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TÉMÁINKBÓL
ELMARADNAK
AZ ELŐADÁSOK
A Pinceszínházban elmaradnak
az erre a hétre meghirdetett
előadások, a meghibásodott
szennyvízátemelő miatt ugyanis
használhatatlanná váltak a
mellékhelyiségek.
4. oldal

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Sakkmentes beszélgetés a sakknagymesterrel

Lékó, a legsikeresebb magyar fiatal
A legsikeresebb magyar fiatalnak választotta a Magyar Hírlap
által felkért zsűri a szegedi Lékó
Pétert. A sakknagymester maga
mögé utasított művészeket és
üzletembereket is.

A VADÁSZPILÓTÁK
VONATTAL UTAZTAK HAZA
Vétettek a szabályzat ellen azok
az izraeli vadászpilóták, akik
motorhibás gépükkel augusztus
közepén a szegedi repülőtéren
landoltak. Emiatt a magyar
hatóságok nem engedték a
felszállást.
4. oldal

O a legsikeresebb magyar fiatal állapította meg önkényesen egy
zsűri, mert ilyesmit csak önkényesen lehet kimondani. De Lékó Péter ezzel kibővítette „sztárságát". A sportoló maga mögé
utasított művészeket, üzletembereket és tudósokat.
Az 1979-es születésű Lékó Péter szegedi lakos, de állandóan
úton van, versenyez, edzőtáborozik. Második hazája Németország, azon belül is Dortmund.
Második nyelve a német, ez a szerelem nyelve is számára, hiszen
feleségével németül beszélve ismerkedett meg. Péter tegnap
készségesen állt lapunk rendelkezésére, hogy ezúttal már mint a
legsikeresebb magyar fiatal mutatkozzon be. A házaspár együtt
ebédelt az újságíróval, de megállapodtak: ezúttal sportról nem esik
szó. Lékó mesélt zenéről, hobbijairól, szokásairól, Szegedhez fűződő viszonyáról, és elfogyasztott
egy lepényhalat.

SZIGORÚ ELSZÁMOLÁS
A szegedi önkormányzat
lakásalapja olykor pénzt ad
kölcsön a város likviditási
gondjainak enyhítésére. Az
ügylet szabályos, az összeg pedig
mindig visszakerül a számlára.
5. oldal
BARTHAÉS BALOGH
A PARLAMENT KEZÉBEN
Két hét múlva szavaz az
országgyűlés két szegedi
képviselő, Bartha László és
Balogh László kiadásáról. A volt
szegedi polgármester ügyében
egyhangú döntést hozott a
mentelmi bizottság, az MDF-es
politikusnál döntetlen az állás.
5. oldal
fOÓB MÁRTON ÉS AZ IGAZI
Joób Márton a közelmúltban, a
világbajnokságon újoncként
bizonyított. Az aranyérmes
magyar férfi kenu négyes ifjú
szegedi titánja éppen a napokban
tölti mézesheteit az Egyesült
Arab Emírségekben.
Bizalmasan

www.delmagyar.hu

Szofi csirkemellcsíkokat, Péter lepényhalat rendelt tegnap ebédre.

Fotó: Schmidt Andrea

írásunk a 7. oldalon

Januártól átalakul a szegedi területi igazgatóság

A képviselők két lehetőség közül

Országos postai feladatok

Újra lesz fogászati
ügyelet Szegeden

Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze tegnap
Szegeden Szabó Pál. A Magyar Posta Rt. vezérigazgatója Botka László polgármesterrel és a Szegedi
Postaigazgatóság vezetőjével, Tóth Lászlóval a
posta jövőjével kapcsolatos terveket ismertette.
- A Magyar Posta Rt.-nek olyan profittermelő társasággá kell átalakulnia, amely az elkövetkezendő
években is megállja a helyét - jelentette ki Szabó
Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója tegnap Szeg e d e n t a r t o t t r e n d k í v ü l i s a j t ó t á j é k o z t a t ó j á n . Jövő

januártól egy, maximum másfél évig - a jelenlegi

hat területi igazgatóságot felváltva - három postaigazgatóság működik. A Budapest székhelyű központi, a Pécs központú nyugati és a Debrecen központú keleti igazgatóság. Az utóbbihoz csatlakozik
a szegedi igazgatóság is, amely később körzeti nagypostaként fog továbbműködni.
A részvénytársaság átszervezésének első lépéseként a budapesti vezérigazgatóságon hajtottak végre jelentős létszámú leépítést, ahol a korábbi ezer
munkatárs helyett most 293-an dolgoznak.

választanak

Folytatás a 3. oldalon

Aláírásukkal demonstráltak az M5-ös matricáért

Szolidáris a szentesi önkormányzat
Szirbik Imre szentesi polgármester is aláírta tegnap azt a
nyilatkozatot, amellyel nyomatékosítja, egyetért a kamara által létrehozott M5 Autópálya
Alapítvány célkitűzéseivel.
A törvény szerint önkormányzat
ugyan nem csatlakozhat magánalapítványhoz, ám a polgármester
a térség érdekében adta nevét
Szentes meghatározó gazdasági Ha nagyon fáj, nagyon sürgős is.
vezetőinek jogos követeléseihez.
Az alapítvány kuratóriumának el- Közel tíz év után újra lesz fonöke, Horváth István - a Legrand gászati ügyelet Szegeden. A közKontavill Rt. vezérigazgatója - azt gyűlés pénteken dönt arról,
hangoztatta, hogy békés eszkö- hogy pályázatot hirdet a fogázökkel, a civil szférával és a gazda- szati ügyeleti feladatok ellátásági egységekkel közösen fellépve sára vagy az egyetemmel szerakarja elérni a kormányzatnál, ződik az újraindításról.
hogy azonnali hatállyal vonja beaz M5-ös autópályát az ország MUNKATÁRSUNKTÓL
más részein bevált matricás rendszerbe. A cégvezetők követelték Szegeden közel tíz évvel ezelőtt
az M5-ÖS autópálya megépítését megszűnt a fogászati ügyelet, s
az országhatárig, valamint az el- jelenleg az önkormányzattól
kerülő utat a nagylaki átkelőig.
függetlenül, az Osztróvszky utcai rendelőben fogadják a hétvégén vagy ünnepnapokon a sürOláh József, Magyar József, Horváth István és Szirbik Imre aláírása az M5-ös sztrádáért. Fotó: Tésik Attila Részletek a 3. oldalon

Illusztráció: Schmidt Andrea

gős beavatkozást igénylő betegeket.
Az egészségügyi törvény értelmében a települési önkormányzatok az alapellátás körében gondoskodnak a fogorvosi ellátásról,
és az ehhez kapcsolódó ügyeletről.
A szegedi önkormányzat péntelci közgyűlése elé kerülő javaslat szerint az önkormányzat
szerződéses formában kívánja ellátni ezt a feladatát, így akarja
biztosítani újra a lakosság számára a fogászati ügyeletet.
Folytatás az 5. oldalon
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Szent a megtépázott
USA-német béke

A kormány döntött a jövő évi költségvetés fontosabb számairól

Novemberi nyugdíjemelés
Az államháztartási törvény előírásainak betartásával a költségvetési törvényjavaslat ez
év szeptember 30-áig az országgyűlés elé
kerül.
BUDAPEST (MTI)

George Bush amerikai elnök (jobbról) és Gerhard Schroder német
kancellár bejelentették, hogy félretették az Irak elleni háború kérdésében támadt nézeteltéréseiket, s a jövőben együtt munkálkodnak a stabilitás megteremtéséért. A két államférfi New Yorkban,
az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakán, az általános vita szünetében
találkozott egymással, s kölcsönösen befejezettnek nyilvánították
konfliktusukat.

MTI Telefotó/AP/Scott

Applewhite

Novemberben 2,2 százalékkal emelkedik a
nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások összege
a nyugdíjtörvény alapján, januárig visszamenőlegesen - jelentette be Kökény Mihály a
kormány szerdai döntését a kabinet ülését
követő sajtótájékoztatón, Budapesten. Az
idősek az emelt összeget figyelembe véve
kapják kézhez novemberben egyhavi járadékuk egynegyed részét, az 53. heti nyugdíjat is
- mondta a miniszter. Uugyancsak novembertől 20-ról 25 százalékra nő a saját járadék
mellett járó özvegyi nyugdíj összege is.

Elfogtak
egy sakált

Széles Gábor szerint nő a vállalkozások adóterhe

KARLSRUHE (MTI)

Visszatérni a kályhához

A volt NDK titkosszolgálatának
megbízásából likvidált árulónak
tartott embereket egy hétfőn őrizetbe vett berlini férfi. A karlsruhei ügyészség szerdai bejelentése
szerint a /ürgén G. néven azonosított 53 éves berlini lakost kihallgatása után letartóztatásba
helyezte a karlsruhei szövetségi
államügyészség, mivel alapos a
gyanú, hogy egy NDK-s kommandó tagjaként több keletnémet állampolgárt is meggyilkolt
1976 és 1987 között - jelentette
a dpa. A bérgyilkos állítólag
olyan embereket likvidált, akik
az NDK szemszögéből nézve hazaárulást követtek el vagy „akartak elkövetni".
Az elfogatási parancsot Jürgen
G. ellen még szeptember 3-án
adta ki gyilkosság címén Kay
Nehm szövetségi főügyész. Egyelőre nem tudni, hogy hány emberélet szárad a keletnémet „Sakál" lelkén.

BUDAPEST (MTI)

A vállalkozásoknak kedvező a
társasági adókulcs csökkentése
18 százalékról 16-ra, de az osztalékadó emelése 20 százalékról
25-re azt jelenti, hogy 1,5-2 százalékponttal nő az adóteher mondta Széles Gábor (felvételünkön). A Magyar Gyáriparosok
Országos Szövetségének elnöke
szerint: „Jó lenne visszatérni a
kályhához, a szakbizottságokban
megvitatni az adóváltozások hatásait, majd ezután az Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén
megegyezni, s csak azt követően
kellene a javaslatokat a parlamentnek benyújtani". Az ÉT
szakbizottsága most először nem
kapott hatástanulmányt a várható következményekről.

RÖVIDEN
HUTES
Már nem ég a kaposvári
húsüzem hűtőraktára, amelynek
belső terében péntekre virradó
éjszaka keletkezett tűz ; a
tűzoltók a parázsló felső
szinteket hűtik.
A TITOKTARTÁSRÓL
A pedagógusok titoktartásának
szabályai jelentős mértékben
korlátozzák a gyermek és a
szülők jogait, valamint sértik a
katolikus erkölcs szabályait is közölte a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK).
Az MKPK az iskolai titoktartás
szabályozásával kapcsolatos
ellenvéleményét már a
közoktatási törvénytervezet
véleményezése során a
jogalkotók tudomására hozta, és
a szabályozás módosítását kérte
- írta nyilatkozatában a testület,
hozzátéve: akkor a szülőkkel
szembeni titoktartás
kötelezettsége még nem is
szerepelt a tervezetben.
AB-ÍGÉRET
Az Alkotmánybíróság (Ab)
elnöke ígéretet tett arra, hogy a
kórháztörvénnyel kapcsolatos
beadványokat a testület a
közeljövőben napirendre tűzi, s
még ebben az évben együttes
döntés születik ezekről. Holló
András Pécsett elmondta: „Az
Alkotmánybíróság a legközelebbi
jövőben napirendre tűzi a
kórháztörvénnyel kapcsolatos
beadványokat, amelyekről
biztos, hogy még ebben az évben
döntés születik".

Meg nem nevezett bélrendszeri panaszok

Gyengélkedik a pápa
II. János Pál pápa szerdán rádión keresztül áldotta meg a
Vatikán városban összesereglett
híveit. A 83 éves katolikus egyházfő gyengélkedésének oka
meg nem nevezett bélrendszeri
panasz.
VATIKÁNVÁROS (MTI)

Gyengélkedik a pápa, aki orvosai
tanácsára - közelebbről meg
nem nevezett - bélrendszeri panaszok miatt pihenéssel töltötte
a szerdai napot, és a szokásos általános kihallgatást is Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitlcár tartotta meg helyette a Szent
Péter téren. Vatikáni források
szerint nincs különösebb baj, a
pápa egészsége nem ad okot aggodalomra. II. János Pál szeptemberi szlovákiai apostoli látogatása - ahol sok magyarországi

X

híve is megjelent - idején is elég
fáradtnak tűnt, utána azonban
vatikáni programjain sokkal frissebbnek látszott.
A csaknem negyedszázada hivatalban lévő, nyolcvanhárom
esztendős katolikus egyházfőnek
korábban is voltak bélrendszeri
panaszai. A pápát 1992-ben
megműtötték, vastagbeléből jóindulatú daganatot távolítottak
el, s az orvosok szerint a tumor
nem újult ki. Később, 1996 novemberében vakbélműtéten is
átesett a katolikus egyház feje. II.
János Pál ezekben a napokban
castelgandolfói nyári rezidenciáján tartózkodik, s várhatóan néhány nap múlva, szeptember
26-án vesz részt ismét vatikáni
programokon.
Őszentsége szerdán rádión áldotta meg a Vatikánban megjelent híveit.

Nem lesz szükség hatósági engedélyre a jö- minden tagja egyetértett - mondta Gál J.
vőben az úgynevezett játékos pirotechnikai Zoltán. A jövő évi költségvetésről a legfontoeszközök használatához - közölte a kor- sabb döntések megszülettek, ennek értelmémányszóvivő a kabinet szerdai ülését követő ben az államháztartási törvény előírásainak
sajtótájékoztatón, Budapesten. Gál J. Zoltán betartásával a költségvetési törvényjavaslat
elmondta, eddig valamennyi pirotechnikai ez év szeptember 30-áig az országgyűlés elé
tevékenységhez - beleértve „a születésnapi, kerül. Gál J. Zoltán hozzátette: a szerdai kortűzijátékszerű gyertyákhoz" - hatósági enge- -mányülésen is több javaslat született, ezek
délyre volt szükség.
átvezetése időt vesz igénybe. „A beterjesztésA kormány nem kéri a BKV-t, az államosí- hez kapcsolódik majd a költségvetés részletás ideje Magyarországon lejárt - jelentette ki tes kommunikációja" - mondta a szóvivő.
a kormányszóvivő. Korábban Atkán János főA kormány határozott a területfejlesztési
polgármester-helyettes közölte: ha a főváros támogatásokban fontos szerepet játszó Reginem kapja meg a BKV működéséhez szüksé- onális Fejlesztési Holding új stratégiájáról,
ges költségvetési forrásokat 2004-re, az ön- átalakításáról. „A holding több mint húsz,
kormányzat kénytelen átadni tömegközleke- nagyrészt vidéken működő társasága továbbdési feladatát az államnak.
ra is jelentős szerepet vállal a kormány gazA jövő évi költségvetés hiánya 3,8 százalék daság* és területfejlesztési politikájának
lesz a GDP-hez mérten, ezzel a kormány megvalósításában" - mondta a szóvivő.

Lehet megoldást találni a kettős állampolgárságra

Nemzeti közmegegyezés?
A vajdasági magyar pártok és a
kormány szakértői csütörtöktől
tárgyalóasztalhoz ülnek és megoldást próbálnak találni a délvidéki magyarság kettős állampolgárságának
kérdésére
mondta Kovács László külügyminiszter és Kasza József, a Vajdasági
Magyar
Szövetség
(VMSZ) elnöke .
BUDAPEST (MTI)

„Olyan megoldást kell találnunk,
amely
Magyarország
EU-csatlakozása, pontosabban
azt követően a schengeni rendszerbe lépése után is lehetővé teszi a zavartalan kapcsolattartást
a vajdasági magyarok és az anyaország között, ugyanakkor a szülőföldön maradást is biztosítja" jelentette ki a Szerbia-Montenegró miniszterelnök-helyettesi
tisztségét is betöltő Kasza József.
Hozzátette: a skála széles; kettős
állampolgárság jelenthet csak
utazási könnyítéseket, de lehet
teljes körű is, szavazati joggal,
egészségügyi ellátással.
Kovács László közölte: amenynyiben sikerül megállapodni a
vajdasági magyar pártok szakértőivel, akkor utána tárgyalóasztalhoz ülnek a szerbia-montenegrói kormány képviselőivel és
azt követően a nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió és
az Európa Tanács álláspontját is
meg kell tudakolni a kettős állampolgárság kialakítandó formájáról.
A külügyminiszter az MTI kérdésére válaszolva kiemelte: egy-

Kasza József (balról) a Fidesz képviselőivel is tárgyalt. Vele szemben, a tárgyalóasztalnál Martonyi János, Orbán Viktor és Németh
Z s o l t Ül.

előre nem tudja megmondani,
hogy a kettős állampolgárságról
való megállapodás igényli-e majd
az alkotmány, illetve az állampolgársági törvény módosítását.
•
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség üdvözli, hogy a Külügyminisztérium és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) megállapodott a kettős állampolgárság
ügyében egy szakértői, politikai
előkészítő bizottság felállításában - mondta Orbán Viktor szerdán Budapesten újságíróknak,
miután Kasza Józseffel, az
VMSZ elnökével tárgyalt. A Fidesz elnöke örömét fejezte ki,
hogy „az egymást váltogató, ne-

MTI Telefotó: Kovács Attila

hezen követhető" sajtónyilatkozatok után megindul a konkrét
munka a kettős állampolgárság
ügyében.
„Nem arról kell beszélni, hogy
hogyan nem lehet a kettős állampolgárság ügyét ebntézni, hanem arról, hogy hogyan lehet" szögezte le az ellenzéki pobtikus,
volt kormányfő. Megítélése szerint további erőfeszítésre van
szükség, hogy a vajdasági magyarok ne váljanak a Szerbiában zajló gazdasági folyamatok veszteseivé. Ezért a Fidesz szorgalmazni fogja, hogy a költségvetésben
jelentós összeg álljon rendelkezésre a határon túb magyar vállalkozások támogatására.

Robbanóanyag-szimatoló robot

Bonyodalom az Anna Lindh-gyilkosság körül

Másik gyanúsított
STOCKHOLM (MTI)

A svéd államügyész bejelentette,
hogy újabb gyanúsítottat vettek
őrizetbe szerdán Anna Lindh
külügyminiszter meggyilkolásával kapcsolatban. Szintén közölte, hogy az eddigi első számú
gyanúsítottat, a több mint egy
hete fogva tartott 35 éves Per

Olof Svenssont szabadlábra helyezték. Az új gyanúsítottat szerdán reggel vették őrizetbe - jelentette be a stockholmi főkapitányságon tartott sajtóértekezleten
Agneta Bildberg nyomozó, de
sem a szóban forgó személy kilétéről, sem elfogásának körülményeiről nem szolgált részletekkel.

Bagdadi polgárok figyelik az amerikai robbanóanyag-kereső robotot egy aluljárónál, miután előzőleg
pokolgép robbant az iraki fővárosban. A célpont egy amerikai terepjáró volt, ehelyett két polgári
busz rongálódott meg.

MTI Telefotó/AI'/Samir Mezban
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A K T U Á L I S *

Aláírásukkal demonstráltak az M5-ös matricáért

Szentesiek szolidaritása
Szentes legnagyobb gazdasági
egységeinek vezetői csatlakoztak tegnap az M5 Autópálya
Alapítvány akciójához, amellyel
a kormány figyelmét kívánják
felhívni ígéretei betartására. Az
alapítvány kuratóriuma azt szeretné, ha a szentesiek példája
követőkre találna.
Az M5 Autópálya Alapítvány vezetői a tágabb régió érdekében fogalmazták meg célkitűzéseiket,
amitől azt várják, teljesíti majd
azokat a kormány. A Szentesen
tegnap tartott békés demonstráción elhangzott: annál is inkább
számítanak kérésük teljesítésére, mert a kormány választási
ígéretei között szerepeltek mindazok a követelések, amelyeket a
megyei kereskedelmi és iparkamara által létrehozott alapítvány
kurátorai megfogalmaztak. Az
aláírási ceremónián Szentes legnagyobb cégeinek - Árpád Agrár
Rt., Pankotai Agrár Rt., Legrand
Kontavill Rt., Hungerit Rt. és a
helyi áfész - vezetői vettek részt,
hogy aláírásukkal csatlakozzanak az autópálya ügyét felvállaló
alapítványhoz.
A Legrand Kontavill Rt. vezérigazgatója, Horváth István a kuratórium elnökeként úgy fogalmazott, hogy fontos a követeléseik sorrendje. Azonnali hatálylyal szeretnék ugyanis elérni,
hogy az M5-ösön is bevezessék
a matricás rendszert. Az autópálya országhatárig történő megépítését 2006 végéig várják, míg
a nagylaki határátkelőig az
M43-as elkerülő üt elkészülését
egy évvel később kérik a kormányzattól. Ahhoz, hogy kimozduljon az ügy a holtpontról,
az elnök szerint szükség van a
közös fellépésre politikai, vallási és egyéb hovatartozástól füg-

SULYOK E R Z S E B E T

Van, aki tiltakozásképpen aprópénzzel fizet az autópályán.
getlenül. Abban reménykednek:
a szentesi példát követik majd a
szomszédos megyékben is és békés akciójuknak meglesz az
eredménye. Horváth Istvánnak
meggyőződése, hogy ha a régió
összefogva, kulturált eszközökkel gyakorol nyomást a döntéshozókra, akkor teljesülhetnek a
céljaik.
A vonatkozó törvény értelmében önkormányzat nem csatlakozhat
magánalapítványhoz.
Annak külön üzenete van, hogy
Szirbik Imre szentesi polgármester a városházán helyet adott a

Fotó: Tésik Attila

békés demonstrációnak, sőt aláírásával egyetértését nyilvánította ki a megfogalmazott célokkal.
Tette ezt mintegy szolidaritást
vállalva a tágabb térség kétmillió
körüli lakosával, hozzátéve: ha
meg is épül az M5-ös az országhatárig, a Kurca-parti település
akkor sem kerül közelebb hozzá,
mint amilyen távolságra most
van a már elkészült szakasszal. A
matricás rendszer bevezetését
pedig azért szorgalmazza Szirbik,
mert a dél-alföldi gazdálkodóknak anyagi hátrányt jelent az
árujukat a piacra szállítani. La-

Januártól átalakul a szegedi területi igazgatóság

Országos postai feladatok

n

Európa kapt

Botka László szegedi polgármester, Szabó Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója és Tóth László területi igazgató a sajtótájékoztatón.
Folytatás az 1. oldalról

- A Szegedi Postaigazgatóság jelenlegi
254
munkatársából
209-nek jövőre is akad tennivalója. Ötvenhatan „helyben maradva" látják el a Debrecenbe átkerült feladatok egy részét. Negyvenötük helyzete azonban még bizonytalan, de reménykednek abban, hogy az átalakítás számukra
is megnyugtatóan végződik. A
belső átképzések után néhányuk
más munkakörbe kerül, illetve
akad közöttük olyan is, aki hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt.
- Arra is ügyelünk, hogy akiktől
mégis meg kell válnunk, azokkal
kiemelten foglalkozzanak a helyi
munkaügyi központban - tette
hozzá Szabó Pál.

Törökméz

- A Magyar Posta Rt. vezérigazgatójával már több esetben is
tárgyaltam a Szegedi Postaigazgatóság későbbi helyzetéről, szerepéről - tájékoztatta a sajtó
munkatársait Botka László polgármester. Postai szempontból
Szeged kiemelt vidéki központként működik tovább. A vezérigazgatósági apparátus csökkentésével több országos feladat is
felszabadul, amelyeknek egy részét Szeged veszi át. A megyeszékhelyre kerül többek között a
beszállítási számlák könyvelése,
a minőségellenőrzési feladat, a
szociális ügyek egy része. A tervek szerint jövőre új posta épül
Szegeden, kiszolgálva Tarján és
Felsőváros lakóit. Ez ugyancsak
munkalehetőséget kínál.

Fotó: Káinok Csaba

Botka László többször hangsúlyozta: példaértékűnek tartja a
részvénytársaság átszervezésére
vonatkozó elképzeléseket, amelyeket már az első lépcsőkben is
körültekintően végeztek a posta
vezetői.
A magyar postai szolgáltatás a
liberalizáció
következtében
2009-ben felszabadul a védettség alól és bárki vállalkozhat
ezen feladatok ellátására. Szabó
Pál vezérigazgató szerint a posta
mai állásában nem alkalmas a
privatizációra. Tavaly hétmilliárd forint volt a társaság vesztesége, de az idén fordítani akarnak a helyzeten, adózás előtti
kétmilliárdos nyereséget szeretnének elérni.
K.T.

punk kérdésére, miszerint az alapítvány vezetőinek eddig mit sikerült elérniük a szaktárcánál,
azt válaszolta Gedei Zoltán kuratóriumi titkár: a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárával, Kovács
Ferenccel tárgyaltak legutóbb, és
mindenben egyetértettek a célokat illetően. Egyedül a határidőben nem tudtak megegyezni. A
titkár szerint azonban van esély
arra, hogy 2004. január l-jétől az
M5-ösön is bevezessék a matricás rendszert.
BALÁZSI IRÉN

A szerb
kapcsolat
Az észak-bácskai körzet vezetőjének meghívására Szabadkára látogatott Lukács János dandártábornok, Csongrád megye rendőrfőkapitánya és Frank József, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. A látogatásnak az volt a célja,
hogy a megyei közgyűlés és az
észak-bácskai körzet felvegye egymással a kapcsolatot.
A találkozón Dragan Rokvity,
az észak-bácskai körzet vezetője
a térség gazdasági-, kulturális-,
és szociális helyzetéről tájékoztatta a küldöttség tagjait, majd
Raisity Szvetiszlav, a Szabadkai
Belügyi Titkárság vezetője értékelte a két rendőri szerv közel
tízéves közös munkáját. Lukács
János hangsúlyozta, az együttműködés nem csupán lehetőség,
hanem kötelesség is. Frank József kiemelte, a bűnözés globalizálódása miatt csak az összehangolt határ menti összefogásnak
van és lehet jövője.
A tárgyaláson elhangzott: az
uniós csatlakozást követően nélkülözhetetlen lesz a schengeni
határ két oldalán a rendőri szervek szoros együttműködése.

Kecskelábú asztal, fölötte ernyő a nap ellen, oldalán nagybetűs
föhrat: Törökméz. Na ez az! - kiáltottam föl magamban, amint
megpillantottam a szegedi utcakép eme archaikus, kecses-édes
részletét. (Óh, a ráismerés és a gondolattársítás örömei!)
Azért sétáltam az utcán - ahol megpillantottam a keleti édességek ideiglenes árudáját -, hátha eszembe jut valami, amit még
nem írtunk meg ezeken a hasábokon az M5-ös útról. Már éppen
azon voltam, hogy föladom, amikor látómezőmbe került a fönti
kép és társult hozzá a gondolat, mint a villám. Nos, léteznek a fizető kapuk, ugyebár. Még hogy léteznek! A mi szemünkben már
régen afféle pénzszívó piócának tűnnek és az egészségre káros
vértolulást okoznak nap mint nap. Az jutott eszembe, hogy melléjük települhetne egy-egy kellemesen archaikus, kecses-édes
„törökmézes". Kecskelábú asztal, fölötte ernyő a nap ellen, oldalán nagybetűs fölirat: Egyenlítés. Ernyő alatt ember, előtte marha
nagy bugyelláris. Abból pengetné nekünk, közlekedőknek - a
visszajárni. Esetleg a csengő arany mellé szóló szőlőt, mosolygó
almát is kínálna, mintegy pardont mondana a rosszemlékű múltakért. Tessék nyugodtan elképzelni: a kapunál kifizetnénk az
AKA Rt.-nek, amit elkér, mint eddig, az állami bugyellárisból pedig visszakapnánk a különbözetet. Annyi pénzt, amennyi a többi
autópálya matricájának ára és az elbaltázott és elátkozott M5-ös
használatának a díja közötti különbség. Addig is... Amíg nem sikerül európai módon elrendezni, hogy ugyanolyan feltételek között közlekedjünk, mint az ország más autópályáit használók.
Ám az ötlet nem eredeti, sajna. Nem is új. Amint bejöttem a
szerkesztőségbe és megnéztem, miket is irkáltunk csak az elmúlt
pár évben autópálya-ügyben, kiderült: volt már. Idestova három
éve javasolta a lapnak ezen a helyén a kollégám, hogy ne az utat
üzemeltető cégnek fizessen az állam, hanem nekünk, közlekedőknek. Minden bizonnyal a kutya sem figyelt rá. De most itt van
ez a civil szerveződés, Szentesen nyomásgyakorlatozásba fogtak
a véleményformálók. Hátha!
Mindebből is látszik, hogy én még nem adtam föl és nem hatalmasodott el rajtam a pesszimizmus, mint az internetes fórumunk szavazóin, akiknek több mint 80 százaléka nem hiszi,
hogy 2006-ra Szegedre ér a drága pálya. Nem óhajtom tudomásul
venni, hogy erről a birkatürelmű népről háborítatlanul lehet a
bőrt nyúzni, feszt. Folyamatosan, megszakítás nélkül. És még
csak el sem bégeti magát.

Azokra gondoltak, akik kiálltak a véleményükért

A Fidesz a falusi
értelmiségre vár
A legutóbbi választásokon a szavazók jelentős része vállalta
szimpátiáját, és ez a falvakban
tartott gyűlésekre is jellemző
volt. Akik akkor megszólaltak,
azoknak ma is van véleményük
- vallja a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség, amely a hét végén
létrehozta falusi tagozatát.
Miután létrejött a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség falusi tagozata
Budakeszin, elkezdődött a tagozat szervezése Csongrád megyében is. Baláspiri Csaba csanyteleki háziorvos, megyei önkormányzati képviselő, a szerveződés egyik országos alelnöke lapunk kérdésére azt mondta: bár
vidéken, a falvakban a mezőgazdaságban van a legtöbb megoldásra váró probléma, azért más
kérdések is fölvetődnek. Ha egy
nagyvárosban megszűnik a tizenegyedik általános iskola, az nem
olyan nagy tragédia, mint amikor
egy háromezer lakosú község
egyetlen ilyen intézménye zár be.
- A jelenlegi kormány fejének a
kampány során volt egy freudi elszólása. Életképtelen településekről beszélt, és bár ezt később
többször is korrigálta, a jelenlegi
kormánypolitika elég sokat el-

mond arról, mit is gondol ez a
kabinet a háromezernél kevesebb lakost számláló falvakról véli Baláspiri Csaba. - Ezért is
érezzük szükségesnek, hogy a falusi értelmiséget bevonjuk a közéletbe.
Felvetésünkre, hogy a községekben többnyire függetlenként
indulnak az önkormányzati képviselők, polgármesterek, s eddig
egyik pártnak sem sikerült igazán teret nyerni a kis közösségekben, az alelnök azt mondta:
ez v a l ó b a n így v a n , u g y a n a k k o r a

legutóbbi választásokon az is kiderült, hogy a falusiak között
több volt a jobboldali szimpatizáns szavazó, illetve az is jellemző volt, hogy nemcsak az indulók, de a szavazók is vállalták véleményüket,szimpátiájukat.
Akik akkor megszólaltak, azoknak ma is van véleményük. Eddig a falvakban azért nem volt jelentős a tagság, mert a szervezet
alapításához megfelelő létszámra volt szükség. A tagozat azonban már lehetővé teszi, hogy egy
faluból akár ketten is a tagnak jelentkezhetnek - alapszervezet
alapítása nélkül - a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségbe.
BAKOS ANDRÁS

Településeink kétharmada önhikis

Megyei közgyűlés a nyár után
Ma reggel kilenctől a szegedi megyeháza Csongrád Térmében tartja nyári szünet utáni első ülését
a megyei közgyűlés.
A képviselők - többek között - elbírálják a megyei levéltár igazgatói állásának betöltésére fölhívó pályázatot. Miután a jelenlegi igazgató öt évre szóló megbízása szeptember 30-ával lejárt, ismét meg kellett
hirdetni az állást, amelyre a megadott határidőig
egyetlen pályázat érkezett: Blazovich László profeszszoré, a jelenlegi igazgatóé. Szomorú kötelességének
tesz eleget a közgyűlés azzal, hogy kiírja a deszki
mellkasi betegségek szakkórházának főigazgatói
posztjáról szóló pályázatot, hiszen az intézmény ed-

digi vezetője, Kraszkó Pál professzor július 22-én elhunyt. Amíg el nem dől, ki lesz az új vezető, a kórházat dr. Bálint Beatrix orvos-igazgató irányítja.
Szintén ezen az ülésen hallgatják meg a képviselők a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságának tájékoztatóját, amely az önkormányzatok gazdálkodásáról szól. Az anyag többek között megállapítja, hogy évről évre nő a működési forráshiányos önkormányzatok száma: a
megye 61 önkormányzatából az utóbbi időben
40-46 helyhatóság pályázott az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására, az önhikire.
B. A.
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KÖRKÉP
DESZK. Elkészült a község
rendezési terve. Az épített
környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény
előírásainak megfelelően
harmincegy illetékes szervnek
továbbította az önkormányzat a
tervet. A hivatalok írásos
véleményei folyamatosan
érkeznek vissza Dcszkre. A
különféle hivatalok mellett a
deszkick is elmondhatják
véleményüket, illetve
'értékelhetik a tervet. Ötleteiket,
elképzeléseiket harminc napon
belül írásban kell benyújtaniuk
az önkormányzatnak.
DOMASZÉK. A domaszéki
ifjúsági önkormányzat még a
nyáron könyvgyújtési akciót
szervezett. A köteteket a
napokban az Asztalos Árpád
ifjúsági polgármester vezette
háromfős küldöttség elvitte
Domaszék erdélyi
testvértelepülésére, Lövétérc. A
437 különféle könyv a lövétei
általános iskola és a község
könyvtárát gyarapítja. Az
erdélyiek egy listát küldtek,
milyen könyveket szeretnének
kapni. A gyűjtés során ennek
csak a nyolcvan százaléka jött
össze. A hiányzó példányokat szótárakat, enciklopédiákat,
versesköteteket, regényeket,
illetve mesekönyveket antikváriumban vették meg a
domaszékiek.
KÜBEKHÁZA. A rendszerváltás
után az országban elsőként 1994-ben - Kübekházán alakult
ifjúsági önkormányzat. Most hosszabb szünet után - ismét
választást írtak ki a községben. A
szavazásra jogosult 249 tíz és
• huszonöt cv közötti fiatalból
mindössze 37-en adták le
voksukat. Az ifjúsági
polgármesteri címert hatan
szálltak ringbe. Közülük a
legtöbb szavazatott Síkhegyi
Petra gyűjtötte össze. A tíz
képviselőjelöltből pedig négy,
Síkhegyi Erika, Farkas Krisztina,
Horvát Tamás és Kószó Nikolett
szerzett mandátumot.
SÁNDORFALVA. A Korszerű
könyvtárakkal az Európai
Unióba című pályázaton a
könyvtár külső, illetve belső
felújítására ötmillió forintot
nyertek a sándorfalviak. A
beruházás összesen hétmillió
forintba kerül, a fennmaradó
összeget az önkormányzat állja.
Felújításra szorul az épület belső
padozata, a nyílászárók, a
homlokzat, illetve vízszigetelési
munkák is hátravannak még. A
képviselő-testület pályázatot írt
ki a kivitelezésre. A tervek
szerint még az idén be is fejezik a
rekonstrukciót. A munkálatok
ideje alatt a könyvtár részlegesen
működik.
SZEGED. Utoljára koncertezik
Szegeden a Pál Utcai Fiúk
zenekar. A rajongók ma este 9
órától találkozhatnak
kedvenceikkel a JATE-klubban.
A PUF még az idén feloszlik, de
előtte októberben Budapesten
még adnak egy búcsúkoncertet a
fiúk. A JATE-klubban a
fellépésük után Student-estre
várják az érdeklődőket.
SZŐREG. A Tisza-Maros-szög
többi településéhez hasonlóan
Szőrcgen is ifjúsági
önkormányzati választásokat
írtak ki. Mivel itt jóval nagyobb a
lélekszám - 6 ezer 400 lakos -,
mint a másik négy községben,
így Szőrcgen a polgármester és
képviselők mellett
alpolgármestert, illetve jegyzőt is
választottak. Kispéter Pál lett a
polgármester, Jójárt Beatrix az
alpolgármester, a jegyző pedig
Ugray Nikolett. Emellett a helyi
fiatalok érdekeit képviselheti
még Mohola Zsuzsanna,
Matovics Máté, Horváth
Orsolya és Fodor Máté. Az új
testület megtartotta alakuló
ülését. A szőregi önkormányzat
irodát rendezett be a fiataloknak
a Szerb utca 59. szám alatt.
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A szegedi repülőtéren várakozik a motorhibás AN 2-es

Közgyűlés, versenyek és tűzijáték

A vadászpilóták vonattal
utaztak Litvániába

Európa-nap Szegeden
Európa-nap címmel rendeznek
ünnepséget Szegeden szombaton, amely miatt ezen a napon
megváltozik a Belváros forgalmi
rendje.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Európa-napi rendezvénysorozat szombat délelőtt fél 9-kor az
L és M Mazsorettcsoport és a Pavane Táncegyüttes belvárosi felvonulásával kezdődik, ami után
háromnegyed 10-kor ünnepélyesen felvonják az országzászlót a
Széchenyi téren. Tíz órától ünnepi közgyűlés kezdődik a városházán. Beszédet mond Botka
László polgármester és /uhász
Endre integrációs miniszter.
A Dugonics téri színpadon fél
11 -tői a szegedi Fricsay Ferenc
Fúvószenekar muzsikál. Délután 3 órától különböző művészeti csoportok mutatkoznak be,
délután fél 6-tól pedig a Molnár
Dixieland Band, a Gőzerő és az
EzGáz együttes lép fel. Este fél
9-kor kezdődik a Dugonics téren
a tűzijáték.
Szombaton reggel 9 órától kü-

lönböző helyszíneken sportrendezvények várják a mozogni vágyókat. Az újszegedi ligetben
streetballversenyt, a kisstadionban kispályás labdarügó-mérkőzéseket, a sportuszodában pedig
úszóversenyt rendeznek általános iskolásoknak.
•
Az Európa-napi rendezvénysorozat miatt tilos megállni
pénteken 18 óra és szombaton
11 óra között a Széchenyi téren
a városháza előtt, a Kiss Ernő
utca és a Sóhajok hídja közötti
szakaszon, valamint pénteken
18 órától szombaton 22 óráig a
Dugonics tér Kárász utcai oldalán, a gyalogátkelőhely előtt és
után. Tilos behajtani szombat
délelőtt 9.30 és 11 óra között a
Széchenyi tér Kiss Ernő és Károlyi utca közötti szakaszára, valamint szombaton 10 és 12, illetve 14.30 és 22 óra között a
Toldy utcába, valamint a Kárász
utca és a Dugonics tér találkozásánál lévő gyalogátkelőhelytől
20-20 méterre mindkét irányba. A tilosban parkoló vagy várakozó autókat elszállítják.

A tanárképző ének-zene tanszékének
A két pilóta a levegőben könnyebben tájékozódik, mint a jogszabályok dzsungelében. Fotó: Karnok Csaba
Augusztus közepén motorhibás repülőgép landolt a szegedi repülőtér gyepszőnyegén. Vezetői
izraeli vadászpilóták voltak, akik Litvániába tartottak a géppel, hogy felújítsák azt. Ttrveik szerint egy hét múlva továbbindultak volna a megjavított géppel, azonban a magyar hatóságok
keresztülhúzták számításaikat.
Shlomo Zelkine és Meir Rigen, az izraeli hadsereg
vadászpilótájaként arra vállalkozott, hogy a hazájukban vásárolt AN 2-es repülőgéppel Litvániába
repülnek, ott megjavíttatják és a forgalomban tartáshoz szükséges engedélyeket beszerzik. Szerbiában azonban már észrevették, hogy gond van a motorral. Bár el tudtak volna repülni úti céljukig a
meghibásodott géppel, úgy döntöttek, leszállnak
Szegeden.
Itt a repülőtér szerelői azonnal neki is láttak,
hogy megjavítsák a hibás hengert, s minden jel arra
utalt, hogy néhány napon belül útnak indulhatnak.
Ám nem így történt. Ennek pedig az az oka, hogy
a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet (Polébisz) hivatalból vizsgálatot indított. A vizsgálat
eddigi eredményeiből kiderült, hogy a pilóták többször is hibáztak: nem használták a védett, segélykérő szavakat. Ráadásul, mint azt korábban megír-

tuk, a gépnek papírjai sincsenek. - Egy orosz magánszövetség regisztrálta a gépet, de ez nem tekinthető hivatalos okmánynak, ráadásul az AN 2-esnek nem volt biztosítása, mint ahogy légialkalmassági és rádióengedélye sem - mondta Mészáros
László, a Polébisz igazgatója.
A papírok és engedélyek hiányában a korábban
megkezdett javítási munkálatokkal le kellett állniuk a szegedi repülőtér szerelőinek. A gépet azóta
ingyen őrzik a reptéren, hiszen a vizsgálat még
nem zárult le. - Semmilyen díjat nem számolhatunk fel addig, amíg a gép papírjait meg nem szerzik a pilóták. A Polébisz szerint ugyanis augusztus
közepén kényszerleszállás történt. Ez azt jelenti,
hogy a landolásért nem kérhetünk leszállási díjat,
de parkolási díjat sem számolhatunk fel - mondta
Podolcsák András, a szegedi repülőtér vezetője.
A két izraeli pilóta egy hét várakozás után vonatra szállt a hibás hengerrel, és meg sem állt Litvániáig. Kérdésünkre azt válaszolták elektronikus levélben, hogy vettek egy új motort, s most a gép papírjait intézik. Terveik szerint már az okmányokkal
jönnének vissza Szegedre. Ha Litvániában nem
kapják meg a gépre az engedélyt, akkor Magyarországon, Nyíregyházán fogják lajstromba venni és
megjavítani az öreg AN 2-est.

Lapkiadásról a klubban
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kommunikációs és
rcklámklubja a nyári szünet után ismét rendszeresíti szakmai összejöveteleit. Ma délután a rendezvénynek hagyományosan otthont adó
szegedi Hotel Novotelben találkoznak a kommunikáció fortélyai,
módszerei és gyakorlati tapasztalatai iránt érdeklődök.
A délután 2 órakor kezdődő esemény vendége ezúttal Hatházi Péter, az Axel Springer Magyarország Kft. Vasárnap Reggel című kiadványának lapigazgatója lesz. A hazai könyv- és lapkiadásban tapasztalatokat szerzett gazdasági szakember Esettanulmány a regionális és a
térségi lapkiadás fejlődéséről címmel tart előadást, majd azt követően
konzultációt.

Bajba került a közhasznú

szervezet

Betörtek a Kálvária
sugárúti irodaházba
Szerdára virradóra ismeretlen
tettesek betörtek Szegeden a
Dél-alföldi Tfelcházak Regionális Közhasznú Szervezete, valamint egy másik egyesület irodájába. Az elkövetők több mint
százezer forintot vittek magukkal.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Dcl-alföldi Bibliotéka Könyvtár munkatársai szerda reggel telefonon értesítették Nagyné Takács Ágnest, a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú
Szervezetének vezetőjét, hogy
betörtek az irodájukba. A Kálvária sugárúti könyvtár épületében
egyébként több szervezet működtet irodát.
- Közel hetven tagunk van

Csongrád megyében, ennyi teleház munkáját segítjük. Látszik,
hogy pénz után kutattak a betörők. Az ajtókat feltörték, ezért
nagy a kárunk - mesélte a szervezet vezetője. Nagyné elmondta, mivel a működésre is alig van
pénzük, nem tudnak több százezer forintot kifizetni biztonsági
rendszerre, de még éjjeliőrt sem
tudnak alkalmazni.
- Félünk, mert nem tudjuk,
mire számíthatunk a jövőben
ezek után - tette hozzá a vezető.
M. Toronykőy Márta rendőr
hadnagy, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az esettel kapcsolatban elmondta, az irodaházból ismeretlen elkövetők két szervezettől
összesen több mint 100 ezer forintot vittek el.

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Elmaradnak az előadások

jubileuma

Ünnepi koncertek,
mesterkurzusok
Munkával és muzsikával ünnepelnek a Szegedi Tlidománycgyetem tanárképző főiskolai
karának ének-zene tanszékén.
Hetvenöt éve képeznek itt
ének-zene tanárokat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A jubileumi eseménysorozat első
rendezvényeként tegnap délelőtt
zenetudományi
konferenciát,
délután pedig hangversenyt tartottak. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója,
Galambos Gábor nyitotta meg
az ének-zene tanszék fennállásának 75. évfordulója alkalmából
megszervezett
konferenciát.
Ezen a Schubert-, Brahms- és
Wagner-évforduló jegyében e
klasszikusok munkásságáról tar-

tottak előadásokat a tanszék oktatói, művésztanárai és vendégprofesszorok. Szintén Schubertés Brahms-művek, valamint
Avasi Béla Wagner-stílustanulmánya csendült fel a délutáni
koncerten.
A háromnegyed évszázad óta
zenepedagógusokat képző főiskolai tanszék ünnepének eseményei októberben és novemberben is folytatódnak. Zongora-mesterkurzust, valamint kétzongorás hangversenyt
tart
majd fané és Kathleen Solose
(USA és Kanada), zenetudományi előadást Yngve Ness norvég
professzor. A novemberi kortárszenei napokon tartják Legány Dénes darabjának ősbemutatóját, megrendezik Peter
Hala koncertjét és köszöntik a
70. éves Kocsár Miklóst.

magánteátrumban

Szennyvíz és Pinceszínház
A szegedi Pinceszínházban elmaradnak az erre a hétre meghirdetett előadások, mert a meghibásodott szennyvízátemelő miatt
használhatatlanná váltak a mellékhelyiségek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Technikai okok miatt elmaradt
Fehér Anna és Ullmann Mónika
tegnap
estére
meghirdetett
Majdnem szőkék... című zenés
talkshow-ja a szegedi Pinceszínházban. Kancsár József színművész, a Horváth Mihály utcai
magánteátrum vezetője elmondta: meghibásodott a HydroHK-2000 típusú szennyvízátemelő berendezés, ami miatt
használhatatlanná váltak a pince
mellékhelyiségei. A hiba elhárí-

tásához ráadásul a kávéházi rész

falát is ki kellett bontani. Hétfőn
egyébként Kancsár József maga
próbálta meg egy búvárszivattyúval az összegyűlt vizet a felszínre
juttatni.
Az elromlott vízátemelő berendezést mindenképpen ki kell cserélniük, ami legalább negyedmillió forintba kerül. Amíg ez nem
történik meg, nem tudják fogadni a közönséget sem, ezért az erre a hétre meghirdetett összes
produkciót le kellett mondaniuk.
Ma este a népszerű színészházaspár, Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter játszotta volna az És

Rómeó és Júliát. Rudolf Péter ínszalagszakadása miatt a vendégszereplés a szegedi gondok nélkül is elmaradt volna. Ezt a produkciót október 12-én láthatja a
közönség. Bencze Ilona szombatra tervezett Örökség című
előadóestjét december 7-én tudják pótolni. Ullmann Mónikával
és Fehér Annával még egyeztetnek egy későbbi megfelelő időpontról.
Kancsár József abban bízik,
hogy a teátruma számára jelentős anyagi veszteséget is jelentő
hibát legkésőbb a jövő hét elejére
elhárítják, így a Pinceszínház
tudja fogadni az egyetemi kulturális fesztivál oda tervezett programjait.

Szombaton mi is támogathatjuk az akciót

Szegedi gyerekeken segítenek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi városházán tegnap sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Tesco-Globál Áruházak Rt. és
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az Év támogatottja 2003 elnevezésű program keretében a
szegedi önkormányzat gyermekkórházának és a
szegedi Dr. Altorjay István fogyatékos gyermekek
nappali intézményének nyújt támogatást. A gyermekkórház kapott egy 1 millió forint értékű többfunkciós betegőrző monitort, amely az életveszélyes állapotban levő gyermekek megfigyelését szolgálja. A műszer nagy segítséget jelent az intenzív

osztály munkájában. A fogyatékos gyermekek nappali intézményét, a halmozottan sérült gyermekek
fizikai fejlődését szolgáló tornaeszközökkel ajándékozták meg.
A sajtótájékoztatón Botka László polgármester
köszönte meg a szegedi intézményeknek juttatott
adományt. A támogatás elnyerése nagyban köszönhető Székhelyi Józsefnek, a Szegedi Nemzeti Színház direktorának, aki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egyik alapító tagja és támogatója. A
szegedi Tesco szombat délutáni gyermekprogramjára ellátogatok is segíthetik anyagilag gyermekmentő szolgálatot.
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Két hét múlva döntenek két szegedi képviselő kiadásáról

Bartha és Balogh
a parlament kezében
Két hét múlva szavaz a parlament két szegedi képviselő,
Bartha László és Balogh László
kiadásáról. A volt szegedi polgármester ügyében egyhangú
döntést hozott a mentelmi bizottság, az MDF-es politikus kiadásával kapcsolatban patthelyzet alakult ki.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két szegedi országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is dönt
két hét múlva az országgyűlés.
Bartha László (Fidesz-MPSZ) kiadását csalás és hűtlen kezelés
bűntett alapos gyanúja miatt,
Balogh László (MDF) mentelmi
jogának felfüggesztését pedig rágalmazás vétsége miatt kezdeményezték.
Mint azt már korábban megírtuk, a volt szegedi polgármestert két ügyben akarja meghallgatni a Központi Ügyészségi
Nyomozó Hivatal: Bartha László hivatali ideje alatt jogosulatlanul vett fel nyelvpótlékot, illetve „áron alul" vásárolta meg
korábbi szolgálati autóját. A
szegedi
képviselő
többször
hangsúlyozta - legutóbb a lapunknak adott és hétfőn megjelent interjújában -, hogy maga
is kezdeményezi mentelmi jogának felfüggesztését, ő is tisztázni szeretné magát a szerinte
megalapozatlan
gyanúsítások
alól. A mentelmi bizottság ülése
után a képviselő elmondta: az
történt, amire számított, azaz a
bizottsági meghallgatásán a
képviselők is egyetértettek kezdeményezésével, a testület javasolni fogja az országgyűlésnek a
kiadását.
Balogh László mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás
miatt kezdeményezték. A képviselő még az úgynevezett ügynök-

botrány idején azzal vádolt meg
egy volt szabad demokrata politikust, hogy a Belügyminisztérium
archívumából dokumentumokat
vitt magával.
A szegedi képviselő lapunknak úgy nyilatkozott, hogy szerinte nem követhette el a rágalmazás vétségét. Balogh László
elmondta, a fenti, egyébként
egy parlamenti bizottsági ülésen elhangzott kijelentését a jelenlegi belügyminiszter neki
címzett leveléből idézte. Lamperth Mónika az említett levélben mint a jelenlegi miniszterelnök ügynökmúltját vizsgáló
testület elnökét tájékoztatta arról, hogy ki lépett be és ki vitt
magával dokumentumokat a
minisztérium titkos archívumából.
Balogh ügyében nem tudtak
dönteni, ugyanis a testületben
szavazategyenlőség alakult ki,
ami azt jelenti, a bizottság nem
kéri a képviselő kiadását. Természetesen a parlament ettől
eltérően is dönthet. A fentiekhez hozzátartozik, hogy a testületben 1997 óta az a gyakorlat,
hogy közvádas ügyekben javasolja, becsületsértés és rágalmazás vétsége miatt nem javasolja
az országgyűlésnek a képviselők
kiadását.
Bartha László ügyében a mentelmi bizottság szegedi szocialista elnöke, Géczi József, Balogh
László ügyében pedig a fideszes
alelnök, Isépy Tamás tájékoztatja a parlamentet a testület álláspontjáról.
•

Szinte biztosra vehető, hogy
Bartha Lászlót kiadja az országgyűlés, Balogh mentelmi jogát
pedig fenntartja, hiszen a döntéshez a képviselők kétharmadának támogató szavazatára
van szükség.

A lakásalap időnként kölcsönad az önkormányzatnak

Elszámolás csak szigorúan
A szegedi önkormányzat rendszeresen vesz pénzt kölcsön a
lakásalapból, hogy enyhítse a
város átmeneti
likviditási
gondjait. A közgazdasági iroda
vezetője szerint mindez jogPósa János, a szegedi polgármesteri hivatal közgazdasági
irodájának vezetője megerősítette információinkat, amelyek
szerint az önkormányzat időről időre - likviditási gondok
áthidalására - kölcsön vesz kisebb-nagyobb összegeket a lakásalapból, majd azokat vissza
is fizeti.
- Ennek meghatározott rendje
van - nyilatkozta lapunknak Pósa János. A kölcsönhöz nem
szükséges közgyűlési hozzájárulás, csak a pénzügyi bizottságot
tájékoztatják. Idén már egy ízben
200 milhó forinttal kisegítették a
város működését.
Az 1990 óta meglévő szegedi
lakásalapban erre az évre 1,2
milliárd forint bevételt terveztek,
amelyet növelnek az alapban lévő értékpapírok, állampapírok
forgatásával. A lakásalap egy részének értékpapírban való elhelyezése egy 1999-es döntés eredménye. A kiadási oldalon olyan
tételek szerepelnek, mint a lakóépületek felújítása - e célra 122
milliót költenek idén
s egyebek mellett a bérlakásépítés kö-

A lakásalapból felvett összegeket rendre visszafizetik. Képünk illusztráció.
zel 600 millió forintos nagyságrendben.
A vízügyi építési alapot
1994-ben hozták létre azért,
hogy különböző forrásokat egy
célra összpontosíthassanak: vízügyi beruházásokra, elsősorban
csatornázásra. Idén 3,6 miibárd
forintos summával számol az
önkormányzat a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. Ezen ösz-

Rákos szerint harminc százalékkal emelkedhet a víz- és csatornadíj

Fidesz: átgondolatlan
a zöldadó tervezete
A környezetterhelési díjról szóló törvénytervezet
több sebből vérzik - állította tegnap sajtótájékoztatóján Dobó László és Rákos Tibor szegedi
fideszes országgyűlési képviselő.

Nyomort vegyenek!
Munkaerejét már nem tudván (akarván ?) áruba bocsátani, önnön
lepusztultságát dobta piacra a szegedi nagyposta előtt egy meghatározhatatlan korú koldus, aki roggyant papírdobozokra ülve kínálta magát a kapun ki-bejáró és a ház előtt özönlő embereknek. Nem
jött be az üzlet: az aranyfényű szeptemberi délutánon pontosan
nulla forint árbevételre tett szert, úgyhogy mehet vissza a befektetési tanácsadójához, valami jobb ötletért.
Az arra járók vagy úgy hitték, hogy a sárgásbamán fénylő arcú
ember a védett városkép tartozéka, vagy volt már nekik otthon
nyomorúságból épp elég.
NY. P.

szeg legjelentősebb tétele, 1,3
milliárd forint majd az EU környezetvédelmi alapjától, az ISPA-tól érkezik csatornázásra
(még kétséges egyelőre, „átfolyik-e" az önkormányzat számláján a pénz, a szerződést,, mint
emlékezetes, a múlt héten írta
alá a városvezetés). A Vízmű Rt.
874 millió forintot fizet be az
alapba hálózatbérleti díjként a

- A törvénytervezet jelenlegi formájában annyira elnagyolt, hogy annak végrehajtása kivitelezhetetlen mondta Dobó László szegedi fideszes országgyűlési
képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyet a környezetterhelési díj, az úgynevezett zöldadó kapcsán
tartott képviselőtársával, Rákos Tiborral. Dobó hozzátette: nem egyértelmű, hogy a díjat adóként vagy
költségtérítésként kellene fizetni. - Ez azért fontos,
mert a költségtérítés áfa-köteles, azaz ebben az esetben kettős adóztatást alkalmazna a kormány.
A lakosság körében kéményadóként ismertté vált
levegőterhelési díjjal kapcsolatban közölte, a törvény a távhőszolgáltatót mentesíti a lakosság és a
közintézmények részére leadott hőenergia miatt

A képviselők két lehetőség közül választanak

kibocsátott levegőszennyező anyag után, a gazdálkodó szervezeteknek viszont fizetni kell. - Emiatt a
távhőszolgáltatónak kct díjjal kell kalkulálnia. A
többletteher így beépül a szolgáltatás árába, azaz
biztosan árdrágító tényező lesz. Az sem világos,
mely intézményeket tekint a törvénytervezet közintézménynek - hangsúlyozta Dobó.
A vízterhelési díj újabb, jelentós díjemelést eredményez. - A tervezet az eddigi előírásoknál sokkal
szigorúbb határértékeket tartalmaz - mondta Rákos Tibor. - Gyakorlatilag desztillált vízzé kell tisztítani a szennyvizet.
A törvényjavaslat jövőre a vízterhelés díj 40 százalékát írja elő adó formájában. Rákosék számítása
szerint ez 780 millió forint adót jelent Szegednek. Amennyiben a parlament elfogadja a tervezetet,
úgy a víz- és csatornadíj Szegeden összesen 30 százalékkal fog emelkedni - tette hozzá Rákos Tibor.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Közel negyven napirendi pont a közgyűlésen

Ismét lesz fogászati ügyelet A város pénzéről

döntenek pénteken

Folytatás az 1. oldalról

Két lehetséges megoldás merült
fel. Az egyik szerint az önkormányzat pályázatot hirdet az
ügyeleti feladatok ellátására. Ebben az esetben az önkormányzat
a pályázat nyertesével szerződik.
A győztes egészségügyi szolgáltató közvetlenül köt finanszírozási
szerződést az OEP-pel.
A másik, gyorsabban megvalósítható javaslat szerint az egyetemmel kötendő közreműködői
szerződés révén az SZTE fogászati és szájsebészeti klinikája
látná el az ügyeletet. Az önkormányzat már tárgyalt erről az
egyetem vezetésével. A klinikán
rendelkezésre állnak az ügyelet;
hez szükséges tárgyi és személyi
feltételek. Az elképzelések szerint a szerződés egy évre szólna, s
évenként hosszabbítanák meg.
Az egészségbiztosítási pénztárral
az önkormányzat kötne finanszírozási szerződést, s a mindenkori
fogászati ügyeleti alapdíjat utalná tovább az egyetemnek.
A közgyűlés pénteken dönt arról, hogy melyik javaslatot támogatja.

Zárt ülésén dönt a szegedi közgyűlés arról, hogy mely pénzintézet vezesse a következő évben az önkormányzat bankszámláját. A pénteki testületi
ülésen közel negyven napirendi
pontot tárgyalnak meg a városatyák.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Pénteken dönt a közgyűlés, milyen konstrukcióban szeretnék
m ű k ö d t e t n i az ügyeletet.

Fotó: Schmidt Andrea

A pénteki közgyűlésen közel
negyven napirendi pontot tárgyalnak meg a városatyák. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester tegnap megtartott városházi sajtótájékoztatóján elmondta: nyilvános ülés keretében tárgyalja meg a testület a szegedi
rendőrkapitány, valamint az
ANTSZ szegedi intézetének a lakosság egészségi állapotáról szóló beszámolóját. Elhangzott: a
közalkalmazotti
létszámváltozás, a beruházások és az elnyert
pályázati pénzek miatt módosítani kell a város költségvetését.
Döntés születhet a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának mértékéről is. A vagyoni tár-

gyú előterjesztések között szerepel a Széchenyi téri és a Galamb
utcai villamospályaívek cseréje,
mely 30-40 millió forint közötti
kiadást jelent, a Belváros Somogyi és Kelemen utca által határolt
tömbjének rehabilitációja, valamint a Cserzy Mihály utcai ötvenlakásos szociáhs bérház építésének kérdése. A városatyák
tájékoztatást kapnak a Szegedi
Közlekedési Kft., a Szepark és a
Vivaép pénzügyi helyzetéről is. A
testület határoz majd a fogászati
ügyelet újraindításáról is. A gazdasági alpolgármester közölte:
zárt ülésen döntenek arról, hogy
mely pénzintézet vezeti a következő esztendőben Szeged város
bankszámláját, s mely pénzintézetek ajánlatát fogadják el egyéb,
a város hitelezését, projektfinanszírozását érintő feladatok terén.
Szentgyörgyi hangsúlyozta: az
volt a számlavezetésre kiírt pályázat célja, hogy Szeged jobb és
több pénzügyi szolgáltatást kapjon, a meglévő hiteleinek kamata csökkenjen és szabaddá váljon
a városi értékpapír-állomány.

Fotó: Kantok Csaba

szintén 1994-ben megszületett
koncessziós szerződés értelmében. A kiadások között ezúttal
csak a legjelentősebbeket említjük az ISPA-beruházáson kívül: a
Holt-Maros rehabilitációjára például 224, a vízmű berendezéseinek, műtárgyainak felújítására
448 milliót szán Szeged önkormányzata.
F.K.

HÍREK
BETEGSÉG MIATT ELMARAD
Polgár Etelka énekművész
betegsége miatt elmarad a Zonta
Szegedi Klubja által péntek este
7 órára, a szegedi Tisza Szállóba
meghirdetett jótékonysági
koncert.
KÉPVISELŐKET VÁRNAK
A PLÉBÁNIÁRA
A szegedi dóm felújításáról
tartanak tájékoztatót
csütörtökön Csongrád megye
valamennyi országgyűlési
képviselőjének. A belvárosi
plébánián öt órakor kezdődő
eseményen részt vesz Gyulay
Endre szeged-csanádi megyés
püspök is.
GYERMEKVÉDELMI
KONFERENCIA
Országos gyermekvédelmi
konferencia kezdődik ma
délelőtt 10 órakor a szegedi
Forrás Szállóban. A háromnapos
tanácskozáson a speciális és
különleges ellátást igénylő
fiatalok helyzetéről és
fejlesztésük lehetőségeiről
tartanak előadásokat.
KURUC ZENE
A MÚZEUMBAN
A Móra Ferenc Múzeum és a
Votec Kft. szervezésében a
Rákóczi-év tiszteletére pénteken
19 órai kezdettel a múzeum
dísztermében „Emlékezem
szegény Magyarországrul"
címmel a kuruc kor
zeneköltészetét idézi fel a
Kecskés együttes korhű
hangszereken. L. Kecskés
András és muzsikustársainak
műsorára minden érdeklődőt
várnak.
OLASZ ATTILA TÁRLATA
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő
nyitja meg ma délután fél 3-kor
az orosházi polgármesteri
hivatal Városházi Galériájában
Olasz Attila szegedi festőművész
Titkok, sejtelmek című
kiállítását. A tárlat október
22-éig látogatható a
polgármesteri hivatal
nyitvatartási ideje alatt. Délután
5 órától pedig az Orosházi Városi
Képtárban (ThékE. u. 1.)
rendezik meg Nagy Gáspár
költői estjét, amelynek
házigazdája Olasz Sándor
irodalomtörténész, a Tiszatáj
folyóirat főszerkesztője.
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FOGÁSZATI CÉG MUNKATÁRSAT KERES.
F8 tevékenység:

FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENCIA
Előny a teljesség elérése érdékébén: dentálhigiénikus végzettség, fogtechnikai
jártasság. Felhasználói szintű számítógép-fsmereÉ, személygépkocsi-jogosítvány,
vezetői rutin, önálló konstruktív gondolkodás szervezőkészség. Vendéglátóihosztesz véna, szakirányú, beszélt nómetnyelv-ismeret. A teljesség: járóbetegellátás, oktatás, továbbképzés koordinálása - személyes megbeszélést igényel.
Amit kínálunk: versenyképes alkalmasság és tudásszintű teljesítménybérezés.
Továbbképzés, mérlegelt hiánypótlás, A munkakör betöltése szegedi tartózkodást
igényel. A pályázatnak tartalmaznia kéli: /rott szakmar önéletrajz, fénykép, család,
gyermek. A felsorolt előnyökből mivel rendelkezik. „Motivációs levél 025292148"
jeligére a Sajtóházba várjuk.
M

LAPCOM KFT.
DELMAGYARORSZAG KIADÓ
ÚJ PROJEKT ELINDÍTÁSÁHOZ
munkahelyre

a következő

pozícióra

M é g korlátozott s z á m i j á n
fogadunk jelentkezőket
induló képzéseinkre!

G r o w G r o u p
ÚJM
Szeretettel meghívjuk Önt
2003. s z e p t e m b e r 27-én megrendezésre kerülő hagyományos

3®

A BGK Pénzügyi
és Számviteli Főiskola
szeptemberi kezdéssel
ismételten indítja
poszlgraduítiis képzéseit
kihelyezett formában Szegeden:

„NYÍLT S Z A K M A I NAP"-unkra és s a l á t a # a j « a - b e m u t a « 6 k r a
Időtartama: 10-16 óráig. Helye: Grow Palánta Kft. Felgyő, Majsai út I. (üvegház) 1
Tiszteljen meg bennünket jelenlétével, hozza el családját és kertész
ismerőseit Is. A rendezvényre meghívtunk számos,
érdeklődésre méltó szakmai céget.
Tisztelettel: Grow Palánta és Rijk Zwaan Kft. vezetése
A 2003/2004-ES SZEZONRA 2003. SZEPTEMBER 29-ÉN
KEZDJÜK A SZERZŐDÉSKÖTÉSEKET.

v>

Egy új társ a családban!
Thalia Príma 1.990.000,-Ft-ért
v használt autó beszámítással!

munkatársakat:

már 9 9 0
alsók 5 9 0

Kft.

Ft-tól,
Ft-tól

¿ k a p h a t ó k ^ ^ A

www.minerva9o.hu
E-mail: tninerva90@axelero.iiu
Részié tfizelés!
Kérje részletes tájékoztatónkat!,

Impulzus

Kft.

S z e g e d , K í g y ó u. 2.

A Szeplast Nyílászáró Gyártó Kft.
az elfekvő raktárkészletéből

Schüco műanyag és alumínium,

Elvárásaink:

valamint

• m i n i m u m érettségi bizonyítvány

fa beltéri ajtók kiárusítását végzi

• s z é l e s k a p c s o l a t é s i s m e r e t s é g i k ö r , ill. j á r t a s s á g
tárgyalások előkészítésében és l e b o n y o l í t á s á b a n
(A média területén szerzett tapasztalat

előnyt

rendkívül kedvező árakon, szeptember 27-én, szombaton

jelent!)

a Szeged, Budapesti út 8. sz. alatti telephelyén (valamikori

• j ó k o m m u n i k á c i ó s és k a p c s o l a t t e r e m t ő k é p e s s é g

ASSISTANcd^J.

• j ó tárgyalókészség

A Renault Thalia 1,4 Príma limitált szériát most t,4-es, 7 5 LE-s
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os
áron rendelheti m e g nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásárlási konstrukció igénybevételével!

• határozott fellépés
• precizitás
• vállalkozói igazolvány
munkatársunkat:
• teljesítményarányos ösztönző rendszer
• színvonalas (belvárosi)

munkakörnyezet

• d i n a m i k u s , kiválóan m ű k ö d ő ,

fiatal

kiadó ennére s.ept.

2(>-i halandói

I W.-XCS \DO" jeligére.

— motivációs

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

a

„ÉRTÉKESÍTÉSI

Cini: 6720 Szeged. Stefánia

10.

.folyó
Rókusi krt.

Triumph

_
Cím: Szeged

mmvm

1Cl
_

FIGYELJE HIRDETÉSEINKET!

•

i t r a U . 2 . (A Tescóvalszemben, a volt Le Scarpe helyén)
Tel.: 06-62/541-270

R E N D K Í V Ü L I

Női műbőr kabát:

csak

MELLTARTÓK,
NŐI ALSÓK,
KIFUTÓ MODELLEK

Andrássy út 6.

Női-férfi szobacipő:

850 Ft

J

1690 Ft

Az akció szeptember 16-30-ig érvényes!

AKTUÁLIS

ruha • cipő • lakastextil • játék • ajándék • ruha • cipó • lakástextil • játék • ajándék

TiEHERGEP.KOCSIK

Figyelem! 1 0 0 0 m ' - r e b ő v ü l t
üzletben
1 0 - 1 5 % KEDVEZJIAÉNNYEL
várjuk k e d v e s vásártóinkat
Orosházán a
ROMÁN BÚTORKERESKEDELEMNÉL
Orosháza, Lehel u. 26.
(47-es ut)
ahová óriási választékba«} érkeztek
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL
sbi- és st3 feáegú toígy- és cseresznyefából készült rusztik
ebédló-, hátogarertúrak,
szekrénysorok, bór úíógarotturak
és más kiegészítő bútorok.

autóbusszal
• FIRENZE-RÓMA-PISA-ELBA
10. 21-26., autóbusszal, szállodában

6 9 900 Ft/fötöl
• LONDON-WINDSOR-OXFORD
10.17-23.. autóbusszal, szállodában
10 nap autóbusszai, szállodában

19 9 0 0 Ft/fő!

8 nap egyénileg, apartmanban

5900 Ft/főtől

repülővel
• KORFU. KRÉTA, R O D O S Z
8 nap repülővel apartmanban
8 nap repülővel, hotelben

6 7 9 0 0 FFt/fötöl

O T T H O N VAN!
Ha nem előfizetőnk,
a Gold Sun Travel
negyedéves elöfizetessei

• MAROKKÓ
8 nap repülővel, hotelben

8 5 9901
0 0 Ft/fő

ajandékozza meg Önt!

• BESIZŐ TÁBOR
Franciaországban. Ausztriában
szállással, síbérlettel már

Ft/f ö t ö l !
36 600 F

• Hogyan juthat a
kedvezményhez?
Szeptember hónapra szóló előfizetési szelvényét vigye magával,
vagy kérésére ügyfélszolgálati irodánkban igazolást állítunk ki.
T o v á b b i b o s e g e s t e n g e r p a r t i a j a n l a t o k e g y e n ! u t a a a s s a l ist
Keresse belföldi uduleseinket.
% . £ / '
C j

Tel.: 62/517-443 ; 30/3575-215

4 5 9 0 0 FF t / f ö t ö l

• MALLORCA

Mefon: «8/413-319. 30/9660-384
Nyitva: h-p 9-18, szo.: 9-13-ig.
Hitellehetőség, házhoz szállítás
megoldható!
Viszonteladók jetenttercsét is várjűlr!

M Á R K A K E R E S K E D É S ÉS S Z E R V I Z

58 900 Ft/fötől

• GÖRÖGORSZÁG-SARTI

mmsmmmm,

SZEGED-ALGYŐ

t

AJANLATAINKBÓL

NYITVA TARTÁS: h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , v a s . : zárva

a

/
CS

EGYES UTAKRA 5 % K E D V E Z M E N Y
ELŐFIZETŐINKNEK

F É R F I , PAMUT SZABADIDŐ-EGYÜTTES

Szeged, Átrium,
Kárász u. 9.

/ /
Vi v i € Z % ¿ \

1800 Ft

30-60%
Hódmezővásárhely,

T

ékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

A K C I Ó

OTTHON VAN!

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

Nvitra u.

%
I N T E R N AT I O N A L

*
f K E R E S S E a D E L M A G Y A R O R S Z A G es D É L V I L Á G
08. 29-i, 09. 05-i, 09.12-1 es 09. 19-i számaban
a K R E S Z - t o t ó szelvényeket, T Ö L T S E KI, majd
jMdt
* 3 4 szelvényt a 4 db Dreher alkoholmen
i v
tes kupakkal E G Y Ü T T K Ü L D J E
M
M j j f BE a szelvényeken talalható
m
drnre!

te aVrcnt vrptrnibn M-ig íné»«!Fogyasztás Ilitcr/lOOkml: vrgyn használat: 7,1; C02 kibocsátás (g/km!: Hü.

levéllel - kérnénk

éi eljuttatni

Legyen Ón „Csongrád
megye
legjobb
gépkocsivezetője"!

w w w . r f n a v tt.hu

csapat

• és e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e k vátják.
önéletrajzukat

házgyár), 10-14 óra között.
A nyílászárók megtekinthetők és megvásárolhatóak a helyszínen.
Bővebb információ az 549-308-as telefonszámon kapható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A C1B Credit Rt. és a Molnár A u t ó h á z Kft. közös akciójában m o s t
2 0 0 . 0 0 0 , - F t értékben beszámítjuk használt, akár ü z e m k é p t e l e n
a u t ó j á t , ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 3 0 % induló
részlet befizetése esetén CASCO m e n t e s hitellel is állunk rendelkezésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

• versenyképes juttatási rendszer

Fényképes szakmai

melltartók

8000 Székesfehérvár Móri út !<>.
Tel.: 2 2 / 5 0 1 - 6 6 5 mn.: 9 - t 5-ig
Helyi Képviselő: l - a r k a s Z s u z s a
Tél.: 20/9770-237: 62/249-271

ÉRTÉKESÍTÉSI
TANÁCSADÓ

Új

Triumph

Jelentkezés
é s bővebb felvilágosítás:
?

RENAULT

keresünk

ié

Európai Uniós p é n z ü g y e k
• Közgazdász s z a k m é r n ö k
• Adó-, illelék-. vám-,
jövedékszakénö
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ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATOT SZERVEZ.
Szegedi

CSÜTÖRTÖK, 2003. S Z E P T E M B E R 25.

^

GOLD SUN TRAVEL UTAZASt
===

RAVEL

situramhat!

IRODA

• S z e g e d , Kárász u . 1 5 . T.: 6 2 5 5 2 - 5 5 2
. s z e n t e s . K o s s u t h t é r 5 . T.: 6 2 5 6 0 - 1 6 0
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Családi események
HAZASSAGOT KOTOTT
Borbély Zsolt és Hegedűs Szilvia Éva,
Pozsár Péter é s Eperjesi Erika Rozália,
Ropoli Róbert Endre és Ujszászi Mónika
Anikó. Czékmán Imre és Pesti Szilvia
Éva, Rovó Imre és Túra Erika, dr. Bálint
Sándor é s Szántó Brigitta, dr. Poór Tamás és dr. Eiler Nóra, Mészáros Miklós
és Surányi Brigitta, Fekete Dánlel Zoltán
és N a © Mariann, Simon Attila és Vizi
Hajnalka, Kátai László és Raffai Henriette, Handrick Michael és Szálkái Csilla,
Somló Gábor és Rómay Beáta Ildikó, dr.
Lipták Róbert és Tóth Judit. Hornok Imre
és Zatykó Krisztina, Dervarics Máté és
Vella Bernadett Márta, Niesz Krisztián
és Halász Ágnes, Tandari Zoltán é s Kovács Mariann, Bauer Gyula és Tóth Enikő Zsuzsanna, Szabó Zsolt és Tóth Zsuzsanna Erika, Tímár Attila és Kormányos
Edina Szilvia, Kósa Zoltán és Kiss Noémi, Fekete Attila és N a © Ildikó, dr. Altmayer Ákos Roland é s dr. Kocsis Anita,
Tanács Gábor Balázs és Siklósi Éva Mónika, Batki László és Molnár Zsuzsanna,
Csonka Tibor és Horpácsi Katalin Zsuzsanna, Rutai Árpád és Kulik Zsuzsanna,
Fehér Zoltán é s Bodó Anikó Beáta, Mészáros Tamás és Tarjányi Erzsébet, Herédi Mihály Kundolf Edit, E © e d Ferenc
József és Kovács Anna Katalin, Buda
Gyula és Uhrin Henriett, Kovács István
és Kalmár Erika, Kovács Ferenc és Császár Éva Irma, Bozóki Gábor Csaba é s
Tóth Hajnalka, Papdi László é s Knap
Anita Magdolna, Bak Nándor és Strausz
Annamária Edit, Kónya Tamás és Kubatov Edit, Kiss Gyula é s Oravec Ticiána
Zsuzsanna, Gyukics János é s Gábor
Andrea, dr. Horváth Péter és dr. Csonka
Edit, dr. Palásthy Zsolt Szabolcs és dr.
Telek Andrea Terézia, Halmai Marcell
Zsolt és Kiss Ilona, S o m o © i Tibor é s
dr.Kiss Zsanett, Bárdos-Dánszki Krisztián és Kasza Andrea Karolina, Balogh Tibor és Papp Ildikó, Halász Roland István
és Németh Beatrix, Szekula Valentin é s
Hegedűs-Bite Ildikó, Szvétek Krisztián
Csaba és Sallai Laura Mária, Bazsó Ferenc és Lakatos Zsanett Katalin.

nek és Dénes Erikának Hanna Kinga,
Petrik Róbertnek és Süli-Zakar Ágnesnek
Luca, Máté Antalnak és Viczing Ágnes Ildikónak Balázs Ferenc. Kosztopulosz
Andreasznak é s dr. Juhász Andrea Zsuzsannának Iliász, Tassy Jenőnek és N a ©
Marlannak Ádám, Árva Antalnak és Imre
Angelikának Levente Antal, Vörös Lászlónak és N a © N a © Orsolyának László
Henrik, Vidács Norbertnek é s Kőfalvi
Zsuzsanna Barbarának Bianka, Frank Tibornak és Förgeteg Gyöngyinek Martin,
dr. Szőke István Andrásnak és Szilágyi
Csillának Zsombor István, Balla S z a bolcs Róbertnek és Berta Ibolyának Vivien. Mészáros Zsoltnak és Halász Anita
Hajnalkának Tamara Manda, Palacsik
Jánosnak és Náfrádi Margitnak János,
Radics Sándornak és Kis Editnek Szintia
Amanda, Guiot Michel Francoisnak és
Makra Anikónak Jean-Marc, Dicső Lászlónak és Hódosi Mónikának András, Fekete István Róbertnek és Toldi Andrea
Erzsébetnek Gergely, dr. Szili Barnabásnak és dr. Bilecz Ritának Karolina, Hajzer Bélának és Kamuti Gizellának Kata,
Lóczi Gábornak és Franka Franciskának
Dorina, N a © Krisztiánnak és Szombath
Krisztinának Norman, Ladányi Ákosnak
és N a © Ágnesnek Ivett Nóra, Berényi
Gábornak é s Paprika Szilviának Dorka,
dr. Tatár Árpádnak é s dr. Lehota Annamáriának Botond, Zsemberi Marcell
Sándornak és Futó Ildikónak Zóra, Mikházi Tibor Imrének és Pálfi Andrea Tímeának Zsombor, Búza Csabának és Gál
Annának Dávid Ádám, Dósa G y ö r © Istvánnak és Lengyel Andrea Gabriellának
Darinka Zoé, Odrobina Lászlónak és Halmos Andreának Hanna, Takács Lajos
Imrének é s Szederjesi Csillának Kitti,
Nebl Lászlónak és Prohászka Anitának
Bernadett, Tóth Gyulának és Kiss Évának Bendegúz. Hamusi Ferencnek és
Laczi Mária Henriettnek Ferenc, Papp
Zoltánnak és Konkoly Szilvia Katalinnak
Ádám, Gombos Pál Lászlónak és Rutai
Ildikónak Péter Pál, Kovács Tibor Lajosnak és Neparáczki Mariannak Kolos Ajtony nevű © e r m e k e .

SZÜLETETT

MEGHALT

Berényi Zsoltnak és Mészáros Anna Tünetiének Emma Fruzsina. Czinkota Gábornak és Boldizsár Máriának Lea, Csordás
Jenőnek és Loj Mónikának Dominik, Bozóki Márk Istvánnak és Igaz Katalin Eszternek Levente István, N a © n e m e s Józsefnek é s Lázár Annamáriának Dávid
János, Csendes Károlynak és Ábrahám-Tandari Renátának Máté Bálint, Volent Zsoltnak és Héger Anita Juditnak
E m m a Róza, Balázs Lászlónak és Deli
Anikónak Ádám, Fári Sándornak és N a ©
Évának Zalán, Fári Sándornak é s N a ©
Évának Csaba, Rózsa Ferencnek és Tóth
Erikának Dominik, Detki Gábornak és
Kovács Melindának Evelin, Ötvös Istvánnak és Vincze Beátának Gergő, Laukó
Jószefnek és Szurmák Tündének Tünde,
Szántó Lászlónak és Deák Tündének Barabara, Tóth János Tamásnak és Szilvási
Krisztinának Tamás, Tóth János Tamásnak és Szilvási Krisztinának Máté, Tóth

Oláh Pál János, Jópeti Andrásné Antal Mária, Sípos István. Kalapács Lajos. Kovács
Lajosné Kis Anna, Szűcs Imre, Veszelka
Nándorné Vincze Matild, Dudás Erzsébet
Matild, Temesvári Kálmánná Paragi Mária
Veronika, Remzső László, Horváth Józsefné Vőneki Aranka, Oltványi Gézáné N a ©
Gizella Etelka, Krech Emiiné Somlyai Anna, Ábrahám Istvánná Vass Márta Mária,
Horváth Lívia Vivien, Gránicz László Pál,
Csikós Istvánná Iványi Erzsébet, Czerpán
Gyula, Borsos István, Mityók Márton,
Szűcs János, N a © Tibor Miklós, Vigh Sándorné Vigh Terézia, Szabó Istvánná Mezei
Mária, Bánfi Istvánná Balogh Mária, Szolnoki Istvánné Csongrádi Irén, Fehér Ferenc István, Katona Antal, Papp Sándor,
Bunda Béla István, Poós Edit, Tanács József, Börcsök Istvánné Németh Etelka, Kovács Dezső, Zsikai Lajosné Kalapos Irén,
Kálmán Ferenc, dr. Resch Béláné Halmos
Klára. Kovács Lajosné Márki Mária, Tolnai

J á n o s Tamásnak és Szilvási Krisztinának

Imre M i h á l y , Lantos András, Sándor J ó -

Eszter, Marancsik Ferencnek és Kónya
Krisztina Máriának Anna, N a © Imrének
és Katona Ágnesnek Krisztián Barnabás.
Juhász Sándornak és Szűcs Szilvia Mónikának Titanilla, Arnold Józsefnek é s
Mohácsi Katalinnak Ádám, Holik Jánosnak és Tisóczki Melindának Kristóf. Ritter Nándor Sándornak és Kovács Annamáriának Rafael Ádám, dr. Mészáros
Gábornak és Girch Nikolettának Dorka,
Valyuch Jánosnak és Tasnádi Judit Gabriellának Tamás, Varga Zoltánnak és Csikós Edinának Csaba Zoltán, Bodócsl
Sándornak és Benkő Krisztinának B a lázs, Tóth Tibor Imrének é s Mészáros
Editnek Flóra, Szekeres Jánosnak és Joó
Zsuzsannának Sarolta, H a l m á © ! Csabának é s Dicső Bernadett Máriának Adél,
Domonkos Sándornak és Németh Editnek Katica, Kallai Krisztiánnak és Pataki
Dóra Veronikának Lotti Kiara, Haraszti
Gábornak és Darabos Máriának Mihály,
Mészáros Gabrielnak é s Tóth Tímeának
Gábor, Tuska Árpád Lajosnak és Focht
Erika Róberténak Miklós János, Budai
Zsolt Józsefnek és Danó Tündének Xavér,
Bősi Istvánnak és Fedina Mónikának
Borbála, Nyerges Zoltán Antalnak és Király Anita Zsuzsannának Nikolasz Márk,
Lehóczky Zsoltnak é s Kerekes Márta
Andreának Rozi Ilona, Gyarmati Zsolt
Szabolcsnak és Kiss Judit Klárának Ákos
Endre, dr. Savanya Norbert Györgynek és
Bibarc Tündének Brúnó, Lázár Antal
Sándornak és Oltyán Szilviának Zsolt
Sándor, Kövesdi Imrének és Bosnyák
Boglárkának Zalán, Pásztor Zoltánnak és
Márton Erikának Bálint, Lajter Ferenc-

zsefné Molnár Ilona, Kormányos Ferencné
Kucsora Rozália, Simon István, Radács
Nándor, Kovács József, N a © Pálné Filó
Ágnes Ilona, Szabó Józsefné Tóth Piroska.
Gallai István Ferenc Mangó Erzsébet, Czene András, Mészáros Attila László, Kispál
Bála János, Steinmacher Imréné Búzás
Mária. Pataki Ferencné Csűri Mária, Fórra
Béláné Gyuris Klára, Rózsa Imre Balázs.
Lőrincz István Benedek. Mucsi László,
Gyovai Lajos. Arany László, Puskás Gyula,
Goda József, dr. Tápai Tekla Mária, Juhász
Mihály, Tandari Mihályné Szekeres Eszter,
Varga Pál, Vas Klára, Rabecz Alexandra,
Zsiga Jánosné Budai Ibolya Éva, Molnár
Zsigmondné Szabó Klára, Martus István,
Tippai László, Lukács Andrásné Szabó Anna, Juhász Antal, Török Ferenc, Juhász
Imre, Eipl József, Farkas Antalné Tóth Ilona, Molnár Antal Sándor, Németh Lajosné
Kőhegyi Mária, Juhász Gyuláné Szóráth
Erzsébet. Tánczos Sándor Jánosné Magda
Irén, Tóth Mátyás, Palya Gábor, Faragó
Sándorné Tasnádi Sára, Győri Sándor, Turiná Takács Zsuzsanna, Szabó István, Gár© á n József, dr. Csonka Ferenc, Dóda Sándor, Huszák Zoltánná Karácsonyi Julianna,
Hauk Mihályné Kökény Julianna, Gyuris
Kálmán, Pozsár Györ©, Kovács Ferenc,
Szekeres Istvánné Gyuris Mária, Szabó József, Farkas Ferenc, Ambrus Istvánné
Csurgó Julianna, Gagyi Sándorné Rácz
Valéria, Farkas-Csamangó Ferenc, Szécsi
Imre, Bartolf Józsefné Szegfű Klára,
Tivarosek Antalné Simonidesz Mária
Ilona, Kiss Melinda, Czirok Balázs Máté,
Kéri Jánosné Diószegi Judit, Pacher Julianna.

Sakkmentes beszélgetés a szegedi nagymesterrel

Lékó, a legsikeresebb fiatal

Léké Péter feleségével a Kárász utcán és a sikerlistán harmadik helyezett Polgár (udittal a sakkasztalnál.

Fotó: Miskolczi Róbert, Schmidt Andrea

A legsikeresebb magyar fiatalnak választotta a Magyar Hírlap által
felkért zsűri a szegedi Lékó Pétert. A Kramnyik elleni, világbajnoki
címért folytatott párharcra készülő nagymester tegnap lapunk
munkatársával ebédelt. Még a beszélgetés elején megállapodtak:
sakkról ezúttal nem esik szó.

jában nincs is naptárja. Találkozóit, programjait egyszerűen fejben tartja. És egy jó koncertet
szívesen beiktatna közéjük mondja. Egyszer, amikor Dubai
felé vitte már a gép, olvasta, hogy
másnap Alphaville-koncert lesz
Budapesten. így szalasztja el
kedvenc hírességeit egy híresség.

Mérni a mérhetetlent - ez a címe
a Magyar Hírlap kiadványát bevezető előszónak. Mégis van egy
első, akit az újság által felkért
zsűri a legsikeresebb magyar fiatalnak tart. Hogy ő különleges,
azt mindenki tudta, de egy sportolót eddig még nem mértek öszsze szociológussal és táncművésszel.

Szeged jegyében
Lékó Péter kétségtelenül a legjobb magyar sakkozó, de most
maga mögé utasította egész korosztályát. És nem csak ez az
egyetlen különlegessége. A fiatalok toplistáján nem budapesti lakosnak lenni szintén figyelemreméltó. Lékó pedig szegedi, vagy
inkább ó a „szegedi Lékó", ahogy
Németországban, második hazájában emlegetik.
Első hazájában a nyugalmat
szereti. Azt mondja, mindent
megtalál itt, amit kedvel: bowlingozik, moziba jár, teniszezik,
bringázik, kondizik - már ha van
rá ideje. Annyira szereti a pattogatott kukoricát - mondja nevetve az utcán -, hogy sokszor csak
emiatt beülnek feleségével, Szofival egy filmre. Sokan ismerik
törzshelyeit, és ha szembejön biciklivel a töltésen, akkor sem lepődnek meg.
Ö l t ö n y b e n jön a fotózásra, d e

bevallja, nem szereti. Kínosnak
érzi a p ó z o l á s t , de é h e s e n is türel-

mesen korzózik Szeged Belvárosában, fotóriporter kolléganőm
kérésére lazán és mosolyogva.
Puszit is ad Szofinak a vaku fényében, amikor arra van szükség.
Figyelem a járókelőket, mutogatnak-e, hogy „nézd, ott a I^ékó". De Szeged valóban nyugodt
város, az emberek tisztelettel tekintenek a fiatal nagymesterre,
legfeljebb diszkréten összesúgnak. Ugyanez a megbecsülés sugárzik a pincér minden mozdulatából, ahogy elé teszi a cukkinikrémlevest az elegáns belvárosi
étteremben.
Magyarország legsikeresebb fiatalja ugyanis tegnap krémlevest, lepényhalat és hozzá fóliás
burgonyát rendelt ebédre - jegyezhettem fel. Ezt még megismerheti a nyilvánosság, de hogy
mit eszik otthon, az már az ő kérésére titok. Mert ahogy személye egyre ismertebbé válik, egyre
szigorúbban kell arra ügyelnie,
hogy meglegyen maga körül az
az intim tér, ahová nem látnak
be kíváncsi szemek.

A megítélt cím
Kérdezem, mit szól ahhoz,
hogy ezzel az első hellyel, amit
kivételesen nem a sport világában szerzett, igazi sztárrá vált. Ez
más, mert kevesebb, mint eddigi
eredményei. Ezt a címet megítélték számára, nem pedig elnyerte,
így még inkább közéleti szemé-

lyiséggé vált. Nem érzi azonban
végzetesnek „sztárságát", azt
mondja, a sakk egyébként is
több, mint sport. Ha Dortmundban versenyen vesz részt, ott az
kulturális-közéleti programnak
számít. Külföldi ismertségével
pedig Magyarország kulturális
értékeit kívánja megismertetni mondja. Amolyan művész szerepbe kényszerül: sztár, mert ismerik, de nem ripacskodik, nem
szerepel fölöslegesen. Inkább
sakkozik. Ha kell, hajnalig. Minden újabb megnyitást olyan kiismerni, mintha professzor akarna
lenni valaki egy újabb, másik tudományterületen - vallja. Pedig
még a gimnáziumot sem fejezte
be. Nem volt rá ideje és szüksége
sem.

Útitárs lemezek
Sakkról most nem beszélünk.
Hobbijáról, a fociról és a teniszről sem. Kutyáról és macskáról
sem, mert nincs neki. Bár Szofi
szereti a kutyákat, de túl sokat
kell utazniuk ahhoz, hogy háziállatuk legyen. Abban is megegyezünk, az buta kérdés, hogy
milyen zenét szeret, de kijelenti,
több tucat lemezt visz magával
útjaira, így mégiscsak kiprovokálja, hogy megkérdezzem, milyen zenét szeret. Magyarország
legsikeresebb fiatalembere erre
azt válaszolja, a nyolcvanas évek
legsikeresebb bandáit hallgatja.
Olyan klasszikusokat, mint Tina
Turner, az Aerosmith, Bon Jovi,
az Alphaville vagy a Europe. De
egy koncertre sem jutott még el,
mert mindig más úticél állt a
naptárjában - írhatnám, de való-

A lepényhal esete
Az egész családja mozgékony
természetű, ő is jól viseli az állandó utazgatást. Másfél óra
alatt rutinosan összecsomagol,
bajban csak akkor van, amikor
kivételesen nyaralni mennek.
Akkor nem is tudja, mi kell a bőröndbe. Majd bevallja: van, amikor nincs kedve nekiindulni, pedig nyugodt, fegyelmezett, türelmes típus. És rendszerető.
- Talán mert szűz vagyok mondja nevetve, hiszen a szűz
jegyében születettek szeretik a
könyveket szépen sorbarakni a
polcon. Az evőeszközöket és a
szalvétát is szertartásos gondossággal rendezi el az éttermi asztalon.
Kihozzák a lepényhalat és a lehetséges világbajnok szel belőle
egy darabot. Ekkor távozunk, ő
bizonyára örömmel nyugtázza.
Azt mondja, volt már olyan,
hogy egy újságíró evés közben folyamatosan faggatta. Mostani kiegyensúlyozottságát elnézve valószínűleg akkor sem lehetett
nagyon dühös. Azt állítja, néha
azért nála is elszakad a cérna. Pedig az ő idegszálai bizonyítottan
más feszültségen izzanak, mint
„egyéb" halandóké.
M O L N Á R B. IMRE

Paál Istvánék nyomdokaiba lépő egyetemi színtársulat alakult a tanárképzőn

Az Elektrával indul a SZESZ
Gyurkó László Szerelmem,
Elektra című tragédiájával mutatkozik be pénteken este 7 órától az SZTE JGYTFK Tamási
Áron Klubjában a SZESZ, a Szegedi Egyetemi Színház. A Czene
Zoltán vezetésével alakult társulat Paál Istvánék nyomdokain
szeretne haladni.
A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején Paál István vezetésével országos hírű Egyetemi
Színpad működött Szegeden.
Hasonló társulat már két évtizede hiányzik a város kulturáhs palettájáról. Pedig szükség lenne
rá, hogy huszonévesek kifejezetten egyetemista célközönség számára hozzanak létre izgalmas
előadásokat - állítja Czene Zoltán magyar-művelödésszervezés
szakos főiskolai hallgató, a
SZESZ alapítója.
- Megpróbáltam színházimádó
társakat összegyűjteni magam
köré. Fiatalok színházát szeretnénk csinálni, ami hiánypótló

lenne Szegeden. Talán merész
döntés, hogy épp a rendszerváltás óta elfeledve élő Kossuth-díjas író, Gyurkó László Szerelmem, Elektra című drámáját választottuk nyitó darabnak. Két
vagy három szereplős színdarabot kerestem, de amikor elolvastam ezt a hatszereplős tragédiát,
rögtön beleszerettem, mert a szerelem, a politika és a hatalom
örökzöld témák. Gyurkó darabja
pedig elsősorban a hatalomról
szól. Nem egy konkrét diktátorról, hanem - legalábbis a mi értelmezésünkben - megpróbálja
felmutatni azokat a jegyeket,
amelyek az emberi civilizáció kialakulása óta jellemzőek a hatalmat birtoklókra.
Czene Zoltánék tudják, hogy a
szerzőt sokan támadták amiatt,
hogy a Kádár-rezsim idején Arcképvázlat történelmi háttérrel
címmel megírta az MSZMP KB
első titkárának idealizált életrajzát. A most 73 éves Gyurkó
László évek óta visszavonultan

Czene Zoltán, a társulat vezetője és a Gyurkó-darab rendezője.

Fotó: Miskolczi Róbert

és magányosan él gödi házában.
Amikor a szegedi fiatalok megkeresték, azt ígérte, ha az orvosai
megengedik, októberben ellátogat az egyik előadásukra. Örömmel fogadta a bemutató tervét,

olyannyira, hogy minden szerzői
jogdíjáról lemondott. Sikert kívánt és azt kérte, folytassák azt,
amit egykor Paál István és csapata kezdett el az egyetemen.
A tragédia két főszerepét,
Elektrát és Oresztészt lelkes
amatőrök játsszák. Kincses Kornélia és Kristó Sándor Czene
Zoltán évfolyamtársai a tanárképzőn. Boncz Ádám és Simó
Zsófi stúdiósok, velük már profi
színházi produkciókban is találkozhatott a szegedi közönség. Az
egyetemi hallgatói önkormányzat (EHÖK) 60 ezer forinttal támogatta a SZESZ első produkcióját. Ez a szóróanyagokra és a
legfontosabb költségekre volt
elegendő. A díszlet és a jelmez az
egyetemi színpados hagyományoknak megfelelően minimalista, szinte csak jelzéseket használnak. Az előadások ingyenesek, de egyszerre mindössze 60
főt tud befogadni a TÁK, ezért érdemes előre bejelentkezni.
HOLLÓSI ZSOLT

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
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A SZEGEDI JOÓB MÁRTON MEGTALÁLTA AZ IGAZIT ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN TÖLTI MÉZESHETEIT

Az aranylapátos a komoly kapcsolat híve
A világbajnok magyar férfi kenu négyes ifjú szegedi titánja,
ioób Márton május óta hűséges férj, rendkívüli elfoglaltsága
miatt ezekben a napokban tölti mézesheteit az Egyesült Arab
Emírségekben. A sikeres kenus álmaiban az olimpiai aranyak
mellett sok-sok gyermek szerepel.
- Az Egyesült
Államokban
rendezett
világbajnokságra
huszonegy évesen, a magyar
kajak-kenu válogatott
tagjaként kijutni, óriási lehetőség.
Újoncként aranyérmet
szerzett a férfi kenu
négyesben,
ezer méteren. Hogyan
jutott
be a csapatba?
- A Világkupákon elért jó
eredYnényeim alapján a szövetségi kapitány úgy gondolta, mindenképpen ott kell
lennem a világbajnokságon.
Az első válogatót egyesben
megnyertem Fürdők Gáborral szemben, a másodikon kikaptam. A szövetség és
az egyesület megállapodott,
hogy aki a szétlövést nyeri,
azaz kettőnk közül a gyorsabb, indulhat egyesben, a
másikunk a négyesbe fog bekerülni. A szétlövést Gábor
nyerte.
- Volt feszültség emiatt a
csapatban?
- Volt némi nézeteltérés, de
ez inkább a szövetségi kapitánydöntésének szólt. Később
azonban jó hangulatban tudtunk készülni. Gáborral nagyon jó a kapcsolatom, szurkoltam neki. Nem reális számára a kilencedik hely, ő ennél többet tud.
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- Hogyan érzi: megérték az
eddigi
áldozatok?
-Világversenyt nyerni: a dobogó tetején állva hallgatni a
magyar himnuszt, felejthetetlen élmény. Hazaérve láttuk,
hogy az emberek mennyire
örülnek a sikerünknek. Hihetetlen volt! Ezek a pillanatok
mindig erőt adnak ahhoz,
hogy az ember tudja folytatni.

Harry herceg
világot lát

FODRÁSZTANÁCSOK

Őszi hajvágás
hető meg. Jellemző az egyenes,
tiszta vonalak alkalmazása minden hajhossznál. A bubi hajformáknál az arcba nyesett, tincsezett technikákat alkalmazzuk,
így lágyabb, az arc vonalához
jobban illeszkedő frizurát kapunk. Nagyon kedveltek a rövid
hajak, de ezeknél a szálas, tincsezett formák és vastag frufruk,
vágási technikák jellemzők. A
tlncsezés, satírozás alkalmazáAz őszi hajvágásban minden for- sával hangsúlyosabbá és látváma- és frizuradivat megengedett. A nyosabbá tehetjük hajunkat.
ma használatos hajvágási techniEzek a technikák azért praktikukákban az egyenes vonalak, meré- sak és minden korosztálynak ajánszebb lépcsők, klasszikus bubifrilottak, mert az így készült frizurák
zurak, illetve a frufrukrövidebbés otthon is könnyedén és gyorsan elhosszabb változata népszerű. A fri- készíthetők. Rövid haj esetén
zura kiválasztásánál lényeges
mindössze tízperces szárítást igészempont, hogy hajunk formája
nyel. A gyors elkészítés érdekében
megfelelően illeszkedjen arcunkhoz. Egy jó vágással megjelenésünk is megnyeróbbé válhat, és
hajunkat is dúsabbá, lágyabbá és
kihívóbbá varázsolhatjuk.
A vágásnál mindenképpen figyelembe kell venni hajunk minőségét, ennek megfelelően válaszszuk ki új frizuránkat Ebben célszerű szakembertanácsát kikérni.
Napjaink frizuradivatjában a
hajtincsek rövidebb és hoszszabb, merészebb vágása figyel-

- Mit csinál, amikor
nem
edz és nincsenek
versenyek?
- A napi két edzés nagyon
sok időt és energiát igényel,
mellette tanulok. A Szegedi
Tudományegyetem
Élelmiszeripari Főiskolai Karán vállalkozó-menedzser
szakon
harmadéves vagyok. Sokat köszönhetek
a
tanároknak.
Többségük türelmes velem,
de ez nem azt jelenti, hogy
nekem nem kell megtanulnom az anyagot.
- Hogyan lazít?
- A feleségemmel sok programot szervezünk. Moziba és
étterembe járunk. Táncolni
is szeretünk, de a diszkó helyett inkább a baráti összejöveteleket, grillezéseket kedveljük.
- Korábban mennyire érezte, hogy a sport miatt vonzódnak önhöz a lányok?
- A lányok szemében előny,
ha valaki sportol, mert ez erős
jellemre utal, de én régebben
is a tartós kapcsolat híve voltam, nem akartam kalandokba bonyolódni. Tudatosan kerestem az igazit. Emiatt sok
kritika ért, de azt mondtam,
majd meglátjátok. Most úgy
érzem, az egyik álmom vált
valóra azzal, hogy Dóri a feleségem lett.
- Hogyan
találkoztak?
- A szüleink régen szomszédok voltak, úgyhogy már
kisiskolás korunk óta ismerjük
egymást. Egy baráti társaságban szórakoztunk, de csak két
éve fordult komolyabbra a do-

Harry brit herceg, miután sikeresen leérettségizett, megkezdi ún. „gap year"-jét, azaz
azt az évet, melyet a diákok tanulmányaikat megszakítva
- rendszerint utazással, a világ
bebarangolásával töltik.
A kellemesnek ígérkező év
eljöttét Harry és barátai egy kiadós kocsmázással ünnepelték
meg: a Chelsea-beli So bárban
találkoztak - mely jó ismerősük, Mark Dyer tulajdona
majd átvonultak a trendi
Purple éjszakai klubba. Harry
bátyja, Vilmos nem bírta a hajnalig tartó mulatozást, és 3/4
3-kor angolosan távozott, az
öccs azonban addig maradt,
amíg csak bírta.

érdemes használni különböző hajspray-ket, mint például tőemelő
habot, hajzselét, hajsimító gélt és
a hajszárítás előtti hajtejet Hajunk
tincseinek kiemeléséhez használhatunk hajfénykrémet (wax), hajolajat és hajlakkot. A tökéletes,
egyenes vonal eléréséhez ajánlatos a ma már nagyon kedvelt hajsimitó használata, mellyel hajunkat
különböző módon alakíthatjuk.
CSERHALMI MÁRTA
FODRÁSZ

Harry „edzi" magát.
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Joób Márton egyik nagy álma valóra vált: Dóri május óta a felesége.
log. Másfél éve kértem meg a
kezét és idén májusban házasodtunk össze.
- Nem volt
elhamarkodott
ez a döntés?
- Úgy gondolom, nem a kortól függ, hogy valaki mikor
találja meg az igazit. Vannak,
akik húszévesen érettek a házasságra, mások harminc körül sem. Tizenkilenc éves voltam, amikor megkértem Dóri
kezét. Most boldog férjnek
mondhatom magam és remélem, évtizedek múlva is így
fogom érezni.
- Úgy tudom, még a mézeshetek előtt állnak...

- így van, most nyílt lehetőségünk egy különleges helyre, az Egyesült Arab Emírségekbe utazni két hétre, így ott
töltjük a május óta egyre tolódó nászutunkat.
- Terveznek gyermeketa
közeljövőben?
- Nagyon családcentrikus
vagyok. Hatan vagyunk testvérek, ezért én is nagy családot szeretnék. Jövőre indul a
„project", egy-másfél év múlva
tervezzük az első gyereket.
- Van bármi, amitől tart?
- Most úgy érzem, mindenféle nehézséget le tudok
győzni az életben, mert a fe-
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leségem nagyon sok erőt ad.
Ugyanazok a problémák nálunk is megvannak, mint másoknál. Az összecsiszolódás
nem egyszerű dolog, de megbeszéltük, hogy nem fekszünk le addig aludni, amíg
feszültség van köztünk. Ez
bevált. Sokat segít mindkettőnknek, hogy hiszünk Istenben. A sikereink nagy részét
neki tulajdonítjuk. Talán más
szellemiségű
életet
élek,
mint a kortársaim legtöbbje,
pár év múlva azonban kiderül, hogy sikerül-e megvalósítanom a céljaimat.
MÁTÉ ERZSÉBET

Tanácsok
„Túlélési tanácsadást nyújt elvált férfiaknak a
háztartás vezetéséről egy internetes honlap
Portugáliában. „Cseréljen lepedőt hetente egyszer"; „Ne mossa együtt a sötét ruhákat a
fehérekkel"; „A fazekakat a tűzhely közelében
tárolja" - szólnak a segélyhonlap szentenciái.
Nem véletlen, hogy elsőként Portugáliában
született meg ilyen honlap: a portugál férfiak
általában a szüleiknél laknak egészen nősülésük napjáig, még akkor is, ha arra csak
harmincévesen kerül sor. Addig pedig rendszerint anyjuk vezeti körülöttük a háztartást.
Nősülés után aztán a portugál férfiak a hagyományos szerepek szerint „osztják szét" a
házimunkát: az a nők dolga. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint ez a tradicionális
munkamegosztás sokkal jellemzőbb Portugáliában, mint az Európai Unió más országaiban.
Csakhogy Portugáliában is megugrott a válások
száma, és férfiak ezrei kénytelenek szembesülni a vasaló és a konyha ellenséges viselkedésével.
Az új portálra tehát szükségük lehet az exférjeknek, hogy kitisztíthassák a makacs foltot,
vagy megtudják, mivel is kell a kádat kisúrolni.
Naponta több mint ezer látogatója van a honlapnak, amelyet június végén indítottak útjára.
Sokan kérnek abból a hírlevélből is, amely
postán egyenesen házhoz szállítja a tanácsokat. A honlap leglátogatottabb része a konyháról szóló fejezet, amely a mindennapokra, de
különleges alkalmakra szóló recepteket is kínál.
„Nem maradunk tanácstalanok a szépség és

egészség, valamint az egyedülálló férfiaknak
szóló szabadidős programok terén sem. Ezekkel rendszerint nem foglalkoznak a férfimagazinok, míg a nőknek szóló lapokban hosszú
oldalak szólnak ilyesmikről" - magyarázza Jorge Oliveira, az oldal szerkesztője. Tavaly 27 960
válást mondtak ki Portugáliában, az azt megelőző évinél 46,8 százalékkal többet, 1993 és
2002 között pedig 128 százalékkal nőtt a válások száma, így Portugáliában ma már minden ezer lakosra 2,7 válás jut, ami a legmagasabb arányok közé tartozik az Európai
Unióban.
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Sminkelt férfiak

Dívák diktálta őszi-téli divat

A sminkelés megszűnt a nők
kiváltsága lenni. Olaszországban az Unipro által közölt adatok szerint a férfiaknak szánt
kozmetikumok forgalma egy
év alatt 11 százalékkal nőtt.
MTI

Az európai országok közül
Olaszországban van a legnagyobb kereslet a férfiaknak
szánt kozmetikumok iránt. A
14 és 64 év közötti olasz férfiak
51 százaléka ápolja a bőrét. A
legtöbbet használt kozmetikumok az arctisztítók, alapozók, arcfestékek, körömlakkok
és szőrtelenítő krémek.
A sminkelő férfi modellje ma
a Real Madrid új szerzeménye,
Dávid Beckham, aki testét
szőrteleníti,
szemfestéket,
arcszínezőt használ és rózsaszínűre lakkozza a körmét. És
ha ő megteheti, miért ne tehetné meg a többi férfi?
De miért hódít e divat? tette fel a kérdést a Corriere
della Sera című olasz lap. Stefano Bettarini, a Sampdoria
futballistája szerint azért,
mert az utóbbi években a férfiak egy kicsit narcisztikusak
lettek. „A krémekről sem én,
sem a társaim nem mondunk
le. De a smink? Rendben van
egy estére a kifutóra, ezt én is
megtettem. Ám a mindennapokban... nem tudom".
A divatteremtő Christian
Saint Laurent úgy látja, hogy
a férfiak világában vége a
macho korszaknak. „A férfinak most tetszik, ha önmagával foglalkozhat".
Meglepő indoklást adott a
divat másik guruja, Jean-Paul
Gaultier, aki kezdeményezője
volt a „férfi-cicomának". A
smink arra szolgál - jelentette
ki, hogy erősítse a férfias jelleget.
Kisminkelt férfit látva ma
még sokan csodálkoznak vagy
meg is botránkoznak. Pedig a
jelenség a modern korban
sem új keletű. Carl Gustav
Mannerheim finn tábornokról
írta 1954-ben Indro Montanelli, hogy „csizmája mindig
kifogástalanul fényes volt és
körmei gondosan lakkozottak". A lap felidézi azt is, hogy
Bobby Solo milyen megrökönyödést váltott ki az 1964-es
San Remó-i fesztiválon, amikor kifestett szemmel és alapozóval alaposan bekenve
énekelte a szívhez szóló slágert, az Una lacrima sul visót.
De ezek az idők már elmúltak és ki tudja, a férfi tetszetősebb és szelídebb változatban talán hódítóbb is lesz.

A nosztalgia, az elegancia, a letűnt korok romantikája és a pozitív életérzés kap hangsúlyt az új
évezred ruházkodási divatjában. E szerint újra jó
lesz nőnek lenni és nőiesen öltözködni.
Marlene Dietrich férfiaktól pimaszul kölcsön vett,
mégis pikáns, nőies stílusa, Greta Garbó sikkes
újításai, s az elmúlt század rafináltan nőies irányzatai uralják ősztől a divat világát. Az új évezred
trendje tehát nem tudja és nem is akarja nélkülözni a letűnt korok stílusjegyeit: a fejlett technológia
biztosítja a magas minőségű alapanyagokat, míg a
sziluetteket a húszas-negyvenes évekből „vették
kölcsön" a tervezők. Ez a vegyítés meghatározza a
színeket, a kifejezési módokat - mondja Bajczár
Éva, a Magyar Divat Intézet textiltervező iparművésze, aki a nemrégiben zajlott Budapesti Nemzetközi Vásáron kalauzolta a szakmai és nagyközönséget a legújabb trendek erdejében. A Magyar
Divat Intézet a nemzetközi trendeknek megfelelően három téma köré - új elegancia, misztikus természet, sokszínű technológia - csoportosította a
divatirányzatokat.
RÓLUNK ÍRTÁK
A szerelem a nő éke, de
szemérem nélkül nincs rajta

veredése - vázolja Bajczár Éva, aki szerint ritkán
adódik ennyi lehetőség arra, hogy valóban nőiesen
öltözködjünk.
Az utca embere számára ezek az irányzatok
hordható, kényelmes stílust jelentenek. Az idei
ősz-tél mélyebb tónusú színei, s a fehér-fekete
verhetetlen duója változatlanul az eleganciával
egyenlő. A modern technológiai eljárással készült, ám hagyományos mintázatú, kézimunkát
idéző gyapjúszövetek reneszánszukat élik, a keleties stílus jegyében a nyers, vagy a fényes-finom selyem típusú anyagok hódítanak. A mintákat tekintve a norvég mintás kötött anyagok,
gyöngyház- vagy fényes felületek szintén az
őszi-téli szezon alapját alkotják, s dominálnak a
vastag garbó felett hordott ruhák a kontraszthatások, a matt és a csillogó felületek kombinációi,
s újból fénykorát éli a szmoking, immár a női ruhatárban.
A kiegészítőknél változatlanul sikkes maradt a
gyöngy, a csillogó strassz, a nagyasszonyos szőrme, a
finom paszományok és pazar zsinórok, valamint a
nosztalgikus, kézi varrás stílusát idéző bőr apróságok.
0 . K . K.

Otthonunk az őszben

semmi báj.
(Euripidész)
Mindenik asszony egy oltár! Egyik imádást kér, más
csupa áldozatot.

Az ősz szökteti a napfényt, ám kárpótlásul csodálatos színeket
varázsol a természetbe, ízeket az asztalokra - felkínálja, legyünk benne, vele otthon.

(Ponori Tewrewk Emil)

SUZUKI

Most akár 150 000 Ft kezdőrészlettel,
jövedelemigazolás nélkül Öné lehet
egy új Wagon R +

A képen felszereltebb modell látható!
Akciónk a készlet erejéig érvényes!
További feltételekről érdeklődjön szalonjainkban!
PÉCSKAI A U T Ó H Á Z KFT. S z e g e d , S á r o s i u . 1 1 / b .
Tel./fax: 62/493-369

Az „új elegancia" kategóriában a fehérített anyagok, a törékeny színtónusok, az árnyalt szürkék, a
finoman csillogó és fémes hatású színfelületek a
feketével kiegészítve a klasszikus elegáns öltözködés alapszíneit adják - mondja Bajczár Éva. E kategória a fémes hatású vászonszövetekből, az opálos fényű brokátból, a damasztból, az organzából,
a szaténból és a nyers selyemszövetekből alkot. E
csoportban divatosak a romantikus blúzok, a kabátok felső része szmokinghatású, s változatlanul
kedvelt a kimonó.
A „misztikus természet" kategóriában újdonság a
sárgás és barnás árnyalatok nagyon mély, sötét
színekkel való kiegészítése. A szöveteknél a finom
flanel és a mohair, és a sajnos igen drága kasmír
dívik, csakúgy, mint a virágminták, a barokk ornamentikák a szőrmeutánzatok. A ruhák vékonyka
pánttal, pulóver vagy nadrág felett hordva érvényesülnek, míg a kötött anyagú dresszek garbónyakkal készülnek.
A „sokszínű technológia" kategóriában a természet
és a technológia összhangja az alap: a mély sötétzöldek, barnák és feketével kiegészített élénk
színek uralkodnak. Fontos kombinációs elem az
áttetszőség, a matt és a fényes-fémes felületek ke-

Lopja magát a nap az őszi
órákból, reggel és késő este
be-belehel a hűvös, a nyitott
ablakokon, kívántatja, bárcsak
melegebb lenne kicsit a lakás.
Ügyes, érzékeny nőknek nem
kunszt olyan miliőt teremteni,
amiben a család úgy érzi, otthon van az őszben. Némi leleményességgel felhasználva a
természet őszi színeit, formáit, ízeit, illatait, s lecserélve
néhány textíliát, a lakás a borzongósabb napokon is meleg-

érzetú otthon lehet. Az ősz
színei meleg tónusúak, nem
véletlenül lett ennek az évszaknak irodalmi jelzője az
„aranyló". Akárha tékozló
aranyműves szórná kincseit,
pompázik mindenfelé körülöttünk leveleken a sárga, a
rőt, a rozsdás, az óarany. S
persze a narancsos árnyalatok, meg a pirosak, a barnák a
terméseken, mohás zöldek az
ágakon, és piros bogyók a
cserjéken. Mind-mind „vigyél
be"-színek - otthonunkat feldobók, melegséget sugárzók.
Kéredzkednek az ablakokba, a
párnákra, a terítőkre, a védőhuzatokra is, itf az ideje,
hogy a lakásban textíliát váltsunk.
S az ősz színei ne csak a
textilekről sugározzanak nekünk melegséget, de a dekorációból is. Kerüljön a sok mutatós bogyóból, levélből, ágból, a színkavalkádból a vá-
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zákba, készüljenek belőlük
asztali díszek. Az ősz jellegzetes kerti virágai mellé az
erdők-mezők ékeit is vigyük
be dekorációnak, testet-lelket
melengetőnek. Fantasztikus
kompozíciókat lehet összerakni érdekes alakú ágakból,
zörgősödő levelekből, szárított virágokból, bogyókból,
magvakból, termésekből. Különlegesek a boróka hamvaskékből majd feketére váltó bogyói, s az illata. Egészen extra a
fafojtó élénksárga toktermése
a kárminpiros magvakkal, és
télig „eláll". ízletes (savanykás) is, nemcsak szép a som

piros termése, és a közismert
csipkebogyó. Apró bogyóival
pompáskodik a madárbirs,
meg a skarlátpiros madárberkenye. Hozzájuk asztali díszbe
természetes módon kínálkozik a gesztenye, a dió, a makk,
a toboz, a mogyoró.
Tegyük az ősz ajándékait tálcákra a konyhában, az étkezőben, a nappaliban - alma,
szőlő, körte, naspolya, dió,
mogyoró „vegyes tálban", levélszalvétán -, s nassoljunk
belőlük. ízeikben ott a napfényé is, és átmelegíteni képesek. Akárcsak a borongós
estéken családi körben szürcsölt csipkebogyótea. Vagy a
testesebb illatok (például a fahéj) párologtatása, illetve a
nyáridéző narancs vagy citromillat. - S persze a szabadból behozott, a lakásban igényeinek megfelelő helyre állított citromfa, leander, begónia, pálmafélék. A télikertkedvelők az ősz kincseivel jól sáfárkodva különlegesen szép
miliőket teremthetnek ezekben a hetekben. Legyen otthon az őszben!
SZABÓ MAGDOLNA
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MEGKERDEZTÜK A SZENTESI OLVASOT

Megépül-e 2006-igazM5-ös i

CSIZMADIA ERNŐ
rokkantnyugdíjas:
- Meg kellene épülnie. Remélem, Magyarország miniszterelnöke nem állít valótlanságokat,
ugyanis nagyon fontos lenne az
itt élő embereknek az autópálya
további építése. Ha a határig
nem is, de Szegedig biztos elérhet az M5-ös 2006-ra.

H0R0SZK0P
Q É * KOS: Pihenjen minél többet. Ne
!
vigyen semmit túlzásba, sem a
mozgást, sportolást, sem a járkálást a
különféle összejövetelekre. Könnyen kimerülhet, mert nincs soha ideje feltöltődni.
^ • j t BIKA: Nem tudta volna összeL ^ H ! egyeztetni családi programját munkahelyi kötelezettségeivel, ezért inkább teljesen lemondta. Családtagjai elkeseredettek, és nem értik, miért hanyagolja el őket.
QfÉ

IKREK: Nem szereti az unalmas
¡dolgokat. Mindig változatosságra
van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát. Állandóan kalandokat kerget, izgalmakra vágyik. Nem könnyű önnel együtt
élni.
RÁK: Mostanában néhány csúf
bétát űzött önnel a sors. Ne hadakozzon, ne rendezzen visszavágót! Legyen
türelmes, ügyes és talpraesett. Sikeres és
jelentős változtatásokra lesz képes.
OROSZLÁN: Ez a hét kedvező
• * ^ l l e s z a párkapcsolatok szempontjából. Szerelmével kisebb viták adódhatnak, de ez hamar elsimul és elmélyítheti
kapcsolatukat. A hét végén meglepő híreket kaphat.
n ^ L SZŰZ: Szerelem: népes látogató^ S j sereg lepi el a házát, így a saját
dolgaira, partnerére egyetlen perce sem jut.
Hivatás: a régi módszer, hogy lyukat beszél
a másik hasába, most ismét beválik.
MÉRLEG: Nem kell válogatás nélIkül minden munkát elvállalnia.
Főnökei türelmetlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy ön állja a szavát. A legnagyobb
hiba, amit most elkövethet, a felelőtlen
ígérgetés.

%

SKORPIÓ: Ha a mai napon nem
kap választ kérdéseire munkahelyén, akkor jelentse be távozását. Nem kell
tudniuk arról, hogy önnek már van lehetősége egy másik megoldásra, kényszerítse
őket meghátrálásra.
I NYILAS: Többet aggódik mostanában a kelleténél, pedig a félelmei
alaptalanok. Szerencsére azonban ezek csak
addig tartanak, amíg hozzá nem lát a megoldáshoz. Lehet, hogy céljait módosítani kell.

• BAK: Foglya a messzeségnek, a táZMk voli tájaknak. Az idegen környezet,
régmúlt idők kultúrái, hagyományai pezsdítik, ugyanakkor meg is nyugtatják. Igényes
utazó, a hátizsákturizmust nem kedveli.
j VÍZÖNTŐ: Minden érdekli, ami kö[ ^ • i r ü l ö t t e történik. Vidám, élettel telített. Érzéseit megosztja másokkal és ezért
szeretik, igénylik társaságát Döntéseit nem
a véletlenre bízza.
J HALAK: Ne avatkozzon bele mások
1 P B H problémáiba. Mindamellett, hogy
nem tud segíteni, tanácsaival csak ronthat
a helyzeten. Van önnek elegendő gondja,
foglalkozzon többet azzal.

GARGYAN ZOLTÁN
gépkocsivezető:
- Szerintem nem. A megyében
hiába szorgalmazzuk, ha az állam nem tesz eleget az ügy érdekében. Politikai kérdést csinálnak egy olyan dologból, ami a
gazdaság mozgatórugója lehetne.
Egyébként is, ha akarták volna,
már rég kész lenne az autópálya.
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SZABÓ ÁGNES
tanuló:
- Szerintem meg. Az állam jóindulatán múlik az autópályák fejlesztése. A mostanában létrejövő
érdekérvényesítő szervezetek csupán a figyelmet tudják felhívni a
probléma fontosságára, érdemben azonban csak a mindenkori
politikai hatalom tud segíteni.

SZECSIANTALNE
fodrász:
- Csupán reménykedni tudok. Az
állam és az M5-öst üzemeltető
AKA Rt. egyaránt felelős a mostanra kialakult helyzetért. Az irreális
árak eltérítik a autósokat, pedig az
itteni termelőknek is fontos lenne,
hogy jó minőségű úton, gyorsan és
olcsón szállítsák az árujukat.

Kedves Olvasóink1 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.

BUSZSOFOR
Bakacsi László panaszolta, hogy
a 76-os buszon utazott felesége,
három hónapos gyermekükkel.
A vezető a bérletet követelte,
ezért nem tudott a hölgy időben
leülni. A sofőr pedig erre nem
volt tekintettel, sőt olyan lendülettel indította a büszt, hogy a
fiatalasszony elesett. Szerencsére nem történt nagyobb baj és
akadt egy kedves fiatalember is,
aki segített feleségének a felállásban. Olvasónk mégis felelőtlennek és veszélyesnek tartja az
ilyen sofőrök tevékenységét.

PANNON GSM
TTTVT A élvonal.
z

KUBEKHAZA
B. R . felháborodva telefonált Kübekházáról. Olvasónk azt kifogásolta, hogy a gyerekeket is belevonják a pohtikai játszmákba. A községben ugyanis gyerekek terjesztik
azt a bizonyos „kék" kiadványt.
BAJAI ÚT
Zúzott kővel szórták be a bajai
utat Domaszéknél. Nagyon rongálja az autókat a felcsapódó kavics, jelezte H. I.
RAKPART
Most, amikor már kevés a turistabusz a rakparton, nagyobb parkolóhelyet lehetne biztosítani a
személygépkocsiknak, véb a
20/206-978l-es telefonról érkezett SMS küldője.

Elhunyt a vásárhelyi mester
A vásárhelyi Lusztig Imre neve több generáció óta
sokunk számára egyet jelentett a fénykép fogalmával. A fényképész mesterséggel „véletlenül" került kapcsolatba, amikor iparostanoncnak szegődött az akkor és azóta méltán híres Plohn József
fotográfus Andrássy úti „Fényképészeti és festészeti műintézet"-ébe. A szakma iránti érdeklődése
és kivételes tehetsége mestere keze alatt korán
megmutatkozott. Később mint felszabadult iparos, mestervizsgát tett és megnyitotta első saját
műtermét Szeremlei utcai házukban, majd
1957-ben a jelenlegi helyén. Kálvin téri ódon műtermében évtizedeken át megfordult a város apraja-nagyja, hogy a mester kamerája elé ülve megörökíttesse vele élete egy-egy fontos mozzanatát.
De nemcsak fényképész műterem volt ez, hanem a béke, a szellem és a szeretet kis szigete is.
Sokan betérhettünk hozzá, mint barátok, volt is-

kolatársak, ismerősök, szomszédok egy vidám
kis szakmai, baráti beszélgetésre, vigasztaló szóra, bátorításra. Sokoldalú, szerény, szakmáját
szerető és azt messze túlhaladó műveltségű és
bölcsességű ember volt. Azt vallotta: „Soha nem
azt kerestem az emberekben ami elválaszt tőlük,
hanem azt, ami közös, összeköt velük." Egész
életében becsülettel, korát meghazudtoló fiatalos
lendülettel dolgozott családjáért és Vásárhely polgáraiért. Az utolsó időkben már nem tudott megküzdeni a szervezetén elhatalmasodó betegséggel, melyet mindvégig méltósággal viselt. Szeptember 9-én kialudt élete lámpása, s vele együtt
egy kiváló ember, egy nagy múltú szakma utolsó
hírnöke távozott közülünk.
Emléked fájó szívvel megőrizzük, szeretett
mesterünk,"Imre bácsi.
SZALAI MIKLÓS

POSTABONTAS

Megépül-e
2006
az

végéig

MS-ös?

Következő

kérdésünk:

Hallott-e
Lékó P é t e r r ő l ?
Küldje e l v á l a s z á t
•
•
N E M
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
IWVN
•
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS szárrtízása normál tanfaxerint történi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

Sikeres Phare-CBC-konferencia
A Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi Kar Növényélettani Tanszéke és a temesvári „Bánát" Agrártudományi Egyetem közös Phare-CBC
(Csongrád megyében egyedüli)
programjának
záróeseményei
történtek az elmúlt napokban,
melynek folytatása Temesváron
lesz szeptember 25-27-én.
A konferencián a régió rendkívül
értékes zöldségfajainak génforrá-

Mára kérdeztük: \

sait gyűjtötték be (mintegy 300 táj fajtát), és stressz-élettani, szárazság-stressz ellenállóság szerinti,
valamint molekuláris genetikai
analízisét végezték el. A konferencián jelen volt a „Bánát" Agrártudományi Egyetem Kertészeti Karának dékánja több mint 20 munkatársával és PhD-hallgatóikkal, a
Phare regionális képviselői, valamint prof. dr. Yael Avissar Fulbright ösztöndíjas (USA) professzor

Összefogást a csongrádi kórház

asszony, aki az említett Növényélettani Tanszéket választotta hat
hónapos terminusa színhelyéül.
A konferencia egy- sikeres regionális együttműködés alapján
valósult meg, amely a környezetvédelem és a fenntartható mezőgazdaság szempontjából is értékes és hasznos rendezvény volt.
DR. ERDEI LÁSZLÓ
TANSZÉKVEZETŐ
EGYETEMI TANÁR

érdekében!i

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SZAKAL JUDIT SZILVIA
Szeptember 23., 14 óra 50 perc, 3700 g.
Sz.: Szani Marianna és Szakái Ferenc (Hódmezővásárhely).

HOFFMANN BARBARA ÁGNES
Szeptember 23., 17 óra 28 perc, 1980 g.
Sz.: Galambos Ilona és dr. Hoffmann Zoltán
(Szeged).

NAGY VIOLETTA MILLA
Szeptember 24., 1 óra 50 perc, 3220 g. Sz.:
Kujber Erika és N a © Szabolcs (Kistelek).

egykor. Talán még ő is elpirul ennyi igazságtalanság

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett ©erekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az e©éb
sebészeti ©ermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

Kövér Károlynak - a Postabontásban megjelent írásait olvasva
- sajátos észjárása lehet, mert
az igazmondáshoz rögtön az
egyszerre lépés igénye ugrik elő
emlékezetében. Ez a reflexió vélhetően a 30-as évek közepétől
eredően fejlődött nála a mai
szintig. Közben valószínű, hogy
az igazmondás igényéhez csatlakozhatott az igazodás szükségessége is. Lehet, hogy ennek
felismerésére is oktatta tanítványait. Mára azonban azt is éreznie, sőt tudnia kellene, hogy a
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társadalom nem a labdarúgópályák esetenkénti
hangulata
alapján határozza el fejlődésének, haladásának irányát. Az
ott elhangzott „igazságok" szónokai gyakran - nemcsak a lelátókon, hanem közterületen is károkozók, vandál megnyilvánulásukkal többekben félelmet,
iszonyatot keltenek. (Nem csak
az ön meghatározása szerinti kisebbség tagjai között.) Az általuk skandált szöveg „igazsága" a
mocskolódás, a trágárság, a brutalitás felfokozott változatai.

Ennek az „igazságnak" szószólója épeszű ember nem lehet!
Kövér Károly netán úgy gondolja, hogy a feszültségek szításával,
a gyűlöletkeltés eszközeivel, a folyamatos békétlenkedéssel, az
erőszak és rombolás „eredményeivel" büszkélkedve azt feltétlen igaznak deklarálva lépjünk az
európai közösség mérlegére?
Nem! Ezt tisztességes magyar
ember nem gondolhatja, de nem
is sugallhatja.
ID. TARJÁNYI GYÖRGY,
SZEGED

Szeptember 23., 15 óra 50 perc, 4140 g.
Sz.: Gulyás Ágnes és Tatár Attila (Mindszent).

NAGY NÓRA
Szeptember 24., 6 óra 45 perc, 3590 g. Sz.:
Laskai Nóra és Na© Károly (Hódmezővásárhely).

Szeptember 23., 11 óra, 3600 g. Sz.: Balázs
Ivett és Bálé József (Makó).

gyakran kell pótágyakat beállítani. Bokrostól Bak-

Álljunk meg „két szóra

;

TATÁR ATTILA

MAKÓ

KOMLÓS SZONJA

CS. É., CSONGRÁD

VÁSÁRHELY

Szeptember 24., 4 óra 55 perc, 3520 g. Sz.:
Szlavati Andrea és Eperjesi Zsolt (Szeged).

egyik leggazdaságosabban fenntartható részlege
volt, tehát gazdaságilag is stabil, sőt sok millió forint „hasznot" hozott!
Ezzel szemben évek óta hallunk az intézmény ellen indított támadásokról, átszervezésről, visszaminősítésről, ágyszámleépítésről, megvonásokról,
sőt bezárásról. Érthetetlen ez az eljárás mind a beteggel, mind az itt dolgozókkal, mind a várossal
szemben! Alapvetően fontos, óriási értéket képvisel ez az intézménye Csongrádnak. Az itt élőknek
és a környékbelieknek egyaránt szüksége van erre.
Már régóta regionális összefogást kellett volna elindítani!
Az épületből kilépve, a bejárati árkád felett Justitiának, az igazság istennőjének állítottak szobrot
láttán.

Sz.: Gyuris Mónika és Tóth Nándor (Szeged).

EPERJESI JÁZMIN

Évtizedek óta szinte minden évben a csongrádi kórház II. sz. belosztályán rendszeresen megfordultam
mint beteglátogató. Idei tapasztalataim arra indítanak, hogy leírjam a látottakat.
Első pillanatban feltűnik, hogy a korábbiakhoz
képest mennyivel kevesebben dolgoznak az osztályon. Az itt maradtak emberfeletti erőfeszítéssel
igyekeznek helytállni a betegágyak mellett. Mi történik itt valójában, s miért jutott ez az intézmény
ilyen tragikus hfelyzetbe? Tanakodunk és aggódunk
egyre jobban, betegek és hozzátartozók egyaránt.
Akinek betegsége engedte, ragaszkodott ahhoz,
hogy ide kerüljön, nem kívánkozott sem Szentesre,
sem máshová. Itt szinte mindig telt ház van, tudjuk, hogy szinte 100%-os az ágykihasználtság, sőt
sig közel 30 ezer embert lát el az intézmény. Fejleszteni kellene, hiszen a Szentesi Területi Kórház

www.delmagyar.hu

Szeptember 24 , 9 óra 5 perc, 3960 g. Sz.:
Horváth Ágnes Éva és Komlós Zsolt (Kisszállás).

MAJOR SZABOLCS
Szeptember 23., 21 óra 3 perc, 2810 g. Sz.:
Salka Helga és Major Emő (Al©ő)

TÓTH NÁNDOR

BÁLÓ BALÁZS BRÚNÓ
KISS FANNI
Szeptember 23., 13 óra 30 perc, 3800 g.
Sz.: Rakity Judit és Kiss János (Makó).

KÁDÁR PETRA
Szeptember 24.. 5 óra. 2450 g. Sz.: Böngyrk
Éva Zsuzsanna és Kádár László (Makó).

Gratulálunk!

Szeptember 23., 23 óra 59 perc, 3250 g.

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:

474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4

s. o. s.

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

LELKISEGÉLY
SZOLGÁLAT-VÁSÁRHELYEN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 v a © 104.

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

•
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AKTUÁLIS*

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Az este fél 8 órai, És Rómeó és Júlia
című előadás Rudolf Péter betegsége
miatt elmarad.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Amerikai Pite - Az esküvő.
Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este fél 8 óra:
Apokalipszis most - rendezői
változat. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra és este fél 9 óra: A
Magdolna nővérek. Színes angol
film; du. negyed 7 óra: A Szent
Lőrinc folyó lazacai. Színes magyar
film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. Terminátor 3:
15.15, 17.45, 20 óra. A Karib-tenger
kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra.
Mmdenóó: 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra. Doktor Szöszi 2: 13.45, 15.30,
17.30, 19.45 óra. Tomb Rider2: 15,
17.15, 19.30 óra. Oviapu: 14.45, 17,
19.15 óra.
Amerikai Pite 3: 14, 16, 18, 20 óra.
Segítség hal lettem: 14.30, 16.30,
18.30 óra. Rettegés háza: 14.15,
16.15, 20.30 óra. Miről álmodik a
lány: 18.15 óra. Az igazság órája:
20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Oviapu.
Színes, m. b. amerikai film;
este 8 óra: Császárok klubja.
Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Hajó a vége. Színes
amerikai vígjáték; este 8 óra:
Azonosság. Színes amerikai
horrorfilm.
SZEGVÁR
Este 7 óra: Robbanásig feltöltve.
Színes amerikai film.

KOZELET

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 5 órakor: Szegedi Művész Klub a
Rókusi Művelődési Házban
(Kossuth L. sgt. 53.):
Liebmann Béla fotóművész
tárlatának megnyitója. Bevezetőt
mond: Tandi Lajos újságíró. A
Szegedi Szépírás est keretében
Történeti alkotmányunk sorsa
címmel, dr. Ruszoly József SzentGyörgyi-díjas professzorral Polner
Zoltán költő beszélget.

KONCERT

SZEGED
A JATE-klubban este 9 órakor:
Pál Utcai Fiúk (PUF) - utolsó
szegedi koncert;
este fél 11 órakor:
Student-est, újdonságok
nosztalgiával. Házigazda: Varga B.
László, a kisteremben nosztalgjabuli
Molnár Lajossal.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt
Lőrinczy Judit amatőr festő
kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 28-áig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10-tői 18 óráig.
A Fidesz-MPSZ Szabad Tér kiállító
termében (Victor Hugó u. 5.)
megnyílt:
dt Csiky László Guinness-rekorder
szobrász, dr. Udvardy Csaba
festőművész és TÓN1Ó
karikaturista munkáiból a kiállítás.
Megtekinthető október 12-éig
hétköznapokon 10-től 17 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ
B galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
a 45 éves Lajos Sándor fotóklub
kiálh'tása. Megtekinthető október
10-éig, hétköznap 10-tól 18 óráig.
A MÉH Rt -ben (Bocskai u. 8.|
megnyílt Siflis Géza
íestő-fafaragómúvész kiálh'tása.
Megtekinthető szeptember 26-áig,
hétköznap 8-tól 17 óráig.
A várban (Stefánia) megnyílt
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén címmel, régészeti
leletek a madarasi szarmata

temetöböl (Bács-Kiskun megye)
címmel a kiállítás. Megtekinthető
november 2-áig, naponta 10-től 17
óráig, (hétfőn szünnap).
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
AKass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekintheti")
szeptember 28-áig, hétfő kivételével,
naponta 10-től 18 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-től du. 6 óráig.
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető szeptember
30-áig, az étterem teljes nyitva
tartási ideje alatt, reggel 6-tól 24
óráig.
A Pick Szalámi és szegedi
paprikamúzeum (Felső Tisza part
10.)

keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
VÁSÁRHELY
Tbrnyai János Múzeum - 4.
Kerámia Szimpózium; Szkíták régészeti kiállítás. Állandó kiállítás:
az újkor és a rézkor művészete,
Hódmezővásárhely művészete, Kiss
Lajos emlékszoba. Nyitva: 10-től 17,
kedden 10-től 15 óráig, hétfőn
szünnap.
A kopáncsi tanyamúzeum állandó
kiállítása - élet a tanyán. Nyitva: 13tól 17 óráig.

OTP MAXIMA

Idővel
w

m

m

•

•

meg jobb lesz
Jövedelmező
Versenyképes hozamú befektetés
egy évnél hosszabb időtávra.
Biztonságos
A befektetések döntően
állampapírokban kamatoznak.
Rugalmas
Nincs lekötési idő, bármikor
megvásárolható és visszaváltható.

rntv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
9.00 Riporter kerestetik 10.05 Boldogság, gyere haza! (ism.) 11.00 A
sas és a félhold között - Tatárok
lengyel földön Francia kultúrtörténeti dokumentumfilm (ism.) |16]
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Cook kapitány Angol- ausztrál
kalandfilmsorozat, 8. (ism.) |16]
14.05 Slovenski Útrinki Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 14.30
Együtt Velünk élő kisebbségek
15.00 Szószóló Balázs Géza és
Grétsy László anyanyelvi műsora
15.30 Szórakoztató percek A próbaper 15.50 Androméda Amerikai scifi sorozat, 21 Szeplőtelen szupergyerek (ism.| [16| 16.35 Dallas
Ámerikai tévéfilmsorozat, 120. Az
év balesete 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor [16]
17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv nyaralója (ism.|
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 12.
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
A megoldások show-ja (16]
21.10 Pénz, pénz, pénz
Amerikai tévéfilmsorozat,
4. Viharfelhők |16(
22.00 Csütörtök este
Benne: Híradó
22.30 Keleti kapuk Oroszország,
lí/1. A Panoráma
különkiadása 116(
23.00 Heti menü
Terítéken a kultúra.
Mélykúti Ilona műsora
23.30 Mifune utolsó dala
Dán film] 18[
1.10 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix Mozimagazin (ism.| [12| 6.30 fó 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, 17. 10.30
Teleshop 11.25 Bébilesen Amerikai
vígjátéksorozat |12| 11.55 Játszd újra az életed! Amerikai filmsorozat,
8. Kölcsönös tévedés |12] 12.45
Mindenki mosolyogjon Olasz film
(12] 14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie - Majom a
családban Német családi kalandfilmsorozat, 30. Lore, a vaddisznó
16.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 175. 16.30 (akupcsek Közéleti talkshow |12| 17.30 Betty, a
csúnya lány Kolumbiai filmsorozat,
156. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja [12|
19.45 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 15.
A mumus [12]
20.45 Állati viselkedés
22.30 Jó estét, Magyarország!
23.15 Páran párban
Angol vígjátéksorozat, 21.
A lány, akinek egy szíve
van [16]
23.45 TbtalCar (ism.)
0.15 Veled is megtörténhet:
A h i t erejével

Amerikai filmdráma
2.00 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) [12]
2.40 Vers éjfél után
K L U B
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, 10. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.05 Antenna Euroatlanti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm
15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 A hét
mesterlövész Amerikai westernsorozat. Szekérkaraván, 2. 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A szembesítőshow |12] 17.25
Mónika - A kibeszélőshow |12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin |12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
2171-2172.
21.00 Esti showder
Fábry Sándorral [12]
22.45 Az utca törvénye
Amerikai akciófilm-sorozat,
4. A cél szentesíti
az eszközt [12]
23.35 Találkozások - este
Sztármagazin 112]
23.45 Híradó - Késő esti kiadás
23.50 Sportklub

0.05 Stella Moziklub
Mozimagazin [ 12]
0.35 Michael Hayes
Amerikai filmsorozat, 21.
Odaadás [12]
1.30 .hu Multimédia-magazin
• 1.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]
DUNA
TF.IJCVÍZIÓ
5.30 Gazdakör 5.50-8.00Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Anziksz 8.30 Műsorismertetés 8.35 Anziksz 8.50 Közép-európai magazin 9.20 A Fekete Villám
visszatér Amerikai játékfilm 11.00
A „Nemzeti Klub" 11.40 Hungarorama 11.50 Hírek, déli harangszó,
műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör 12.30 Cimboránk Európa
13.00 Egy magyar nábob Magyar játékfilm 14.35 Veszendő végeken
15.25 Az új édenkert 15.55 Equator
Klub 16.25 Öt órai zene 16.30 Ingatlaninfó 16.40 Kalendárium
18.00 Híradó, sport, meteorológia
18.15 Rádzsásztán, a maharadzsák
országa
19.00 Euroszkóp
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Tízezer nap
Magyar játékfilm
22.15 Miért? Kérdések
a köeéletről
22.45 12 év Angol játékfilm
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.10
Karosszék Magyar játékfilm 2.30
Dél csillaga Magyar dokumentumfilm 3.15 A népművészet örökösei
Magyar népdalok és néptáncok 3.40
Oklevelek, diplomák 4.05 Emlékképek - Régi híradók 4.30 Klipsz
Könnyűzenei műsor 5.00 Euroszkóp EU-integrációs magazin

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panoráma (16) 9.35 Premier 10.00 Záróra 11.00 Fogadóóra Oktatási magazin 11.30 Montenegró Útifilm
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
55. 12.50 Önök kérték! Kívánságműsor 13.40 PoliTour Világjárómozaik 14.05 Kárpáti krónika
14.20 Nemzeti értékeink Az egri
vár 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 21. 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Ritmikus
gimnasztika vb. Egyéni döntők.
Közvetítés a Budapest Sportarénából
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
21.30 Tárcatükör
22.25 Telesport Ritmikus
gimnasztika vb.
23.00 Záróra
0.00 A hazudós Lengyel film 1.40
Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral Ablak-publikus 2.30 Szószóló
Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 2.55 Századfordító
magyarok Csontváry Kosztka Tivadar 3.50 Telesport Ritmikus gimnasztika vb. Egyéni döntők

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.| 7.00 TISZTA-KÉP
(ism.) 7.30 Estelő (ism.) 8.30 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: oklevéltan (h| 15.30 Vásárlási
műsorablak (h) 16.00 Az Európai
Unió és a munka világa, 11. rész (h)
16.30 Dokumentum Műhely: a
marslakók legendája (h| 17.00 Pénzháló - országismereti játék (élő) (h)
17.30 Kimba. Rajzfilm (h) 18.00
UNI-JÓ - az európai tanács II, 9. rész
(h) 18.05 Klipp 18.15 Szerencsy fel!
Rajzfilmsorozat 18.30 Lélektől lélekig
19.00 Híradó 19.30 Biztonsági zóna.
Hírmagazin (h) 20.00 Estelő 21.00
Poirot: veszedelem a romházban, 2.
rész. Angol krimi 22.00 Híradó (ism.l
22.30 Képújság

22.30-18.40 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.30 Városi Tv Szeged műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel
tv. ajánló 21.30 Tudomány Egyetem
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz és
a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli Krónika 6.30 Dél-Alföldi
Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM954^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza] 10.00 Száraz Ferenc
12.00 R88 Szieszta 14.00 Bende
Gábor 15.00 Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00 Közélet (Zoltán Csaba)
22.00 Éjszakai zenemix
vlt-*
ilTVínNt
Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus (ajuventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vis MariannGenscher 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-3030
30-244 és 44-22-44 20.00 EuroExpress: Dénes Tamás 22.00
Inteam

Rádié7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: Balástyai falunap
Vendégek: Újvári László Balástya
polgármestere, Magyar Mihályné jegyző, Szendra Eva művelődésszervező, Túriné Török Ilona falunapszervező 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 18.15 Full extra
20.15 SMS kívánságműsor,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig
zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
20.45 Szupermozi:

|V

m

Fsz.: Arnand Assante, Karén
Allén, holly Hunter

«ÁKMinuMuo
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45
Szemközt (ism.) 8.00 Képmutatók
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Körűt 22.00 Szegedi hírek (ism.)

M * M
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 12. rész 6.30 Nyitott

VÁSÁRHEY
I1 VÁROSI TELVaiÓ
16.00 Vásárhelyi Magazin (Csütörtöki adás ism.) 17.00 fecsegő tipegők.
Rajzfilm 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00
Híradó 20.15 nap kérdése 20.20 Nagyrozsdási eset. Film 22.00 Híradó 22.15
Nap kérdése 22.20 Szüts Tamás szobrász kiállítása 23.00 Expedíció. Természetfilm 0.00 Képújság

Állati viselkedés
amerikai vígjáték

Iftf

kV

világ: oklevéltan... 7.00 A labdarúgó
mérkőzés (ism.) 8.00 Híradó 8.30
Kimba 9.00 Itthon otthon van 9.30
Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 12. rész 10.00 Testszépítés, tornázzon Bíró Icával 10.30 Az
Európai Unió és a munka világa,-10.
rész 11.00 Kimba. Rajzfilmsorozat
11.30 Vásárlási müsorablak 12.00
Képújság 17.00 Pénzháló 17.30
Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak
18.15 Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat
18.30 XIII. Művésztelep összefoglaló
19.00 Híradó, Kalendárium 19.30
Biztonsági zóna. Hírmagazin 20.00
Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 12. rész 20.30 Nyitott Világ: oklevéltan... 21.00 Poirot: Veszedelem a romházban, 2 rész 22.00
Egészség-környezet hírek 22.30 Az
Európai Unió és a munka világa, 11
rész 23.00 Dokumentum Műhely: a
Marslakók legendája 23.30 Vásárlási
műsorablak 24.00 Képújság

•

Mark zeneszerző-csellista, és
nagyon nem szereti, ha majmot
csinálnak belőle. Alex, a pszichológusnő csimpánzokkal végez kísérleteket. Kedvencét,
Michaelt az önálló szóalkotásra unitja. A tanítvány eredményei minden várakozást felülmúlnak. Marknak viszont váratlanul komoly kommunikációs
problémái támadnak feleségével. (12]

•
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1

1

Albérletet kínál

2

Á l l á s t kei-es

3

Állást kínál

4

Autó

S

Bútor

6

Egészségügy

7

Egyéb

8

ElefctronUu, muszzki cikkek

9

Elveszett

10

• BÚTORIPARI kft felvesz
asztalost és bútorösszeállításra asztalosipari betanított
munkást Lehet kezdő is. Algyö, Korsó u. 3., 6-15 óráig. 30/219-2957 és 30/9432847. (25292112)

Építőanyag
Földterület

12

Gazdit keres

13

Gépjárművezető-képzés

14

Hagyaték

15

Haszonjármű

16

Könyv

17

Közlemény

16

Magánház

19

Növény

20

Oktatást vállal

NONSTOP

21

Panellakás

22

Pénz, értékpapír

23

Régiségek

24

Szakképzés

25

Számítástechnika

26

Szolgáltatás

27

Tanfolyam

28

Téglaépítésü lakás

29

Termény, tskonnány

30

Üzlethelyiség

M EURÓPA egyik legnagyobb modell-, művész- és
rendezvényügynöksége keresi különböző területek
művészeit,
hoszteszeket,
modelleket, személyi kísérőket kortól függetlenül. 62/
407-994 (25069612)
M INGATLANKÖZVETÍTŐ,
forgalmazó, értékbecslő, és
társasházkezelö.
valamin)
emelt szintű szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző
OKJ szakképzést indít a
Krúdy Oktatási Központ.
Tel.: 1-266-1067, 30-9518061,
06-30-434-1350,
www.krudy.org. (25191600)
M MÉLYÉPÍTŐ cég gyakorlattal rendelkező helyszíni
művezető részére lelvétell
hirdet. Feltétel: középvezetői
szintű végzettség. Érdeklődni: 62/489-281, 489-267.
vagy 70/31-91-631, Szeged (25291992)
és angol tanárokat keres nyelviskola. Tel.:
06-30/322-11-65. Püspökladány (25292110)

Albérletet kínál

TELEFONOS

• VAGYONŐRÖKET keresünk
felvételre szegedi
munkahelyre
Vállalkozói
engedély
nem hátrány.
Érdeklődni: 8-15-ig. 30/
585-8211. (25292273)

értékesítési gyakorlattal, s
Tel.: 06-62/597-034, jjj
06-30/525-1798.
8

M ÉLELMISZERBOLTBA
fiatal, gyakorlott, szakképzett, leinformálható eladót
keresünk.
62/409-059.
(Szeged). (25292262)

Újszegeden, >11. az algyői
úton lévő kertészetünkbe
keresünk
FŐFOGLALKOZÁSÚ
DOLGOZÓKAT
paradicsomtermesztésre
és gcrberakultúrába,
továbbá
Újszegedre keresünk
VÍZVEZETÉKSZERELŐT.
a

.

Érdeklődni:
06-.10/9-6X0-977,
de. X-10 óra között.

M ÜZLETKÖTŐ munkatársakat keresek Csongrád
megyében. Jó kommunikációs készséggel, biztosítási
gyakorlattal,
internetbarál
hozzáállással, gépkocsival,
mobiltelefonnal és vállalkozói igazolvánnyal. Fizetés:
160.000 Ft-tól Jelentkezés:
06-30/515-3949.
vagy
digitec@tiszanet.hu (25291971)

|
8

S2egeden, Tesco Áruházban

.

működő Pannon GSM
szaküzletünkbe
értékesítési gyakorlattal és
számítógépes ismerettel
rendefcező

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

ÜZLETVEZETŐT
(M0923)

ÉRTÉKESÍTŐT

M VALUTAPÉNZTÁROST
alapiokú nyelvvizsgával felveszünk.
70/3800-210.
Szeged. (25292620)

(M0924)
keresünk.
Fényképes önéletrajzát a
referenciaszám feltüntetésével
az alábbi címre várjuk:
7633 Pécs. Szigeti üt 55/1.
karrier@millertelecom.hu
m i i i f a i

M JÓ megjelenésű, önállóan
dolgozni tudó. becsületes
lányt veszek fel a Kártyavár
Sörözöbe Vásárhely. Makói
út 10 06-30/467-77-87
(25292231)
Gratulálunk
S/.II l.ETÉSNA POT

Ördöz

l3tvár>-

..at^

Szegedre! (volt domaszéki
Születésnapod

elérkezett,

szívvel küldünk ftmró
73.

lakos)
hálás

üdvözletet.

születésnapodra

szívünk azt kívánja: szálljon Rád
az égnek az összes áldása!
Testvérünket

köszöntjük:

nővére, huga, sógorai és Laci

Holdig
születésnapot
Mórahalomra,
RAI/X1H
ISTVÁNNÉNAK
boldog szülelésnapot
kívánnak: lányai,
veje.
unokái
'és unokaveje

70

aolt __
születésnapot
CSIVINEK,
Csongrád megye legjobb
játékvezetőjének
születésnapja alkalmából
nagyon sok boldogságot
kíván!
Családja: Edina,
kislánya Adrienn

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

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

4

M ALFA Romeo 1.6i piros,
1992-es, sok extrával, olcsón eladó. 62/496-045,
Szeged. (25292264)
M EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér. 62-541-410(24887927)
M FORD Mondeo TDi kombi. 1997-es, klímás. 20/3131-570, Szeged. (25292336)
M NISSAN Suny 1.4SLX újszerű állapotban, sérülésmentesen. kevés km-rel eladó 62/283-197, Szatymaz.
(25291910)

5

1 1 Földterület

Autó

I É o j j
VASAK 2 0 - 4 0 0
MÉRETRE VÁGVA IS I

S62/541-770
MAROSDCKftJMPER
6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

Bútor

M ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24888000)
M ANTIK bútorok, régiségek, tollnemüt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116. Szeged (24887713)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, városhoz közel 1,8
ha, 80 AK értékű szántó eladó.
06-20/464-42-50.
(25292071)

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.
Megrendelhető telefonon: cv
62/271-407

8

1

Elektronika

1 2 Gazdit keres
M A SZABADKAI út elején,
a Fodor József Iskolánál tatált, 4-5 éves, fajtatiszta
drótszőrü német vizsla kan
kutyus befogadó gazdit keres a Tappancsnál. Érd.:
06-70/241-64-60. (25292324)
M FOGADJA örökbe a Tappancstól Gyönyörűt, aki
szófogadó, nagyon kedves,
szeretetre méltó, 1,5 éves,
fekete szuka kutyus. Érd.:
06-70/380-22-86. (25292325)
M FOGADJA őrökbe a Tappancstól Csinit, aki kis testű,
nagyon. jámbor, szeretetre
méltó, 1,5 év körüli, fehér
fekete-barna foltos szuka
kutyus. Érd.: 06-70/380-2286. (25292326)
M FOGADJA örökbe a Tappancstól Tinát, aki kis testű,
barátságos. 1-2 év körüli,
fehér fekete toltos kislány
kutyus Érd.: 06-70/380-2286.(25292327)

1 9 Növény
• OSZLOPOS tuják,
gömbtuják, díszfák és botanikai ritkaságok széles választéka. Egyes növények
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18., 62-427-991. Nyitva
egész nap. vasárnap délig
(24988288)

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

• SZEGED, Kemes utcai. II. H PÉKSÉGBE szakképzett
emeleti, 2 szoba, hallos, női-férfi péket felveszek.
bútorozott panellakás hos. 20-9-580-151.
(Szeged).
szú távra kiadó. 30.000 Ft + (25191797)
rezsi + kaució. Érd.: 06-201
M SZAKKÉPZETT hideg- M TOLLFELVÁSÁRLÁS
415-51-06 (25292463)
burkolókat alkalmaznék 30/ Tescóval szemben. Sze233-4494, Szeged. (25292238) ged, Rókusi 25. 62—4892 Állást keres
603. (24887798)
M SZOLÁRIUMÜZLETÚNK
• 20 éves. vörös hajú lány BE fiatal, megbízható hölhoszteszmunkát keres 20/ gyet keresünk felvételre.
323-3626, Szeged. (25292107) Jelentkezni fényképes önéKonyhabútor
• KÖZÉPKORÚ hölgy 4-6 letrajzzal, személyesen lehel
Stúdió
pénteken
10
és
12
óra
köórában munkát keres. 06zött,
a
Plazában
a
Solisun
70/257-0493. (25292137)
®
BOSCH
Stúdióban, az üzletvezetőnél. (25292351)
3 Állást kínál
ÜZLETKÖTŐT KERES
kisteleki mezőgazdasági
gépkereskedés

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

M BÁDOGOST felveszek
06-30-915-2674 (Szeged).
(25292217)

11

1

M BELVÁROSI, melegkonyhás étierem konyhai kisegítőt keres. Tel.: 62/550-627,
Szeged. (25292212)

• KÉSZPÉNZÉRT VASARO
LÜNK könyveket, magánkönyvtárat, könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (25292140)

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

2 0 Oktatást vállal
M MATEMATIKAKORREPE
TÁLÁS, érettségire, felvételire felkészítés középiskolásoknak, 06-30/341-9632.
(25191630)

1 7 Közlemény
A Démász Rt.
Hódmezővásárhelyi
Üzemeltetés Vezetősége
értesíti a fogyasztóit
és a lakosságot, hogy
2003. szeptember
26-án,
Hódmezővásárhely,
az Észak-Nyárfa u.
sarkon épült 20 kV-os
leágazást, transzformátorállomást és a
hozzá tartozó 0,4 kV-os
hálózatot véglegesen
FESZÜLTSÉG ALÁ
HELYEZI.
rongálása életveszélyes
és tilos!

M MATEMATIKA TANÁRNŐ
általános, középiskolásokat
korrepetál, felzárkóztat, felkészít: 62-498-127, 06-20373-9946.
(Szeged).
(25292166)

21

Panellakás

M KERESZTTÖLTÉS u I
nyugdíjasházban
garzon
bérleti joga nyugdíjas részére átadó. Ár.: 2.800 000
Ft-ért Szeged 06-30/39978-97. (25090235)
H SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, 2 szobás, II. emeleti, erkélyes, járólapos, parkettás, szép lakás négyszintes, cseréptetös házban
8,3 M Ft-ért eladó Érd.:
06-20/468-10-86. (25292222)

10
• J j T a p p ^

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely
építéséhez
is

hozzájárul
10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
11998004-06289010-10000001

2 4 Szakképzés

m

IPARI KS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

Az alábbi tanfolyamokat
indítja:
> A B('-eladó
(+ pénztárgépkezelő)
• dajka
• kereskedő-boltvezető
• kiadványszerkesztő
• nőiruha-készítő
' reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
1
számítógép-kezelő
(-használó)
' virágkötő

M ÉRTESÍTJÜK a Tisztelt
Lakosságot, hogy Szegeden, a Damjanich utca 24 , 2 2 Pénz, értékpapír
Csongrádi sgt 47., Jósika
* VALUTAVÁLTÁS *
utca 39. számoknál lefekteA LEGKEDVEZŐBB ÁB FOLYAMOM
tett erősáramú földkábeleNávAl. Kárász II. 8 0620/321-44»
1 3 Gépjárművezető-képzés ket, telepített elosztószekré9 Elveszett
nyeket, berendezéseket A
Felvilágosítás, jelentkezés:
M CSILLAG AUTÓSISKOLA DÉMÁSZ Rt. feszültség alá 2 3 Régiségek
6722 Szeged,
Szeged, Londoni krt. 10. helyezi. Érintésük tilos és
2003.09.22-én. hétfőn,
életveszélyes! (25292186)
Tisza L krt. 83. III. em.
M ANTIK BÚTOROK, FEST
62-426-433. (24887970)
8.30 órakor Szegeden,
Tel.: 62/555-595,
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
a Mérey utcában
30/2-697-692.
M KOVÁCS Autósiskola.
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
18j
Magánház
fekete aktatáska,
Szeged, Bihari 29 62/492e-mail: ikok@vneLhu
könyvek vétele, teljes habenne .Dell Latrtude*
682 OKÉV: 06-0122-03. M APATFALVAN Széchenyi gyatékok
felszámolása
tanúsítvány száma: 06-00174)2
SIEMENS
(25191549)
fekete laptop
u. 183., háromszobás, gáz- azonnali készpénzfizetésszámítógép.
b e é p í t h e t ő
fűtéses családi ház eladó. sel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
62/475-365. (25090697)
A gép orvosi műszer része, |
IpMIOK
E
E
E
S
B
B
H
Körút Antikvárium és Rék é s z ü l é k e k |
csak speciális mérésre s
oz-aeiaa?
M BEFEKTETŐINKNEK giségkereskedés 62-315alkalmas.
M HAGYATÉKOK, AHTIK eladó ingatlanokat keresünk
322, 30-9558-979. (24888011)
akciója!
Őszi tanfolyamok
Kérem a becsületes megtalálót BÚTOROK, FESTMÉHYEK, garanciával. 06-1/238-04illó jutalomért jelentkezzen a RÉGISÉGEK vásárlása 74. (25190788)
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
• Virágkötő
M ANTIK bútorok, régisékészpénzért Körút Régi06-30/286-0164
62/542-470
gek, órák, festmények, apségkereskedés
62-315- • HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
telefonszámon!
•Kéz-és
lábápoló,
róbb kiegészítők nagy vá322, 06-30-9558-979. Sze- Nyúl u. 7. ház eladó 06-20/ lasztékban kaphatók. Hód464-42-50. (25292065)
ged (24888010)
műkörömépítő
mezővásárhely, Szent István
M KEDDEN délelőtt, az OBI
6 Egészségügy
Áruház környékén elveszett M HAGYATÉKOT felszámo- M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, tér. Dáni u. 2. 62/222-671,
• Dajka
M KÓSTOLÁSSAL, vásár- egy Peugeot 206-os kalap- lok, antik bútorokat, min- Csomorkány u. 64 ház 30/346-1459. (25089857)
06-20/464-42-50.
lással előadás: orgon vízről, tartója. Jutalmazom a meg- denféle régiséget, tollnemüt eladó
• Lakberendező
M RÉGISÉGEK vétele, Szecsírákról. Szentes, Kluzál G. találót: 62/472-592, 06-20/ a legmagasabban vásá- (25292070)
u 12-18. ebédlője Szept. 338-9898, Szeged. (25292595) rolok, azonnal fizetek! Vi- • KÉTLAKÁSOS lársasház ged, József Attila sgt. 29.
• Reklámgrafikai •
62-310-614, 10-17 óráig.
27-én, 9-12-ig. (25292203)
dékre is díjtalanul kimegyek. mindkét tele, egyben vagy (23976952)
számítógépes
Károlyi!
06-62-216-324, külön is eladó, kétszer 60
M PIKKELYSÖMÖR legha1 0 Építőanyag
nm,
kétszer
17,8
millióért.
30-383-7116,
Szeged.
•
RÉGISÉGKERESKEDÉS.
asszisztens
tékonyabb kezelése gyógyRáadás egy udvari lakás 50 Károlyi legmagasabb áron
(24887715)
központban!
62/431-422
Támogatás,
részletfizetés,
nm.
Pince,
padlás,
udvar,
T
E
R
R
A
K
O
T
T
A
vásárol antik bútorokat, le(Szeged). (25090600)
szerszámoskamra. Garázs- het romos is. Festményeket,
adókedvezmény!
1
5
Haszonjármű
Csempecentrum
bejáró
nincs.
Szeged, porcelánokat, órákat, tollLengyel u„ Tel.: 30/92-82- nemüt. teljes hagyatékot.
Szeged, Bérkert u. 129.
CMrtatásI Központ
M 2 személyes Kress, 2 570. (25292191)
6724 Szugud, Rigé u. 24/D.
Azonnali fizetés, vidékre is
Tel: 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5
tengelyes lószállító utánfutó
Telefon: 426-567, 425-596
jó műszaki állapotban, mű- M ÓCSÁN kúria 50 éves. díjtalan kiszállás! 06-62szakira felkészítve. Irányár: 400 négyszögöles, kétge- 216-324, 06-30-383-7116,
M OLTOTT mész, cement,
530 000 Érdeklődni: 06-30/ nerációs ház 30 000 000-érl Szeged. (24887657)
homok, kerítésoszlop, sóder,
9285-003
(25292290)
eladó. Parkosított, csatorFRISS ELŐ PONTY hullámpala, járdalap stb.
na, víz, gáz bevezetve 06kapható. STUXI TELEP 621 7 Közlemény
670 Ft/kg áron
20-9422-070. (25191081)
471-882, 06-20/3345-171,
1 6 Könyv
a FEHÉRTÓI
Szeged. (25089710)
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
• HASZHALTKOHYV FEL
HIRDETÉSFELVÉTEL
HALGAZDASÁGNÁL
J/NEI Üzemvezetősége értesíti a fogyasztó• SÓDERDEPÓ. Sóder, VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAHÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
minden pénteken és
marosi, bánya- és termö- GYATÉKOK, MAGÁH
it és a lakosságot, hogy hálózatépíVárosi szerkesztőség:
szombaton K-14 óra között.
homok szállítása 3 köbmé- KÖNYVTÁRAK VÉTELE
tési munkák miatt áramszünet lesz
Szegifi
u.
1-3.
A halakat térítés ellenében
tertől. Törmelék-, földel- KÉSZPÉNZÉRT. Körút An2003. október 9-én, 8 órától 16 óráig Hódmezővásárlel/fax: 62/241905
szállítás, földmunkák. Hét- tikvárium Szeged, 62-315megtisztítjuk, filézzük.
Hirdetés: 62/242 419
hely, Dobó Katalin u. 1. számtól 53. számig, 2. számtól
tonnás IFA autódaru bé- 322 (24888009)
Érdeklődni lehet
?
relhető
62-484-133,
6232.
számig, Határ u. 7. számtól 21. számig, 16/a száma 62-461-444-es
|
467-724,
munkanapokon,
tól 20/a számig, Észak u. 108. számtól 152. számig, 95.
telefonszámon.
"
6 Egészségügy
Szeged (24887644)
számtól 139. számig, valamint
2003. október 9-én, 8 órától 9 óráig és 14 órától 16 óráS P R A N Z sérvkötők,
ig Damjanich u. 169. számtól 197. számig, 176. szám3 Állást kínál
h a s k ö t ő k t b - t á m o g a t á s s a l is ( 6 0 ) !
tól 202. számig, Gyöngy u. 1. számtól 15. számig, 2.
HA SÉRVE VAN, FORDUUON A SPRANZ NÉMET CÉGHEZ, számtól 40. számig, Gorkij u. 34., 36. szám, Orgona u.
Szegedi székhelyű nagykereskedelmi cég
AMELY 80 ÉVI SPECIALISTÁJA LÁGYÉK-, HERI1-2. számtól 14. számig, Agyag u. 36. számtól 42. száÉS HASI SÉRVEK ELLÁTÁSÁNAK!
munkatársat keres B E S Z E R Z Ő munkakörbe.
mig, 43. számtól 57. számig, Munkás u. 1. számtól 11.
Egyedi
méretre
készül!
Tökéletes
védelem
minden
sérvre!
Elvárások:
Információ (levéicím): Spraoz KEL. Pitskorosjenó. Fó úl 3. 2097
számig, 2. számtól 12. számig. Juhász M. u. 41/a szám• külkereskedelmi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség
telytax: 06-26-336-122 és 26-336-322. E-mai spran, LttYömaédatanpt hu „
tól 59. számig, 42. számtól 52. számig, Jókai u. 118.
• középfokú C típusú angolnyelv-tudás
• Word, Excel felhasználói szintű ismerete
számtól 216. számig, 139. számtól 245. számig. Akácr ZS. 4» Ailtii
cviávUá, 17.0VX tÄ.OO*.
Feladatok:
Kristály Paéilu, Szeged, Jéxsri A. tgi. 4.
fa u. 1-2. számtól 12. számig, Ábrái Károly u. 41. számr 26. ás október HL, páuUfc. HOO-13JC,
• nemzetközi és belföldi partnerekkel való telefonos és
tól 49. számig, 42. számtól 54. számig, Nefelejcs u. vé, Sieve E. o. 42.
személyes kapcsolattartás
gig, valamint Jókai u. 181. Kincses telepi ABC.
|
• készletszint optimalizálása
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.
• megrendelések leadása
S
Gépjárművezető-képzés
Amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés, teljesítményarányos juttatások.
Fényképes önéletrajzokat legkésőbb 2003. szeptember 30-ig
EU-konform
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi Üzemeltetés
várjuk az ildikoviszmeg(a)mortons.hu e-mail címre.
Közúti közlekedési szaktanfolyamok szervezése
Vezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
Jó úton jár, ha hozzánk talál! Kapcsoljon rá!
2003. szeptember 26-án
Fuvaros és buszos VALLALKOZOK részére
4 Autó
- belföldi árufuvarozó VALLALKOZOK 2003.09.30., 15.00
véglegesen feszültség alá helyezi
Járművezetői állásvállaláshoz GÉPKOCSIVEZETŐK részére
Hódmezővásárhelyen, a Batidai út mellett épült
6 7 2 4 Szeged,
- belföldi árufuvarozó-autómentö l
Kardostanya és a Szentesi úton a Verébház leágazás
A CAR
Kossuth L. sgt. 4 5 .
-belföldi autóbusz-vezető
J2003.10.20., 8.00
mellett épült Szűcstanya megnevezésű
Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . w w w . r e n t a c e r . s z e g e d . h u
nemzetközi árutuvarozó és autóbusz-vezető 2003.10. 01., 15.00
transzformátorállomásokat és a hozzájuk tartozó
Oktatási információk beszerezhetők:
ŐSZI-TÉLI AKCIÓ
20 kV-os és 0,4 kV-os hálózatokat.
Victoria Autósiskola Szeged, Kossuth L. sgt. 29., fszt. iroda
„
Józsa János tanfolyamvezetőnél k„ sz„ cs.: 8-12, személyesen "
— 3 0 % a személygépkocsik bérleti díjából.
A BERENDEZÉS ÉRINTÉSE, RONGÁLÁSA s
Telefon: 62-552-005-4. Rádiótelefon: 06-70/218-8642 bármikor. §
M MŰSZAKI cikkek felvásárlása. "BÉTA" Szeged,
Szilágyi u. 2., 62/424-175.
(25191835)
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KEDVEZMÉNYEK, RÉSZLETFIZETÉS,
IGÉNY SZERINTI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK.

O

ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

I

m

Számítástechnika
SzámHáaép helyszíni
javítása 0 - 1 4 óráig.

PrsiruiiMiln síimen, igény siennli tűmül.
nj ütatréizekkíl HÍYÁSM HÁZHOZ MEGTÍt

06-10/510-6439.
• SZÁMÍTÓGÉP, MONI
TOR , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567.
Szeged.
(24988260)

Szolgáltatás
• DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24887787)

HÓRUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
„„ mindennap
Tel/fox: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058
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M AKCIÓS járda-, kapubejáró-aszfaltozás. 06-30/
468-4984. (25090707)
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24887800)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577, 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (24887792)

M SZABADKÉZI és SZÁMI
TÓGÉPES látványtervezés,
makettépítés, építészet, belsőépítészeti és egyéb munkákhoz e tér műhely Kft.
06-30/249-34-91.
ejer_muhely@tiszanet.hu,
www.tiszanethu/e_ter_muhely (25292003)
M ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged, Te-

réz u. 42. Tel.: 62/425-555.
(24989347)

M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. Szeged. (25292075)
M LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak szállítása. belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 30-6304690. (Szeged) (24989011)
M REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny. harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62-401 318, 62-555-796,
06-30-271-9697. (24887849)

HIRDETŐINK!

, ezért

feltüntetései, amely
(a helységnév)

A z apróhirdetések t a r t a l m á é r t
a kiadó nem vállal felelősséget!

Gyászközlemények

M ANGOL nyelvtanfolyamok
a Sterling House-nál, szeptember 22-től és 27-től!
www.sterlinghouse.hu.
Tájékoztatás és időpontegyeztetés:
62-424-766,
30-359-33-39.
(Szeged).
Tanúsítási s/ám: 07-0041-02

(25191828)

- Pü. és számviteli ügyintéző

M ANGOL/NÉMET, beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
kezdőtől felsőfokig, vizsgáztatással. Bábel Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2. 62^137-

OKJ

52 3432 04

- Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
Vizsgakedve/ményekkel
OKJ 54 3436 04
- Minőségbizt. feiülvizsg.
és L OKJ 53 5401 05
- Th- ügyintéző
§
OKJ 52 3435 05
- Tb. szakelőadó
3
OKJ 54 3435 04
Valamennyi képzésre saját
vizsgáztatási jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami
díj iO%-a az. adóból
visszaigényelhető!
A. sz.: 0036
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged. Mércy u. 6/B.
Tel.: 62-420-652,
481-060

perfekt

522. (25191720)

M 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)

M SZÁMÍTÁSTECHNIKATANFOLYAMOK a Merlin
Stúdiónál! 350 Ft/óra. Érd.:
62-424-314, 30/907-3654.
06-0220-02. (25191830)

HIRDETESFELVETEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1.,
Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212.
9-17 óra.

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható

Téglaépítésü lakás
M BELVÁROSBAN Szent
István tér 2. sz. allatti, ÚJ,
EXKLUZÍV TÁRSASHÁZBAN jó fekvésű, II. emeleti,
80 nm-es lakás 90%-os
készültségben eladó, garázs is eladó. 20/9460-083

ZÖLD
számon
tehetik meg.

(25291920)

06-80/821-821

M KISKONDOROZSMAI
összkomfortos 2 szintes
nyaraló (víz, villany) + másik
szerényebb nyaraló (víz,
villany) eladó, garzonlakás
érdekel.
62/440-949,
Szeged. (25292367)

a 466-847-es fővonalon.

Üzlethelyiség
Hódmezővásárhelyen
ipari telepből s
11400 nm
,_
8
közművesített.
szilárd burkolatú teriilet
a rajta lévő 717 nm
felépítménnyel

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

M HEAVYTEX Ipari Park Iroda házban 13-1800 m!
irodák bérelhetők, illetve
különálló albetétként megvásárolhatók vagy lízingelhetek. Tel.:
06-30-2740573,
indotek@indotek.hu
(24887868)

Szombatonként

M KÉTSZOBÁS, második
emeleti lakás eladó. 06-20/
531-2541 Makó. (25292295)

M BELVÁROSBAN Szent
István tér 2. sz. allatti, ÚJ,
EXKLUZÍV TÁRSASHÁZBAN földszinti, 35 nm-es
üzlet kulcsrakészen eladó.
20/9460-083. (25291916)

M MÉRET utcában 26 nmes irodahelyiség kiadó. 20/
9470-135. Szeged. (25292331)
M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BELVÁROS, Hódi P. utcai,
üvegkirakatos, 112 nm-es
üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Bemutatóterem, ügyfélszolgálati iroda céljára
06-70/318-82-13. (25090248)
M SZEGED, Csongrádi sgti. 79 nm-es üzlethelyiség
tulajdonjoga eladó. Klímával,
riasztóval felszerelt. Érd.:
06-30-257-55-55 délután.
(25292310)

ELADÓ.

Termény, t a k a r m á n y
M TAVASZI ÁRPA. hereszéna. függesztett vetőgép
eladó. 63/311-921. (25291939)

Az Ingái Un és a Jármű
rovatokban javasolfuk
az IRÁNYÁR
feltüntetéséi.

M . 62/241-170.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MEGEMLEKEZES

GYÁSZHÍR
SZEGED

Ködként tovatűntek ők
is, a kéklő csillagok,
melyek egykor rám
mosolyogták
a derűt meg a bánatot.

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapa,
SZABÓ FERENC
52 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 26-án, 11 órakor lesz a
Mórahalmi temetőben. Előtte
gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család,
Földeák és Mórahalom

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MUHI MIKLÓS
50 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án, 16 órakor
lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. BADO LASZLO

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÓTH ZOLTÁN
fogtechnikus
életének 81. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 29-én, 13 órakor lesz
a református temetőben.
Gyászoló családja

A

gyászoló c s a l á d

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
BENCSIK NORBERTET
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
025292055
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk,
ÖZV MÉSZÁROS
FERENCNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a II. kórház
intenzív osztály dolgozóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV SÜLI ANDRÁSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek. Külön köszönetet mondunk a II. kórház onkológiai osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló Minyó
025191352
és Farkas család

halálának 20. évfordulójára.
Szerető testvérei és családjai

„Az élet, melyet a sors kijelölt számodra, nagyon rövid lett.
Hiányod bennünket mindig nagyon éget.
Rád gondolunk mindig, kik szerettünk téged.
Utánad azóta is fájó könnyet ejtünk,
Amíg élünk, Téged soha el nem feledünk."
Drága szerettünk,
IMOLYA ZSOLT
tragikus elvesztésének 5. évfordulójára emlékezve az őt gyászoló
025191845
édesanyja és testvére
Ha elveszítesz egy drága jó Édesanyát, csak
akkor tudod meg, a hiánya mennyire fáj.
Fájó szívvel emlékezünk
a legdrágább Édesanyára, nagymamára,
CSEH JÁNOSNÉ
NÁDUDVARI LÍDIA
halálának 1. évfordulójára.
025191343
Szerető lánya:
Marika és családja

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. lel.: 62/252-515 Berg

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MIHÁLY LAJOS,
Hódmezővásárhely, Damjanich
104. (volt peperei) lakos 81 éves
korában elhunyt. Temetése 2003.
szeptember 26-án, 9 órakor lesz
a katolikus temetőben.
025292537
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Megfordulok, de merre menjek, hiszen Te
nem vagy már sehol. Soha már meg nem lellek, és mégis mindig itt leszel valahol.
Megemlékezés
KISS MÁTÉ GYÖRGYNÉ
VARGA JUSZTINA
halálának 1. évfordulóján.
Férjed, gyermekeid

t

„Akartam élni, betegséget
legyőzni, veletek tovább
maradni. Még éltél, nagyon szerettünk, érted
mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy
dolog szolgál vigaszul. Csillagként ragyogsz felettünk, akkor is
vigyázva minden lépésünk. ígérjük, míg élünk, Rád emlékezünk."
BÁRKÁNYI MÁRTON
halálának 2. évfordulójára:
025292554
gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Mély fájdalommal tudatjuk, hpgy
drága szerettünk,
MOLNÁR FERENC,
Hódmezővásárhely, Halász u. 19.
szám alatti lakás 93 éves korában
csendesen elhunyt. Temetése
szeptember 26-án, 13 órakor a
katolikus temetőben lesz.
Gyászoló gondviselői,
Erzsi és Imre
Q2529248Q

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
GÁRGYAN ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
IFJ. PÉTER MIKLÓS,
mártélyi lakos hosszú betegség
után, 44 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztató
szeptember 26-án, 14 órakor lesz
a Mártélyi temetőben.
025292433
Gyászoló család

025292175

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
ID. KURUCZ MÁTYÁS
88 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án,
12.30 órakor lesz a Gádorosi temetőben.
025292232

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

T

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
-

ID. GÖMÖRI
|
ANTAL,
Szentes, fókái u. 28. sz. alatti lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án, pénteken, 13 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja, Szentes

Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti
Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2.

Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hód-

mezővásárhely, Bakay u. 16. Tel /fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft.

6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u. 17-19.

Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temet-

kezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem
Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722
Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kór-

ház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:

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

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett unokánk,
VARGÁNÉ
HALASI MÓNIKA,
volt makói lakos, hosszú betegség után elhunyt. 26-án, pénteken Zalaegerszegen, 10.30 órakor
kísérjük utolsó útjára.
Gyászoló család
Zalaegerszeg, Makó

62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temet-

kezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605,
62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F.
u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

CSONGRÁD
MEGEMLEKEZES
Fáradt tested megpihent már, de a lelked közöttünk jár. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.
BALÁZS JÁNOS

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 áráig tudunk elfogadni.
Gyászkázlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

halálának 1. évfordulójára emlékezünk.
Szerető családja
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Ma 18 órakor: Fotex-ñck

A hazaiak esélyesebbek
KÉZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma 18 órakor Veszprémre figyel
a hazai kézilabdavilág, hiszen a
tavalyi aranyérmes, a Fotex KCV
az első osztályú bajnokság második helyezettjét, a Pick Szegedet
fogadja. A két klub örökrangadóját a Sport 1 élőben közvetíti.
Egyébként egyik csapat sem

örül a korai találkozónak, hiszen
a bajnokság elején még nincsenek csúcsformában a játékosok.
A hazaiak a dunaújvárosi siker
érzésével lépnek pályára, de a
Pick-játékosok sem panaszkodhatnak, hiszen az eltelt három
fordulóban győztesen hagyták el
a pályát. Sőt a dobogó egyik várományosának kikiáltott Tatabánya otthonában diadalmaskodtak nagy fölénnyel.
Hajnal Csaba, a pályaválasztók ügyvezető igazgatója, mi-

közben arról beszél, hogy menynyire tartanak a Picktől, természetesen csapata sima győzelmét várja. Igaz, a veszprémiek
vannak jobb helyzetben, hiszen
a csereemberek is világsztárok, s
bármelyik csapatban kezdők lehetnének. Azonban a Pick-játékosok is fogadkoznak: mindent
megtesznek azért, hogy ne játszanak statiszta szerepet. Kovács László edző kissé gondban
van, hiszen még mindig vannak
sérültjei.

Újabb Pick-támogatók

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 25.

Középcsapattá válni
Az SZKKSE NB I/B-s női kézilabdacsapata már megkezdte
a 2003/2004-es pontvadászatot
(a Gödöt 29-26-ra verte idegenben), hazai közönség előtt
azonban a hét végén, a Mátészalka ellen mutatkozik be a
gárda.
A Szeged-Kiskundorozsma KSE
szakmai munkáját továbbra is a
Prónay Gyula, Giricz Sándor kettős irányítja. A 2003/2004-es
bajnokságra augusztus 7-én
kezdte meg a közös munkát a keret, a programban vegyes felkészülés szerepelt, vagyis a fizikális
és a labdás gyakorlatok egymást
váltogatták. A szabadságolások,
a nyári pihenő miatt a tervezett
heti öt tréningen sohasem volt
teljes a létszám, általában hatvanszázalékos volt az edzéslátogatottság.
- Négy edzőmeccset sikerült
játszanunk - árulta el Giricz
Sándor - kettőt az NB l-es
Liss-HNKC, valamint egyetegyet az NB Il-es Algyő és Domaszék ellen. Ezeken az összecsapásokon próbáltuk a védekezésben

és támadásban követendő taktikát gyakorolni. Szerettem volna
jobb edzéslátogatottságot és több
előkészületi mérkőzést, de nem
szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy ez az együttes teljesen amatőr, a lányok, asszonyok
a sportág szeretete miatt vállalják a gyűrődést, a gyötrődést.
Tavaly az őszi kör zárásakor
még kieső helyen állt az
SZKKSE, végül - nagyszerű tavaszi sorozattal - a 9. helyet sikerült megszerezniük a dorozsmaiaknak. Ezúttal az 5. hely a cél.
- Szerintem reális a vezetőség
elvárása - vette át a szót Prónay
Gyula -, hiszen öt újonc található az NB I/B-ben, igaz ezekről
nincsenek hiteles információink, hogy milyen erőt képviselnek. Az élvonaltól búcsúzó Türkévé pedig inkább még gyengült.
Az első fordulók után nagyjából
kirajzolódnak az erőviszonyok,
az viszont már most kijelenthető, hogy a Kiskunhalas jelentősen izmosodott, s Zsiga Gyula
edző vezetésével a feljutásra pályázik.
Nézzük, kikkel akarja elérni a

Szeged-Kiskundorozsma az 5.
helyezést, vagyis a játékoskeret:
Borosné Sziklai Andrea, Tóth Orsolya, Szűcs Gabriella - kapusok, Vadászy Anikó, Kincses
Gabriella, Renata Jancsarova, Sípos Ágnes, Bodó Szilvia, Hódi
Szilvia, Takács Bernadett, Fülöp
Andrea, Sastyin Andrea, Horváth
Katinka, Pocsai Dorina, Horváth
Hédi, Terke Ágnes, Mucsi Zsuzsanna és Sztvorecz Erika. Utóbbi kettő kettős játékengedéllyel
érkezett a Liss-HNKC-ből. Azt
egyértelmű sikerként értékelték
a szakemberek, hogy sikerült
megtartaniuk a külföld felé is kacsingató Jancsarovát. Új név a
listán Sastyin |a Kiskunhalasból
igazolták), Tóth (Liss-HNKC) és
Takács (Türkévé), míg Nagy
Gabriella abbahagyta az aktív játékot, Szőke Olga pedig - nincs
rá jobb szó - lemorzsolódott,
nem tudnak róla semmit az
SZKKSE-nél.
Meg kell még említeni, hogy a
klubnak új elnöke lett Szloboda
Antal személyében és Prónay
Gyula is bekerült az elnökségbe.
I.P.

Szegediek Jaltában, a vb-n
KICK-BOX
BUDAPEST (MTI)

A hét végén az ukrajnai Jaltában
Tegnap újabb két támogatóval írt alá együttműködési megállapodást a hatvanegy szponzort maga mö- rendezik meg a kick-box karatégött tudó Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A nagy szegedi elektronikai áruház, a Média Markt részé- sok világbajnokságát, három
ről Sánta Károly (a képen balról) ügyvezető igazgató, a Danubius Rádió képviseletében Jáksó László szabályrendszerben: low-kick,
(balról a második) program- és Schatz Péter (középen) promóciós igazgató, a Pick Szeged részéről pedig WAKO thai-box és formagyaLele Ambrus (jobbról) sportigazgató látta el kézjegyével az egy évre szóló együttműködési megállapo- korlat kategóriákban. A magyar
dást. Az előbbi reklámszerződést kötött a magyar első osztályú férfi kézilabda-bajnokság egyik élcsapa- válogatott öt fővel és éremesétával, míg a másik megfelelő publicitást biztosít a klub szereplése kapcsán. A résztvevők csak annyit lyekkel vág neki az eseményárultak el, hogy a Média Markt az első tízbe került a támogatók körében.
Fotó: Mlskolcri Róbertnek, amelyen 60 ország több

mint 700 versenyzője vesz
részt.
Leyrer Richárd, a Magyar
Kick-Box Szövetség elnöke a budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szakvezetés
minden versenyzőtől érmet vár.
A magyar színeket a low-kick
kategóriában Kiss Gábor (57 kg),
Panák Ákos (75 kg), két szegedi,
Rácz Dénes (81 kg) és Meiszter
Gábor (91 kg), a WAKO thai-box
kategóriában pedig Nagy Attila
(71 kg) képviseli. A két Tigers
SE-versenyző mellett Német Fe-

renc, a szövetségi kapitány is szegedi. Formagyakorlatban nem indít versenyzőt a szövetség, mivel
a kick-box ezen szakága nem igazán népszerű Magyarországon.
Az ukrajnai viadal után mindössze egy hónappal, Párizsban
rendezik meg a világbajnokság
„második részét", ahol a semi-contact, a light-contact és a
full-contact kategóriákban mérik
össze tudásukat a világ legjobbjai. A magyar csapat tagjait az
október elején sorra kerülő országos bajnokság után jelölik ki.

Nálunk biztosan
rátalál a mobiljára!
MMS-képes mobilok
előfizetéssel H

kezdőrészlettől,
12 havi kamatmentes részletre!
Sony Ericsson P800

mhhhh

Én egy dog-dalmata keverék kutyus vagyok, aki július végén került a Tappancshoz. Nagyon jó házőrző vagyok, az idegeneket mindig megugatom. Ugyanakkor a családtagokhoz kedves, barátságos vagyok, és hízelegni is tudok.
70/380-22-86

Én egy 10 hónapos, fekete, labrador keverék
szuka kutya vagyok, akit az utcára tettek. Nyugodt, gyerekszerető természetemmel belopom
magam mindenki szívébe. Gyere, vigyél haza,
és örüljünk egymásnak!
70/380-22-86
3 hónapos szetter keverékek vagyunk, nagyon virgoncok, játékosak. Közepes termetű
kutyusok leszünk, akik pajkosságunkkal és
játékunkkal az egész családot felvidítjuk!
70/380-22-86
T O V Á B B I Ö R Ö K B E FOGADHATÓ KUTYUSOK
MIATT H Í V J A A 70/380-22-86-OS SZÁMOT.
Adományokat az alábbi számlaszámra várunk:
Postabank Rt.: 11998006-06289010-10000001

Siemens SL55

FM954^Rádió88

Samsung V200

A havidíj 50%-a
lebeszélhető

DÉLMAGYARORSZÁG

lilesíel
a Kapcsolat

Magyartwszág iegnagyofei?
iTjübiísiírf gákstőja

Szeged, Fekete sas u. 2 5 . • Kárász u. 12.

ÍS eíófotduít

mát,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

info: 06-80/821-821

•
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Tétlenül, csalódottan
Utolsó csoportmérkőzését játszotta tegnap a görögországi kosárlabda Európa-bajnokságon a
magyar női válogatott.
Nagyon elrontott valamit a magyar női kosárlabda-válogatott, hiszen aránylag könnyen a kontinens legjobb nyolc együttese közé
juthatott volna, ha hozza a kötelezőt. Azok után ugyanis, hogy az
Európa-bajnokság első fordulójában legyőzte - igaz, éppen csak
egyetlen ponttal - az ukránokat,
rögtön a második meccsen kikapott a verhetőnek ítélt belgáktól.
Ezek az eredmények azt jelentették, hogy a hátralévő három fordulóban a világ élmezőnyébe tartozó csapatokat kellett volna legyőznie a mieinknek. Előbb az
spanyolok, aztán az oroszokkal
szemben sem sikerült. Ezt a mecs-

cset még kedden késő éjszaka játszották. A jócskán magassági fölényben lévő oroszok bizony az első két negyedben csak szenvedtek
a kintről igen eredményesen dobó
magyarok ellen. Ennek aztán az
lett a következménye, hogy a felszabadultnak tűnő magyar gárda a
félidőben 39-37-re vezetett. A
második játékrészben azonban
mindössze tizenhat pontra futotta
a mieinktől, így az oroszok igazolták a papírformát, és ha nehezen
is, de nyertek 65-55-re.
A csoport záró napján abban
bíztak a magyarok, hogy az ukránok megverik a belgákat, és akkor a szlovákok ellen lesz tétje a
meccsnek. N e m volt, mert: Belgium-Ukrajna 83-67, aztán Magyarország-Szlovákia 61-55. Hiába, nem jutottunk a felső ágra.
M. J.

Liget streetballfesztivál
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sokáig úgy tűnt, hogy idén
streetballtorna nélkül maradnak
a szegediek. Szerencsére ez nem
történik meg, hiszen egy lelkes
szervezői csapat - a városi sportigazgatósággal az élén - révén október 4-én (szombaton) megrendezik az I. liget streetballfesztivált.
A csapatok három kategória
közül választhatnak, 14 év alattiak, 14 és 18 év közöttiek és 18
év felettiek. Lehetnek vegyes öszszetételű együttesek is, ezek a
csapatok a férfiak között szerepelhetnek.

A mérkőzések 12 percig,
vagy 21 pontig t a r t a n a k m a j d ,
nyolc pályán csatáznak a
résztvevők.
A nevezéseket október 3-áig fogadják el a szervezők. Aki szeretne résztvenni a ligeti tornán, az a
nevezését az újszegedi sportcsarnok sportbutikjában teheti meg.
Minden gárdának csapatnévvel
kell jelentkeznie.
A kategóriák első három helyezettjei pólót kapnak ajándékba,
míg több különdíj is kiosztásra
kerül. A viadallal kapcsolatosan
Elekes Zoltán szervezőnél lehet
érdeklődni, a 06/20-94-72-144es telefonszámon.

Tehetségkutató
Gézengúzok
Az Arany Oroszlán étterem
adott o t t h o n t tegnap annak a
sajtótijékoztónak, melyen a
„Gézengúzok
tehetségkutató
gyermeksportnapról" számoltak be a szervezők.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Gézengúzok Közhasznú Alapítvány a szegedi önkormányzattal, valamint a Szeged Városi
Sportigazgatósággal
karöltve
szeptember 27-én rendezi meg a
„Gézengúzok
tehetségkutató
gyermeksportnap"-ot.
Újhelyi István országgyűlési
képviselő, az alapítvány életrehívója elmondta: mindig is törekedtek arra, hogy meghonosítsák
a város kínálatából hiányzó programokat. Azt is fontosnak tartja
a kuratórium, hogy a gyerekek
sportoltatása ne csupán tanintézményi keretek között történjen - ez a gondolat hívta életre a
mostani rendezvényt. Az általános iskoláknak kiküldött tájékoztatóknak köszönhetően eddig közel 500 gyerek jelentkezett, hogy kipróbálja magát a három sportág (úszás, streetball,

labdarúgás) valamelyikében. Ez
utóbbit már Savanya Norberttól,
a polgármester sporttanácsadójától tudtuk meg. A nap reggel 8
órakor közös bemelegítéssel, zenés gimnasztikával kezdődik az
újszegedi sportcsarnokban. Ezt
követően a srácok, lányok a
sportági helyszíneken (sportuszoda, kisstadion, Játékok Kertje) folytatják a mozgást. Az eseményt, információink szerint,
szakemberek, edzők is megtekintik - hátha tehetségre, igazi
csiszolatlan gyémántra akadnak.
Minden résztvevő emblémázott
pólót kap ajándékba, a legtöbb
nebulót mozgósító testnevelók
pedig értékes jutalmakra számíthatnak a Gézengúzok Közhasznú Alapítványtól.
Szalai István, az FC Szeged
edzője a kuratórium elnökeként
azt hangsúlyozta: nagyon fontos,
hogy az általános iskolások, azon
belül is az alsó tagozatosok minél többet játszanak, majd sportoljanak - mindennapjuk részévé váljon mozgás, az egészséges
életmód. Ezt is szolgálhatja a
szombati „Gézengúzok tehetségkutató gyermeksportnapja".

Teljes csapattal a nemzetközi tornán

IME A TIPPJEIK

Balaton FC (3.)-Ujpest (7.)
FTC (10.)—Pécs (4.)
Győr (9.)—ZTE (12.)
Videoton (2.T-MTK(1.)
Reggina (M.Huventus (1.)
Udinese (G.Hnter (2.)
Köln (18.)-Bremen (3.)
K'lautern (13.)—Hannover (6.)
M'gladbach (16.1-Bochum (10.)
1860 München (8)-Stuttgart (1.)
Rostock (12.)-Bayern (5.)
Wotfsburg (4.)—Leverkusen (2.)
Schalke UD-frankfurt (15.)
Hertha (14. (-Hamburg (17.)

IX
IX
1
2
2
2
2
IX
X2
2
2
IX
IX
1

Újabb szoros csatában volt részük az előző heti totópárbajunk résztvevőinek. Egészen a
tizedik mérkőzésig döntetlenre
állt a parti. A Bologna-Udinese
találkozó aztán eldöntötte a párharcot, lévén hogy Korcz László
- helyesen - hazai győzelemre
tippelt, míg ellenfele, Szuhánszlá Zoltán egyedül csak az egyest
nem tudta elképzelni ezen a
meccsen. A hét vége tipposzlopa
igen változatos, hiszen található
Az előző heti tippelőink közül
rajta magyar, német és olasz baj- Korcz László nyolc, míg Szunoki is.
hánszki Zoltán hét találatot ért el.

REFLEKTOR

Bonyhádon a Szeviép

CSUPA GYŐZELEM
A Szegedi Vízipóló Suli
mindhárom korosztályos
fiúcsapata legyőzte a Szolnokot a
fiú vízilabda OB I
utánpótlás-bajnokságban.
Eredmények, serdülők: SZVPS
(edző: Éles Vilmos)-Szolnok
1 4 - 6 ( 1 - 1 , 6 - 2 , 3-0, 4-3), a
szegedi gólszerzők: Donauer T.,
Szabó Z., Barna M., Fodor A.,
Vincze Zs. 2-2, Rácz, Barna T.,
Nyolcas, Major. Gyermek:
SZVPS (edző: Lengyel
Gábor)-Szolnok 8 - 6 (0-2, 4-0,
2-3, 2-1), g.: Kosztolányi 4,
Török B. 2, Kurai, Sebestyén.
Ifjúságiak: SZVPS (edző: Éles
Vilmos)-Szolnok 9 - 6 ( 1 - 1 , 4 - 1 ,
3-0, 1-4), g.: Szabó Z. 4, Rácz 2,
Fodor, Donauer M., Görög.

KOSARLABDA
A Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata
holnaptól
Bonyhádon,
egy
nyolccsapatos nemzetközi tornán szerepel.
Három edzőmeccsen van túl a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos
női kosárlabdacsapata. A Tisza-partiak eddig kétszer nyertek, míg egyszer vereséget szenvedtek. A felkészülés hajrájában
járnak a szegediek, hiszen október 19-én kezdődik az első osztályú bajnokság, sőt három napra
rá az Európa-kupában is pályára
lépnek a szeviépesek. Vannak-e
sérültek és mit vár a bonyhádi
tornától Újhelyi Gábor vezetőedző? - többek között erre is válaszolt a trénre.
- Nem akarom elkiabálni:
minden kosarasom egészséges,
Szopkó Eszter is csatasorba állt.
A jelenlegi legerősebb kerettel
utazhatunk a nemzetközi megmérettetésre. Nyolc csapat szerepel a viadalon, mi a Podgorica
Buducsnoszttal, az Isztambullal
és a Csata DSE kerültünk egy
csoportba. A másikban a Diósgyőr, a Szekszárd, a BEAC és a
Gospic gárdája szerepel. Az első,
azaz a holnapi nap a Csata DSE
ellen kezdünk, másnap délelőtt a
Buducsnoszt, míg délután az Isztambul vár reánk. Vasárnap a
helyosztókat rendezik. Bízom
lrenne, hogy sikeresen vesszük a
csoportküzdelmeket, és akár
döntőt is játszhatunk. Az edzéseinken most már a játékon, a taktikai variációk begyakorlásán
van a hangsúly, a fizikai felkészítése a csapatnak befejeződött.
Egy új védekezési stílust gyakoroltunk a foglalkozásokon, így
ennek a hatékonyságát most
mérhetjük majd le. Kíváncsian
várom, hogy hol tartunk? Köze-

Donkó Orsolya (fehérben) az eddigi edzőmeccseken remekül irányította Szeviép-Szeged együttesét.
Fotó: Miskolczi Róbert
ledik a bajnoki rajt, az első mécsesünket október 19-én a BEAC
ellen játsszuk idegenben. Október 22-én pedig hazai környezetben a Marburg ellen lépünk pályára az Európa-kupában. Erőltetett lesz a menet, hiszen október
25-én ismét az újszegedi sportcsarnokban szerepelünk: az ősz
legfontosabb bajnoki meccsén a
BSE-vel csatázunk. Szerencsére

az új játékosok gyorsan beilleszkedtek a csapatba, Merima Secserbegovics és Russai Petra is
gond nélkül épült be az együttesbe. Donkó Orsolya is egyre fittebb, a válogatott irányító kondíciója is a régi. Eddig minden úgy
alakult, ahogy előzetesen elterveztük, semmi sem zavarta a felkészülésünket.
SÜLI RÓBERT

Transzban az Első Beton
FUTSAL
Fölényes győzelmet aratott a
futsal NB I-ben az Első Beton.
ELSŐ BET0N-TRANS-AM 9-2 (6-2)
Újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Albert, Rózsa.
Első Beton: Bodrogi - Mahler, Szentágotai, Balogh T., Kovács P Cserék: Tihanyi
(kapus), Ambrus, Cserenkó.'K. Tóth, Fekete, Molnár S.. Keller. Edző: Bódi Attila.
A hazai gólszerzők: K. Tóth (3), Szentágotai (2), Mahler, Kovács R, Fekete, Balogh T.

A 6. percben teljesen váratlanul
vezetéshez jutott a vendégegyüttes. A hazaiakat a kapott gól anynyira felpaprikázta, hogy két perc
alatt három gólt lőttek. A szünetig is a Beton volt fölényben, a fővárosiak csak 5-1-nél tudtak újból betalálni, ám a szünet előtti

Totópárbaj
1
1
X2
IX
2
IX
2
X2
X2
2
2
IX
1
1
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Többszörös utánpótlás magyar válogatott vízilabdázó, Varga Péter lesz Korcz következő ri-:
válisa. A Beton Szeged centere most már inkább irányító-átlövője - és társai kikapcsolódásként szívesen fociznak, helytől
függően a sportcsarnokban,
vagy a kisstadionban. A szerencsejátékok távol állnak tóle, ám
a Manchester United nem. Az
angol sztárcsapat ugyanis a kedvence. A tippek zöme Varga esetében kettes, sok vendégsikert
vár a kiváló pólós.

pillanatokban erre is volt szegedi
válasz. Fordulást követően sem
állt le az Első Beton, a gyors, pörgős játék a nézőket is tűzbe hozta, akik a végére nagyszerű hangulatot teremtettek a biztos Ti-,
sza-parti sikert hozó találkozón.
Bódi Attila: - A kapott gól
után sikerült olyan ritmusú és
dinamikájú mérkőzést produkálnunk, amit az ellenfél nem követhetett. Ez eredményezte a közönségszórakoztató focit és a fölényes győzelmet.
A forduló további eredményei: Cső-Montage-Aramis 6-6,
Kanárik-Miskolc
3-7,
Vasas-Abony 5-4, Pécs-Csömör
3-6, Harkány-Budaörs 9-2.
A BAJN0KSAG ÁLLÁSA

1. Aramis
2 Csömör
3. Kanárik

4 3 1 0 25- 8 10
3 3 0 0 25 - 5 9
4 3 0 1 18- 15 9

4. Csó-Montage
5. Pécs
7. Első Beton
8. Harkányfürdo
9. Miskolc
10. Abony
11. Trans Am
12. Csillaghegy
13. Budaörs

3
4
4
4
4
3
4
4
3
4

2 1
2 1
2 1
2 0
1 1
1 1
1 0
0 1
01
0 0

0
1
1
2
2
1
3
3
2
4

27- 8 7
22 - 21 7
1 3 - 12 7
1 4 - 19 6
1 9 - 21
1 3 - 16
1 7 - 19 3
1 1 - 22 1
5 - 19 1
1 3 - 3C 0

Az N B I I 4. fordulójában: Gödöllő—HBF-Lubicka 6 - 3 (0-2), a
vendégek gólszerzői: Miklós Cs.
(2), Völgyi. Vásárosnamény-T.
Hús Domaszék 6 - 7 (2-3), a vendégek gólszerzői: Kelemen (2),
Hegyközi (2), Németh L., Kovács
R., Péter. Szentesi Vasutas-Kanárik II. 12-2 (4-0), a hazai gólszerzők: Ruzsinszki (3), Jerney
(3),
Varga,
Szűcs,
Szabó,
Rúzs-Molnár, Dékány, Szarvas.
Pécs-Békéscsaba 2-4.
MÁDI JÓZSEF

Bravó, Debrecen!
LABDARUGAS
Egyetlen csapatunk, a Debrecen
bizakodhat a labdarúgó UEFAkupa első fordulójának első
meccse után. A Fradi és az MTK
nehéz helyzetben van.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szerdai kupanapon a legnehezebb dolga talán az MTK-nak
volt, már csak azért is, mert idegenben lépett pályára a horvát
Dinamó Zagreb otthonában. Az
MTK-nak nagyon nehéz lesz
3-1-ről továbbjutnia. A Debrecen ugyancsak Horvátországban
szerepelt, és szintén 3 - 1 -et ért el
- ám ellenkező előjellel! A Loki

Sándor, Kiss Z. és Dombi góljaival az említett különbséggel
nyert. N e m volt egyszerű dolga a
Fradinak sem késő este, amely
hátrány után egyenlített. MTK,
FTC: nehéz lesz a visszavágó.
Eredmények:
VARTEKS (HORVÁT)-DVSC 1-3 ( l - l )
Gólszerzők: Kastel (45.), ill. Sándor
(24.), Kiss Z. (58.), Dombi (89.).

SZENIORSIKEREK
Egerben rendezték meg a
hatodik Bitskey Aladár
nemzetközi szenior
úszóversenyt. A szegediek közül
dr. Bánki Horváth Béla három
aranyérmet nyert: az 50 és a 100
m hát mellett, 50 m mellen sem
talált legyőzőre. Ugyanezen a
viadalon az algyői
Szilágyi-Perjési Imre első lett
100 m pillangón, negyedik 50 m
pillangón, míg 100 m gyorson
ötödik. A szentmihálytelki
Gombos Imre - a franciaországi
Nancyban két ezüstöt ért el (200
és 400 méter gyorson) a
szervátültetettek úszó
világbajnokságán - másodikként
csapott célba 400 m gyorson,
harmadikként 200 m vegyesen.
MILAN-JUVENTUS
A Brigate Rossonere Ungheria,
Magyarország hivatalos AC
Milan szurkolói klubja október
31 -étől november 3-áig
városnézésekkel egybekötött
autóbuszos utat szervez a
Milan-Juventus olasz bajnoki
labdarúgó-mérkőzésre.
Érdeklődni Bori Zoltánnál, a
06/30-9110-324-es
telefonszámon lehet.
HFC-S EREDMÉNYEK
NB II-NB III-as utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban,
serdülők: Hódmezővásárhelyi
FC-Szentesi TE 6 - 1 ( l - l ) . HFC:
Molnár - Jesenszki, Mucsi, Berta
- T ó t h R., Olasz, RáczD., Szász
(Rácz S.), Hortobágyi - Vaits,
Bánfi (Börcsök). Edző: Dezső
Ferenc. Szentes: Szabó M. Nemes (Szabó D.), Bencsik,
Bordács, Tirpák (Dévay) Pataki, Nagy I., Lajos, Polyák Cs.
- Tóth M., Fejes. Gólszerzők:
Rácz D., Vaits 2-2, Tóth R., Rácz
S., ill. Nagy.
Ifi: HFC—Szentesi TE 2 - 3
(0-0). HFC: Erdei - Soós (Lucza),
Schuszter, Bereczki, Czina - Szilágyi, Salgó, Gilicze, Rácz S. Bordás, Marton B. Edző: Császár
Károly. Szentes: Tóth L. - Janiga,
Halmos (Polyák A.), Bódi, Sulik
- Virág (Tóth L.), Kovács N. (Varró), Érsek (Herczeg), Bajusz - Páger, Földesi. Gólszerzők: Gilicze,
Bereczki, ill. Kovács N., Bajusz,
TóthL.
SZEGEDI ARANYAK
Kecskeméten rendezték meg a
Coca-Cola kismaratoni
versenyt, melyen a sportolók 21
és 10 km-es távon mérkőzhettek
meg egymással. Az eseményen a
Szegedi VSE atlétái is részt
vettek, s érmes helyezésekkel
térhettek haza. A női
standardban Földvári Anett az
első, a férfi összetettben Barna
László a 3. helyen végzett a 10
kilométeres távon.
Korcsoportjában Barna (F40) és
Csamangó Ferenc (F60) is
aranyérmet szerzett.

DINAMÓ ZAGREB (HORVÁT)-MTK
PULZUS-FUTÁS
3-1 ( l - l )
Gólszerzők: E. Silva (38), Agic (48).
Szombaton 10 órakor az
Sedloski (56., 1 l-esből), ill. Torghelle (3.). újszegedi Ligetben rendezi meg

következő összejövetelét a

Pulzus Életmódklub. A
FTC-KÖBENHAVN (DÁN) l - l ( l - l )
Gólszerzők: Kriston (37.), ill. T. Jonsson (2.). szervezők - Gilicze Máriával az
Előkészületi mérkőzésen: FC
Szeged-Röszke 5-1 (1-0), gólszerzők: Kulacsik (3), Rácz, Szamosszegi, ill. Szurcsik.

élen - minden érdeklődót,
mozogni vágyót szeretettel
várnak a „Fusd körül Szegedet!"
szeptemberi állomására.
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Buli

A Lőrinc
folyó titka

BAKOS ANDRAS
A meglett családapáknak, valamint a kamaszfiúknak később, ahogy a műsor fáradhatatlanul, új
elemekkel gazdagodva folytatódott, azon kellett
elgondolkodniuk, hogy is hívják az ilyen, rudak
mellett táncoló lányokat. De nem tudták: bár sok
filmben látni ilyen nőket, sehol sem hangzik el a
nevük. Aztán persze az idősebb családapáknak
bevillant ez is, valahonnan. A zöm ekkor már a
kislány két kísérőjét is nézte, akik szintén tizenhat év körüli kismacskák voltak, csöndesen beszélgettek, és úgy nézték barátnőjüket, mintha
az, amit ő művel, nagyon is ideillő, természetes
dolog lenne. Azért mégis érződött, hogy előre
megbeszélt produkcióról van szó, ez akkor vált
igazán nyilvánvalóvá, amikor az egyik lány hirtelen belenyúlt a zsebébe, kirántott egy ötszázast,
kétszer meglobogtatta, aztán beletette a táncosnő
blúzába, elöl, középen, mégpedig úgy, hogy a felséges fejedelem mindent láthatott.
A busz közben beért a faluba, az egyik lány
megnyomta a leszállásjelzőt, aztán visszaállt a
rúd mellé. Amint megállt a busz, egyszerre indultak az ajtó felé, majdnem föllökték egymást,
és amikor leszálltak, tántorogtak a nevetéstől.
A családapák még ekkor sem értettek semmit, a
kamaszfiúk azonban már sejtették, mi is volt
ez.
Buli.

1KEK

Ősi folyó folydogál évenként egy
centis tempóval a kanadai nagyváros, Toronto alatt. A jégkorszakban kialakult föld alatti folyamról a 4,5 milliós település
eddig mit sem tudott. A titokra
véletlenül derült fény: néhány
héttel ezelőtt az Ontario-tó közelében fekvő városi parkban, a
High Parkban munkások két artézi kutat fúrtak, és az egyikből
olyan erővel tört fel a víz, mintha
egy vízcsatornát lékeltek volna
meg. A vízsugár 4-5 méteres magasságba lövellt fel, és mire sikerült megfékezni, addigra a másik
kút fakadt fel hasonlóképpen.
Szakértők bevonásával a vizsgálat kiötlötte, hogy a fúrások vélhetően a régóta sejtett, de eddig
meg nem talált ősi Lőrinc folyót
lelték meg a föld alatt. Bili
Snodgrass mérnök, Toronto talajvízügyi felelőse szerint már
vagy száz éve keresik a folyót. A
század elején tudósok megállapították, hogy a város alatt húzódik egy betemetett folyamvölgy.
A víz hihetetlen lassúsággal
áramlik a kőzetben: évente egy
centimétert halad előre. Vize
iható, de vas ízű.

hírek

Lottószámok
NYITOTT AJTÓ
Több esetben a gépkocsi nyitott
ajtaján benyúlva károsítottak
meg alkalmi tolvajok autótulajdonosokat. A legnagyobb kárt
annak a férfinak okozták, aki a
Mérey utcában parkolt Opeljával. Az autóból egy 400 ezer forint értékű laptopot, hordozható
számítógépet vittek el.
PAPAGÁJT CSEMPÉSZETT
Egy finn állampolgár jelentkezett
belépésre Fiat kisbuszával a röszkei vámhivatalnál. A buszt vezető finn férfi „elfelejtette" bejelenteni, hogy a nála lévő hat papagájt Magyarországon át szeretné
tovább szállítani. A vámhivatal
természetkárosítás miatt indított eljárást a férfi ellen, a madarakat pedig lefoglalták.
SZENTESI LOPÁS
Egy Szenteshez közeli majorból
névre szóló takarékbetétkönyvet
és készpénzt vitt el ismeretlen
tettes. A kár 140 ezer forint.

SKANDINÁVL0TT0
A: 4,9,21,22,27,33,34 .
B: 3,6,21,27,28,30,33.

ISTEN ELTESSE!
KENDE
A Kende kazár eredetű, régi magyar méltóságnévből lett személynév, amelyet Vörösmarty
tett népszerűvé. Egyéb névnap:
Cézár, Gellért, Kleofás, Kleón,
Klió, Mór, Sólyom. A Kleofás valószínűleg görög eredetű, a Kleopatroszból. Jelentése: az apa dicsősége, hírneve. János evangéliumában fordul elő a név, mint Jézus anyja nővérének a férje. A
magyar szállóigék között is szerepel, Petőfi Vándorélet című
versében az első sorban lévő felkiáltás vált azzá. Kleón a Kleokezdetű nevek becézéséből önállósult. Jelentése ugyancsak: dicsőség. Klió a kilenc múzsa egyike, a hősköltészet és a történetírás pártfogója a görög vallásban.

Kivágta a saját nyelvét
HALLE (MTI)

Szentes, standard versenytánc országos bajnokság. Győzelem
után édes a pihenés...
Fotó: Tésik Attila

SAO PAULO (MTI)

Sao Paulóban is megtartották az
autómentes napot, aminek az
eredménye 88 kilométer hosszú
dugó lett. A 18 millió lakosú brazil nagyvárosban, ahol ötmillió
autó közlekedik, az a rendelkezés
sem vezetett eddig eredményre,
amely szerint naponta felváltva
csak a gépkocsik fele indulhat útnak. A közlekedési gondok miatt
a nagy városok közül Sao Paulónak van a legtöbb helikoptere. A
hétfői autómentes nap különben
a brazil fővárosban, Rio de Janeiróban is eredménytelen volt. Alig
különbözött a közlekedési káosz
a szokásostól. 31 városban ellenben sikeres volt az autómentes
nap. Curitiba belvárosában például csak taxik és autóbuszok
közlekedhettek és 42 százalékkal
csökkent a levegő szennyezettsége. Porto Alegréban, a globalizáció ellenzőinek Mekkájában a
város legnagyobb útvonalát lezárták és egy napra gyermekjátszótérré változtatták.

N a p o s , de szeles idő
Káxa'tstte

TORONTO (MTI)

Amikor a tizenhat év körüli kislány vonaglani
kezdett a busz függőleges kapaszkodórúdjához simulva, a közelben ülő és álló családapák, valamint a sovány, langaléta kamaszfiúk döbbenten
pillantottak oda, aztán meg gyorsan, alig föltűnően elkapták a tekintetüket, amivel elsősorban azt
árulták el, hogy igen, az előbb már megnézték a
kislányt, a fiitteres bőrcsizmából épphogy kilátszó
vádlit esetleg többször is, és most szégyellik magukat, mert hiszen nekik szól ez az illegetés, kétségtelen. A kislány meg is szólalt, kissé rekedt,
vagy inkább fátyolos hangon azt búgta, hogy kezdődik a produkció, és mindenki közelebb jöhet,
nem kell félni, nem harap a néni. Kissé eltávolodott a rúdtól. aztán megint közelebb rántotta magát, bal lábát fölemelte, behajlította, és a rúd mellett előrerúgott vele, a nézők fantáziájára bízva,
hogy ez szimbolikus tökönrúgás volt-e, vagy egy
kacér mozdulat, a produkció szerves része. És aztán - ez persze elkerülhetetlennek látszott - térdei összecsukódtak a rúdon, ujjai meglazultak,
lassan csúsztak lefelé. Akik addig tüntetőleg úgy
tettek, mintha nem néznének oda, azok is megállapíthatták, hogy a produkció nagyon valódi, csupán egy zavaró momentum van az egészben,
amiről viszont a kislány nem tehet, az, hogy a Tisza Volán buszain feketék a függőleges kapaszkodórudak, és nem ezüst- vagy aranyszínűek.

Autómentes
- és dugós

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 25.

A NAP VICCE
Újgazdagék nászúton, luxushajón. Néha beszélgetni kell...
- Drágám, mi a véleményed a
közel-keleti helyzetről?
- Nem tudom, szívecském.
Csináltuk már úgy?

Kivágta a nyelvét, majd egy kerti
ollóval a saját péniszét is eltávolította egy kábítószer hatása alatt
álló fiatalember Németországban. A 18 éves fiú az angyaltrombita nevű növény virágából készített tea elfogyasztása után követte el az öncsonkítást a szülői
ház kertjében. A fiatalembert a
hallei egyetemi kórház pszichiátriai osztályára szállították. Egyik
szervet sem lehet már vissza-

Mara átvonult tele ttunk a hidegfront. Eleinte még sokteszafelhőafelségben,eső,

zápor istehet,magi naposra fordul az idő. A szél megerősödik

Szeged
Hódmezővásárhely

21*

o

21*

21*

Mindszent

20*

Szentes

20°

Békéscsaba

20°

Makó

21*

Szolnok

O

19*

Csongrád

IS*

Kecskemét

O

IS*

Kistelek

20*

Orosháza

20°

További kilátások
A kővetkező napokban változékony, őszi idő lesz. Eleinte még lehet számítani többkevesebb napsütésre, de a hét elején már egyre gyakrabban megvastagszik a

felhőzet. Többfelé lesz eső, zápor, a szél is megerősödik.
Póntsk

O

Max:22
Mln:9c
Napos

Szombat

Fn

Vasárnap

Hotfő

f ^ S

Max:24

Max:24°

Mtn:9°

Mfculö
Változó

Változó

Max:24
Mln:12
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 79 cm (hőfoka 20 C°), Csongrádnál-161 cm,
Mindszentnél - 3 3 cm. A Maros Makónál -92 cm.
ANap kel: 6.34, nyugszik: 18.37, Hold kel: 6.15, nyugszik: 19.00

Vég a közelharcban
BRISBANE (MTI)

Ötzi, az Alpokban talált bronzkori vadász halálát egy legalább
négyfős csoporttal folytatott közelharc okozta - erősítették meg
ausztrál kutatók is azt a feltevést, miszerint erőszakos halállal végezte. A brisbane-i genetikai kutatóintézet munkatársai
az 5300 éves
jégmúmián
DNS-elemzést végeztek, amely
idegen emberektől származó vérnyomokat mutatott ki a férfi ruháján és fegyverzetén. Eleinte azt
gondolták a tudósok, hogy a vadász hóviharba keveredett és
megfagyott. Franco Rollo olasz
régész volt az első, aki a bronzko-

ri ősember vállán húzódó seb
vizsgálatából arra jutott, hogy
nem vihar, hanem tapasztalt vadászok végeztek Ötzivel. Időközben a múmiát vizsgáló szakértők
újabb és újabb sebeket és zúzódásokat fedeztek fel a kezeken és a
test különböző részein. Ezek a jelek egyértelművé tették, hogy a
jégembert halála előtt súlyosan
bántalmazták. A holttest mellett
talált nyílvesszőn két különböző
ember vérét mutatták ki. Tom
Loy, a queenslandi egyetem
munkatársa szerint ez úgy lehetséges, hogy a vadász, miután
végzett egy támadóval, kihúzta
belőle a nyílvesszőt, majd a másik támadó ellen használta fel.

varrni. A rendőrség szóvivője elmondta: az angyaltrombita nem
esik a kábítószerekről rendelkező
törvény hatálya alá, az öncsonkítás pedig nem büntetendő cselekmény. Szakértők szerint egyre
több fiatal próbálja ki a kerti-, illetve dísznövények bódító hatását. A következmények beláthatatlanok: a fogyasztó elveszíti a
valósággal való kapcsolatát,és érzékelési zavarok állnak be. Többen e szerek hatása alatt öngyilkosságot követnek el.

Sajátos, fiatalosan szórt nézőpont
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REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., függőleges 1. és 15. számú soraiban
egy fiataloknak szóló aforizma olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: A. Á, R, A). 11.
Felvágott. 12. Ellene tanúskodik. 13 E. R. Á. 14. Híres musical.
16. Német férfinév. 17. Valamennyi itt látható dolog. 19. Zord évszakot. 21. Apóka régies megszólítása. 22. ...érő fű (filmcím). 24.
Kenyérgabona. 25. Kábulatba ejt. 28. Ital tréfás szóval. 29. Vörös
Berlinben. 30. Cső kétharmada! 31. Francia arany. 33. Ankarai
autójel. 34. Rangjel. 37. Ama bizonyos helyről. 40. Totó fele! 41.
Perzsa uralkodó. 43. Hozzájut (zárt betű: P). 44. Fagyizó (a végén
ékezethiánnyal). 46. Rövidített molekula. 47. Az eseményt követően. 48. K.Y.

FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora (zárt betűk: A, K, U,
K, L.) 2. Változatossá tevő. 3. Iráni lovas nép volt. 4. Lantán. 5.
Zihálás. 6. ...Lanka (ország). 7. Veszteséget. 8. Nagyobb papírlap.
43
45
9. Paulus bibliai társa. 10. Kéj. 15. A megfejtés harmadik sora
(zárt betűk: J, S O J S j é l dézsák! 20. Hobbiállat. 23. Részben ré46
gi! 26. Rúd aldkö pékéiu 22 Nagyváros Kanadában. 32. Legtete•
jére. 35. ly^gfeb épttgénycS^. Túloldalra. 38. Halogén elem. 39.
*
lésiáföjRyiYitiyCn147. Használatlan,
AxdOl
ól törölve
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Nem az a fontos, hol élsz, hanem hog
37

42

A londoni Tbwer híd mellett, a Tfemze fölött egy műanyag dobozban csücsül Dávid Blaine amerikai illuzionista. Daru tartja a levegőben a dobozt. A mutatványos 44 napot akar tölteni a levegőben
- táplálék nélkül.
MTI Telefotó/AP/Max Nash

