akkor tán meg se születtél volna. Hohó, és nem csak ez! Hanem hogy a múlt idő fekete-fehér játékfilmjén egyszeriben meglátod apukádat és anyukádat, nézik egymást, mint egy
olasz szerelmes filmben, aztán hibáznak
kicsikét,
hibáznak egy kis vért, egy kis tejet, hibáznak egy
kis lélekszerű ködöt, és máris jössz te, hogy belegőgicsélj a születés rettenetes telébe. Ennyi az újság. Hibázni jó, hibázni, hibázni, de nem elrontani, mert az megint más, másféle barátságtalanság. Most akkor igyál egy kis bort, reszelj sajtot,
nézd meg magadat.

Éjszakai kijárási tilalom elrendelését követelik macskáknak a veszélyeztetett állatok védelmében. Néhány faj, köztük az
ausztrál hangyászsún védtelen a
portyázó macskákkal szemben érvelt John Hill, Dél-Ausztrália
szövetségi állam környezetvédelmi minisztere. Megfontolásra
ajánlotta macskamentes övezetek kijelölését, valamint az egy
háztartásban tartható cirmosok
számának korlátozását.

Megváltozik időjárásunk, ősziesre fordul az idő. Erősen megnövekszik a felhőzet, és
esőre, záporra, erős északnyugati szélre, jelentős lehűlésre kell számítani.
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Csigacsúszóverseny Rigmusok
CREMONA, GOMBITO (MTI)

Csigafutó-, pontosabban csigacsúszóversenyt rendeztek Itáliában: a győztes több mint hét pere
alatt tette meg az egy métert és
győzelméért egy fej salátával jutalmazták. A gyorsasági csigaverseny színhelye a Cremona közelében fekvő Gombito falu volt, a
viadalon összesen 71 csiga in-

dult. A győztes ideje hét perc harminc másodperc volt és soha
még ilyen gyorsan n e m csúszott
célba egyetlen csiga sem. A csigasprintbajnok egy tizenegy éves
kislányé. Hogy a mezőny minél
fergetesebb tempót diktáljon és
mindegyik versenyző kicsússza
magából a maximumot, a versenyszabályok lehetővé tették a
csigák csalogatását salátalevéllel.

Erkölcsös prémium
BANGKOK (MTI)

Az erkölcsösebb viselkedésért vívott harcban egy bangkoki egyetem ékszereket sorsol ki a diáklányok között. A főiskola helyettes igazgatónője bejelentette,
hogy minden hónapban kiválasztják a „jól öltözött" lányokat,
akik azután a tanév végén részt
vehetnek
a
darabonként
4800-6500 bahtot (104-140 eu-

rót) érő fülbevaló- és nyakláncprémiumok kisorsolásán. Thaiföldön előírás, hogy a diáklányok
fehér blúzt és fekete nadrágot
vagy szoknyát tartoznak viselni.
Sokan közülük azonban szűk
blúzban és magasan felvágott
szoknyában jelennek meg az előadásokon. Az ilyen öltözködés
nem oda illő és magára vonhatja
a férfi hallgatók figyelmét mondta a helyettes igazgatónő.
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GYERMEKRUHÁZAT
CIPŐ
I Á T R I U M ÜZLETHÁZ
1
SZEGED, KÁRÁSZ U. 9.

Kisfiú sírdogál az utcasarkon.
Arra jár a jóakaratú néni és megkérdezi:
- Ugyan már mondd meg, miért sírsz, kisfiú?
- Apu ráütött kalapáccsal az
ujjára!
- Ezért aztán igazán nem kell
sírnod!
- Először én is nevettem...

REITH, INNSBRUCK (MTI)

Világrekord született tiroli rigmuséneklésből: két férfi 1147
gstanzlt, azaz strófát dalolt el
egyszuszra. Mindezt öt óra és 26
percen át kellett hallgatnia a
negyven főnyi közönségnek. A tiroli rigmusrekord Tirolban született. A két bajnok is tiroli: Márkus Kofler és Martin Reiter.
Utóbbi harmonikán kísérte az
éneklést. - Megerőltetőbb volt,
mint gondoltam - mondta Reiter. A dalnok berekedt.

Mindszent
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Csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, gyengül a szél, és egyre több lesz a
napsütés. Fokozatosan melegszik az idő, a hőmérséklet emelkedik, és a hét végén
már meg is haladja a sokévi átlagot.

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Max:20
Min: 13°

Max:23°
Mln:7°

Max:24°
Min:8

Max:2S°
Min:6

Változó

Napos

Változó

Felhős

O

Vízállás:
A Tisza Szegednél 82 ent (hőfoka 19.8 C°), Csongrádnál - 1 5 8 cm,
Mindszentnél - 2 9 cm. A Maros Makónál - 8 5 cm.
A Nap kel: 6.32, nyugszik: 18.39, Hold kel: 5.24, nyugszik: 17.48

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

TOSHIBA

ISTEN ELTESSE!

Csatornázás.
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További kilátások

AMERIKAITÓL LOPTAK
Egy amerikai turista tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
az egyik szegedi templomban
őrizetlenül hagyott levéltárcáját
lopta el. A pénztárcában iratok
és 10 ezer forint volt.
GÉPKOCSIKAT TÖRTEK FEL
Több bejelentés érkezett a rendőrségre gépkocsifeltörés miatt.
Szegeden, a Bolyai utcában parkoló Opelből 750 eurót és két
mobiltelefont vitt el a tettes. A
kár 272 ezer forint. Az egyik
Csongrádi sugárúton álló Citroenből pedig az ablaküveget betörve övtáskát vitt magával a tolvaj.
A táskában 15 ezer forint volt.
Az Alsóvárosi temetőnél leállított Ladából szintén táska tűnt
el, a kár 17 ezer forint.

Ö

Makó

ŐRIZETBEN A TOLVAJ
Mint tegnap megírtuk, egy szegedi bevásárlóközpont biztonsági őre tetten ért egy 20 éves budapesti fiatalembert, aki több mint
11 ezer forint értékű szeszes italt
akart fizetés nélkül magával vinni. Kiderült, a fiatal férfi két nappal azelőtt szabadult, valamint
rablás miatt eljárás folyik ellene
Budapesten. A férfit a szegedi
zsaruk őrizetbe vették.

Mórahalom

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

Skoda az IKESZ-től

GELLERT, MERCEDESZ
Gellért a német Gerhart névből
keletkezett.
Jelentése:
gerely + kemény. A név legismertebb viselője Szent Gellért, aki a
velencei bencés kolostorból Jeruzsálembe akart zarándokolni, de
a pannonhalmi apát rábeszélte,
jöjjön Magyarországra, István király udvarába. A látogatásból évtizedek lettek, a király fia, Imre
herceg nevelésével, később többször diplomáciai küldetéssel,
majd püspökség megszervezésével bízta meg. O volt az első Csanádi püspök. A pogány lázadók
elfogták és a Kelen hegyről, a
mostani Gellért-hegyről ledobták. 1083-ban Istvánnal és Imrével együtt szentté
avatták.
1903-ban találták meg a koporsóját Csanádon. Ereklyéinek
nagy része Muránóban, Velence
mellett egy kis szigeten van.
Egyéb névnap: Gerda, Giszmunda, Grizelda, Grizeldisz, Mária.

az autózás nagymesterétől!

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz|
m ó r több mint

10 éve az Izabella
híd
lábánál.
¿ 7 2 4 S z e ^ V ö s G i i i h i sgt 112 I
telefon: 62/471 242

IKESZ Autócentrum

A Csontbarlang titkai
SAINT LOUIS (MTI)

Mintegy 34-36 ezer évvel ezelőtti
emberi állkapocscsontra bukkantak kutatók Romániában, ez
lehet az eddig felfedezett legrégebbi maradvány, amely már a
modern embertípushoz tartozik
- állították a lelet amerikai felfedezői hétfőn. A Saint Louis-i
egyetem antropológusai tavaly
februárban találtak a csontra a
Kárpátok délnyugati részének
egy barlangjában, medvecsontok
mellett - ismertette a csoport vezetője, Erik Trinkaus professzor
a www.artsci.wustl.edu interne-

tes honlapon. A lelet korát azóta
sikerült karbonos kormegállapítással behatárolni. Ez lehet az első tárgyi lelet, amely azt mutatja, milyenek voltak az első emberek, amikor megjelentek Európában. Trinkaus azt is elmondta,
hogy leleteik alátámasztani látszanak azt az elméletet, amely
szerint a cro-magnoni és a Neander-völgyi ősemberek szoros kapcsolatba kerültek egymással, és a
két emberi alfaj az idők folyamán
kereszteződött. Ugyanabban a
barlangban - a Pestera cu Oase
(Csontbarlang) nevűben - idén is
találtak emberi csontokat.

Az emberi élet keserédes áldása Kiátkozva
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REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és 22., függőleges 22. és 2. számú soraiban az élet dolgairól szóló aforizma olvasható.
rí
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: E, Z, N). 11. Község
Somogyban. 12. Jég Rostockban. 13. Fejetlen borz! 14. Nélkülözés. 16. M
«
Bibliai nép. 18. Fegyvertartozékok. 19. Helyszínre szállít. 20. Ókori
pénzérme. 21. Becézett női név. 22. A megfejtés második sora (zárt be- 18
tű: H). 24. Páratlanul nőtt! 25. Gyorsan szedd a lábad! 27. Francia for21
radalmár; Robespierre áldozata. 2 9 . Ide-oda mozog. 31. Gazdasági
épületet. 32. Nagyon ritka női név. 35. Kertet művel. 36. Lenyűgöző. 38. 24
Izomrost. 39. M. N. H. 40. Mint a 20. számú sor. 41. Fényképész a
szakma őskorában. 45. Nagy tettekre képes.
27
28
FÜGGŐLEGES: 1. Számítógépes játék. 2. A megfejtés negyedik sora
(zárt betű: E.) 3. Új-Zéland őslakója. 4. Gyümölcs. 5. Idegen levegő. 6. 31
Ifjú régen. 7. Katonai vezényszó. 8. Tollet fele! 9. Farkas az irodalomban. 10. ígéret be nem tartása (zárt betűk: E, É). 15. Kiváltó tényező.
*
17. Részben szépül! 19. Melyik helyen? 22. A megfejtés harmadik sora
38
(zárt betűk: H, G). 23. Farmermárka (zárt betű: E). 25. Helyhatározó
szó. 26. Latin szám röviden. 28. M i é n M ö b t r s z l ^ y nyelven. 29. Nem
H41
dolgozik. 30. Egyen! 33. L. R Í 4 . M i f í í ^ ^ e l y ^ m t ó v e t . 36. Jelez. 37.
Bó'rtelenít (zárt betű: Y). 38. S z ó f / $ r t t ) « | á G ) . l & \ T i s z t í t . 41Tüégi »5
kobak. 42. Kettős betű. 43. F. S. 44| «¡»úh M & . á d röKn oy vvv*t a r
KEDDI rejtvényünk helyes m f ö ^ g :
f i ö k v 0ogy a régi szép idők most van.
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NYIZSNYIJ N0VG0R0D (MTI)

Istenkáromlónak és bűnösnek
nevezte az orosz egyház az első
oroszországi homoszexuális „házaspárt". Gyenyisz és Mihail
évek óta titkos homoszexuális
élettársi viszonyban éltek Nyizsnyij Novgorod-i lakásukban.
Szeptember elsején felkértek (és
megfizettek) egy papot, hogy adja
őket össze egy templomban,
amely igy Oroszország első homoszexuális házasságkötésének
helyszíne lett. Az egynemű esküvő nagy botrányt keltett az országban, ahol a szovjet időkben
ez törvényellenes lett volna - az
egyház szemében pedig máig halálos bűnnek számít. Ráadásul
meghívtak egy bulvárlapot is a
szertartásra...

