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Leisztinger Tamás: Újabb munkahelyek létesülnek a megyeszékhelyen

A Picknek Szegeden van a jövője
Még több munkahelyet, hosszú távú lehetőségeket ígér, és a húsipari verseny győztese
szeretne lenni Leisztinger Tamás, az Arago Holding Rt. első embere, egyben a
tulajdonában lévő Pick Rt. igazgatóságának elnöke. Lapunknak adott interjújában
Leisztinger elmondja, hogy az Arago nem adja el a Picket, és elárulja azt is, hogy
közbenjárásával Magyarország akár még az idén megrendezheti Lékó Péter sakkvilágbajnoki döntőjét.

A Szepark csődközeli
helyzetének egyik oka, hogy a
Szegedi Parkolási Kft. tavaly 71
milbó forintot fizetett ki
szakmai utakra, tanácsadásra és
egyéb külső szolgáltatásokra.
5. oldal
A GYERMEKKÓRHÁZ
ÚJ PAVILONJA
Átadták a szegedi
gyermekkórház harmadik,
felújított pavilonját. A
kismamaszállóként működő
épületre emeletet húztak, ott
alakították ki az élelmezési
irodát, valamint a diétás nővér és
az intézeti védőnő szobáját is.
5. oldal
PAPRIKÁS HANGULAT
Klebelsbergtelepen a tervezett
paprikacsomagoló üzem
létrehozása ellen tiltakoznak az
ott lakók. Eddig ötvenhármán
írták alá azt a nyilatkozatot,
amelyben kifogásolják, hogy a
megkérdezésük nélkül épülne
ott - a már engedélyezett üzem.
7. oldal
www.delmagyar.hu

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

- Elnök úr, hadd vágjak a közepébe! Mi
lesz a Pick Rt. sorsa 1
- Ez azért meglehetősen átfogó témakör.
Milyen távlatban kérdi?
- Egyelőre rövid távon.
Szegeden
ugyanis általános a bizonytalanság,
és
többfajta híresztelés is szárnyra kapott a
cég eladásával
kapcsolatosan.
- Érdekes. Az eladás ugyanis nem jutott
eszünkbe, mi csupán külföldi stratégiai
partnert keresünk. Pontosabban egyelőre
csak kerestünk, mivel úgy tűnik, az
EU-csatlakozásig nem történik semmiféle
változás.

Közéleti személyiségek

is elköltenék

- Ezek szerint állami, illetve ezen belül
szegedi tulajdonba sem kerül a Pick Rt. 1
Mert mifelénk ez is felvetődött.
- Természetesen tudok ilyesmiről,
azonban hivatalosan semmilyen írásos
ajánlatot nem kaptunk. Úgy hallottam,
hogy állami segítséggel egy termelői konzorcium, melyben Szeged is szerepet kapott volna, akarta megvásárolni a Pick
Rt.-t. Ezt a verziót azonban túlhaladta az
idő, ma már nincs realitása.
- Tehát jogos a szegediek félsze, mely
szerint hasonlóképpen járhatnak, mint a
nemrégiben bezárt Ringa Rt. dolgozói 1

ezt az összeget

3117 000000
forintot ér egy ötös
Minden idők legnagyobb magyarországi, Európa jelenleg
második legnagyobb főnyereménye, 3 milliárd 117 millió
forint vár a szombati ötöslottó
sorsolás egyetlen szerencsés játékosára. Kíváncsiak voltunk,
hogy Csongrád megyei politikusok, közéleti személyiségek
adott esetben mire költenék ezt
a hatalmas összeget.
Az idén legutóbb március elsején
sikerült egy játékosnak mind az
öt számot eltalálnia a lottón. Az
elmúlt hét hónap alatt azonban
ezt senki sem tudta megismételni. így az ötöslottó főnyeremé-

- Szó sincs erről. A Ringa Rt. 2003 első
nyolc hónapjában 1,3 milliárd forintos
veszteséget termelt, és semmi jel nem mutatott arra, hogy ez a tendencia megváltozik. Az rt. menedzsmentje természetesen
részben hibás abban, hogy a vállalat ilyen
helyzetbe került, viszont a lehetőségekhez
képest végül a legjobb megoldást választotta. Nem jelentett csődöt, hanem értékesítette, illetve megpályáztatta az eszközparkját. így legalább a termelők a sertések ellenértékét, a dolgozók a végkielégítést, a kisrészvényesek pedig részvényeik névértékét
megkaphatták. És mivel a pályázaton a
Pick Rt. nyert el eszközöket, kereshetjük a
megoldást a termelés folytatására és különböző fejlesztésekre. Sajnos, a Ringánál ötszáz dolgozó így is elveszítette az állását,
amit, higgye el, én is nagyon fájlalok.
- Mi lesz a sorsa a megvásárolt
gépparknak 1Elképzelhető, hogy a Ringa ka-

puvári bezárása Szeged számára
új
munkahelyeket
jelenti
- Nem elképzelhető, hanem biztos. Hiszen a gépek mellé működtető személyzetre is szükség van. Az év végéig két telephelyen, Cegléden és Szegeden háromszáz ember juthat munkához.
- A fentiek tükrében számomra
nem
úgy tűnik, mintha az Arago éppen kiszállni készülne a Pickből.
- Miért akarnánk kiszállni? Az elmúlt
négy évben tizenkétmilliárdos fejlesztést
hajtottunk végre a vállalatnál. Aki bent
dolgozik, pontosan tudja, folyamatosan
haladunk előre. Hiszek ebben az iparágban, és abban, hogy a Picknek Szegeden
hosszú távon van jövője. Jelenleg igen feszített húsipari verseny zajlik, és mi ennek szeretnénk a győztesei lenni.
Folytatás a 3. oldalon

A Korzóban próbálják az évad első operabemutatóját, a Don Carlost

Gregor először rendez

nye 29. hete halmozódik. A holnap esti sorsolás tétje 3 milliárd
117 millió forint. Ez eddig a magyarországi lottótörténet legmagasabb várható főnyereménye.
Géczi József Alajos szociabsta
országgyűlési képviselő nem lottózik. - Egyszer nagyon régen vettem egy szelvényt. Sajnos semmit se nyertem és ez egy életre elvette a kedvem a játéktól - mesélte a honatya. Ha mégis újból lottózna és valami csoda folytán az
ő öt számát húznák ki, akkor a 3
milliárd 117 millió forint felét
karitatív célokra költené.
Folytatás a 4. oldalon

A brutális támaáás áldozata semmire nem emlékszik

Barátait lebeszéli a bosszúról
Jobban van és hétfőtől már ismét edzőterembe jár az a 42
éves algyői férfi, akit egy hónappal ezelőtt kishíján agyonvertek a település főutcáján.
Matovics Lajos kómában feküdt, jószerivel semmire sem
emlékszik.

Matovics Lajos kómából éledt
fel.

Fotó: Schmidt Andrea

Egymásnak adják a kilincset az
algyői Aranyhíd utcában Matovics Lajos, Lajcsi barátai, mióta
hazaengedték a szegedi Il-es kórházból.
Mint azt korábban megírtuk,
augusztus 30-án éjszaka az egyik
algyői sörözőben két asztaltársaság tagjai összeszólalkoztak,
majd amikor Matovics Lajos hazafelé indult, hátulról többen rátámadtak. A földre került, ahol

az egyik támadó többször fejbe
rúgta. Matovics Lajost súlyos,
életveszélyes sérülésekkel, eszméletlen állapotban szállították
kórházba.
Amikor tegnap az egyik helyi
kocsmában arról érdeklődtük,
merre laknak Matovicsék, a
kocsmáros visszakérdezett: - A
Lajcsi? - majd útbaigazított
minket. A pultos hozzátette, a
történtek óta
lecsillapodtak
ugyan a kedélyek, mégis vannak, akik azt tervezik, egy
„csendes pillanatban" bosszút
állnak barátjukért.
Matovics Lajos több mint két
hétig feküdt a szegedi Il-es kórház traumatológiai osztályán.
Folytatás a 4. oldalon

Gregor József határozott mozdulatokkal irányít.

Fotó: Schmidt Andrea

Gregor József irányításával javában folynak az
évad első operabemutatójának próbái a Korzó
moziban. Kossuth-díjas basszistánk élete első
rendezéseként Verdi remekművét, a Don Carlost
állítja színpadra a szegedi társulattal.

mindazt a sok tapasztalatot átadni, amit a pályája
során összegereblyézett.
- Nem gondoltam volna, hogy annak, aki rendezésre vetemedik, kicsit az összes szerepbe bele kell
élnie magát. így aztán az esti próba végére olyai» vagyok, mint a kifacsart citrom, pedig énekesként
hozzászoktam a kemény munkához. Minimális
mozgást kérek a kollégáktól, szemben azzal a fajta
modern stílussal, amely azt igényli, hogy éneklés
közben kerítést másszanak, bakot ugorjanak a szólisták. Szerintem ez csak eltereli a néző figyelmét a
cselekményről. Helyette én a maximális intenzitásban, az egyéniség kisugárzó erejében hiszek.
Szeretném, ha a darab Verdi és Schiller szellemiségéhez hűen szólalna meg.

Az egyik próbán a Posa márkit alakító Vághelyi Gábor bolondozni kezdett a háttérben. Gregor József
rászólt: „Ne marháskodj már!" Mire Vághelyi viszszaszólt: „Van egy énekes kollégám, aki azt szokta
mondani, akkor hülyéskedik az énekes, ha hülye a
rendező". Kossuth-díjas basszistánk jót nevetett a
riposzton, minthogy saját mondását hallotta viszsza. Ilyen csipkelődős, vidám légkörben, intenzíven folynak a félig kibelezett Korzó moziban a Verdi-opera próbái. Gregor József rengeteg praktikus
tanáccsal igyekszik segíteni kollégáinak, szeretné

Folytatás a 4. oldalon
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Népesedés ma és itt
BUDAPEST (MTI)

A gyermekvállalás felelősségére,
a gyermekek helyzetének és a
társadalmi esélyegyenlőségnek a
javítására hívta fel Medgyessy
Péter a figyelmet a Válaszúton A népesedéspolitika helyzete a
XXI. század elején című konferencián csütörtökön Budapesten. „Mi egy európai jövőt akarunk a gyermekeknek, egy olyan
jövőt, ahol biztonságban érzik
magukat" - mondta a miniszterelnök a Népesedési Kormánybi-

zottság és a Magyar Tudományos
Akadémia
konferenciáján,
amelynek témája az ország demográfiai helyzete. Gyurcsány
Ferenc ifjúsági miniszter azt
hangsúlyozta, hogy a népesedéspolitikának a kormányoktól és a
pártpolitikától függetlennek kell
lennie. Kökény Mihály családügyi miniszter úgy vélte, hogy a
gyermeket nevelő családok anyagi terheinek a jelenleginél nagyobb részét az eddigiektől eltérő
struktúrában kell a társadalomnak átvállalnia.

Győzött a józan ész

-
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Az osztrák Erste Bank veheti meg a Postabankot

Százegymilliárd forint az ár
Az Erste Bank veheti meg a
Postabankot, 101 milliárd forintért - jelentette be László
Csaba pénzügyminiszter.
BUDAPEST (MTI)

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter
elmondta: a Postabank 99,665
százalékos részvénycsomagjáért
a Budapest Bank Rt. 69,222 milliárd forintot ígért, a Bank Austria Crcditanstalt AG (a magyarországi HVB Bank tulajdonosa)
85,1 milliárd forintot, az Erste
Bank pedig több mint 101,298
milliárd forintot ajánlott. A Postabank 99,665 százalékos részvénycsomagjára a tényleges
ajánlatot a magyarországi Erste
ausztriai anyabankja, az Erste
Bank der Österreichischen Sparkassen AG adta be. László Csaba, mint a privatizációs szervezet részvényesi jogainak gyakorlója kiemelte: a privatizáció sikeres volt, ebben nagy szerepet játszott mind az ÁPV Rt., mind a
Postabank menedzsmentje. Fontosnak nevezte, hogy a magyarországi bankpiacon a verseny

Fidesz: vonják vissza a NAT

Akik a magánosításról döntöttek. Balról: Farkas Andrea, az APV Rt. szóvivője, Kamarás Miklós, az
APV Rt. vezérigazgatója, László Csaba pénzügyminiszter, Mészáros Tamás, az APV Rt. igazgatótanácsának elnöke és Király Júlia, a Postabank elnöke.
MTI Telefotó: Takáts Péter
erősödni fog, ami a lakosság számára jobb pénzpiaci szolgáltatásokat eredményez majd. A nyertes Erste Bank Rt. vezérigazgatója, Kisbenedek Péter a bejelentést követően elmondta: a megvétel mérföldkő, az Erste szerepe

dokumentumát!

Alkalmatlan tervezet

A nigériai Katsina városában a fellebbviteli bíróság megsemmisítette az Amina Lawalra (gyermekével, Wasilával látható) házasságtörés miatt kirótt halálos ítéletet. Korábban az iszlám vallási
törvénykezés, a saría alapján első- és másodfokon egyaránt meg- BUDAPEST (MTI)
kövezésre ítélték.
MTI Telefotó/AP/Schalk van Zuydam
A Fidesz felszólítja az oktatási
tárcát, hogy vonja vissza a NemKondor Katalin (MR) kontra Népszava
zeti alaptanterv (NAT) tervezetét, és a módosított dokumentum beterjesztése előtt végezzen
az alaptanterv, valamint a kerettanterv bevezetésére vonatkozó
Politikai botránnyá terebélye- szített akcióba kezdett a pártlap vizsgálatokat - mondta Pokomi
sedhet az a támadás, amit egy Népszava, a több milliárdos K Zoltán, a Fidesz oktatási kabinapilap intézett a Magyar Rádió and H botrány érintettje" - fogal- netjének vezetője csütörtöki sajelnöke ellen.
maz Kondor Katalin. „A Népsza- tótájékoztatóján. „Meggyőződéva úgy tudja, hogy a rádió jelenle- sünk, hogy kizárólag a korrekt,
megalapozott
gi elnöke a '70-cs évek közepétől tudományosan
BUDAPEST (MTI)
kapcsolatban állt az akkori ál- vizsgálatok eredményeire táKondor Katalin, a Magyar Rádió lambiztonsági szervekkel" - olRt. elnöke hazugságnak minősí- vasható a napilapban.
•
tette egy napilap több cikkét és
bírósági eljárást helyezett kiláA Magyar Rádió elnökének - a
tásba az MTI-hez csütörtökön későbbi találgatások megelőzése
eljuttatott közleményben. „Az érdekében - fel kellene hatal- 0R0SHAZA (MTI)
elmúlt napok nagy terjedelmű maznia az illetékes szerveket arcikkeinek szinte minden szava ra, hogy nyilvánosságra hozzák, Főiskolát hoz létre a székesfehérhazugság, a Népszavának bíró- igazak-e a vele kapcsolatban vári székhelyű Kodolányi János
ság előtt kell felelnie minden so- megjelent információk - közölte Főiskola Orosházán, az egykor
ráért" - olvasható Kondor Kata- Újhelyi István (MSZP) szegedi laktanya helyén - közölte Fetser
lin közleményében. „Kinevezé- képviselő. Szerinte az MR elnöke fános, a település polgármestere.
sem óta nemtelen és aljas táma- a Népszava információi kapcsán Elmondta: az önkormányzat kodások kereszttüzében állunk. ideges, leplezetlen politikai kiro- rábban térítésmentesen kapta
Most, hogy a Magyar Örök- hanást tett a kormánnyal szem- meg az ÁPV Rt.-től az egykori
ség-díjat megkaptuk, jól előké- ben.
honvédségi ingatlant, ahol a

Milyen kapcsolat?

a vásárlással megerősödik a régióban, a csehországi, horvátországi, szlovéniai tapasztalatokat is
felhasználják, és a vétel révén
növelik magyarországi pénzpiaci
szerepüket. Az Erste kiemelt régiójának tartja a közép-kelet-eu-

Sztrájk vagy
nem sztrájk?

maszkodva lehet megkezdeni a
Nemzeti alaptanterv esetleges
módosításáról szóló szakmai vitát" - szögezte le a volt oktatási
miniszter. Pokorni Zoltán megdöbbentőnek nevezte, hogy miközben még el sem kezdődött az
alaptanterv módosításának érdemi vitája, már zajlik a még el
sem fogadott dokumentumra
épülő kerettantervek és ajánlott
tantervek kidolgozása. A napvilágot látott dokumentumról Pokorni Zoltán leszögezte, hogy az
alkalmatlan a tantervi szabályo-

Főiskola Orosházán

Elhunyt
Akila
BAGDAD (MTI)

Háromnapos nemzeti gyászt
rendelt el Irakban az ideiglenes
kormányzótanács egyik tagja,
Akila al-Hásimi halála miatt.
Akila Al-Hásimi asszonyt hat
fegyveres több lövéssel megsebesítette. A politikus asszony két
műtéten is átesett az amerikai
haderő bagdadi kórházában, állapota azonban folyamatosan romlott, s életét nem tudták megmenteni. Akila al-Hásimi tapasztalt iraki karrierdiplomata
volt, az elűzött diktátor, Szaddám Húszéin idején is a külügyminisztériumban dolgozott különböző beosztásokban. O volt
az egyetlen a megdöntött iraki
rezsim magasabb
beosztású
tisztviselői közül, akiket beválasztottak a 25 tagú ideiglenes
kormányzó tanácsba.

Közélet a Médiahajón

helyhatóság és a Kodolányi János
Főiskola vezetése közötti megállapodás alapján főiskola létesül.
A szerződés értelmében az összesen 4500 négyzetméteres ingatlant az önkormányzat 220 millió
forintos költséggel felújítja,
amelyhez 160 millió forintos forrást pályázat útján a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácstól
nyert el a város.

Várható az egészségügyben változás?
Sztrájk vagy nem
sztrájk? - ezzel a címmel tartottak fórumot Komáromban.
Felszólalt Cser Ágnes, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének országos elnöke (képünkön).

Különbségtétel származás alapján ?

Németh kontra Kovács
Fogást talált a fideszes politikus, Németh Zsolt a külügyminiszteren, vagy válasz nélkül
marad a kérdés? Lapzártáig Kovács László nem reagált egy ravasz felvetésre.
BUDAPEST (MTI)

Németh Zsolt csütörtökön nyílt
levélben fordult Kovács Lászlóhoz, amelyben azt a kérdést teszi
fel: a külügyminiszter televíziós
nyilatkozatai úgy értelmezhetők,
hogy „kinek-kinek származása
alapján dönthetjük el, hogy milyen kérdésekben nyilváníthat
véleményt".
A fideszes politikus - jelezve,
hogy Budapesten született - KoA hazai közélet több száz szereplőjével a fedélzetén tegnap 13. al- vács László azon kijelentésére rekalommal útra indult a Médiahajó. Ketten a résztvevők közül: Lé- agál a levélben, amely szerint
vai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője (balról) és Pusztai Erzsébet, a "Németh Zsolt, aki (...) erdélyi
Magyar Demokrata Néppárt alelnöke.
MTI Telefotó: Kovács Attilaszületésű, csak elhagyta Erdélyt,

(...) őneki kisebb a jogalapja,
hogy a Lcndvay utcai székházból
megmondja, hogy mi a jó az erdélyi magyaroknak, mint Markó
Bélának és az RMDSZ vezetőinek". „Azt kell feltételeznem egy
Európai Unióba rövidesen belépő
ország
külügyminiszteréről,
hogy elfeledkezik az alapvető liberális elvekről, és származásuk
alapján tesz különbséget az emberek között?" - áll az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke levelében, amelyet
az MTI-hez is eljuttattak.
„Mondanivalójának lényege az
is lehet, hogy mit keresnek az erdélyiek Magyarország politikai
vezetőrétegében, például a miniszterelnöki székben?" - teszi
fel a kérdést Németh Zsolt, hozzátéve: „távol álljon tőlem, hogy
beavatkozzam a szocialista táboron belüli harcokba".

rópai térséget, már most 11 millió ügyfele van a régióban. Mészáros Tamás, az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke elmondta: a
verseny korrekt volt, a törvényesség maximálisan érvényesült a folyamatban.

RÖVIDEN
FIGYELMEZTETÉS
Figyelmeztetésben részesült az a
kormányőr, aki kedden egy
védett személy kísérése közben
autójából kiszállva
figyelmeztette a gépkocsisor
haladását akadályozó a u t ó s t mondta el a kormányőrség
helyettes parancsnoka. Egy férfi
azt állítja, kedden az M1 -es
autópályán haladt Győr felé és
éppen kamionsort előzött,
amikor utolérte a négy járműből
álló, megkülönböztető jelzést
használó járműoszlop. Nem
tudott félrehúzódni, a konvoj
elhaladása után azonban az
utolsó autóból kiszállt egy
kormányőr és megütötte.
HÁROM SZÁZALÉK
Továbbra is ragaszkodik a három
százalékos reálbéremeléshez a
Munkástanácsok Országos
Szövetsége, véleményük szerint
a kormány a tényleges jóléti
intézkedések helyett a dolgozók
egyik válláról a másikra teszi át a
terheket. Bírálják a kormányt,
mert szerintük még középtávon
sem tisztázza az általa
meghirdetett jóléti
rendszerváltás teendőit. A
szakszervezeti szövetség arra
kéri a miniszterelnököt, hogy
oldja fel a nyilatkozatai és a
meghirdetett jóléti fordulat
közötti ellentmondást.
ÁRAM NÉLKÜL
A hajdúböszörményi
áramelosztó alállomásban
keletkezett tűz miatt
csütörtökön délután megszűnt
az áramszolgáltatás
Hajdúböszörményben. 32 ezer
ember maradt áram nélkül. Tűz,
majd később két kisebb robbanás
keletkezett a 120 kilovoltos
áramelosztó állomásban,
vélhetően túlterheltség miatt.
RÁKSZŰRÉS
lövőre, egyelőre csak szűk
körben, kísérleti jelleggel,
bevezetik a vastagbélrák, s még
az idén, teljes körűen, a
méhnyakrák szűrését - közölte
Kökény Mihály miniszter. Az
egészségügyi minisztérium
címzetes államtitkára, Jakab
Ferencé hangsúlyozta: az utolsó
felmérések szerint az ország
rossz egészségi állapota évente 4
százalékos veszteséget okoz a
magyar gazdaságnak.
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Leisztinger Tamás: Újabb munkahelyek létesülnek a megyeszékhelyen

A Picknek Szegeden van a jövője
Folytatás az 1. oldalról

- Nemrégiben
vezérigazgató-váltást hajtottak végre a vállalatnál. Miért kellett távoznia
a Picket tizenhárom éven át irányító Bihari Vilmosnak1
- Azért én nem tizenhárom,
hanem csak három évet dolgoztam Bihari úrral. És olyan szakemberre volt szükségünk, aki az
általunk megálmodott modellt
tökéletesen le tudja fordítani a
termelés szintjére. Ehhez erős első embert kellett találnunk. De
fogalmazhatok úgy is: a nagymértékű átszervezés tette szükségessé a váltást. Áz új vezérigazgatót, Kovács Lászlót a piacon az
egyik legjobb szakembernek tartják, a reputációja és a hite miatt
került a vállalat élére.
- Meg tudná határozni, hogy
mennyit ér ma a Pick Rt. ?
- Sokféle modell alapján állapítják meg a vállalatok értékét.
Ami biztos: tizenhét milliárdnyi
a cégben a saját tőke, mely nem
tartalmazza sem a Pick, sem a
Herz márkanevet. Mostanában,
a Herz megvásárlása óta, a Pick
életében a legnagyobb átalakulás
zajlik. A változások utolsó harmadában vagyunk, és remélem a
munka végeztével a cég értéke
meghaladja a harminc milliárdot.
- Miként viszonyul az Arago a
politikához ? Elvégre
Bartha
László, Szeged előző, fideszes
polgármestere jelenleg is tagja
a Pick
felügyelőbizottságának.
- Magyarországon egy nagyvállalat nem engedheti meg magának a politizálást. A felügyelőbizottság elnöki posztját mi nem
személynek, hanem Szegednek
szánjuk. Ha ezt a rendszert a város elfogadja, akkor az átszervezések befejeztével felajánljuk a

BÁTYI ZOLTÁN

A Pick értéke csak nő az átalakulással.

Fotó: Gyenes Kálmán

NÉVJEGY
LEISZTINGER TAMÁS
Született: 1968
Tanulmányok: ELTE TTK, fizikus
1996-: Arago Befektetési Holding Rt. vezérigazgatója
2001-: Pick Szeged Rt. igazgatóságának elnöke
1998-: Magyar Sakkszövetség elnöke
Hobbija: sakk, fallabda
A Magyar Hírlap felmérése szerint a negyedik leggazdagabb magyar. Becsült vagyona: 30 milliárd.
tisztséget a mindenkori polgármesternek, azaz jelen helyzetben
Botka Lászlónak.
- Rendkívül nagy távolságot
tart a médiával szemben, ezúttal is kérte, hogy a fotója ne jelenjen meg. Miért ez a „ridegtartás"!

- Nem tudom, ez valószínűleg alapösztön nálam. A magánéletem magánügy, a fotómmal meg minek riogassam az
olvasókat... Nem is tudom,
hogy szeretnék-e változtatni
ezen a kapcsolaton. Néha már
úgy érzem, megbarátkoztam az

Vita a tiszteletdíjakról

Nógrádi Zoltán országgyűlési és
megyei önkormányzati képviselő,
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
megyei elnöke tegnap a megyei
közgyűlésen napirend előtt bejelentette: a polgári frakciót ezentúl
nem Bartha László, hanem Baláspirí Csaba vezeti. Nógrádi Zoltán
lapunk kérdésére azt válaszolta, ez
belső ügy, s nem kíván róla bővebben nyilatkozni. Bartha László azt
mondta, a frakció reggel, a közgyűlés kezdete előtt tudomásul
vette, hogy ő mentelmi ügye miatt
lemond posztjáról, mert „nem
akarja kitenni a képviselőcsoportot nemtelen támadásoknak".
A közgyűlés munkája egyhangú határozattal kezdődött: Vass
Józsefnének, az óföldeáki otthon
vezetőjének ítélték oda a Csongrád Megye Szociális Ellátásáért
Díjat, amelyet november 12-én
ad át a díjazottnak Frank József
elnök. Ismét a megyei levéltár
igazgatójává választották - egyhangú döntéssel - Blazovich
László professzort.

Jóízűt vitáztak a képviselők az
elnök, az alelnökök és a képviselők tiszteletdíjáról. Baláspiri Csaba bejelentette: mivel a törvény
nem teszi kötelezővé, csak megengedi, hogy a tiszteletdíjakat júliusig visszamenőleg, s már az
idén megemeljék, a polgári oldal
szerint csak januárban legyen
emelés. Az MSZP-SZDSZ-frakció vezetője, Simicz Józsefviszont
úgy vélte, már korábban meg kellett volna születnie annak a törvénynek, amely értékén kezeli,
megfelelően díjazza a polgármesterek, s a megyei elnökök munkáját. így, ha a többletbevételek révén most mód nyílt rá, javasolja:
éljenek a lehetőséggel.
A polgári oldal fönntartotta véleményét, így többségi szavazással, s végül csak második nekifutásra sikerült eldönteni, hogy az
elnök tiszteletdíja 525 ezer forint
lesz, az alelnököké 498 ezer 750,
a képviselőké 73 ezer 500 forint.
Hosszú vita után céltartalékként
különítette el a megyei közgyűlés
azt á 33 millió forintot, amelyet
a Szentesre tervezett élelmiszer-biztonsági és innovációs
központ létrehozására szánt. Érdekes fordulatot vett az M5-ös
Autópálya Alapítvány támogatásának ügye. Nógrádi Zoltán az
ülésen arra hívta föl a figyelmet,
hogy az előterjesztésben olvasha-

tó indoklással ellentétben - s itt
idézte a törvény magyarázatát igenis van lehetőség arra, hogy a
megyei önkormányzat csatlakozzon magánalapítványhoz.
A csatlakozást ezután meg is
szavazták a képviselők, azt is,
hogy 250 ezer forinttal járulnak
hozzá az alapítvány működéséhez. Nagy Sándor, Kistelek polgármestere, aki a csatlakozást javasolta, azt mondta, sajnálja, hogy
javaslatával kapcsolatban a főjegyző úr helytelenül értelmezte a jogszabályokat, és egy egyébként
nem jogvégzett képviselő utánajárásán múlt az ügy pozitív kimenetele. Kérte, a történtekből Huber
Bertaián vonja le a következtetéseket. Szintén a polgári oldal tette
szóvá, hogy a kórházak kapacitáslekötési pályázatairól szóló előterjesztés kommentárjában az áll, a
szentesi kórház épületén belül
mozgásszervi rehabilitációs részleget terveznek indítani, holott ezt
a profilt korábban a Csongrádról
elköltöztetett belosztály épületének szánták. Szűcs Lajos úgy vélte, nincs akadálya annak, hogy
Szentesen is, Csongrádon is induljon ilyen részleg, „hiszen nem
vagyunk már a KGST-ben", Vmcze László országgyűlési és megyei
önkormányzati képviselő azonban nem osztotta ezt a véleményt.
B. A.

Hatezer emberrel Ópusztaszeren
Negyvenhárom esztendeje foglalkozik idegenvezetéssel a miskolci Farkas Gyula. A nyugdíjas
orosz-földrajz szakos tanár a
hetvenes években járt először
Ópusztaszeren, amikor még épp
csak elkezdődött az építkezés.
Am a Feszty-körképet sokkal korábban, 1941-ben látta, ezért
örült annak, hogy a hányatott

sorsú alkotást a szakszerű restaurálás után ismét láthatja a közönség. Farkas Gyulát a minap
abból az alkalomból köszöntötte
Nagy László igazgató, hogy 1995
óta a századik csoportot hozta el
az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
A szabadúszó idegenvezető
az elmúlt nyolc év alatt közvet-

engem körülvevő negatív képpel, úgyhogy maradjon is ez
csak így.
- Ön nem csupán a legnagyobb szegedi vállalat első embere, hanem a Magyar Sakkszövetség elnökeként is dolgozik.
Az egyre húzódó
világbajnoki
döntő egyik résztvevője pedig a
szegedi Lékó Péter...
- Ne folytassa! Örömmel jelenthetem be, hogy a Pick Szeged, a Raiffeisen Bank és a magyar állam összefogásával kandidáltunk a világbajnokság
megrendezésére. Most már
csak a sakkozókon és menedzsereiken múlik, hogy még ebben az évben Budapesten megrendezik-e a világbajnoki finálét.
SZETEY ANDRÁS

Én bizony nem várok tovább. Még ezen a héten, egészen pontosan 2003. szeptember 27-én, szombaton, néhány perccel este fél
nyolc előtt megnyerem minden idők legnagyobb magyarországi
lottónyereményét. Ülök a fotelban, egyik kezem villát forgat,
mert hogy a vacsora még ily jeles esemény idején sem maradhat
el, a másikkal meg rajzolgatom a karikákat a számok köré. S mikor kiderül (mert hogy kiderül, arra akár mérget is vennék, ha
lenne miből), hogy sikerült mind az öt kihúzott számot eltalálnom, békésen hátradőlök, s csak annyit mondok a családnak nincs mit tenni, gazdagok lettünk.
Ugyan hányan tervezzük meg ebben az országban azt a pillanatot, amikor Fortuna asszonyság az ölünkbe pottyantja azt a
több mint hárommilliárdot, amit az ötöslottó kínál a legszerencsésebb magyarnak? Gyanítom, van közöttünk olyan, aki már
azt is eldöntötte, nyereménye egy részéből vasbetonnal erősített
bunkert épít, így védve magát sok pénzre áhítozó martalóc elől.
Más azt a balgaságot forgatja fejében, hogy ő meg tudja őrizni a
titkot, s még sanda tekintetű szomszédjának sem tűnik fel, hogy
a parkolóban Rolls-Royce áll a madzaggal megerősített Trabant
helyén.
Az alakoskodók (vagy nevezzem őket a leginkább rettegőknek?) afféle hazugsággal bástyázzák körbe magukat, miszerint
nekik nem is kéne ennyi pénz, mert csak gonddal jár. Az előrelátóbbak, pedig már azt is kinézték maguknak, a világ mely fertályán szerződtetik majd a nap melegét ellegyező hastáncos nőket
hintaszékük mellé.
Ja, kérem, nyereményügyben is elmondható: nincs két egyforma ember. S ezt a tengernyi tervet, ötletet csupán egy köti csokorba - az elszánt hit, amivel a lottózókat rohamozzuk. Nincs
az a visszér, ami elrettenthetne a rohanástól, nincs olyan üres
bugyelláris, amiben ne találnánk legalább egy szelvényre való
csörgő forintot. így aztán az előbb említett 2003. szeptember
27-én (s mint mondám: néhány perccel este fél 8 előtt) Európa
Magyarország nevű államában uszkve tízmilhónyi kipirult arcú
vidám hölgy és urat láthat majd az, aki betér hozzánk, látogatóba.
Hogy aztán milyen képet is vágunk, ha a majdnem fél 8-ból
pontosan fél nyolc lesz ? Nos, erről inkább egyelőre ne beszéljünk.
Mert nagy baj az, ha véletlenül mégsem én (te, ő, mi, ti, ők...)
nyerem, nyerjük azt a 3 milliárdot, meg a hozzá csapott, százmillió forintnál alig több aprót. De a lelket ezerszer jobban megviseli,
ha a lottóhúzás előtt mégiscsak elveszítjük a nagy nyereménybe
vetett hitünket, s még annak se nézünk utána, mennyibe is kerülnek mostanság a luxusvillák. Erről jut eszembe - nem tudja
valaki, hol is árulnak mifelénk panel alá szerelhető kacsalábat ?

A szegedi dóm felújításához kér segítséget az egyházközség

Bartha helyett Baláspirí vezeti a polgári frakciót

Elkülönítette a megyei közgyűlés a szentesi élelmiszer-biztonsági központ
létrehozására
szánt 33 millió forintot. A tegnapi ülésen kiderült: mégis
csatlakozhat a megyei önkormányzat az M5-ös Autópálya
Alapítványhoz.

Lottóvágy

lenül körülbelül hatezer embert kísért, áttételesen pedig
több mint tízezer embert ismertetett meg az emlékpark
értékeivel. Miskolcon rendszeresen tartott dia- és videofilmes előadásokat Opusztaszerről, és azt vallja, ezt a parkot
minden magyarnak látnia kell,
életében legalább egyszer.

Politikusok látogattak
a belvárosi a plébániára

Gyulay Endre kifejtette, hogy a korábbinál nehezebb helyzetben vannak az egyházak. Fotó: Karnok Csaba
Egy hete sötétben maradtak a hívek és a miséző plébános a szegedi
dómban. A hibát a székesegyház még a harmincas években épült
teljesen elavult elektromos hálózata okozta. A plébános, most
először, politikusokhoz fordult, a megye országgyűlési képviselőitől kért segítséget.
Csongrád megye országgyűlési
képviselőit fogadták tegnap a belvárosi plébánián. Először Gyulay
Endre megyés püspök köszöntötte őket, majd Kondé Lajos plébános számítógépes prezentációt
tartott a megjelent honatyáknak.
Kiemelte: hetvenöt éve a fogadalmi templom összefogásból született. Jövőre kezdődik a nagy víz
125. évfordulójának megünneplésével az a sorozat, melyet az
egyházmegye fennállásának 975.
évfordulója, és a dóm felszentelésének 75. évfordulója követ
2005-ig. „Nyitott templom nyitott szív" jelmondatuk értelmében keresik a kapcsolatot
most első alkalommal a politikusokkal, hogy együtt tegyenek a
székesegyház felújításáért. A tető

ugyanis több helyen beázik, potyognak a téglák, hullanak a mozaikok a város jelképének számító templom falaiból.
A képviselők ötleteiket sorolták, hogyan segíthetnének. Nógrádi Zoltán mórhalmi polgármester szerint a térségben élők
szívesen adnának értékeikből.
Vmcze László csongrádi honatya
szerint annyit kaptak az egyházmegye települései eddig, hogy
most a másik irányba is megindulhatna a segítség. Vincze szerint minden adományozó nevét
meg kellene örökíteni a dómban.
Botka László szegedi polgármester elmondta: a szabadtéri
játékok programját az egyházi
évfordulókra figyelemmel lehet
összeállítani 2005-ben, jövőre

pedig az árvíz utáni újjáépítés jegyében zajló évadhoz illeszkednek az egyházközség tervei. Az
idén 15 millió forintot adott a
város orgonafelújításra, Botka
hasonló összeget tudott ígérni
évente. Emellett támogató cégeket keresnek, és a parlamentben
is lobbizni fog az ügy érdekében.
Gyulay püspök itt megjegyezte,
hogy a költségvetés jóval kevesebbet szán az egyházaknak jelenleg, mint a korábban.
Kozma József alpolgármester
szerint a dóm és a Dóm tér nem
viszonyulhat idegenül egymáshoz, a programokat összhangban, közösen kell megvalósítani.
Rákos Tibor képviselő fölvetette:
indítsanak
reklámkampányt,
hogy az adó 1 százalékát a dóm
alapítványa javára utalják át az
emberek. A jelenlévők megállapodtak abban: a pártpolitikától
független együttműködést folytatni kell a közös értékekért.
M. B. I.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Képviselő-testületi ülést
tartanak ma délelőtt 9 órától a
községben. Ezen többek között
szó lesz az önkormányzat idei
első félcvi gazdálkodásáról, a
támogatási és lakásfelújítási
kérelmek elbírálásáról, valamint
az egészségügyi alapellátásban
felmerült cszközigényeloől. A
képviselők megtárgyalják a
Tüskevár utcai
gázvezeték-építéshez való
hozzájárulást, az Állami
Számvevőszék vizsgálati
jelentését, a távhő-szolgáltatási
szerződés módosítását. Emellett
napirenden szerepel még a
vízgazdálkodási társulatok és a
sportegyesületek tájékoztatója, a
településfejlesztési koncepció
elkészítése, a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi
Társulás létrehozása, illetve a
háziorvosi praxis megvételéhez
való hozzájárulás. Algyő jövőre
csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica támogatási
rendszeréhez.
ÁSOTTHALOM. Negyedik
alkalommal rendeznek a
községben juhásznapi szüreti
mulatságot. A művelődési ház
udvarán holnap délután 2 órától
várják a vendégeket. A csapatok
birkavágásban, -feldolgozásban
és pörköltfőzésben versengenek.
Amíg készül az ebéd, a felnőttek
helyi gazdák által készített
pálinkákat kóstolhatnak meg, de
különféle tréfás vetélkedőket is
kipróbálhatnak. A vendégeket az
ásotthalmi asszonykórus és a
Csutri gycrmektánccsoport
szórakoztatja. A szüreti
mulatságot az este 8 órakor
kezdődő vacsora,
tombolasorsolás és a hajnalig
tartó bál zárja. A tánchoz a
talpalávalót Pipicz Dániel és
Zolnai Sándor húzza.
SZABADKA. A Szegcdi Fiatal
Építeszek Városházi Klubja
tavaly tavasszal alakult. Azóta az
ötven év alatti helyi építészek
munkáit már többször
kiállították mind a városban,
mind szerte az országban. A
számítógéppel szerkesztett
tablókon az épületfotók és a
rajzok mellett a tervező rövid
szakmai önéletrajza, illetve
arcképe is helyt kapott. A szegcdi
fiatal építészek munkáit most a
szabadkaiak nézhetik meg. A
kiállítást Kucscra Céza
szabadkai polgármester és Nagy
Sándor szegedi alpolgármester
nyitotta meg tegnap. A 35 alkotó
tablója október 9-ig látható a
vajdasági település
városházában.
SZEGED. Nyílt polgárőr nyílt
napot tartanak ma délelőtt 10
órától a szegedi Tápai utcai füves
területen. Egész nap számos
programmal várják az
érdeklődőket. Felnőtteknek
kispályás labdarúgótornát
szerveznek, miközben a
legkisebbek aszfaltrajz-, illetve
KRESZ-versenyben mérhetik
össze tudásukat. Dél körül bárki
megkóstolhatja a főzőversenyrc
készített ételeket.
ZÁKÁNYSZÉK. Falunapot
rendeznek holnap délelőtt 9
órától a településen. Az ünnepi
istentisztelet után, 10 órakor a
művelődési házban Pokorni
Zoltán, a Fidesz-MPSZ alelnöke
mond köszöntöt, majd ünnepi
képviselő-testületi ülést
tartanak. Az általános iskolában
különféle
kézműves-foglalkozásokon
vehetnek részt 11 órától a
gyerekek. Balogh László
országgyűlési képviselő fotóiból
és Szász Gyula helyi festő
képiéiből kiállítás nyílik az
iskolában. A spxirtcsarnok előtt
13 órától borkóstolót, a Petőfi
utcánál picdig 14 órától
fogathajtóversenyt szerveznek.
A Gyermekszínház műsorát 17
órától láthatja, hallhatja a
nagyközönség. Az este 6 órakor
kezdődő bálon fellép MC Haver
és a Teknő, valamint a Dupla
Kávé együttes.
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A Korzóban próbálják az évaá első operabemutatóját, a Don Carlost

Gregor először rendez

3 117 000 000 forint
az öt nyerő számért
Folytatás az 1. oldalról

A pénzből vidéki gyermekek tehetségkutatását, illetve -gondozását segítő alapítványt hozna
létre.
Nógrádi
Zoltán,
a
Fidesz-MPSZ megyei elnöke, Mórahalom polgármestere se kísérti
Fortunát. - Nincs bekódolva a
sorsomba a szerencse. Nem kergetek hiú ábrándokat, hiszen eddig minden összegért meg kellett
küzdenem, ami a rendelkezé-

LOTTÓCSÚCS

Gregor József vezetésével családias hangulatúak a próbák.
Folytatás az 1. oldalról

- Fülöpiöt kifejezetten Gábor
Gézára találtam ki, ezért én
nem is énekelem a szerepret folytatta Gregor fózsef. - Az ő
hangja sokkal sprődebb, keményebb, azt szeretném, ha ez a
spanyol király figurájában is
megjelenne. Tőlem ez idegen
lenne, Géza viszont nagyszerűen meg tudja csinálni, öröm
dolgozni vele - vallja az új szerepkörében, a színpad másik oldalán egyforintos jelképres gázsiért ezzel a Don Carlossal debütáló népszerű basszista. - Rájöttem, hogy a jó rendezőnek bizony pszichológusnak, sőt néha
gyógypredagógusnak is kell lennie, mert az énekesek érzékenyek, lelkük van. Akad olyan,
aki igényli, hogy a rendező a

szemébe mondja a hibákat,
másnak viszont több réteg sztaniolba kell csomagolni, és még
akkor is megsértődik. Rögtön a
próbák kezdetén elmondtam azt
is, hogy a toroknak, a szívnek, a
lábnak és a fejnek egyaránt meg
kell tanulnia a darabot, azaz
nem elég, ha valaki csak az előadásokon szeretne teljes hanggal énekelni.
A kívülállónak is rögtön feltűnik, milyen vidám, családias
hangulatban folynak a próbák.
Tegnap délelőtt, amikor egy rövid
szünetet tartottak, az Eboli hercegnőt éneklő Szonda Éva kora
reggel sütött friss, finom sajtos
pxigácsájával kínálta körbe a büfét kényszerűen nélkülöző csapatot. - Először fordul elő a pályámon, hogy maximálisan énekescentrikus rendezővel dolgozha-

Fotó: Schmidt Andrea

tom. Megszoktuk, hogy a legextrémebb akrobatikus mutatványoltat is végrehajtsuk, ha azt
kérik tőlünk. Jóska viszont meggyőzött bennünket arról, hogy a
túl sok mozgás inkább gyengíti a
figurát, mint erősítené, azaz a
kevesebb, gyakran több. Stresszmentes, kellemes légkörben zajlanak a próbák, ami szárnyakat
ad a csapatnak. A fiatalokra különösen jó hatással van, hogy
Jóska meg is tudja mutatni, pontosan mit vár tőlük. Szüksége
volt már a társulatnak egy ilyen
bemutatóra. Gyönyörűek a jelmezeink, szép a díszlet, minden
adott egy jó produkcióhoz mondja a jeles mezzoszoprán,
aki hazai pályán az október 17-i
bemutatón énekh majd először
Ebolit.

Beutaztató utazási irodákra lenne szükség Szegeden

Passzív vállalkozók
Nem elég erősek a szegcdi turisztikai vállalkozások, kevés az új
kezdeményezés, sőt még a formálódó városi turisztikai koncepreió
kimunkálását sem segítik soltan.

HOLLÓSI ZSOLT

Európa-napi program Szegeden
közgyűléssel, koncertekkel
Európia-napxit tartanak holnap Szegeden. Egész
nap, több helyszínen különféle rendezvények
várják az érdeklődőket.
Széchenyi tér, illetve a városháza:
8.30: Táncos-zenés bemutató az L & D Mazsorcttcsopxirttal és Pávane Táncegyüttessel
9.45: Országzászló ünneprélyes felvonása
10.00: Ünnepi közgyűlés a díszteremben
Dugonics téri sátorszínpad:
10.30: Szeged Városi Fricsay Ferenc Fúvószenekar térzenéje

Szeptember 20-a, 19 óra 40
prerc: lottótörténcti pillanat.
A 38. játékhét nyerőszámainak kihúzása, majd a kiértékelés befejeztével a következő heti sorsolás telitalálatosának várható értéke átlépte
a hárommilliárdot. Ekkora
nyeremény hazánkban még
soha, semmilyen szerencsejátékon nem gyűlt össze. Európában sem kell szégyenkeznünk ezzel a hatalmas
összeggel, hiszen jelenleg az
olasz lottónyeremény után a
második helyen állunk. Az
ötöslottó jackpiotja már 29.
hete, vagyis március elseje
óta halmozódik. A Szerencsejáték Rt. azóta már kifizetett a nyerteseknek 6 milliárd 600 millió forintot négyesekre, hármasokra és kettesekre.

semre áll - mondta. Ha valami
oknál fogva játékra adná a fejét
és megnyerné a főnyereményt,
természetesen lenne helye a
prénznek. Az összeget harmadolná. Az egyik részt városára, Mórahalomra költené, a másikat ismerősei között osztaná szét, a
fennmaradó predig a családé lenne, illetve befektetné.
Siska András, a Szerencsejáték
Rt. Szegedi Területi Igazgatóságának vezetője családjával együtt
évtizedek óta fix számokkal játszik. - Ráadásul, ahogy napközben járom a lottózókat, kíváncsiságból mindenhol kipróbálom
még a gépi játékokat is - mondta. Ha nyerne, végiggondolná az
egész életet. Az összeg jelentós
részéből a gyermekek gyógyítását, oktatását, illetve kollégiumok bővítését is támogatná. Fiának, lányának predig megalapozná a jövőjét. Persze ezen kívül
bőven jutna még prénz a rokonságnak is.
Szélpál Gábor, a szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatója
amióta matematikából szigorlatozott, csak nagyon ritkán tölt ki
lottószelvényt. - Ugyanis igen
csekély annak az esélye, hogy
nyerjek. Persze, aki meg se próbálja, az ne is várja a szerencsét tette hozzá. Ha mégis játszana és
nyerne, akkor elsősorban karitatív célokra költene, mert meg
kell köszönni a szerencsét. Magának és a családjának predig egy
nyugodt, biztonságos életet teremtene a hatalmas összegből.
K.T.

15.00: Európa-ház (művészeti csopxwtok bemutatkozása)
17.30: Molnár Dixieland-, Gőzerő- és EzGáz-koncert
20.30: T ű z i j á t é k

Újszegedi Liget:
9.00: Gézengúzok streetballverseny
Derkovits fasori stadion:
9.00: Kispályás labdarúgó-mérkőzések
Sportuszoda:
9.00: Úszóverseny

MUNKATÁRSUNKTÓL

Várják a szegedi turisztikai vállalkozásoktól a kitöltött kérdőíveket a Szeged város turisztikai
fejlesztési koncepreióját készítő
szakemberek. Pethöné Dedák
Angéla, a Magyar Turizmus Rt.
munkatársa egy tegnapi sajtóbeszélgetésen elmondta: ha sok válasz érkezik vissza a turizmusban érdekelt vállalkozásoktól,
abból látszik, hogy foglalkoznak
ezekkel a stratégiai kérdésekkel.
Szegeden azonban a kiküldött
kérdőíveknek csak egyharmada
érkezett vissza. A tapasztalatok
szerint azok reagálnak gyorsan,
akik egyébként is aktívan van-

nak jelen a turisztikai piacon.
Pethóné hozzátette: a városban
egyelőre csak a csírái vannak
meg annak, hogy utazási irodák
beutaztató turizmussal foglalkozzanak. Szerinte Szegeden ehhez megfelelő programok, helyszínek vannak, csak nem építenék rájuk olyan ajánlatokat,
amelyek segítségével vendégeket
lehetnek a városba hozni.
A városi turisztikai koncepreiója még az ősz folyamán elkészül,
jelenleg a helyzetelemzéshez
szükséges kérdőíveket értékelik.
A koncepreió sokat segíthet a turisztikai vállalkozásokon, hiszen
kész és megvalósítható projekt
javaslatokat is tartalmaz.

A brutális támaáás áldozata semmire nem emlékszik

Matkovics Lajos lebeszéli barátait a bosszúról
Folytatás az 1. oldalról

- Szombaton történt. Amikor
magamhoz tértem, nagyon
fájt a fejem - mesélte tegnap.
Mindössze annyira emlékszik,
hogy aznap kiment az algyői
focicsapat meccsére, majd haza indult. Onnantól kezdve
filmszakadás. - Elmondanám
szívesen, hogy mi történt, de

TANÚKAT
KERESNEK
- A Csongrád Megyei Rcndőr-főkapitányság
vizsgálati
osztályán életveszélyt okozó
testi sértés miatt folyik eljárás
az algyői férfit bántalmazó K.
A. ellen. A gyanúsított szabadlábon védekezik. Az ügyben
folyik a tanúk felkutatása, valamint orvos szakértőt rendeltek ki - tájékoztatta lapunkat
M. Toronykőy Márta rendőr
hadnagy, sajtóreferense.

semmire sem emlékszem mondta.
A 42 éves férfi jókedvűen beszélgetett velünk. Már sokkal jobban érzi magát. A pihenés után
hétfőtől ismét jár a helyi edzőterembe, ahol általában másfél-két
órát tölt. A gyors felépülést segítette édesanyja, Matovics fánosné
gondoskodása és főztje.
Az események szemmel láthatóan jobban megviselték az édesanyát, aki elárulta, lelkileg még
mindig nem tette túl magát a
történteken. - Egyem meg a szívedet, fiam - sóhajtozott Matovicsné, majd amikor meg akarta
simogatni fiát, ő arrébb rántotta
a fejét. - Nem vagyok már kisgyerek - jelentette ki.
A tervezett bosszúról már Lajos is hallott, ám ő azt mondja,
ez csak szóbeszéd. - Nincs semmi értelme, nem is érdekel, ami
történt. Egyébként sem a középkorban élünk. Lebeszéltem erről
a barátaimat, fölösleges, nem ér
annyit az egész - tette hozzá.
ARANY T.JÁNOS

Az áldozat, Matovics Lajos és édesanyja. Úgy tűnik, az asszonyt jobban megviselték a történtek, m i n t fiát.

Fotó: Schmidt Andrea
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P. Krisztina nem árult el semmit Szabóról

A rém találkozott
egykori élettársával
Ibvábbi bizonyítási eljárás miatt elnapolta a Csongrád Megyei
Bíróság Szabó Zoltán, a balástyai rémként elhíresült, öt nő
meggyilkolásával vádolt férfi tárgyalását.

A
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Eltűnt a pénzzel a szegedi parkolóház fővállalkozója

71 millió utazásra, tanácsra
Hetvenegymillió forintot fizetett ki tavaly a Szegedi Parkolási
Kft. szakmai utakra, tanácsadásra és más külső szolgáltatásokra. Ez is közrejátszott abban,
hogy a Szepark csőd közeli helyzetbe került. Az akkori igazgató,
Nemes László túlzónak nevezte
az említett összeget.

Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott tegnap a Csongrád Megyei Bíróságon Szabó Zoltán tárgyalása. Mint korábban megírtuk, a
35 éves balástyai férfit öt nő megölésével vádolja a Csongrád Megyei
Főügyészség. A vádirat szerint a balástyai rémként elhíresült férfi
1998 és 2001 között követte el a bűncselekményeket.
Csütörtökön a csanyteleki K. /ánost azért idézték be ismét, hogy
szembesítsék egy másik tanúval. (K. volt az, aki 1998-ban társával, Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolKolompár Istvánnal, kilenc hónapig volt előzetes letartóztatásban, gármester az első szegedi parkomivel a rendőrség ót gyanúsította Szabó egyik áldozatának, a prosti- lóház előtt tájékoztatta tegnap a
tuált Kovács Mónika meggyilkolásával.) Úgy tudjuk, az idézett tanú sajtó munkatársait a Szepark
egy ceglédi férfi, akinek a bírónő, Kovalcsik Éva hiába rendelte el a Kft.-vei kapcsolatos fejleményekről. Elmondta, hogy a közterendőri elővezetést, nem találták a lakhelyén.
A tegnapi tárgyaláson meghallgatták P. Krisztinát, Szabó Zoltán rületi parkolási rendszer működélettársát is. A fiatal nő 11 évig élt együtt a gyilkossággal vádolt férfi- tetője csőd közeli helyzetbe keval. - Nem mondok semmit, hiába kérdez - jelentette ki határozot- rült. Elhangzott: mint ahogy a
tan a nő a bíróság folyosóján, és végig ehhez tartotta magát. - Kérdez- korábban magánkézben lévő Vázen az időjárásról, vagy arról, hogy vagyok! Ezekre válaszolok, másra roskép Kft.-t, amely tizenötmillió forintos adósságot halmozott
nem - jelentette ki a rém élettársa.
A nő így nem válaszolt azokra a kérdéseinkre sem, hogy milyen em- fel, úgy a Szeparkot is rendkívül
bernek ismerte Szabó Zoltánt, s hogy észrevett-e valamilyen válto- rossz pénzügyi helyzetben vette
zást a férfin a gyilkosságok elkövetése idején. Azt sem árulta el, tart- vissza az önkormányzat.
Az alpolgármester vázolta, hoja-e a kapcsolatot Szabóval, látogatja-e. A tárgyalás után egyébként P.
Krisztina engedélyt kapott a beszélőre, így a harmadik emeleti fogdán gyan került az előző ciklusban
egy magántársaság kezébe a Szeszót válthatott élettársával.
- Szabó Zoltán ügyét további bizonyítási eljárások miatt elnapol- park Kft. Majd arról szólt, hogyan
ták. A tárgyalás időpontját később tűzi ki a Csongrád Megyei Bíróság emelkedett 730 millióról 850
- tájékoztatta lapunkat Cseh Attila, a megyei bíróság szóvivője. Infor- millió forintra az Arany János utmációink szerint Szabó Zoltánt korábbi rosszulléte miatt orvos szak- cai parkolóház beruházási költsége. Elmondta, hogy a parkolási
értő is megvizsgálja.
A. T. J. cég korábbi ügyvezető igazgatója,
Nemes László kétszer fizette ki a
rendszert működtető szoftvert és
automatikát. Mindeközben a fővállalkozó 3S cég nem fizette ki
az alvállalkozókat, mi több, eltűnt a pénzzel. Az egyik alvállalkozónak 40 millió forinttal tartozik a 3S. Szentgyörgyi bejelentette: pert indítanak a kivitelező cég
ellen, amely tudomása szerint a
kilencvenes évek közepén részt
vett Újszegeden az úgynevezett
svéd házak programban. A probléma csak az, hogy a 3S-t sehol
sem találják.
Forrai Gábor, a Szepark Kft.

Pavilont adtak át
a gyermekkórházban

Szentgyörgyi Pál meglepő adatokat sorolt a létesítménnyel kapcsolatban.
ügyvezető igazgatója lapunknak
elmondta, megbíztak egy céget
azzal, hogy kutassa fel a fővállalkozót. Az alpolgármester szerint
a beruházási költség százhúszmillió forintos emelkedése felemésztette a Szepark nyereségét.
Megtudtuk azt is, hogy Nemes
igazgatósága alatt hetvenegymillió forintot fizetett ki 2002-ben a
Szepark Kft. szakmai utakra, tanácsadásra és más külső szolgáltatásokra.
Az önkormányzat
nyáron

többségi tulajdont szerzett a Szepark Kft.-ben. A cég új vezetése
több mint ötvenmillió forintot
gyűjtött már össze a kintlévőségek behajtásából és megtakarításokból. Elhangzott: új bérletkonstrukciót dolgoznak ki annak
érdekében, hogy kihasználtabbá
tegyék a parkolóházat. Az egyik
javaslat szerint azok is parkolhatnának a házban, akik csak a
közterületre váltanak bérletet.
Nemes László a felhozott vádakra reagálva lapunknak el-

Októberben költözhetnek
Iroda és védőnői szoba is van az épületben.
Átadták a szegedi gyermekkórház felújított harmadik pavilonját. Az ünnepségen három
egészségügyi dolgozó több évtizedes munkáját oklevéllel ismerte el a város.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Megújult az újszegedi gyermekkórház harmadik pavilonja is. A
kismamaszállóként
működő
épületre emeletet húztak, s az így
nyert területen kapott helyet az
élelmezési iroda, s itt alakították
ki a diétás nővér, valamint az intézeti védőnő szobáját. Az alsó
szinten továbbra is a kismamaszálló működik.
Az ünnepélyes átadáson Tekulics Péter professzor, a gyermekkórház igazgatója elmondta: a
beruházásra a kórház 2002-ben
nyert az egészségügyi minisztérium pályázatán 9 millió forintot,
ehhez kapott 10 millió forintos
önkormányzati támogatást, s a
kórház, 8 millió forintot biztosított saját pénzéből. Az összesen
27 millió forintból nemcsak a

Ünnepélyes keretek között átadták tegnap Szegeden a Tápai
utcai negyvenegy lakásos garFotó: Miskolczi Róbertzonházat.

gyermekkórház
épülettömbjében levő pavilont újították fel,
hanem szociális helyiségeket alakítottak ki - a gyermekkórházhoz tartozó - ifjúsági rendelőintézetben.
A gyermekkórház megújult pavilonjának átadásán megjelent
Botka László polgármester is, aki
a szegedi kórház után itt is szükségesnek tartotta összdoigozói
értekezleten elmondani, hogy a
város 1 milliárd 800 millió forintos fejlesztést indít a szegedi önkormányzati egészségügyi intézményekben. Ebből a szegedi
gyermekkórház 60 millió forintot kap korszerű orvosi készülékekvásárlására.
A polgármester a város elismerő oklevelével köszönte meg a
gyermekkórház három régi dolgozójának több évtizedes munkáját. Oklevelet kapott Bende Ferencné takarítónő, aki 1957-től
dolgozik a gyermekkórházban,
Matusovits László főorvos, aki
1967-től gyógyít az intézményben és Erdélyi Istvánné nővér, aki
1968 óta ápolja a kis betegeket.

Faludy a múzeumban
Erotikus percek címmel Faludy György Kossuth-díjas költővel rendeznek ma délután 4 órától beszélgetést a Móra Ferenc Múzeum
dísztermében. Köszöntőt mond Vörös Gabriella megyei múzeumigazgató, a beszélgetőtárs: Gőg János költő. Közreműködik: Dálnoky
Zsóka és Galkó Bence színművész. A rendezvényre a múzeum pénztárában korlátozott számban belépők válthatók. A találkozó után Faludy György dedikálja köteteit, amelyek a helyszínen is megvásárolhatók. A múzeum és a Votec Kft. szervezésében a Rákóczi-év tiszteletére ma este 7 órai kezdettel a díszteremben „Emlékezem szegény
Magyarországrul" címmel a kuruc kor zeneköltészetét idézi fel a
Kecskés együttes korhű hangszereken. L. Kecskés András és muzsikustársainak műsorára a pénztárban, valamint a Sík Sándor Könyvesboltban kaphatók belépőjegyek.

A Fidesz-MPSZ helyi szervezete
előző héten jelképesen felavatta,
a városvezetés pedig tegnap ünnepélyesen átadta a Széchenyiterv támogatásával épült Tápai
utcai fecskeházat, amelynek Szilágyi Ferenc és Valkony Károly
építész készítette a tervét. A 330
millió forintos beruházás tavaly
augusztusban indult és egy év
alatt készült el. Szentgyörgyi Pál
avatóbeszédében hangsúlyozta: a
41 lakásos társasház jó példája
lehet annak, hogy a beruházásoknak választási ciklusokon átívelő feladatnak kellene lennie.
A városnak nem az a fontos - fogalmazott a gazdasági alpolgármester - , hogy kik teremtették
meg a forrásokat a fecskeházra,
kik indították el az építkezést és
végül kik adják át azt. Sokkal
fontosabb, hogy a garzonház elkészült, lakható, használatba vehető. Szentgyörgyi Pál köszönetet mondott mindazoknak, így
az előző önkormányzat vezetőinek is, akik részt vettek a beruházás előkészítésében és lebonyolításában.
Az alpolgármester közölte:
idén a lakáscélú beruházások
forrásainak megteremtésére fektetik a hangsúlyt. A lakásprogram részeként jelenleg hat különböző pályázat, projekt előkészítésén dolgozik az önkormányzat. Már benyújtották a pályáza-

mondta, hogy ők csak elvégzett
és igazolt munka után fizettek a
fővállalkozónak, akivel szerződésben álltak. Arról nem tud nyilatkozni, hogy a 3S hogyan intézte a dolgait az alvállalkozókkal.
A hetvenegymillióval kapcsolatosan közölte: csak akkor tud érdemben nyilatkozni az ügyben,
ha látja, mit soroltak a külső
szolgáltatások közé. Addig senkivel sem akar vitatkozni a szerinte túlzó összegről.
SZABÓ C. SZILÁRD

Bírál
a Fidesz
A szegedi közgyűlés Fidesz-frakciója szerint mára egyértelművé
vált, hogy a megszorító intézkedések nem oldották meg az
önkormányzati
intézmények
problémáit.

A városvezetés felavatta a garzonházat.
tot ötven használt lakás vásárlásának 70 százalékos állami támogatására. A beruházás 375
millió forintba kerül, amiből 112
milliót vállal a város. A város 18
közművesített építési telket kíván kialakítani a Fraknói és Kaszás utca közötti területen, valamint a Szőregi úton. Ehhez 74
millió forintos programhoz 40
százalékos állami támogatás
mellett 44 millió forint önerőt
biztosít az önkormányzat. A Somogyi és Kelemen utcai sarok
tömbrehabilitációja közel 670
millió forintba kerül. Ehhez 475
millió forint saját forrást biztosít
a város, a többi pénzt pályázat
útján kívánják megszerezni. A
Cserzy Mihály utcában ötven
szociális bérlakást kíván építeni
az önkormányzat, ami 450 millió forintba kerül. Ehhez 70 szá-

Fotó: Schmidt Andrea

zalékos állami támogatás mellett
143 millió forint önerőt biztosít
az önkormányzat.
Szentgyörgyi szólt még a panelépületek energetikai korszerűsítésére, valamint az egycsatornás
kémények modernizálására kiírt
pályázatról. Elmondta: az önkormányzat 1 milliárd 800 millió forint értékben kíván lakáscélú beruházást indítani a közeljövőben,
amiből 800 millió városi forrás.
A fecskeházzal együtt összesen 551 garzonlakás van már
Szegeden. A negyvenegy lakásból tizenegyet felajánlott a város
az egyetemnek. A fiatal házasok
pályázat útján juthatnak majd a
27, illetve 40 négyzetméteres lakásokhoz. Az első fecskék várhatóan október második felében
költözhetnek be a garzonházba.

sz. c. sz.

Köszönet a Kossuth Nyomdának
Csütörtökön késő este olyan súlyos műszaki hiba következett
be lapunk nyomdájában, amely
megakadályozhatta volna az újság megjelenését. A Szegedi

Fotó: Miskolczi Róbert

Kossuth Nyomda sietett segítségünkre a probléma megoldásában. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani - olvasóink nevében is - a nyomdának és Gera

Imre ügyvezető igazgatónak önzetlen segítségükért, amellyel
lehetővé tették, hogy a Délmagyarország és a Délvilág időben
eljusson az előfizetőkhöz.

- Visszájára fordultak a költségvetési megtakarítások. Az önkormányzat által fenntartott intézmények közül több már majdnem
a teljes költség-előirányzatot elköltötte, tehát hibás volt az eredeti koncepció - jelentette ki tegnapi
sajtótájékoztatóján Szöllősi Béla,
a Fidesz-MPSZ frakcióvezető-helyettese. - A tervezett 626 millió
forintból 435 milliót költöttek el
az intézmények az első félévben.
- A koncepciótlanságot példázza az SZKT helyzete is - vettette
közbe Molnár Zoltán képviselő. A városvezetés nem volt tisztában
a társaságok gazdasági helyzetével. Abban bíztak, a Szepark nyereségéből az SZKT veszteségét lehet fedezni. Nem sikerült.
- A közgyűlésen az önkormányzat számlavezető bankjának választásakor nyílt ülést kezdeményezünk, ahol szakmai alapon lehetne kiválasztani a legmegfelelőbb pénzintézetet
hangsúlyozta Szöllősi.
•

Információink szerint az eddigi számlavezető Postabank Rt.
mellett további hat pénzintézet
tett ajánlatot a szegedi önkormányzatnak számlavezetésre. A
mai közgyűlés az eredeti forgatókönyv szerint zárt ülésen határoz, hogy az OTP Bank Rt., a
Postabank Rt., a K & H Bank Rt.,
a Raiffeisen Bank Rt., a CIB
Bank Rt., a HVB Bank Rt., vagy
az Erste Bank Rt. ajánlata közül
melyiket fogadja el. Úgy tudjuk,
a pénzintézetek egyedi ajánlatot
tettek a városnak, és mint máskor, ez indokolja a zárt ülést.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
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Márta után a másik szegedi lány is kosarat kapott a Nagy Ö-től

Több százan ajánlották felföldjüket a földalapnak

Tünde nem Noszályt siratta
Márta után egy héttel kiesett a
másik szegedi lány, Tünde is a
tv2 rendkívül sikeres show-jából, a Nagy Ó-ből. Bár a rózsaceremónia után sírva fakadt,
úgy gondolja, még éppen időben
jött ki. Nem érzi csalódásnak,
hogy Noszály Sándor nem őt
választotta.
Vasrózsát kapott, igazit viszont
nem, ezért kiesett a játékból
Tünde, a tv2-n látható Nagy Ő
szegedi szereplője. A lány ugyan
Prágában randevúzhatott Noszály Sándorral, a cseh fővárosban tett kirándulás azonban nem
sikerült túl jól. A kedden kiesett
lányok ugyanis mindannyian ebben a városban randevúztak az
egykori teniszcsillag Noszály
Sándorral.
Tünde nem feltétlenül a prágai
utat okolja amiatt, hogy kiesett a
játékból, de azt elismerte, ezen a
randevún nem igazán tudtak közel kerülni Sándorhoz, mert az
egynaposra tervezett útra nagyon
sok programot szerveztek, folyamatosan rohantak. Ettől függetlenül rendkívül jól érezte magát,
és míg a Nagy 0 és Melinda között érezhetően kezdett kialakulni egy bensőségesebb viszony, ő a
másik két lánnyal folyamatosan
nevetgélt és bohóckodott. Talán
ezért tartotta gyerekesnek őt Noszály Sándor.
Tünde a rózsaceremónia után
sírva fakadt, de hangsúlyozta,
nem Sándor miatt. Nagyon megszerette a lányokat, tőlük volt
nehéz búcsút vennie. A Nagy Ó
is szimpatikus volt számára, jóvágású, humoros férfit ismert
meg benne, de nem volt arra elég
ideje, hogy szorosabb kötődést
érezzen iránta. - Amikor beszélgettünk, értékeltük egymás humorát, de nem izzott körülöt-
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Karácsonyi ajándék
lehet az életjáradék
Csongrád megyében 900 hektárt ajánlottak fel a hatvanévesnél idősebb emberek a földalapnak. Előreláthatóan karácsonyig kifizetik nekik az ezért
járó életjáradékot.

Jakab Tündét Noszály Sándor gyerekesnek tartotta.
tünk a levegő. Mindketten tudtuk, hogy nem a másik számunkra az igazi - mondta.
Tünde nagyon meglepődött
azon, hogy Mónika már csókolózott Sándorral, a lány ugyanis ezt
mindenki elől eltitkolta. Ez azért
fájt a szegedi lánynak, mert azt
gondolta, ők ketten jó barátnők.
A randevúról azonban Mónika
csak szűkszavúan mesélt neki,
és leginkább arról panaszkodott,
hogy megbánta, ami történt.
Hogy ez mit jelentett pontosan,
arra viszont nem akart válaszolni. Tünde úgy gondolja, az őszinteség jobb taktika lett volna. Néhány hét alatt ugyanis még biztosan nem szeretett bele senki
Sándorba, tehát nem lettek vol-

na féltékenyek rá. Tünde szerint
egyébként a végső győzelemre
három lány: Melinda, Piroska és
Mónika esélyes. Mindhármukban van ugyanis valami, ami
Sándort vonzza. Melindában az
úrinő, Piroskában a díva, Móniban pedig a természetes szépség
tetszik neki.
Tünde úgy érzi, még éppen
időben esett ki a játékból ahhoz,
hogy ne kerüljön kellemetlen szituációkba. Véleménye szerint
körülbelül idáig tartott az ismerkedés időszaka, most már elkezdődnek a küzdelmek, amelyben
hamarosan már nem lesz elég
egy szemérmes csók. Bár szívesen maradt volna még, mert nagyon jól érezte magát, de nem

Fotó: Karnok Csaba

szívesen került volna úgy a címlapokra, ahogy például Mónika.
A szegedi pincérlány hangsúlyozta: érzelmek nélkül ő sosem
menne bele komolyabb flörtölgetésbe.
A lány azoknak a véleményét
osztja, akik szerint senki nem
lesz profi műsorvezető vagy
sztárénekes attól, hogy pár hétig
szerepelt a tévében, nem is vágyik ilyen babérokra. Egyetlen
dologra használná szívesen ismertségét, hogy elindulhasson a
fotómodellpályán. De természetesen ezt is csak akkor, ha szakemberek látnak benne fantáziát.
A magánéletben pedig továbbra
is keresi a Nagy Ő-t.
TÍMÁR KRISZTA

Az idén, az év elején, februárban meghirdetett termőföldért
életjáradékot program keretében az országban mintegy 15
ezer, Csongrád megyében 900
hektár földet ajánlottak fel a 60
évnél idősebb emberek a Nemzeti földalapnak (NFA). A második körben az osztatlan földeket birtoklók is jelentkezhetnek, számukra a pályázati határidő csak október 20-án jár
le.
Ezekben a napokban az NFA
kénytelen megmozgatni az idős
embereket és hozzátartozóikat mondta el lapunk kérdéseire válaszolva Nyári Károly, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megyei irodájának vezetője. Az
NFA-tól ugyanis visszakapták
az összes, Csongrád megyéből
beérkezett pályázatot, hogy a hiányzó dokumentumokkal kiegészíthessék.
Az érintettek levelet kaptak a
helyi irodától, amelyben felkérték őket, hogy a jegyzőtől származó adó- és értékbizonyítvánnyal, adó- és tb-kártyájukkal fáradjanak a szegedi, Deák
Ferenc utcai FVM-székházba.
A dokumentumok másolatát
ugyanis csatolni kell a pályázatokhoz. Az életjáradékért folyamodóknak arról is nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárulnak
adataik használatához. Aki beteg, avagy nehezen mozog, azt
hozzátartozója is képviselheti a
hivatalban.
A szerződéskötésekre a követ-

kező héttől kezdődően, októberben kerül sor, majd az ígéretek
szerint karácsonyig kifizetik az
életjáradékokat. A felajánlott
hektárok értékét a csatolt bizonyítvány, az értékbecslő által
meghatározott összeg, valamint
a kérelmező által megjelölt summa összevetése alapján állapítja
meg a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet.
A termőföldért életjáradékot
program a kisnyugdíjasok számára azért is kedvező, mert
előre kiszámítható havi jövedelemhez juthatnak földjükért
cserébe. Mára egy jogszabály-változásnak köszönhetően
az életjáradékot adómentessé
tette a kormány. Az is a jelentkezők érdekeit szolgálja, hogy függetlenül pályázatuk elbírálásának időpontjától - július
1 -jétől visszamenőleges hatálylyal juthatnak hozzá az életjáradék összegéhez. A becsült
mintegy 8 milliárd forint értékű életjáradéknak egyébként
megvan a költségvetési fedezete.
Amennyiben egy hektárt 100
ezer forintra értékelnek fel, durván 5 ezer forint havi életjáradék
juthat egy 70 éves embernek. A
Csongrád megyei földek minősége alapján viszont több pénzzel,
átlagosan hektáronként 2-300
ezer forintos vételár-ajánlattal
számolhatnak
tulajdonosaik,
vagyis az átlagosan 70 évesek havi nyugdíj-kiegészítése 10-20
ezer lehet.
A felajánlott földeket a helyi
földbirtok-hasznosító bizottságok segítségével a mezőgazdasági
vállalkozók, szövetkezetek pályázat útján vehetik bérbe az
NFA-tól.
F.K.

A szoborpark ötlete csak a halogatás eszköze ?

Másodfokon a szentesi Horeftosz Kristóf büntetőügye

Igen és nem
a román kormánytól

Zár alatt van a lelkész vagyona

A román kormány beleegyezett
abba, hogy a Szabadság-szobornak is helyet adó megbékélési
park a Tűzoltó téren legyen, ám
a terv elkészültéig nem engedi
folytatni a Szabadság fölállításának munkálatait.
Miközben már Medgyessy Péter
miniszterelnök is a szoborparkról beszélt román kollégájával
közösen tartott tájékoztatóján,
Aradon a szobor fölállításáért
dolgozók továbbra is úgy tartják:
a park ötlete csak arra volt jó,
hogy elhalasztódjon a Szabadság
október ötödikére tervezett fölállítása. A minap helikopterrel
szállt le az aradi repülőtéren Rázván Theodorescu
művelődési
miniszter, vele érkezett három
szakértő: Bolborea Ioan, Marius
Marcu Lepadat és Vida György
szobrászművész.
A Nyugati Jelen című aradi magyar napilap tudósítása szerint „a
minorita templom udvarán a restaurált szoborcsoporttal saját bevallása szerint élőben először találkozó egyik fővárosi szobrász arcán félreismerhetetlenül kiütkö-

zött a csodálat". A miniszter több
helyszínt is megnézett, a sajtónak
azt mondta, azt kell nézni, mi az,
ami összeköti a két népet, s nem
elválasztja. Márpedig 1848-ban a
magyarok és a románok nem egy
oldalon harcoltak.
Később a szoborról vitafórumot rendeztek Aradon, a minorita kultúrház nagytermében.
Király András, a Szabadság-szobor Egyesület elnöke fölhívta
Markó Bélát, aki azt mondta: a
román kormány hajlandó elfogadni a Tűzoltó teret a megbékélési park színhelyéül, a szobor
felállítási munkálatainak folytatását azonban nem támogatja,
amíg nem készülnek el a tervek,
amelyek a parkká való átalakításról szólnak. Tokay György, az
RMDSZ Arad megyei képviselője azt mondta: „Megsértettek
bennünket a jog alapjain álló,
abban hívő becsületes állampolgárokként, magyarként és jó ízléssel rendelkező emberekként.
Ennek azonban csak fokoznia
kell az eltökéltségünket és küzdelmünket az igazunkért."
B.A.

A mennyország kulcsa
Idősebb, ősz szakállú férfi ballag a járdán, meg-megáll, nézegeti a
kirakatokat. Nem lenne feltűnő, hiszen sokan vannak az utcán,
ám a férfi farzsebéböl egy legalább tizenöt centiméter hosszú kapu kulcs kandikál ki. Időnként oda-odanyúl, hogy meggyőződjék,
megvan-e még. Idősebb házaspár szólítja meg, gesztikulációjukból, majd a kézfogásból látszik, régen ismerik a férfit. Hogy mit beszélnek, távolból nem lehet hallani, elnyomja a forgalom zaja. Ám
egyszerre a férfi felmutatja a kulcsot, mely karikájára még két másikat fűzött. Sztentori hangja mindenen áthatol: „Mindig nálam
van a mennyország kulcsa!"
Egy pillanatra csend támad az utcán, megállnak a gyalogosok,
nem tudva, mi történik. Aztán néhányan keresztet vetnek, majd
úgy ballag tovább mindenki, mintha mi sem történt volna.
B.K.A.

Két évig tárgyalta a szentesi görög származású Horeftosz Kristóf büntetőügyét a Szegedi Városi Bíróság. A különösen nagy
kárt okozó csalással vádolt görögkeleti lelkész több százmillió forintra becsült vagyona az
eljárás kezdete óta zár alatt van.
Magánfelek a nem jogerős első
fokú ítélet alapján több mint
kétszázhatvannyolcmillió forintra tarthatnának igényt.
Horeftosz januárban megszökött
a szentesi Könyök utcai otthonából, s ezzel megszegte a lakhelyelhagyási tilalmat. Jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, ellene
elfogatóparancs van érvényben,
ám egyelőre nem sikerült megtalálni. A parókus különböző áruk
kereskedelmével foglalkozott, s e
tevékenység során rendkívüli vagyonra tett szert. Az első fokú
ítélet szerint bűnös - többek között - különösen nagy kárt okozó
csalás bűntettében, hitelezési,
nagyobb vagyoni hátrányt okozó
csalásokban, számviteli fegyelem megsértésében, csődbűntettben és egyéb bűncselekményekben.
Az első fokon két évig folyó tárgyalást követő ítélethirdetés
előtt két hónappal Horeftosz ismeretlen helyre távozott. Márciusban családjának egyik tagja a
bíróság folyosóján azt mondta:
Horeftosz számára a börtön maga a vég volna, tekintettel egészségi állapotára. Hollétéről védője
sem kívánt nyilatkozni. A
Csongrád Megyei Bíróság tárgyalja másodfokon az ügyet,
melyben az ügyész az első fokon
megítélt hat évnél hosszabb tartamú börtönbüntetés kiszabását
kéri, valamint kétrendbeli hitelezési csalás megállapítását is. Az
elsőrendű vádlott védője felmentésért fellebbezett, s a hét másik
vádlott közül még hárman nyúj-

tottak be hasonló tartalmú fellebbezést.
A parókus és az általa alapított
Hellasz Hálózat Kft. nevéhez fűződik csaknem száz kisebb-nagyobb ingatlan, melyek az eljárás
kezdete óta zár alatt vannak, s
maradnak a jogerős ítélet megszületéséig. Az elsőrendű vádlott
márciusban köteles lett volna
magánkártérítésként megfizetni
kétszázhatvannyolcmillió forintot és kamatait, de az önkéntes
teljesítés nem történt meg. Az álló vagyon a jogi helyzet miatt jelenleg mozdíthatatlan, melyet
jól érzékeltet az eperjesi tüzépte-

lep példája: az ingatlant Horeftosz Kristóf megvásárolta, majd
bérbe adta, ebben a formájában
sokáig tüzépként is működött. A
zár alá vételt követően a négyezer négyzetméternyi területet a
halastóval szemközt jelenleg a
község önkormányzata tartja
rendben, hiszen a település elöljárói nem kívánják, hogy a falukép romoljon. Az építkezni szándékozók most viszont arra kényszerülnek, hogy Gádorosról,
Orosházáról szerezzék be a szükséges anyagot. A szentesi belvárosban köztulajdonban lévő górét évekkel ezelőtt műemlék jel-

legére alapozva nyert pályázati
pénzből Horeftosz Kristóf újíttatta fel, az önkormányzat a
nemzeti örökségi védelem szabályait betartva kíván itt szociális
bérlakásokat építeni. Az ortodox
temető utcájában épült anno a
Hellasz Hálózat Kft. raktára, melyet a tulajdonos a jeles görög
származású szentesi szemészorvosról, Hadzsi Jánosról kívánt elnevezni, s javaslatát a város képviselő-testülete támogatta.
A közel száz kisebb-nagyobb
ingatlan sorsa a jogerős ítélet kihirdetése után dől csak el.
BLAHÓ GABRIELLA
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3D - Design, Domo, Deko a Hangárban

Lakberendezési
és bútorkiállítás lesz
Október 2-5. között 3D - Design, Domo, Deko címen belsőépítészeti, lakberendezési és
bútor szakkiállítást rendeznek
a Kereskedő közben, a Hangár
Expo és Konferencia-központban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A régióban egyedülálló kiállításra készül a Gellért és Fiai
Consulting Kft.: október 2-5.
között a Hangár Expo és Konferencia-központban bemutatják a modern lakberendezés
minden eszközét, a legújabb
belsőépítészeti irányzatokat, a
bútorok és a hozzájuk illő kiegészítők arzenálját. A hagyományteremtés szándékával elindított rendezvény elnevezése
- 3D - Design, Domo, Deko azt a szándékot tükrözi, hogy a
látogatók otthonuk harmonikus berendezéséhez, a bútorok
és a lakás-kiegészítők funkcionális és esztétikai szempontok
szerinti
összeválogatásához
szakemberektől
szerezhessenek ötleteket, s a vezető bútorgyártók és forgalmazók bemutathassák kínálatukat. A szervezők a szakmai napon, október 2-án, csütörtökön előadásokat tartanak, erre a szakma
képviselőin, a tervezőkön, lakberendezőkön, belsőépítészeken kívül az érdeklődőket is
várják. A házigazda Réz András.
Az esemény különlegessége,
hogy a kiállításon - amely egyben vásár is - művészeti alkotásokat lehet megtekinteni. E gondolat jegyében első alkalommal
Szőnyi István balász témájú pannóját mutatják be, amelyek a
magyar képzőművészet különleges értékei közé tartoznak, s felújításuk óta most tekinthetők
meg először. A három képet Magyarország legjobb restaurátorai

újították fel, s hajdanán Szeged
legendás étterme, a Hági falait
díszítették.
A kiállításon Magyarország
vezető dizájnerei mutatják be
kínálatukat, a vendégek között
ott lesz többek között a V.A.M.
Design, az Európa Design, a
Novetex különleges ágyneműivel, gyönyörködhetnek a látogatók a Sil fürdőszobaszalon, az
Enteriőr és a Firhang közös
standjában, láthatók a Desing-air, az Omnimarkt, a Dominó Irodabútor, a Komód Bútor termékei. Szakképzett lakberendezők ingyenes tanácsadással segítik az érdeklődőket, akiket lakásuk, házuk alaprajzával
várnak a kiállítók.
Szórakoztató programról is
gondoskodnak a szervezők: a
színpadon kialakított látványkonyhában Szeged ismert sportolói, közéleti személyiségei, országos hírességek avatják be a látogatókat kedvenc ételeik elkészítésének titkaiba. Péntek délután 15 órától Borbás Mária, a
Hír TV háziasszonya és Benke
László, Oscar-díjas mesterszakács főz, szombat délelőtt a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója,
Székhelyi József mond egy anekdotát a kovászos uborkáról, s
közben elkészíti finom főztjét.
Szombaton délután a kosárlabda
szerelmesei megtudhatják, mi a
kedvenc étele Donkó Orsolyának, a Szeviép-Szeged válogatott
kosarasának, akit férje, Szetey
András, lapunk főszerkesztője
segít. Vasárnap délelőtt egy szépségkirálynő, Boros Fanni, a Rádió 88 szépségversenyének győztese ragadja meg fakanalat, míg
délután a kézilabdát kedvelók ismerhetik meg Kővári Árpád, a
Pick Szeged kézilabdacsapata elnökének és Nikola Eklemovicsnak, a Pick Szeged válogatott kézilabdázójának főzési tudományát.
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A tulajdonos szerint buta emberek irigykednek rájuk

Paprikás hangulat a telepen

A szomszédok nem csomagolják be véleményüket.
Paprikacsomagoló üzem tervezett kialakítása ellen tiltakoznak Szegeden, a Klebelsbergtelepen. Az érintettek egyre durvább
hangnemben vádolják egymást.
Eddig ötvenhárom klebelsbergtelepi lakó írta
alá azt az ívet, amellyel tiltakoznak egy már
engedélyezett paprikafeldolgozó, vagy paprikacsomagoló felépítése ellen. A Zentai utcában egy magánház pincéjében alakítanák ki
az üzemet, amiről a közvetlen szomszédokat
az önkormányzat építési osztálya értesítette.
A lakók szerint a paprikafeldolgozó üzembe
helyezésével megszűnne nyugalmuk, hangos
és büdös lenne a környék, ráadásul a levegőbe kerülő illóanyagok az egészségüket is károsítanák.
Tóth Béla az épülő ház közvetlen szomszédságában lakik. Mint mondta, véleménye
szerint ipari övezetbe való az oda tervezett
órlőüzem. Az út túloldala egyébként már annak számít, így nem érti, miért nem oda építkeznek a tulajdonosok. A férfi egyébként azt
is sérelmezi, hogy az új ház miatt egyik szobaablakát be kell falaztatnia, mert az a telekre néz.
Békési István lesz az építkezők második

szomszédja. A férfi elmondta, a tulajdonosok
azt állítják, csak csomagolni fognak a pincéjükben, azt is csak házi mennyiségben, de ezt
ő nem hiszi el. A telekre bevezetett háromszor 120 amper ugyanis üzemi gépek meghajtásához is elégséges.
A telektulajdonosok, K. Pál és felesége felháborodtak azon, hogy egy már engedélyezett üzem létrehozását a szomszédok megpróbálják megakadályozni. K.-né M. Angéla
szerint ez nem szól másról, mint buta emberek irigységéről. Akinek van pénze, azt feljelentik. Hozzátette: nem érti, hogyan merik
szomszédai felülbírálni az építési osztály vezetőjének döntését.
A házaspár elmondta, minden létező engedélyt, így például a környezetvédőkét is megszerezték, és ha szabálytalanul működnének,
megbírságolnák őket. Pincéjükben egyébként
csak csomagolni szeretnének, amely nem
hangosabb egy átlagos konyhai munka zajánál. Az őrlő, feldolgozó és keverő tevékenység
csak a hivatalos elnevezés miatt szerepel az
engedélyen.
K. Pál elmondta, senkinek semmi köze ahhoz, hogy mennyi áramot vezettetnek be telkükre, de egyébként egy mosogatógéphez,

Csallány Gábor kései utóda Szentesen

A múzeumépítő Rózsa hitvallása
A kulturális örökség védelme
érdekében kifejtett tevékenységéért Schönvisner István-emlékérmet adományozott Hiller
István szakminiszter Rózsa Gábornak, a szentesi Koszta József
Múzeum munkatársának.
Persze hogy örül Rózsa Gábor a
magyar műemlékvédelemért, a
nemzeti örökség megóvásáért és
gyarapításáért kapott legrangosabb miniszteriális ehsmerésnek, még ha úgy nyilvánul is
meg, mintha nem kitüntetést,
hanem egyenesen büntetést kapott volna. Aki ismeri a szentesi
mérnök-muzeológust, az természetesnek veszi, hogy ilyesmiket
mond a kérdéseimre: levélnehezéknek használja a míves érmet,
meg hogy ő most a fekete bárány
múzeumi berkekben, mert a régészek pályáztak erre a díjra.
Csakhogy Gábort a városvédők
szövetségének elnöke, Ráday Mihály terjesztette fel a miniszteriáhs ehsmerésre. Azt viszont nem
szégyelb bevallani, hogy bizony
lexikonban nézett utána, ki volt
a XIX. században született
Schönvisner István archeológus,
akinek a nevét viseü a most kapott emlékérem. Amúgy egyáltalán nem mellesleg kívánkozik
ide: ugyanezt a kitüntetést kapta
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke is.
Az 59 éves Rózsa Gábor azt
vallja, hogy „lassú víz mos partot". Neki ugyanis hosszú évek
hadakozásokkal is terhelt munkája van a szentesi Petőfi utcában a romjaiból megmentett Péter Pál-féle polgárházban meg
Fridrich János napfénytetős, fotográfiai műtermében. Az utób-

szakosodott építőmérnök, no
meg három szakmérnöki vizsgát is abszolvált Rózsa Gábor a
műtárgyak világában? Azt meséli, hogy nem ő ment a múzeumba, hanem a muzeológusok
az algyői olajmezőkre. Az olajosoknál dolgozott ugyanis ifjúkori éveiben, ahol talált valamilyen lelőhelyet. - Kihívtam a régészeket, akiknek azóta is a rabjuk vagyok - mondja arra utalva, hogy élete párja és három
gyermekének édesanyja Vörös
Gabriella, a megyei múzeumi
szervezet régész-igazgatója. Gábor a múzeumi létét, a „második életét" éppen húsz esztendőben méri, ám kesernyésen teszi
hozzá, hogy erről mindenki
megfeledkezett. Jövőre, a hatvanadik születésnapján hivatalosan ugyan „megszökik" a múzeRózsa Gábor azt vallja, hogy „lassú víz mos partot". Fotó: Tésik Attila um kötelékéből, nyugállományba helyezteti magát. Akkor aztán lesz ideje, hogy fel is dolgozza a szentesi polgárház múzeumba és a Fridrich-műterembe
meg a volt vármegyeházbeli térHelyi védettségű, azaz a település szempontjából valamilyen haképtárba begyűjtött kulturális
gyományt őrző, vagy a városra jellemző építészeti elemeket tartalörökséget. Am még meg sem
mazó épületekből 256-ot tartanak nyilván Hódmezővásárhelyen.
említettük a szívének ugyan
Csongrádon 4 ipari, 8 középület és 104 lakóház tartozik ebbe a
csak kedves témáit: a földtant, a
csoportba, Makón 230, Mindszenten 23, Szentesen pedig 16 épünépzenét, a klasszikus muzsilet és 4 egyéb építmény élvez helyi védettséget, további 20-at pedig
kát, az ipar- és képzőművészejavasoltak erre.
tet, de folytathatnánk még a
kultúra azon területeit, ahol
szintén otthon van. Hogy ki is
bit például le akarták bontatni és nyebb volt ezeket, mint működvalójában Rózsa Gábor? Azt
az ópusztaszeri történeti park- tetni. Egyébiránt pedig arra a legmondja erre: „Hatlövetű dzsoli
ban tervezték a rekonstrukcióját. büszkébb: újabban már Gábor
dzsóker." Amúgy pedig szegedi
De sokat harcolt a Péter Pál-pol- bácsinak szólítják a hosszú, feis meg szentesi is, az utóbbi időgárházért is, amely a Fridrich-fé- hér szakálla láttán ismerősei a
ben már tápai is. Családjával a
nyirdával együtt muzeális érték. szentesi utcán. Ugyanazzal a
„világ közepén" lakik, és újabHa azt vesszük, Rózsa Gábor két megszólítással tisztelik meg őt,
ban egy csónakról meg kecskémúzeumot alapított Szentesen, s mint a Koszta József Múzeumot
ről álmodik, mely jószágot a tölmind a kettő egyre csak gyarapo- alapító igazgatót, Csallány Gátés oldalán legeltet majd.
dik. Azt állítja a kitüntetett, bort.
hogy megépíttetni mégis könyBALÁZSI IRÉN
De mit keres a földmérésre

HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEK

Fotó: Kamok Csaba
vagy egy normáüs villanytűzhelyhez szükséges a három fázis. Azt pedig kikérik maguknak, hogy szomszédaik döntsék el, hol kellene építkezniük. Hozzátette: két kisgyermekük van, tehát már miattuk sem működtetnének zajos üzemet, és azt is furcsa gondolatnak tarják, hogy azért építenének fel egy
többmilhós házat, hogy szennyezzék környezetüket.
K. Pál írásban kérte, hogy az alábbiakat szó
szerint közöljük: - „Ezzel a kisüzemmel az
önkormányzat iparűzési adójához járulnánk
hozzá, munkahelyeket teremtve. Ezzel szemben úgy látjuk, hogy az önkormányzaton
élősködők, kik a kocsmában költik el a segélyeket, ha ezek szava a perdöntő, akkor az ország legjobb úton halad a teljes csődbemenés
felé."
Az építkezés a szomszédok tiltakozása miatt egyelőre nem kezdődhetett el. K.-ék várják a másodfokú döntést, amely reményeik
szerint helybenhagyja az előzőt, amely kimondta, hogy az üzem jogszerűen működhet. A szomszédok viszont abban bíznak és
arra számítanak, hogy hozzájárulásuk nélkül
nem lehet a házban üzemeltetni csomagolót.
TÍMÁR KRISZTA

Min dolgozik?

Tar Ibolya
klasszika-filológus
Hihetnénk, hogy a modern világban nincs jelentősége az antikvitásnak, a poszt-posztmodernben a görög-római művészetnek. Csakhogy ez nem így
van.
— Nemrég zajlott le Szegeden az
általam vezetett klasszika-filológia tanszék szervezésében egy
nemzetközi konferencia, Klaszszicizmus és modernitás címmel. Ezen magam is előadást tartottam a római kori irodalomról,
az európai irodalomra gyakorolt
hatásáról - mondja Tar Ibolya. Az antikvitás és a modern irodalom összefüggései foglalkoztattak két legutóbbi tanulmányomban is, ezek Olaszországban,
egy-egy gyűjteményes kötetben
láttak napvilágot, de itthoni vonatkozásaik miatt magyarul is
tervezem a megjelentetésüket.
Az egyikben Kovács András Ferenc költészetét tekintettem át,
aki hallatlanul sok szállal kötődik a klasszikusokhoz. A másik,
átfogóbb jellegű tanulmányban
az utóbbi két évtized magyar költői terméséből, Baka István, Orbán Ottó, Imre Flóra, Lator László és mások verseiből válogattam
és ugyancsak az antikvitás hatásait elemeztem. A Baka-elemzést szeretném a közlejövőben
kibővíteni és a szegedi Tiszatájban publikálni.
Az idei nyár elején jelent meg
Michael von Albrecht római irodalomtörténetének első, 700 oldalas kötete magyar nyelven, németből fordította Tar Ibolya most készül a második kötet. Folyamatosan fordít antik szerzőket, görögből és latinból. A római

Tár Ibolya nem csak kutat, ford í t is.

Fotó: Schmidt Andrea

metrikáról írt könyvet, Catullus-, Vergiüus- és Ovidius-tanulmányokat publikált.
- Az antikvitás manapság is
megkerülhetetlen, a modern kultúrát teljesen átitatja. Ezért - és
tanárként is - azt vallom, nem
szabad kiiktatni a latint az iskolai általánosan művelő tárgyak
közül. Aki latint tanul, nem egyszerűen egy idegen nyelvet tanul,
hanem egyszerre többet, hiszen
az angol és a neolatin nyelvek
struktúrája erre épül, nem beszélve a szókincs hasonlóságairól. De még többről van szó: a latintanulás nemcsak a nyelv megtanulását, hanem a képzőművészeti, irodalmi, mitológiai értékekkel való megismerkedést is
jelenti. A latin tanulása gondolkodási fegyelemre, rendszerességre szoktat, morális nevelő ereje van és garantált a hatása az általános intelligenciára.
S-E.

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

Repertoár

DELMADAR

halhatatlan
legendák
vasárnap

20.00 22.00

I

FM9&4Z Rádióm
AZ É L E T Ü N K

SZERKESZTI:

RÉSZE

A Délmadár heti mondása
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2003.

SZEPTEMBER

26.

Mindig van megoldás!
Négykerekűs

fifika

Rekord

Csavargó a járókelőhöz lép az
éjszakai utcán.
- Elnézést uram, tudna segíteni egy szegény, szerencsétlen, éhező, munkanélküli embernek, akinek nincs egy fillérje sem, és minden vagyona
ez a kis rövidcsövű vadászpuska?

fekete

monoklija van a szeme alatt,
felszáll egy

FÁBIÁN GYÖRGY •

Segítség!

Freudi elszólás
Egy

LÉVA Y G I Z E L L A ,

monoklija
Megkér-

dezhetem, hogyan szerezte a
magáét?
Mire a másik: - Egy freudi el-

Egy öreg kalóz meséli az élete
történetét egy fiatalabb kalóznak:
- Az első csatában elveszítettem a fél lábam. Jött egy
ágyúgolyó és levitte. Azóta van
falábam.
- És a kezeddel mi történt?
- Az a második csatában történt. A másik hajó kapitánya
vágta le karddal. Azóta van
kampókezem.
- És a szemeddel mi történt?
Látom az is üvegből van.
- Az a harmadik csatában
történt. Egy kis bogár belerepült a szemembe.
-És?
- Elfelejtettem, hogy kampó
van a kezem helyén.

szólás okozta. A jegypénztárnál
egy csinos szőke hajú nő szolgált ki a legnagyobb mellekkel,
amit valaha is láttam. Azt akartam kérdezni, hogy „merre van
a mellékhelyiség", de úgy jött
ki a számon, hogy: „melle van
nagy a szentségit", mire ő lenyomott egyet.
Az

első

ember

erre

azt

mondja: - Ez hihetetlen, az
enyém is egy freudi elszólás
következménye. Azt akartam
mondani a feleségemnek reggel, hogy „Drágám, tölts ki
nekem még egy kávét", de
véletlenül azt mondtam, hogy:
„a durva anyádat te egocentrikus kövér kacsa, te rontottad
el az egész életemet..."

Edzést tartanak a szegedi biciklisek. Azt gyakorolják, hogy a városvezetés telitalálat ötletének
köszönhetően a Belvárosi híd 1,25 méteres sávjában hogyan férnek majd el egymás mellett.

Pusztamérgesen
ismét
kakasfőző versenyt tartottak.
A kérdés az: mekkora volt a
bogrács?

FOTÓ: KARNOK CSABA

Utánpótlás

FOTÓ: KARNOK CSABA

Labirintus

Késő bánat
Viszi a pacák a kisfiút a borbélyhoz:
- Csináljon ennek a gyereknek egy elegáns frizurát, kérem. Én
meg átmegyek a szemközti kocsmába, egy hideg sörért.
Miután a fodrász megnyírta a fiút:
- Na fiam, mikor jön már édesapád?
- Ő nem az édesapám, mi csak az utcán találkoztunk és
kérdezte: „Te fiú, akarsz egy ingyenes hajvágást?"
*

Reggel ébresztgeti az anya a fiát:
- Ébredj, iskolába kell menned!!!
- Nem akarok iskolába menni, utálnak a gyerekek és a tanárok
is!
- De akkor is iskolába kell m e n n e d !
- Mondj egy nyomós okot, miért menjek az iskolába?
- Mert te vagy az igazgató.

Hekáné Szondi Ildikó szegedi városanya szívén viseli a helyi
labdarúgás helyzetét. Az utánpótlásnak mutatja be, hogyan
kell helyesen jobb belsővel passzolni. Tóth Károly városatya az
oldalvonalon kívülről kibicel.

Segítsen már valaki! Fel akarom venni a subát, de nem
találom a „bejáratot".
SZÖVEGEK: V. F. S., FOTÓ: TÉSIK ATTILA

FOTÓ: KARNOK CSABA
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Ingatlanbefektetési

I

Szövetkezet Igazgatósága örömmel é r t e s í t i
a Tisztelt Szövetkezeti Tagokat, hogy
a P l L l S - l N V f S T * B e f e k t e t é s i Alapkezelő' Rt.
IltlS-lNVtST*
A H I I S - I N V f S I Ingatlanbefektetési Szövetkezet
3 bvtj áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön baUtkietiuA i & h o í ö s é ^ iránt érdeklődik,
ú\ Isiktáaí szeretne vásárolni
vagy nívós épéiért! telket keres családi házához,
forduljon a M J § H N V C $ f ' Ingatlanbefektetési Szövetkezet
munkatársaihoz, és érdeklődjön 'ésrú u k d ó i u k f ó l is!
hodálok'. SíB$eti, TIsza lajas krí. 58. ti 00-62-548-405 • h M II.,
Retek u. 10. T.: 315-1311 * Mqpnt VI., Podnraniciky u. 4. T.: 475-0165 - M n m ,
Sít. Anna u. 55.1.: 06-52-534-816 - SeprM, Ötvös u. 6. T.: 06-99-524-960 « »»•fcdfcify.
Aréna u. 4.1:06-94-500-523 * Cyfc, Schweidel u. 15. T.: 06-96-542-168 • HyVtgyfciM,
Szarvas u. 14. Tel.: 06-42-504-494 « Nttak, Szentpáli u. 11. I: 06-46-506-672 «
SzekerfeWvér, Ady E. u. 2. T.: 06-22-505-907 * Nts, Kazinczy u. 3.1:06-72-534-770

Ingatlanbefektetési

A l a p j á n a k Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek
Állami F e l ü g y e l e t e 2 0 0 3 . szeptember 2 3 - á n ,
11/120.014/2003 számon j ó v á h a g y t a .
Az alapkezelő' r t . zártkörű
forgalomba hozatallal a jegyzési
időszakban létrehozza a D & I S - I N V E S T *
Ingatlanbefektetési Alapot.
Tisztelettel: C M . K - I N V E S T *
Ingatlanbefektetési Szövetkezet Igazgatósága

M o s t a k á r 150 000 Ft k e z d ő r é s z l e t t e l ,
j ö v e d e l e m i g a z o l á s nélkül Ö n é lehet
egy új W a g o n R +
A képen felszereltebb modell látható!
Akciónk a készlet erejéig érvényes!
További feltételekről érdeklődjön szalonjainkban!

PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Szeged, Sárosi u. 11/b.
Tel./fax: 62/493-369
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DÉLMADÁR

Péntek, 2 0 0 3 . szeptember 26.

A számítógépem megver sakkban.
De kick-boxban én vagyok a jobb!
Miről álmodik Medgyessy?
Medgyessy álmában Szent Péternél jár, és a történet tétje az,
vajon a pokol, avagy a mennyország lesz lakhelye a szocialista
kormány fejének.
Medgyessy Péter (MP) álmában felkereste Szent Pétert Mikor
aztán a mennyek kapujának őrétől időpontot kapott, úgy érezte,
nincs mitől félnie. Határozottan kopogott és szinte megállás
nélkül akart bevonulni a Mennyek Országába.
- Tetteid és szavaid nem mindig fedték egymást, ezért nem is
tudunk egyértelműen dönteni rólad - mondták neki
ezért
újszerű megoldást választottunk. Egy-egy napig leszel a pokolban
és a mennyben, s utána te magad döntesz, hová akarsz menni.
Döntésed végleges, sőt az örökkévalóságra szól.
- Minek ez? A mennyet választom.
- Teheted, de csak a két próbanap után.
MP ezért elment a pokolba, s igen meglepődött. Ott voltak
barátai és barátnői. Joviális öregúr fogadta, vicceket mesélt és
koktélozott. Meg is kínálta MP-t enni, inni bőven volt, s a
felszolgáló leányok mellett más hölgyek is készen álltak rá, hogy
minden gondot elűzzenek MP homlokáról. A golfpályán is vidám
volt az élet, a zene pedig vérpezsdítőén hatott a klubban. Hamar
vége lett a napnak, s MP alig akarta hinni, hogy nem a mennyben
volt, hanem a pokolban. Másnap a mennyben járt Tetszett a
nyugalom, a felhőkön repkedő angyalkák kacagása, az áhítatot
sugalló zene. Jó volt - de mégis más, a korábbi életétől teljesen
eltért
A harmadik napon Szent Péter megkérdezte:
- Nos, hogyan döntöttél?
- Szégyellem egy kicsit, és ne is engedd le a hírt a Földre, de
tapasztalataim szerint mégis inkább a poklot választom.
- Legyen, ahogy akarod.
MP tehát bevonult a pokolba. A klub helyén hatalmas
szeméttelep, s barátai némi ételmaradék után kutattak, ha ugyan
nem a golfpályán elhelyezett üstökben főttek. Az üstök alatt a
tüzet maga a főördög rakta és MP azonnal egy fortyogó üstbe
került.
- Hogyan? Hiszen tegnap minden más volt?!!!
- Az volt a kampány. Most már szavaztál - felelt az ördög.

Nők továbbképzésen

- Te, hogy ezen a CD-n milyen helyes nő képe van. - Érdekes, az enyémre is egy bombázót

Minden relatív

Betörő

A kamionsofőr a telefonfülkéből hívja a központot:
- Főnök van egy kis baj!
Összetört a bal oldali visszapillantó tükröm.
- Nem nagy gond, cseréld ki!
- Nem lehet főnök, rajta fekszik az egész kamion!

Egy ember panaszkodik a vonaton, hogy milyen unalmas az
út. - Ezen könnyen segíthetünk! - m o n d j a a másik és elővesz egy
apró zongorát, egy széket, egy egeret és egy lepkét. Intésre a
lepke énekelni kezd, az egér pedig zongorán kíséri.
- Ember, ez fantasztikus! Miért n e m adja el ezt a produkciót a
cirkusznak?
- Próbáltam, de rájöttek, hogy van a számban egy kis csalás.
Nem a lepke énekel, h a n e m az egér hasbeszélő.

Álarcos férfi tör be a bankba.
Pisztollyal a kezében cédulát
tol a pénztáros elé.
A pénztáros elolvassa, majd
így szól:
- Sajnálom, de tíz tojást, egy
kiló lisztet és két kiló tejet a
mellettünk lévő ABC-ben kap.

Belami meccsközvetítése
Ugyan, szörfözzön már egy kicsit azzal a távirányítóval! És meg se álljon addig a gombnyomogatással, amíg nem talál egy jó kis magyar
focimeccset - ajánlott, rögtön végrehajtható programot az elmúlt hét végén Snájdig Pepi Józsi
csaposnak.

A Zsibbadt

brigádvezetőben

azon

nyomban plafonig ugrott a hahota. Volt, aki a
fogalmat, mármint a jó kis magyar focimeccset
minősítette panelháznál is nagyobb balgaságnak.
Más azon vigyorgott, hogy Snájdig már megint
lemaradt a friss információról. így aztán még azt se
tudja, hogy a tévé összeveszett az MLSZ-szel (vagy
a fociligával?), a jogokat birtokló káefté (vagy bété,
netán erté?) „örök harag, míg a kutya meg nem
harap"-ot játszik a tévével (melyikkel is, ki tudja?).

1. - Aztán terem-e maguknál olyan narancssárga, kebelforma gyümölcs, amilyen a mi
jelvényünkön is van? 2. - Ha érti, mire gondolok... 3. -...hogy majd a Mikulás hoz nekem
narancsot, ha jó leszek? Addig még hányat kell aludni?
SZÖVEG: ASER, FOTÓK, GYENES KÁLMÁN

Ezért momentán a magyar foci közvetítések ügyében oly zárlat állt be, amilyen már volt, csak ezt
nem tudni, hol, mikor és miért.
- Azt ne mondja, hogy most emiatt azonnal Plüss

Ma több pénzt költenek az emberek mell plasztikára, Viagrára
és cialisre, mint az Alzheimer-kór kutatására. Ez azt jelenti, hogy
2010-re lesz egy nagyszámú idősebb generáció helyes mellekkel, óriási erekcióval és egyáltalán n e m fognak emlékezni
arra, hogy mit is kell ezekkel kezdeni.
(Egy amerikai orvosi lap)
Tényleg csúnya lány volt. Az arca Louis Armstrong hangjára
emlékeztetett.
(Richárd Hell)
Szerintem azok a férfiak, akiknek ki van lyukasztva a füle,
alkalmasabbak a házasságra. Ismerik a fájdalmat és vettek már
ékszert.
Nagyon szegények voltunk. Ha nem fiúnak születtem volna,
semmivel nem tudtam volna játszani.
A metafizika az, hogy egy vak ember egy sötét szobában keres
egy fekete kalapot, amely nincs is ott.
(Mark Edward Mortimer Bowen)
Minden nő azt mondja, nem vagyok igazán jó az ágyban.
Csak azt nem értem, hogy tudják ezt eldönteni 10 másodperc
alatt.
Előfordulnak sérülések és halálesetek a bokszban, de egyik
sem súlyos.
(Alan Minter)
Tegnap én osztottam a segélycsomagokat Afganisztánban,
de elegem van belőle, ossza ma bin Laden.
Több férfi hagyná ott a családját, ha tudná, hogyan kell
összecsomagolni.

ismerős!

Malőr

Orbán a gazdák közt

Aranyköpések

tettek. És olyan

Van mááásik
A vonaton szalonnázik egy paraszt bácsi. A szemben ülő
hölgy nyálcsorgatva figyeli az
öreget, aki megkérdezi:
- Kér egy katonát?
- Sajnos nem lehet, éppen
javítják a műfogsoromat.
- Semmi baj, van nálam néhány!? - m o n d j a a bácsi, és
kivesz a zsebéből négy-öt protézist.
A hölgy csodálkozva érdeklődik:
- Mi maga, fogorvos?
- Nem. Sírásó.

Eta körömreszelőjébe veti magát - leplezte le két
fül között szaladgáló vigyorát Bika Jenő, kiről a
közkönyvtárban ugyan nem, de a Zsibiben annál
inkább tudott, hogy már régen elhantolta volna a
honi labdarúgást, ablakon kidobott pénznek minősítve minden magyar focira költött forintot.
- Hát, ha tudni akarja, én Igenis mazochista
vagyok, s ha csak tehetem, belekukkantok az efféle
közvetítésekbe, mert hogy lelkemben hatalmas a
remény, lesz a ml focink még jobb is - kötözködött
Snájdig, pedig a Zsibiben már régen nem az ő
véleményére voltak kíváncsiak. Sokkal inkább arra,
vajh miért is ez a fociszilencium? Cink Enikő szerint
így akartak több adásidőt biztosítani a közkedvelt
szárnyas llbressz reklámoknak, nem is beszélve oly,
vacsoraidőre Időzített hirdetményekről, mint például, hogyan is kell megfékezni a vizelettartási
problémákat.
Minek Dönci szerint sokkal egyszerűbb a ma-

Próba

gyarázat - a fociban mégsem folyik el percenként

Két villanyszerelő az állványon.
- Nénike, adja már fel azt a
piros drótot!
Az öregasszony feladja.
- Köszike! Látod, Józsi,
m o n d t a m én, hogy nulla, te
meg jössz itt a hülyeségeddel,
hogy fázis!

Ingerszegény látnivaló, s nézettsége emiatt éppen a

hét liter vér, mint a kommandógyilkolászós filmekben, ezért aztán a sport napjainkban már
nullával egyenlő.
Belami ugyan a heves vita közepette elmagyarázta, hogy bizonyos kuratórium találta túl
drágának a tévé által kötött, évi 450 millió forintos
fizetési kötelezettséget vállaló szerződést, ám ez a
szöveg füstös kocsmára és süket fülekre talált. Egy
percig. Aztán a vérnek mérsékletétől és az ér-

deklődési körtől függően harminchét táborra szakadt a Zsibi baráti kör. Volt, aki tapsolva ünnepelte
a köztévé takarékossági Intézkedését, kijelentve: a
magyar foci nem ér fél fapetákot sem. Más úgy
vélekedett, hogy ha már egyszer takarékosság,
akkor éppen ezt a bizonyos köztévét kéne bezáratni, mert az mégiscsak homlokot repesztő,
hogy az elmúlt évek során több mint százmillió
forintot tapsoltak el közre, meg tévére hivatkozva,
és az a legjobb műsoruk, amiben még Kudlik Juli
énekel vidám operett dalokat, mint zsenge pályakezdő.
- Jaj, de nagyon ért maga a tömegkommunikációhoz - vágta szájon, mintegy zsigerből é s
székéből felpattanva Ló Eleket (merthogy az ő
száját hagyta el ez utóbbi kijelentés) Bovden Béci,
s magáról megfeledkezve megvédte az összes
tévét, rádiót, videót és mosógépet, mint a sajtószabadság letéteményesét. Ebből a vitából csak
nem maradhatott ki Smúz apu sem, így aztán
közölte: Inkább magyar foci, mint brazil szappanopera, ha már egyszer a kultúra került szóba.
- Szóval magának már az se tetszik, hogy végre
ismét a Jújing Dzsoki mosolyog ránk 367 részben?
- érdeklődött, összes fogsorát Ló Elek felé fordítva
Plüss Eta, szemei szikrát, kezei kisebb pofonokat
szórtak. Etus visszakézbői talán meg is kapta volna
a választ, ha Smúz apu nagy hirtelen nem horgász
elő a szemetesbői egy tegnapisággal korántsem
vádolható újságot. Abban pedig az van leírva, hogy
a magyar N B l-es focisták átlagkeresete meghaladja a havi bruttó 700 ezer forintot, s akkor még
nem is tudni, hogy különböző cégektől,

mint

mondjuk Sundám Rt. és Bundám bété, mekkora
összeg Is üti az ő markukat
- Hétszázezret mondott? Hát még erre a hírre se
szakad le az ég? - jajdult Cink Enikő, s fél percen
belül egy Zsibi-tagokból verbuválódott kórus kezdte meg működését, összes kantátájában a magyar
labdarúgást ócsárolva.
- Jaj, de jó, hogy van nekünk egy ilyen focink mélázott el

Belami

a Zsibi

kistermébe

átza-

rándokolva. - Nézni se lehet, de legalább mindenért okolható. Ennyi jó tulajdonság mellett akár
még pénzt Is szánhatnánk rá - motyogta a vénülő
szépfiú. És zsebéből azonnal előhalászott egy
ötforintost, nehogy már későn kezdje az adakozást.
BÁTYI ZOLTÁN
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SZOMBAT,

Ön „Csongrád
megye
gépkocsivezetője"!

Sulinet
számítógép
egyszerűen
a Citibanktól

átékunk vóqct i'rt A 4 db kitöltött szelvényt a 4 db
Diehci .ilkoliolmcntes kupakkal eqyiitt kórjuk küldje bc
ar alábbi címre 6720 Sreypd. Stefánia 10
A boritokra kerjtik írjak ra: „Legyen Ön Csongrád
megye legjobb gepkocsivezetoje!"
Beküldési hatarido szeptember 29.
A nyertesek névsorát október 2 an
megjelenő iapszamunkban
olvashat jók.

a legjobb á r a k a t !
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ÜZLETI HIRDETESE
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MEG

S E G Í T E N E K Ö N N E K MUNKATÁRSAINK.
BASIC

STANDARD

1290 1590

C í m : S z e g e d N y i t r a U . 2 . (A Tescóval szemben, a volt Le Scarpe helyén)
Tel.: 06-62/541-270

(Részben magyar) őszi ruhák

BOROS TIBOR

DYNAMIC

•

Tel.: 6 2 / 4 2 2 - 4 4 8 « N y i t v a tartus: H-P: 9 - 1 9 , Sx-V:

567-830, 3 0 / 2 0 7 - 7 8 2 5

CSÁKY ATTILA

567-845, 30/505-3333

DANI MELINDA

567-849, 2 0 / 4 2 8 - 7 5 6 8

DEÁK ATTILA

•

SZEGED, SzSlléri sgt. 2 7

széles választékban kaphati

567-841, 2 0 / 3 5 6 - 4 4 7

GERGELY ANIKÓ

567-849, 30/267-676!

GYÜREFINÉ JUDIT

567-840, 2 0 / 3 8 3 - 0 1 3 8

HARGITAI ZSOLT

9-14

567-846, 3 0 / 9 8 5 - 8 9 5 8

Világ egyik legnagyobb l e n g y e l b ú t o r g y á r t ó c é g é n e k
szegedi kizárólagos bemutatótermei.

TÖBB FAZONBAN KAPHATÓ!

Szeged, Szatymazi u. 2/B

1390 Ft-tól

GYERMEKFARMER

o

W o o d Step laminált jraalók

Rókusi krt.

1100 Ft-tól

> O r

A Citibank sohasem pihen
>IVL.
6720 Szeged, Nagy Jenő u. 1.
I
(A Nagy Jenő és a Fekete sas u. találkozásánál)
C l 1 1 D 8 Pl K
<Z> (62) 554-770 Nyitva tartás: H.-P.: 6-16 c»iamBi. -»nmv»rorm<ic«iiamgoooftésaatnrowi»gia

Nyitra u.

NŐI FARMER

i

A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati teltételei alapján,
a szerződéskötést kővetően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől
függenek. A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40). vagy forduljon
munkatársunkhoz. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy
tájékoztatónak. A Citibank Rt. a kondíciók módosításának jogát fenntartja.
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Szeged egyetlen vasárnap is nyitva tartó bútorüzlete

Tel.: 62/550-937 Fax: 62/550-938

Szeged Plaza (volt Murányi), Szeged, Kossuth L. sgt. 119.
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán
is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)
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Kéttarifás díj és költségmegosztás
a szegedi távhőszolgáltatásban

Az utóbbi hetekben, hónapokban jelentős indulatokat keltett a kéttarifás díj alkalmazása
a szegedi hőszolgáltatásban, amely mostanság kibővült a mérés és költségmegosztás
Az 1956-os forradalom önjelölt sítók ellen! A törvényeknek lehe- eredményeinek kétségbe vonásával is. Szükmegváltói az utóbbi években tőséget kell biztosítani arra, hogy ségesnek látom tehát megkísérelni a Szegedi
menetrend szerint tűnnek fel, ezeknek a gátlástalan emberek- Hőszolgáltató Kft. vezetőjeként a felmerült
hogy megvalósítsák az 56-os nek az 56-os életrajzukon elhall- kérdések megválaszolását. Sorra véve a közelszervezetek összefogását. Ezen gatott szégyenfoltjuk nyilvános- múltban felvetett legfontosabb problémákat:
messiások egy része hazai 56-os ságra kerüljön.
1. Képviselőként 2002 szeptemberében a
Hári János, külföldi pénzes táTörvényben kell szabályozni, kéttarifás díj elveivel egyetértve, tartózkodmogatással, a másik része a hogy 56-os szervezetet csak tam a megszavazásától, mivel az akkori előNyugatról hazatelepült pénzes, olyan személyek alakíthatnak, terjesztés nem adott választ több felmerülő
önmagát hiteles forradalmár- akiknek az 56-os forradalomban kérdésemre. Ezekre a kérdésekre kinevezésenak tartó megváltó, aki „pén- való tevékenységüket hitelt ér- met követően magamnak kellett megkereszért mindenkit megveszek" ala- demlően igazolják az illetékes nem a legalább számomra megnyugtató válapon kívánja az összefogást meg- hatóságok! Bármilyen néven, cí- szokat. Ennek során az alábbiakat állapítotvalósítani!
men alakítandó 56-os szervezet tam meg:
a) A számítások egyértelműen igazolták,
Ezek a megváltók perben áll- kérelmezőinek hozzá kell járulnak egymással az országhatáron ni, hogy 56-os forradalmi tevé- hogy több év átlagában az összes díjbevétel
belül és azon kívül. Ezek a perek kenységüket, 56 előtti és utáni nem növekszik a díjrendszer változásával.
címoldalon jelennek meg a napi életútjukat, múltjukat törvénye- Tény ugyanakkor, hogy a fűtési idény összes
sajtóban, tévében és a rádió híre- sen ellenőrizni lehessen! És csak hőfelhasználásának függvényében agy adott
iben, hogy lejárassák 1956 igazi ezek megtörténte után kapjanak évben kismértékű növekedés, de csökkenés
célját és történelmét. Ezeken - az engedélyt 56-os szervezet meg- is előadódhat.
önjelölt megváltók kétes értékű alakítására. Követelményként leb) Elvégeztük a részletes hatásvizsgálatoösszejövetelein - meg-megjelen- hetne állítani, hogy az alapítók kat a díjak fogyasztói csoportokat érintő válnek közéleti személyiségek, hogy és plusz 50 tag legalább 56-os tozásairól. A számításokat mind a 2001jelenlétükkel akaratukon kívül emlékéremmel vagy emléklappal 2002-es, mind a 2002-2003-as fűtési idénytörvényes látszatot adjanak az rendelkezzen!
re vonatkozóan az önkormányzat illetékes
összefogás fontosságának és látMindenekelőtt a társszerveze- vezetőihez eljuttattuk. Ezek alapján magam
szatának!
tekkel közös fellépés és elhatáro- kezdeményeztem a kompenzációs rendszer
kialakítását.
Az utóbbi idők botrányai után lódás szükséges!
ÁBRAHÁM BERTALAN,
c) Megvizsgálva az ország mérés szerinti elideje volna fellépni az igazi 56-os
1956-OS MAGYAROK számolást alkalmazó 48 távfűtési rendszeré* szervezeteknek az 56-ot kisajátíVILÁGSZÖVETSÉGE nek a szegedi áttérés idején alkalmazott díjtani akarók és az őket gátlástalaCSONGRÁD MEGYEI ELNÖKE szabását, megállapítottam, hogy ebből
nul kiszolgáló történelemhami47-ben volt érvényben kéttarifás díjszerkezet
(egyedül Szegeden nem], ezen belül 44 helyen alkalmaznak fűtött légtérfogatra vetített
alapdíjat, melynek átlaga 253 Ft/légköbméter volt. Ennél még a jelenlegi szegedi 247
A Dél-alföldi Erdészeti Rész- gyobb erdőtömbök is. Már Ft/légköbméter is alacsonyabb. Az átlagos lavénytársaság augusztus végén két-három évtizede - a sűrűn lá- kás éves távhőszolgáltatási költségeit összekereste meg iskolánkat és kérte togatott erdők szociális üdülési hasonlítva megállapítottam, hogy a 48-ból
az együttműködésünket a Szeged lehetőségét kihasználva - erdei 42 városban magasabb, mint Szegeden, belekörnyéki erdőterületeken vég- tornapályákat, pihenőket építet- értve a nagyságrendben hasonló számú távzendő szemétgyűjtésben. Rögtön tünk a lakosság és a kirándulók fűtött lakással rendelkező valamennyi nagyigent mondtam, s a tanévnyitó örömére. Sajnos ezek már el- várost. Az összes lakossági díjban jelenleg az
ünnepségen kértem a tanulóifjú- használódtak, illetve nagyobb ré- alapdíj aránya 45%, a hődíjé 55%. Ez az alapságot, hogy mindenki egy dél- szüket vandál módon elpusztí- díj arány az országos átlagnál alacsonyabb.
utánját ajánlja fel erre a célra.
tották. Fő problémánk az erdőt
2. A kéttarifás díjrendszer ezen belül az
Tájékoztattam diákjainkat az látogató kirándulók magatartá- alapdíj bevezetésének jól körülhatárolható
újszegedi fakitermeléssel kapcso- sába a felelőtlen szemetelés, il- műszaki és gazdasági indokai az összevont
latban nyáron megjelent újság- letve tűzveszélyes tevékenység díj alkalmazásának ellentmondásaiban rejlecikkről - hogy az erdésztanulók végzése.
nek:
szemetelnek - , s felvetettem, biMinden évben a részvénytársaa) Amíg az összevont, csak a hőfelhasznázonyítsuk be most is, nem ilyenek ság tulajdonosa, az ÁPV Rt. je- lástól függő fűtési díj nulla fogyasztás esetén
vagyunk. Úgy gondolom, eddig is lentős anyagi erőforrást biztosít nulla is lehet, addig a szolgáltatónál energiasokat segített intézményünk a vá- arra, hogy a kezelt erdeinket ettől hordozó vásárlása nélkül is keletkezik költros zöldfelületeinek létrehozásá- a lakossági szeméttől megtisztít- ség. Ez megegyezik az állandó, hőfelhasznában, gondozásában, tisztításában suk. Ebben az évben is megkap- lástól nem függő (üzemeltetés, karbantartás,
és lehetőségünkhöz mérten ez a tuk az anyagi lehetőséget és saját felújítás, fejlesztés, bér stb.) költségekkel.
jövőben is célunk! Tanulóink a dolgozóink, valamint a szakiráb) A sokévi átlaghoz képest alacsonyabb átkörtöltés melletti erdőkben, a pos- nyú oktatási intézmények tanu- laghőmérsékletű fűtési szezon esetén a fotatorony környékén és a Szeged- lói segítségével elvégezzük ezt a gyasztó az összevont díj alkalmazása esetén a
hez közel eső sándorfalvi erdőben munkát. Cégünk részéről na- hőigénynövekménynek megfelelő hődíj kifivégeztek szemétgyűjtést, hozzá- gyon fontosnak tartjuk, hogy a zetésén túlmenően alapdíjhányad-növekvetőleg 1300 órában.
felnövekvő generáció természet- ményt is fizet. Ugyanez fordítva is igaz, maBízom benne, hogy egy ilyen hez való viszonya jó irányba vál- gasabb átlaghőmérsékletű fűtési szezon esedélután tanulóinkban még in- tozzon. Ezért örülünk hogy az is- tén a fogyasztó nem fizeti ki a teljes alapdíjkább megerősíti a környezet tisz- kolák elvállalták ezt a nem kelle- hányadot. A két hatás több év alatt egyenlíti
tasága iránt igényt, amiről sokat mes, de hasznos munkát. Bí- ki egymást.
beszélünk, de sajnos ez az embe- zunk benne, hogy a részt vevő dic) Az összevont díj esetében az átlagnál
ákok iskolában tanult környezeti
rek többségére nem jellemző.
rosszabb hőtechnikai adottságú épületek tumagatartása
és
a
gyakorlati
munHALÁPI NÁNDOR,
lajdonosait nem a hőfogyasztás-növekményA KISS FERENC ERDÉSZETI kája már ezt a látásmódot tükrö- nyel arányos többletköltség terheli, hanem
zi.
Békés
megyében
erdei
iskolát
SZAKKÖZÉPISKOLA
annál nagyobb, ugyanúgy, mintha hidegebb
IGAZGATÓJA üzemeltetünk ahol bentlakásos lenne a fűtési szezon. Tehát az egyébként is
módon
egy-egy
hetet
eltöltve
az
•
magasabb hőfogyasztás miatti többletköltséCsongrád megyében a Dél-alföl- elhivatott kollégák és szép kör- gen túlmenően még alapdíjból is a többletfonyezet
hatására
a
gyerekekbe
kidi Erdészeti Részvénytársaság
gyasztás arányában többet fizetnek, ami terkezeli az állami tulajdonú erdő- alakul az igényesség arra, hogy mészetesen megjelenik a fűtési idény elszákörnyezetüket
fokozottan
óvják
területek jelentős részét. Ezekmoló számlájában is. Az átlagosnál jobb hőhez tartoznak a lakott területe- és szeressék a természetet.
technikai adottságú épületek tulajdonosai
ket övező pihenőerdők fásítások,
SERE FERENC, A DÉL-ALFÖLDI ugyanakkor nem fizetik meg a hőfogyasztástól
a forgalmas utak melletti naERDÉSZETI RT. FŐMÉRNÖKE független alapdíjhányadot, hanem annál kevesebbet.
d) A költségmegosztók rohamosan terjedő alkalmazása során egy adott épületben az azonos
méretű lakások elhelyezkedése függvényében
jelentős aránytalanságok alakulnak ki a fizetendő fűtési díjban, amennyiben azt a lakóközösség a költségfelosztást tartalmazó megállá-

Diákok a környezetért

sok ezer lakost érint a távhődíj-változás.
podásában egy állandó költséghányad - mintegy „belső alapdíj" - bevezetésével nem kompenzálja. A jogszabályokban előírt belső hőmérséklet biztosítása mellett a nagyobb külső
lehűlő felülettel rendelkező (jellemzően szélső)
lakásokat ugyanis a hőfogyasztás növekményénél nagyobb, a kisebb külső lehűlő felülettel
rendelkező (jellemzően közbenső) lakásokat
pedig annál kisebb többletköltség terheh.
3. A kéttarifás díjrendszer a jobb hőtechnikai adottságú, korszerűbb épületekben élőket
valóban hátrányosan érinti. Ez az azóta elvégzett számításaink szerint 8822 fogyasztó,
ami a távfűtött lakások 32,6%-a. Ezek esetében eltérő mértékű, de egyértelmű emelkedés tapasztalható, amelynek nagysága a fűtési hőszükséglet csökkenésével arányos, azonban a számított éves fűtési díj még így is esetenként lényegesen - alacsonyabb, mint
az azonos méretű lakások városi átlagos éves
fűtési költsége. így a 2002-2003-as fűtési
idényben az egy átlagos lakásra jutó 73 ezer
forint körüli éves fűtési költséghez képest
ezen fogyasztók éves díjai átlagosan 25-45
ezer forintról 45-60 ezer forint körülire emelkednek. Azt pedig nem gondolhatja senki komolyan, hogy a hőszolgáltató ilyen lakásokra
jutó összes kiadása megtérült olyan korábbi
éves fűtési költségek mellett, melyek egy átlagos egyedi gázfűtésű lakás esetében egy hideg téli hónap gázfelhasználását, vagy az ott
üzemelő fűtőberendezés- és rendszer rendes
évi karbantartását, javítását sem fedezi. A
hőszolgáltatást igénybevevők többségé esetében többletkiadást nem (5861 fogyasztó, azaz 21,7%), megtakarítást ugyanakkor jelentős arányban (12 379 fogyasztó, azaz 45,7%)
eredményez a kéttarifás árszabási rendszer,
melynek mértéke elérheti a 15-20%-ot is.
4. A kéttarifás díjszerkezet alkalmazása
következtében előadódó fűtési díjnövekmények mérséklésére a távhőszolgáltatásról
szóló helyi rendelet a kéttarifás díjszerkezet
megtartása mellett azért tartalmaz a lakóközösségek számára az összes díjnövekménytől
függő, időben csökkenő mértékű alapdíjkedvezményt, mert:
a) A hőszolgáltató - a szolgáltatás jellegénél

Fotó: Miskolczi Róbert

fogva, a mérés és elszámolás műszakilag ésszerűen megvalósítható megoldása miatt - szerződéses jogviszonyban a hőmennyiségmérővel
ellátott 930 épület lakóközösségével áll.
b) A kéttarifás díjrendszer bevezetéséből
adódó fűtési költségváltozás csak a hőmenynyiségmérőkön mért adatok alapján számítható megbízhatóan.
c) A lakások közötti belső határolószerkezetek hőáteresztése miatt számottevő kiegyenlítődés tapasztalható. A tapasztalatok
szerint emiatt a közbenső lakásokban még a
leghidegebb téli hónapokban, teljesen zárt
hőleadók mellett is ritkán csökken a belső
hőmérséklet 16 Celsius-fok alá. Ezt a „takarékoskodást" pedig végső soron a szomszédok fizetnék meg, hiszen a számlázott díj
alapja a lakóközösség által elfogyasztott,
mért hőmennyiség.
5. A már említett 930 fogyasztói közösség,
vagyis valamennyi lakossági fogyasztó hőfelhasználása hiteles hőmennyiségmérővel
mért adatok alapján kerül elszámolásra. A
hitelesítés a távhőszolgáltatásról, valamint a
mérésügyről szóló törvények alapján a hazánkban is érvényes európai közösségi szabványok alapján történik, melyet az Országos
Mérésügyi Hivatal végez. Minden lakóközösség felhatalmazott képviselőjének lehetősége
van a mérési adatokat ellenőrizni.
6. A költségmegosztók alkalmazásával
kapcsolatban számos téves információ és
azokból eredő téves következtetés látott napvilágot. Ez az eszközarányosító készülék,
melynek adatai csak a hőmennyiségmérőn
mért energiafelhasználás készülékek közötti
megoszlásának meghatározására szolgál. A
sokat emlegetett „nyári párolgást", ami persze a télihez képest elhanyagolható, a bennük lévő folyadék - gyártó ákal meghatározott - túltöltésével kompenzálják (sajnálatos
módon egy múlt heti cikkből ez kimaradt). A
költségmegosztók előállítása és azok alkalmazása honosított európai közösségi szabványok szerint történik. Ez biztosítja a megbízható költségmegosztás megvalósítását.
BÁSTHY GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ,
SZEGEDI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Cserepes sori kereskedőmodor

A tanulók nagy igyekezettel tették rendbe az erdőben kijelölt területrészeket.

A Cserepes sori piacon vásároltam egy játékkészletet (a büfésortól befelé kb. negyedik sorban, sarki pavilon), de mert a játékhoz nem tartozott patron, azt
külön kellett vennem. A játékhoz 8 mm-es patron kell, ezért a
pavilonon kívül árusító hölgytől
kértem, mire ő közölte, hogy sajnos nincs. Meghallotta a másik

eladó, s kikiabált, hogy van, erre
mindjárt vettem kettőt. Otthon
azonban kiderült, hogy a patron
12 mm-es volt, ami nem illeszkedett a játékhoz, unokám legnagyobb bánatára. A következő
héten visszavittem a patront,
mondván, hogy ez sajnos nem
jó, legyenek szívesek kicserélni.
Erre az idősebb hölgy borzasztó

hangnemben (szombat lévén,
rengeteg ember) ordítva közölte,
hogy nem cseréli ki. Erre kértem
a panaszkönyvet, mivel ők csaptak be, de a panaszkönyv kiadását megtagadta, a rossz patront
kikapta a kezemből, a pulthoz
csapta, és még jobban üvöltve
kérte a blokkot. Mondtam, hogy
azt a vásárláskor nem kaptam.

Nagyon szomorúnak tartom,
hogy ilyen modorú kereskedők is
dolgozhatnak! Én is kereskedek,
de ezt a hangot soha nem tudnám megengedni magamnak.
Véleményem szerint az ilyen kereskedőket kulturáltabb viselkedésre kellene tanítani, ha már
menni akarunk az EU-ba.
NAGYI ZOLTÁNNÉ, SZEGED
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Hallott-e már Lékó Péterről ?

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával

oszthatják meg aki - héttőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a

06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fo-

gadjuk. 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.

MARSTER
Sz. N. a buszpályaudvar elköltöztetésével kapcsolatban elmondta: a Szeged környékieket
érzékenyen érintené, ha naponta
orvosi kezelésre, munkába, iskolába járva újabb bérletet kellene
váltaniuk, hogy bejussanak a
Belvárosba. Jó lenne, ha a vidékiekre is tekintettel lennének.

PANNON
LAJKO HENRIETTA
tanuló:
- Igen, hallottam róla, világhírű
sakkozó. Ó Szeged első számú
sportolója, a város utazó nagykövete. A világ minden részén járt
már és ezzel is öregbíti a város
hímevét. Úgy tudom, nagyon
szeret itt élni, sokat szoktam látni sétálni a Belvárosban. Fiatal
kora ellenére mindenhol elismerik őt és nem mindennapi teljesítményét.

CSOMOR ZSUZSA
vállalkozó:
- Természetesen tudom, hogy ki
Lékó Péter. Sakkozó, a világbajnoki címért fog megmérkőzni
Vlagyimir Kramnyik orosz világelső ellen az idén. A döntő helyszíne és időpontja még nem ismert. Milyen jó lenne, ha Péter
Szegeden fogadhatná riválisát! A
városnak is növelné a hírnevét,
ha egy ilyen esemény házigazdája lehetne.

KISS ZOLTANNE
háztartásbeli:
- Lékó Péter szegedi sakknagymester. Azt hiszem, a felesége,
Szofi nem régen kapta meg a letelepedési engedélyt, és úgy
döntöttek, Szegeden maradnak.
Sok város, köztük külföldiek i,s
csábították, de ő mégis a napfény városát választotta. Sportos fiatalember, láttam a Szuperbajnokcímű műsorban is karácsonykor.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET SZOMBATON

ma a balesetet szenvedett személyeket

A KÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI

(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.

felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4

ÉS VASÁRNAP

Szegeden az SZIE Traumatológiai Klinika

szám) veszi fel és látja el, sebészeb (nem

órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermek-

II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyer-

fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep-

baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a

ügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel

meksérültek és gyermeksebészeti betegek

és munkaszüneti napokon felnőttek és gyer-

osztályán történik.

gel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,

ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti

mekek részére reggel fél 8-tól másnap reg-

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap

dr. Joó András, Üllés, Szabadság tér 3. Tel.:

munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától

PUSZTAMÉRGESEN,
ÖTTÖMÖSÖN

ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca

dr. Trischler Anna, Pusztamérges. Kossuth

utca felől). Tel : 474-374 vagy 104.

FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN

reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze-

felől) Tel. 62/474-374 vagy 104.

282-007 és 06-30-9-282-007.

u. 36. Tel.: 286-740.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK

Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap

betegei részére ügyelet a mentőállomáson,

munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ

reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és

Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.

reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.

betegeinek ellátása a hét végén, valamint

474-374 vagy 104. Súlyos állapotú, nem

történik, Szeged. Kossuth L. sgt. 15-17. (a

mekorvos kihívható.

KISTELEKEN

sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:

szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyer-

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

munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten

Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104.

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel

7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.: 104;

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

GYÓGYSZERTÁR

A telefonszám díjmentesen hívható a megye

Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,

egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentesen) 06-62-548-294.

597-040 és 598-610.

este 8-tól reggel 7 óráig Csak sürgős eset-

sok olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség
véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK
dr. Retkes Sándor, Szeged, Thököly u. 10/B.
Tel.: 06-30-9-583-913.

D. J., SZEGED

H0R0SZK0P
/ \ j \ \ M É R L E G : Rengeteg minden megvál-

A ^ l l Legszívesebben elbújna egy csön-

W W í tozott ön körül, nehezen tudja követni

des zugba a világ elől, de a párja szórakozni

a dolgok menetét. Zárkózottá vált, ami nem

vágyik. Hivatás: ne csodálkozzon, hogyha

tesz jót a környezetére gyakorolt hatásával. Ne

félreértik a szándékait.

csak a negatív oldalát nézze a dolgoknak.

W

I masak arra, hogy előkészítsen egy

L U l s e n tölti baráti társaságban. Ebben

következő havi tranzakciót. Illegális bevéte-

az időszakban folytathatja ezoterikus tanul-

lei lehetnek, de könyvelője megtalálja az ön

mányait, még mindig sok új ismeretséget

számára leghasznosabb kiskapukat.

köthet, és sokféle inspiráló élmény érheti.

Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6
óráig

dr. Sikter András, Kistelek, Petőfi u. 19/A.
Tel.: 364-153.

M

SZEGED-FELSÓVÁROS,
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ,
PETÓFITELEP, BAKID,
ALGYÓ, TÁPÉ TERÜLETÉN

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

határozottsággal. Tisztában van azzal, hogy

dr. Szigeti Gábor, Szeged, Fürj u. 110. Tel.:
06-30-2-974-435.

áhított célt el is érje.

MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK

dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás
u. 45. Tel.: 06-30-9-653 114.

SZEGED VÁROS EGYÉB
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA

dr. Haraszti Péter, Szeged, Közép fasor 40
Tel.: 06-30-9-433-210.

dr. Sümegi
291-361.

dr. Tóth Tamás, Újszeged, Küküllői u. 5. Tel.:
433-184.

DOMASZÉK, RÖSZKE

Sándor,

Ásotthalom. Tel.:

BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tel.: 06-30-4-879-805.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötelesgondoskodni.

Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155. 80/825-155
Hódmezővásárhely, Andrássy úl 52., 62/246-006

, SKORPIÓ: A nap első részét szíve-

IKREK: Tapasztalatlanságát köny-

»I

NYILAS: A közeljövőben nagy öröm

fogja érni, hiszen egyritkaélménnyel

lehet gazdagabb az élete. Az ember számára

a legnagyobb siker a saját akaratgyengesé-

gének legyőzése. Vegye sorba hibáit.

RÁK: Szerelem: nehezen tud ellenáll-

BAK: Nyugodt pihenéssel telhetett

ni a csábításnak, amiben e hét végén

éjszakája. Reggel valőszfnőleg'új-

része lesz. Hivatás: most végre kiderül, hogy jó fent frissen ébred, hiszen érzeti énjében to-

dolgokra fordftotta-e az energiáját vagy olyasmire pazarolta, ami másoknak hajt hasznot
| O R O S Z L Á N : Ne legyen elbizako* * I dott, mert nem mindenható, és a
gyengéi előjöhetnek éppen a legkritikusabb

vábbra is a tűz elemi energiáját érezheti
működni, így egész nap tettre kész lesz.

m

j VIZONTO: Máskor indulatos termé-

iszete mára megjuhászodik, ahogy

mondani szokták: szinte kenyérre lehet kenni.

helyzetben. Ha kikiáltja magát tévedhetetlen-

Az, hogy ez azért túlzás, mindenki tudja, aki is-

nek, akkor a nagy elvárások elmaradnak.

mén önt s bizony kellő óvatosságot tanúsítanak.

Z ^ L \ S Z Ű Z : Mindenkinek kedvében akar

ff^i

H0D ALLATPATIKA

V

Inyen kompenzálja lendülettel és

milyen irányba keli haladnia ahhoz, hogy az

járni mégsem elégedettek önnel a

szerettei. Talán őket is meg kellene kérdezni, hogy mit várnak el öntől. Otthonában a
berendezéseket javítani kell

kérdésünk:

Elkölthető-e
a 3,1 milliárd?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! ( IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

Az SMS szamlázása normá/Hr/a Stenm tortánk.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

DANI LILLA KINCSŐ

Szeptember 24., 14 óra 15 perc, 3300 g.
Sz.: Czékus Katalin és Dani Krisztián (Sze-

ged).

TÓTH GERGŐ
Szeptember 24., 15 óra 38 perc, 3740 g.

Sz.: dr. Tatári Judit és dr. Tóth István (Sze-

ged).

CSÁSZÁR NORBERT
Szeptember 23., 14 óra 18 perc, 3470 g
Sz.: Mélykúti Anikó és Császár János (Sze-

ged).

BANYAI DÁNIEL
Szeptember 25., 4 óra 20 perc, 3280 g Ko-

vács Rita és Bányai László (Szeged).

VINKÓ BARNA

Szeptember 24., 21 óra 12 perc, 3110 g
Sz.: Rédai Anita és Vinkó Tamás (Szeged).

KOTOGÁN DZSENIFER

Szeptember 24., 23 óra 30 perc, 2410 g

Sz.: Ábrahám Rita és Kotogán Zsolt (Asotthalom).

PAPP DÁNIEL JÓZSEF
Szeptember 25., 6 óra 38 perc, 3780 g Sz.:
Kanalas Adrienn és Papp Gábor (Szeged).

VÁGIDÁNIEL
Szeptember 24., 19 óra 5 perc. 3820 g. Sz.:

VÁSÁRHELY

Körösi Andrea és Vágj István (Szeged).

SZŰCS ANDRÁS JÁNOS

Szeptember 24., 19 óra 45 perc, 3750 g

Sz.: Törőcsik Erzsébet és Szűcs András

BIHALY TÍMEA

Sz.: Dékány Zsuzsanna és Bihaly Zoltán

Szeptember 24., 13 óra 10 perc, 3550 g
(Hódmezővásárhely).

(Sándorfalva).

Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENET

i j f e i KOS: Fárasztja a társasági élet.

BIKA: A hónap utolsó napjai alkal-

ELADÓK
Olyan kiszolgálókat kellene alkalmazni az élelmiszer, de főként
bizonyos zöldséges boltokban,
akik tudnak számolni, hangsúlyozta negatív tapasztalataira hivatkozva deszki olvasónk a
20/993-8499-es telefonról.

Hallott-e
Lékó Péterről?

Következő

Ideje lenne felülvizsgálni az állattartási rendeletet, mert véleményem
szerint az úgy, ahogy van, rossz. Méterekben, darabszámban, fajtában gondolkodik, előírja a trágyatárolás módját stb., de mindez kevés, mint ezt a rengeteg panasz is bizonyítja. Azonkívül ugyanez a
rendelet vonatkozik arra az állattartóra is, akinek nagy telke van, és
arra is, akinek kicsi. N e m mérlegel szélirányt, vagy olyan speciális
helyzetet, ahol esetleg két állattartó közé egy nem állattartó van „beékelődve", s így kiszolgáltatva a bűznek, a legyeknek. Ráadásul egyetlen lármás kutya is pokollá teheti még a sokadik szomszéd életét is,
nemhogy a közvetlen közelben lakóét. A rendelet - ha jól tudom - engedélyez 10 méteren túlra 2 szarvasmarhát vagy lovat, talán 4 disznót, 120 baromfit vagy nyulat. Agyrém! A rendeletalkotó biztosan
nincs tisztában azzal, milyen büdös mondjuk 11 méteren csak 2 disznó is, akármilyen tisztán tartják is. Még csak nem is szükséges „rossz
irányba" fújnia a szélnek. A legyeknek sem akadály ez a távolság. Állítom: 8-10 tyúknak is kellemetlen szaga van, és akkor még a lármáról nem is beszéltünk, ha a tyúkok mellett még egy-két kakas is van.
Hát még a törpe fajtához tartozó kakasok! Azoknak van csak igazán
éles, átható hangja. Ráadásul hajnali 3-tól estig szinte szünet nélkül
lármáznak! És a gyöngytyúkok? A nyulak éjszakai dobogása, ha „veszélyt" éreznek?
Az abszolút kisebbségben lévő állattartóknak - egy rossz rendelet miatt joguk van megkeseríteni a többség életét? Nem elsődleges jog-e inkább a nyugodt, kulturált lakhatáshoz való jog? A tiszta levegőhöz, a pihenéshez, a csendhez való jog? A törvényhozásnak ebből kellene kiindulnia, először, másodszor, harmadszor. Véleményem szerint nem is
szabadna haszonállattartást engedélyezni ott, ahol ez mások zavarása
nélkül nem megvalósítható, s ezt gondolom a hobbiállat tartásáról is. A
vállalkozókat új telephely-engedélyezési eljárásra kötelezték, szigorú
EU-normák szerint figyelembe véve mindenféle lehetséges környezeti
hatást, beleértve a zajt is. A szomszédok beleegyezésére is szükség volt.
Miért ne lehetne ezt az állattartás esetében is megvalósítani? Új, jól átgondolt rendelet kellene minél hamarabb, hogy a kisebbség ne zavarhassa a többséget, se a közvetlen, se a távolabbi szomszédot! Se bűzzel,
se lármával, se más módon. S ezt be is kellene tartani.

BAKS, CSENGELE, DOC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER

DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN

!

POSTABONTÁS

Szeptember 27-étől október 3-áig: dr. Kókai
Károly, Szeged, Hársfa u. 10/B. Tel.:
06-60-613-950.

dr. Haraszti Péter, Szeged, Közép fasor 40.
Tel.: 06 30-9-433-210.

l

ben. Tel.: 547-174.

érkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írá-

KISALLATUGYELET

:

Az állattartásról...

TISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra Is fenntartja a jogot arra. hogy a be-

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

;
:

MOYESGÁBOR
sofőr:
- Sakkozó, persze hogy ismerem.
A napokban benne volt az ország
ötven legsikeresebb fiataljának
rangsorában, sőt, ha jól emlékszem, ő volt az első. Remélem,
egyszer még világbajnok lesz. Ha
minden jól megy, már Kramnyiktól elhódíthatja a címet. Az
ilyen sportembereket nem is baj,
ha megfizetik, jobb, mintha labdarúgásra adnák a pénzt.

G S M

Az élvonal.

ÚJSZEGED
A Temesvári krt.-on két helyen is
süllyed az úttest, balesetveszélyes, jelezték a 30/357-5215-ös
telefonról.

HALAK: Az tény ugye, hogy a válto-

zás gyönyörködtet. Azonban egy bizo-

nyos határon túl már veszélyessé válhat esetleg káros lehet A csapodárságot bocsánatos
bűnnek tarfia. de ne feszítse nagyon a húrt.

Kezünkben a sorsunk
Régebben a párt (csak egy volt) arra biztatott bennünket, hogy legyünk
aktívak, s mindenki (a munkahelyen is!) kapcsolódjon be a politikába.
Indok: az életünkről, közös ügyeinkről szól. Ezt ma már nem így gondolják. Megelégszenek azzal is, ha a politikát passzívan eltűrjük. Békeharc helyett békességre vágynak. Mitől van ez a nagy változás?
Az ö idejükben a politizálás annyit jelentett, hogy dicsérjük a nagy
Szovjetuniót, de főképpen pártunkat és államunkat. Akkor csak baloldali politikusok lehettek. Ismertető jegyük: olyan pályán „futballoztak", amelynek a túloldalán n e m volt ellenfél. Ma az ilyen képtelenségeket „körülröhögnénk", de akkor ez volt számunkra a „véres
valóság". Ha valakivel erről kezdek beszélni, az zavartan topog, egyik
lábáról a másikra áll és másfelé tereli a szót. És még azt állítják, hogy
ma nincs tabu téma! Bizony a „rózsaszín" illemtan határt szab szólásszabadságunknak, és a munkanélküliség növekedésével egyre jobban meg kell gondolnunk, mit mondunk és hol mondjuk.
„Érdekes" változást mutat az USA-hoz való viszonyunk is. Kényszerből vagy önként, de úgy szidtuk az imperialista, kizsákmányoló
jenkiket, mint a bokrot. Ma Amerika ugyanolyan terjeszkedő' politikát folytat, de ma őt ugyanezért dicséret és törleszkedés illeti. A különféle fortélyos sugalmazások ellenére én azt mondom, vegyünk
részt a politizálásban (életünk alakításában), mert a mai politizálás
már nem egyoldalú, hanem emberhez méltó. Meggyőződés szerint legyünk pártkatonák, mivel az most nem szégyen! Főleg nem lesz akkor, ha megszűnik a kétpártrendszer, kétkamarás parlamentünk lesz,
más szóval demokratizálódunk. Már készülődnek az új pártok és a civil szervezetek, hogy szélesebb körben dőljön el, mit akarunk valójában. Politizálni „necesse est" (szükséges), csak nem a munkahelyen
és n e m a munka helyett.
Különösen fontos a kisemberek politizálása akkor, amikor az állami pénzeket (adófillérjeinket) „Csáki szalmája"-ként kezelik. A tömegek aktivitása ma besegíthet, hogy bankbotrányok hősei mielőbb
találkozzanak a törvény szigorával, pozícióra való tekintet nélkül.
K. K., SZEGED

13

» H I R D E T É S »

CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 25.

Edes búcsú
J á t é k a finom árnyalatokkal!

Ha a tetőterét kívánja beépíteni,
szobát leválasztani,
hangszigetelni, akkor

válassza a bevált

"
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 5,3-7,11/100 km. COj kibocsátás (kombinált): 130-172 g/km,
Baumit nemes vakolatok,
festékek, hőszigetelő
rendszerek; O p e n lélegző
homlokzat; Garantált
színek; Közvetlenül a
gyárból ingyenesen a
helyszínre szállítva.

A megszűnt algyői képviselet
raktárkészletét az új vezérképviselet nyitása alkalmából,

vásárolhatják meg, viszonteladók,
kivitelezők, építkezők!

A S w i f t rövidesen elköszön tőlünk,
M á r k a k e r e s k e d ő i n k készleteik erejéig,
most sosem látott,

egyedi k e d v e z m é n y e k k e l teszik
könnyebbé az utolsó lehetőséget, hogy
a mi a u t ó n k a z ö n é is lehessen.

Egyedi ajánlatokért érdeklődjön márkakereskedőinknél.

©BODROGI BAU KFT
- Hódmezővásárhely, MAV Nagyállomás mellett
Tel/fax: 62/222-132, 62/533-162
Szeged, Kossuth L. sgt. 125. (Rókusi pályaudvar mellett)
TelVfax: 62/458-558

SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199 • Szeged. PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Sárosi u. 11. Tel.: 62-493-369 • SUZUKI
SZENTOYÖROYIKFT. Dorozsmaiul 17-19.Tel.: 62-554-300-VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT.Algyőiül65.Tel.:62-473-000.Szentes. BUDAFER RT. Vásáihciyiu. 116. Tel.: 63-311-211
Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely,

- Csongrád, Fő u. 59.TelVfax: 63/571-048

cora

Az arak 2003. szeptember 26-28-íg,
a keszlet erejeig
ervényesek

A h é t v é g e legpt

(122 Ft kg)
Nagy
baguette
400 gr

adé&ahi

Szepí. 26. péntek: Minden
arc és testápoló
család
kedvezménnyel
kapható
I u p ItsputNifbk ffinitf«
Nivea Body Milk 250 ml

ß

899Ft

fiM

helyett

W V v

I »

§

SzepL 27. s x m b e t f f l t i /
Minden kávé
kedvezménnyel kapható
k nap íegaaradesattb ajanlata:
(

439 Ft

helyett

7 Q Q
V v í

E l
" 1

Sertés
lapocka

Szept. 28. vasárnap:
Minden
CD és kazetta
kedvezménnyel
kapható

308 F t y

CD Meianie C. R e a s o n
f 3S90R
1 a o w
fi
helyett
f
fi
MC Meianie C, R e a s o n

Nyílt hétvége: szeptember 27-28
Fogyásnál U.éi-téV SensoOrive VIS): 8,Ï/S,2/6,Î 1/100 km (városi/országúti/vegyes), CO,-kibocsátás: ISI g/km

Minden nap halig«»«« ex
/ I X E M

2000 Kf T

rol.: (62) 5 4 9
C I T R O E N

6 7 2 8 S/»'(|ftl.

666.

T.ix- 162) 6 4 9

S A J T I Hivatalos

6800 Hótlrno/ovasaiholy,
Szalon

helyi:

C I T R O E N

T Ó T H

en
eí
O
L?

«Q

i

Makó,

669

FM954

I

Markiik.-pviselH
Táiic'.it

Mihály

ut

Hotlmo/iTv.is.uhely,
K A S A

S/t-qi-di

A U T O

ut 21

K)

Hosok

Sertés

^Rodió

adását, hogy semmiről
ne maradjon le.

tiír

comb

Mmmétfes ajánlataink ni akciós
termékekre nem vonatkoznak.
A keóveméniek a felel áráéi kerülnek
levonásra a pénztárnál.
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242-656

Beniuuitó

6900
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HATÉKONYAN HIRDETNI! 62/567-830
HIRDETESI

INFORMÁCIÓ:
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•KAPCSOLATOK«
Alapítványok

A MAV Rt. Forgalmi
Csomóponti Főnökség
Szeged

Albérletet kínál
Állást k e r e s

felvételt hirdet
érettségizett munkavállalók
részére

Á l l á s t kínál
5

Autó

6

Bútor

7

Egészségügy

8

Egyéb

9

Elveszett

io

FORGALMI
SZOLGÁLATTEVŐ
munkák öltre.

Jelentkezni lehet:
2003. szeptember 29-ig
munkaidőben
a 62/548-036 telefonon H
Dukainé Éva tlonánáL °

Építőanyag
Földterület
Garázs
Gazdit keres
GépJármüvezetö-képzés

Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Háztartási g é p
Kert

H

Kertészkedés

>

f

A PÁPAY ENDRE ÓVODA
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS SZAKISKOLA
munkaügyi végzettséggel
és gyakorlattal

BÉR- ÉS
MUNKAÜGYI
ELŐADÓT |

PÉNTEK, 2003. SZEPTEMBER 26.

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(üzenetrögzítí

is)

Apróbörze
Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
• KÖZVETLEN értékesítésben |ártas, vállalkozói ambíciókkal rendelkező, minimum középiskolai végzettségű, sikerorientált munkatársak jelentkezését várom
állománygondozó - ügyfélszolgálati
tevékenységre.
Időpont-egyeztetés: 06-30412-53-94. (25292633)
M MUNKATÁRSAKAT keresünk otthon végezhető
munkára. Felbélyegzett válaszborítékért Ingyen tájékoztatjuk! GIL Bt. 8800
Nagykanizsa. Miklósfa u. 11.
(24887423)

5

Autó

8

Egyéb

• 1993 AS, dízel Opel Astra Caravan eladó Erd: 0630/3047-482. (25292192)

ZA'RTSZELVËHYEK

• A LEGKEDVEZŐBB feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű, km-megkötés
nélkül
bérautók.
KÜLÓNl£6€S MËSEHKBEN
Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap
III
CSIPKÉZETT, HUlUMOS
kedvezmény, tel: 06-30mm-ig VAGY AKAR FAMINTAS
205-55-22,
62-452-266.
(24988285)
MÉRETRE VÁGVA IS !

962/541-770

16

Hagyaték

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
R É G I S É G E K vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24888010)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(24887715)

• AUTÓÁTÍRATÁS leggyorsabban. biztosításkötés
22 Közlemény
(Szegeden) Madách 24/b.
Jelentkezni személyesen
Körgyűrű
62-425-043. M EBÉDLŐASZTALOK, pár23 M a g á n h á z
Makó, Vásárhelyi u. 1-3. • NYOMDA keres gyors, (25291943)
názott székek, száraz/vizes
24 Mezőgazdasági gép
Telefon: 62/212-C71.
precíz munkatársakat beta- M CITROEN Picasso 2.0 lábmasszírozö kád eladó 3nított munkára, könnyen HDi, 2001-es, ezüstmetál 15.000 Ft-ig. Tel.: 62-4361 7 Haszonállat
25 Növény
• ALGYŐI munkahelyre ke- megtanulható gép kezelé- eladó. 70/3391-822. (Sze- 482 (Szeged). (25292059)
26 Oktatást vállal
• KUKORICÁZOTT csirke
resünk megbízható kazán- séhez. Önéletrajzzal ellátott ged). (25291946)
M S Z Ö L Ö O L T V Á N Y O K 270 Ft/kg. Tollas tojótyúkok
fűtőt megbízási szerződés- lelentkezéseket a Szenthá27 Panellakás
nagy
választékban.
Árjegy350 Ft/db. 20-540-7480.
sel Szükséges végzettség: romság u. 6. alá, a hirdetés • NISSAN Suny 1 4SLX új28 Pénz, értékpapír
napján szerű állapotban, sérülés- zék díjtalanul Valiskó Kerté- (24988678)
K2 kazánkezelói vizsga, megjelenésének
szet,
Gyöngyös.
Tel.:
06-37/
mentesen, kevés km-rel elkompresszorkezelői vizsga, kérnénk leadni. (25292023)
29 Régiségek
adó. 62/283-197. Szatymaz. 317-682, 06-20/442-01-94.
nyomástartóedény-gépész,
(25069667)
•
PROGRAMOZÓ
és
rend1 8 Háztartási gép
3o| Szakképzés
(25291910)
gáznyomásszabályozó-keszergazda munkakörbe fel-zelői
vizsga,
vízkezelői
31 Számítástechnika
sőfokú végzettséggel fiatal, • POLSKI Fiat 126-os (kis
•
"HELIA" Műszaki bizo9
Elveszett
vizsga. Érdeklődni lehet a
agilis munkatársat keresünk Polski) eladó. 06-30/4976mányi
készpénzfizetéssel
32 Szolgáltatás
62/517-570-es és a 30/
dinamikusan fejlődő műszaki 493, Mindszent. (25292476)
M KERNEM gyermekem ok- vásárol korszerű, tiszta ház9586-235-ős
telefonszá3 3 Tanfolyam
kereskedelmi
cégünkhöz.
tartási gépeket, gázkészülémon (25292515)
(1985- mányait, buszbérletét megPályázatokat
"Gyakorlat M SUZUKI Samurai
34 Tanya
találó személyt, a vásárhelyi keket, kerti, gazdasági gé3) jó műszaki,
ös,
800
cm
M ARC 2000 KFT. munkae- előny 025292044" jeligére a
Kossuth Zsuzsanna Szak- peket, szerszámokat, kem35 Társközvetítés
rőt keres kövegyi munka- Sajtóházba kérjük. (25292044) esztétikai állapotban eladó középiskolába
adja
le! ping-, szabadidőcikkeket!
Irányár:
600.000
Ft
06-30helyre. sertésgondozói állás
36 TégíeÁpftésű lakás
"Hélia", Szeged. Rókusi krt.
(25292498)
M
PÉKSÉGBE
szakképzett
565-7110.
(
2
5
2
9
2
4
5
2
)
betöltésére Jel: Gyürki Ani9. (62/481-646. 20/46037 Termény, takarmány tánál. Kövegy külterület. (8- női-férfi péket felveszek.
M V O L K S W A G E N Polo
7132). Hétköznapokon: 820-9-580-151.
(Szeged).
1 0 Építőanyag
16-ig). (25089744)
3 8 Tüzelőanyag
(1998 09. havi. 1.4-es, sö13, 14-17-ig, szombaton(25191797)
tétkék metál, színrefújt lök39 Üzlethelyiség
M AZ OKFT Kft. (6750 AlM OLTOTT mész, cement, ként: 8-13-ig. (24988604)
győ, Mol Rt. Ipartelep, Pf.: M SZAKKÉPZETT asztalo- hárítók, központi zár, riasztó, homok, kerítésoszlop, sóder,
4 0 Vállalkozás
21.) keres asztalos szak- sokat felveszek. Tel.: 62/ klíma, CD-táras hifi, csere- hullámpala, járdalap stb.
1 9 Kert
gumi, alufelnik, 2 légzsák,
munkást.
segédmunkást, 268-409. (25292006)
kapható STUXI TELEP 62valamint gépkezelőt lap- M SZEGEDI munkahelyre, immobiliser) eladó. Érd.: 06- 471-882, 06-20/3345-171, M GYALARETI kiskertekben
Az IngjtUn él a Jirmii
szabász és élzáró gépekre. építőiparba betanított mun- 30/378-99-40. (25090736)
Szeged. (25089710)
rovatokban javasoljuk
1-es utcában telek eladó.
Érd.: 62/517-400 (25089915)
az IRÁNYÁR
kást (elveszek. Téli munka is H VW Golf IV. 1.4, garázs- • RÉGI, hatszögletű, vagy 62/427-188, 06-20/562-81feltünteti«!.
• AZ RAM TS International biztosítva. Tel.: 06-30/3352- ban tartott, klíma, alukerék, négyzet alakú térburkoló 67. (Szeged). (25292477)
vonóhorog, szervízkönyves,
kft. felvételre keres 2004. 818. (25292188)
téglát keresek. 06-30/3036február-június
hónapban • SZEGEDI nagykereske- bordó színben eladó. Ér- 100, Szeged. (25292634)
deklődni:
62/241-442,
Hód1
Alapítványok
2 0 Kertészkedés
Európában elvégzendő olaj- dés kere FELSŐFOKÚ MŰmezővásárhely. (25292256)
ipari
munkákhoz
lakatos,
• PITVAROS Község KözSZAKI VÉGZETTSÉGŰ, tár
• ÉTI 60-as gázkazán, 601 1 Földterület
művelődéséért
Alapítvány csőszerelő és gépszerelő gyalőképes
munkatársat • X RENT Autókölcsönző.
as új kazántest eladó. Érd.:
szakembereket.
Jelentkezni
Személyautó,
minibusz.
ezúton mond köszönetet
Fényképes
pályázatokat
• HÓDMEZŐVÁSÁRHE- 30/381-1455 telefonszámon.
lehet
levélben:
R&M
TS
Inwww.xrentauto.hu,
06-30/
mindazoknak, akik az szja
"Pályakezdő
is
lehet"
LYEN, városhoz közel 1,8 (Zákányszék) (25069992)
1%-át
alapítványunknak ternational Kft. 1475 Buda- 025191598 jeligére a Sajtó- 445-6000. (24988287)
ha, 80 AK értékű szántó elpest,
Pf,:
254.
címen.
A
adományozták 2003-ban is
házba várjuk (25191598)
adó
06-20/464-42-50.
2 1 Könyv
folytattuk hagyományos tá- jelentkezéshez szükséges:
(25292071)
6
Bútor
szakmai
önéletrajz,
útlevél•
SZEGEDI
székhelyű
cég
mogató tevékenységünket
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
másolat,
blzonyftványmá- keres 1 lő gyakorlattal renEddig 380 900 Ft-ot fordí
M ANTIK BÚTOROK, RE
V Á S Á R L Á S , KÖNYVHAdelkező takarítónőt - amely
1 2 Garázs
tottunk tanulmányi és sport- SOlat. (25292125)
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
G Y A T É K O K , MAGÁNeredmények elismerésére, Rt AZ SZTE Neurológiai Kli- magába foglal bizonyos F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
M SZENTESEN, Belváros- K Ö N Y V T Á R A K V É T E L E
gyermekeink
és
szüleik nika szakképzett ápolókat hivatalsegéd! feladatokat is Régiségkereskedés
62- ban dupla garázs (2 gépko- KÉSZPÉNZÉRT. Körút Anfelvételre
Jelentkezés
anyagi segítésére. További keres folyamatos munka315-322, 06-30-9558-979, csinak) beépített padlástér- tikvárium Szeged, 62-315támogatásukat előre is meg- rendbe. Bérezés Kjt. szerint csak levélben, fényképes Szeged. (24888000)
rel egyben vagy egyenként 322. (24888009)
köszönjük!
Adószámunk: Jelentkezés: új klinika. V. önéletrajzzal. A referenciáeladó
06-70/545-9988.
kat
"Megbízható"
jeligére
az
M
ANTIK
bútorok,
régisé18461730-1-06. (25292536)
H KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
emelet 574 szoba, vagy
(25292509)
alábbi
címre
kérnénk
gek,
tollneműt,
teljes
haLÜNK könyveket, magántelefonon 62/545-369 számon, hétköznap 9-13 óra küldeni az önéletrajzokkal gyaték felvásárlása, azon- M ÚJSZEGED, Baros utcai könyvtárat, könyvhagyaté2 A l b é r l e t e t kínál
együtt:
6701
Szeged,
Pf.:
nali
fizetés,
vidékre
is
garázssoron 15 nm-es ga- kot. Dekameron Antikváriközött. (24968289)
2091. (25191467)
díjtalan kiszállás. Károlyi! rázs eladó. Érd.: 06-20/33- um Szeged, Vitéz u. 13-15.
• BELVÁROSI, kétszobás,
M BIZTONSÁGI őröket ke06-62-216-324,
30-383- 44-833. (25292366)
Tel : 62-423-325. (25292140)
új társasházi lakás berenresünk azonnali kezdéssel, M TANDÍJMENTES, alapfo- 7116, Szeged (24887713)
dezve. igényesnek kiadó
szegedi területre, telephe- kú számítógép-kezelői tanGarázs megoldható 62/
lyörzésl tevékenységre. Vál- folyamok indulnak Szege- M T O L L F E L V Á S Á R L Á S
2 2 Közlemény
1 3 Gazdit keres
325-797, 06-30/645-2245,
lalkozói igazolvány megléte den. Tel.. 06-30-576-74- Tescóval szemben. SzeSzeged. (25190931)
ged,
Rókusi
25.
62-48930.
(
2
5
0
9
0
5
9
9
)
•
9
hetes
keverék
kiskutya
M A GYEVI temető a télen
előny! 62/467-869. (25191736)
603. (24887798)
ingyen elvihető. Makó 218- felszámolásra kerül. Még
• SZEGED, Kemes utcai, II
M CIPŐFELSŐRÉSZ tüzöt • TANYÁRA keresek állat06-30/908-69-67. van lehetőség arra, hogy aki
emeleli, 2 szoba, hallos,
M Ú J hintaszék áron alul 723.
keresünk.
62-405-674 gondozó házaspárt Kecskeóhajtja, elhunyt hozzátarto(25292500)
bútorozott panellakás hos/
mét környékére, ottlakással. eladó. 62/474-271. Szeged.
(Szeged). (25291889)
zóját onnan exhumáltassa
szú távra kiadó, 30 000 Ft +
(
2
5
2
9
2
2
4
1
)
M KOPÓFÉLÉK családjába Aki élni kíván ezzel a leheÉrdeklődni:
30/9817-997,
rezsi + kaució Érd.: 06-20/ M DINAMIKUSAN fejlődő 76/427-058 telefonszámon.
tartozó, fiatal, szép, jó ter- tőséggel, a Dugonics teme415-51-06. (25292463)
számítástechnikai cég rend- Kecskemét (25292278)
mészetű szuka kutyának tő gondnokságán (Szeged,
SZEKRÉNYszertervezői
ismeretekkel
keresünk állatszerető gaz- Rózsa u. 18.) jelentkezzék.
• SZEGEDEN, Rigó utcáSOROK
M
TAPASZTALT,
ered-mérendelkező programozót kedát. 06-70/284-5235 (este). A kriptákból való exhumálás
ban Belvároshoz közeli, II.
nyorlentált,
jó
vezető
szeméres. Feltétel: MS-SQL, JAVA
hazai gyártótól
(25292276)
kedvezményes. (25292072)
emeleti, új, üres, 3 szobás
lyiségű
üzletvezetői
keres
ismeret. "Siker 25292574"
lakás hosszú távra, garáz;
országos
ruházati
cég
szeA
K
C
I
Ó
S
jeligére
a
Sajtóházba.
zsal kiadó. 06-30/3307-465.
1 4 Gépjárművezető-képzés
gedi üzletébe. Fényképes
(25292574)
2 3 Magánház
ARON?
(25069904)
önéletrajzát küldje a 1519
•
CSILLAG AUTÓSISKOLA
M K E R E S K E D E L E M B E N Budapest, Pf.: 270-es címTisxa-parti
Szeged, Londoni krt. 10. M B E F E K T E T Ő I N K N E K
jártas, felsőfokú végzettsévagy a 06-1-342-^47eladó ingatlanokat keresünk
E Q E Z ü S S f l i gű, fiatal, szorgalmas, önálló re.
62-426-433. (24887970)
Bútordiszkont
15-ös faxszámra. (25292594)
garanciával. 06-1/238-04• RÁTERMETT, megbízható munkatársat keresünk keFelső Tisza-part 15.
• KORMÁNYOS Autósisko- 74. (25190788)
hölgy munkát keres főállás- reskedelmi ügyintéző mun- M VIRÁGKERTÉSZETBE női
Telefon: 6 Î 415-714. la. Szeged, Tisza L. krt. 14.
ban vagy mellékállásban, kakörbe.
Pályázatokat dolgozót keresek. KiskunM CSONGRÁD megyében
Tel.: 62-471-921 (25292491)
azonnal. Csak komoly mun- "Nyelvtudás
előny dorozsma. Fél u. 7., 16 órá«rit»
CT
családi házat vagy lakást
ka érdekel. Tel.: 06-30/649- 025292040" jeligére a Sajtó- tól. (25292162)
keresek. 06-30-40-68-012,
h.-p.: 9 - 1 7. ¿ m j
7895 (25292508)
házba kérjük. (25292040)
1 5 Gép, s z e r s z á m
Deli. (25190884)
M ÉLELMISZERBOLTBA
szo.:ő-ll.
"SSí
pályakezdő
M KŐMŰVES szakmunkást szakképzett,
M
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
M PAPÍRTÁLCAGYÁRTÓ
sürgősen alkalmazok. 20/ munkatársat keresünk részgép 340.000 Ft-ért eladó Nyúl u. 7. ház eladó. 06-20/
7
Egészségügy
921-4420. Szeged (2S292S65) munkaidőbe. lehet vidéki is.
464-42-50. (25292065)
06-35/311-287. (25292364)
• AMERIKAI álláslehetősé30-9-788-291
(Szeged).
gek, a vizűm megszerzésé- • KÖTÉSZETI dolgozót ke- (25292063)
M ALKOHOLLAL kapcsolatos problémák hatékony
ben segítünk Tel.: 70-510- resünk Érd: 06-30/94557
Egészségügy
91-10 Miskolc. (25292087)
177. (Szeged). (25191800)
M É L E L M I S Z E R B O L T B A megoldása bentlakásos kefiatal, gyakorlott, szakkép- zelőprogrammal - Budazett, leinformálható eladót pesten. Félút Centrum. Tel.:
keresünk.
62/409-059. 06-1/258-68-78. (25090475)
4 Állást kínál
HALLÓKÉSZÜLÉK
(Szeged). (25292262)
M H A J H U L L Á S komplex
Ml SEGÍTÜNK HALLANI
kezelése
gyógyközponlban!
M ÉLELMISZER-KISKERészvénytársaságunk szegedi munkahelyre
(Szeged)
RESKEDELMI vállalkozás 62-431-422.
O éve segítünk hallani!
adminisztrátort keres szám- (25090602)
keres
lázáshoz, könyvelési anya- M IDEGBECSÍPÖDÉS meg
3 műszakos munkarendbe, korszerű,
gok előkészítéséhez. Feltészüntetése azonnal, garanAz élet teljessége elképzelhetetlen a hallás nélküli Nekünk
tel:
számítógép-ismeret,
számitógép által vezéreit gépparkjára.
ciával
06-30/5255-363.
fontos, hogy mindenki azt hallja, amit igazán szeretne. Inérettségi bizonyítvány, ha- (Szeged). (25191449)
gyenes hallásvizsgálat. Személyre szabott jobb hallás biz- min. szakmunkásvégzettséggel rendelkezik
sonló munkakörben szerzett
tosítása. Egyedülálló világszabadalom az Á-life 9000
gyakorlat Jelentkezés: 62/ M ÉN lefogytam! Önnek is
- számítógépes alapismeretekkel bir
Ml AZ? PRÓBÁUA KI!
540-584, Farkas Tündénél sikerül, ha segítek! 06-30- képes a pontos, precíz munkavégzésre
INGYENES ÉS FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY LESZ!
(25292467)
218-09-85 (25292240)
- vállalja a folyamatos munkarendet
Térjen be hozzánk, hogy együtt teljesebbé tegyük
- hosszá távé, biztos munkalehetőséget keres
hallásáti Beszélgessünk el egy gözöigö kávé mellett
arról, ami Önnek igazán fontos.
HIRDETÉSFELVÉTEL SZENTESEN:
Versenyképes jövedelmet, biztos munkahelyet kínálunk.
Szeged, Arany J. u. 14 Telefon: 06-62/421-328.
Városi s z e r k e s z t ő s é g : K o s s u t h u . 8 .
Jelentkezni lehet 2003. október 3-ig a 62/553-278
Nyilva tartás: hétfö-kedd-csütörtök: 8-16, szerda: 8.00Tel./ fax: 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 .
telefonszámon. »-15 óra kőzött.
17.30, péntek: 8-14.
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• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Csomorkány u. 64 ház
eladó.
06-20/464-42-50.
(25292070)
M KÉTLAKÁSOS társasház
mindkét tele. egyben vagy
külön is eladó, kétszer 60
nm, kétszer 17,8 millióért.
Ráadás egy udvari lakás 50
nm. Pince, padlás, udvar,
szerszámoskamra. Garázsbejáró
nincs
Szeged,
Lengyel u.. Tel.: 30/92-82570. (25292191)
• MAKÓN tanya jellegű ház
nagy telekkel vagy telek
nélkül, közművesítve eladó.
2,5-4,5 M Ft 06-30/9731889. (25191837)
M SZEGEDEN cs 50 km-es
körzetében családi házat
vagy lakást keresek. Pecze
06-30-406-80-12. (25292448)
• SZEGEDI, 60 nm-es magánház 237 négyszögöles
telken, gázfűtéssel, melléképülettel eladó 06-30/4068012 (25292446)
• SZEGEDTŐL 7 km-re
1200 négyszögöles telken,
60 nm-es, tetőteres családi
ház eladó. 06-20/429-0041.
(25191856)
M ÚJSZENTIVÁNI, kétlakásos, igényes magánház
parkosított udvarral, 3 garázzsal eladó Irányár: 23 M
Ft. Érd.: 06-70/314-10-28.
(25191678)

•JjTapp^
Napilapjainkban
(eladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
RL

II 9980044621*0 IIH
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Panellakás

• MAROS utcai (Belvároshoz közel), 57 nm-es, 3.
emeleti, 2 szoba hallos,
felújított lakás 8.000 000 Ftért eladó 62/421-229, 0630/456-2974, 06-30/5343837, Szeged. (25291925)

• SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es. 2 szobás, II. emeleti, erkélyes, járólapos, parkettás, szép lakás négyszintes, cseréptetós házban
2 4 M e z ö g a z d . gép
8,3 M Ft-ért eladó Érd.:
• SZEGED melletti, 3,2 ha- 06-20/468-10-86. (25292222)
os, bekerített MARHATE
LEP, 3x50 A trafóállomás, M ZÖLDFA utcai, 52 m'-es.
istálló, hídmérleg, karámok, I. emeleti, 2 szobás, par20Ö m* szolgálati lakás köz- kettás, járólapos, telefonos,
ponti fűtéssel, EU-nak meg- hevederzáras lakás eladó.
felelő trágyatároló, juhho- 62-311-023 (24988868)
dály, hídmérleg bekerítve,
bővítési lehetőséggel eladó.
2 8 Pénz, értékpapír
Szegedi házat, lakást vagy
gépkocsit beszámítok rész* VALUTAVÁLTÁS *
letfizetési lehetőséggel, 35
* LEGKEDVEZŐBB ARFOLYAMON
M
Ft.
70/380-45-10.
Nádix. Kárász v. 8. 06-201321-4489

(25292061)

M JELZÁLOGHITEL ügyintézéssel, kiváltással is. akár
kettő hét alatt! 30/655-86• DÍSZFÁK, tuják, örök- 91, 20/3959-152. (25292108)
zöld cserjék termelői áron.
Szeged, Aranka u. 31., du
2 9 Régiségek
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/259- • ANTIK BÚTOROK, FEST
3244. (24988413)
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
M EPERPALÁNTA eladó
Érd.: 62/401-682. Szeged. könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
(25291919)
azonnali készpénzfizetésM KERTÉPÍTÉS! Különle- sel, díjtalan kiszállással.
gesen szép kertek terve- Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
zése, kivitelezése! Toronyi Körút Antikvárium és RéDíszfaiskola Szeged-Sző- giségkereskedés 62-315reg, Magyar u. 214 Tel.: 322, 30-9558-979. (24888011)
62-405-812.
Kertépítő
Szakmérnök!
Bármikor! M HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan ki(24685501)
szállással. 62-249-296. 62M MEGKEZDTEM zöld pri- 247-269, 30-375-5419, 70taminpaprika felvásárlását. 505-9040. (25191264)
Fizetés azonnal (40 Ft/kg).
Érdeklődni: Dezső László. • RÉGISÉGKERESKEDÉS
Zákányszék. Telefon 06-70/ Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, le298-3818. (25292451)
het romos Is. Festményeket,
• NYÁRFAERDÖT vásárol- porcelánokat, órákat, tollnék földterülettel is, vágáse- neműt, teljes hagyatékot.
ngedéllyel. Gyérítés is érde- Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62kel. 20-9554-029. (25292630)
216-324, 06-30-383-7116,
M O S Z L O P O S tuják .
Szeged. (24887657)
gömbtuják, díszfák és botanikai ritkaságok széles vá- M RÉGISÉGKERESKEDÉS,
lasztéka. Egyes növények ÉRTÉKBECSLÉS; HAGYA
akciós áron. Bolgár Díszfa- TÉKFELVÁSÁRLAS. Hanza
Iskola Szeged, Gera S. u. Krüger Galéria, Szeged,
18., 62-427-991. Nyitva Dugonics tér 11 Tel.: 62egész nap, vasárnap délig. 422-547. (25089673)
(24988288)
• TOLLAT, régi bútort váM SPÁRGAZÖLDMAG, virág sárolunk. 62/452-850, 06közé való eladó. 62-430- 20/488-19-7-9,
Szeged.
502, Szeged. (25090469)
(25090373)
• ÖRÖKZÖLDEK, díszfák,
cserjék,
különlegességek
3 0 Szakképzés
termelői áron. 06-30/9438145, Szeged. (24968407)
25

Növény
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Oktatást vállal

INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ
szakképzés indul
Szegeden.

M ANGOLTANÁRNŐ diákok
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítését vállalja, 06-30/
856-27-72,
Szeged.

Vizsgáztatás,
valamint részletfizetési
lehetőség.

(25292648)

• BIOLÓGIÁBÓL egyetemi
felvételire felkészítek (orvosira is). 06-20-493—4066.

Tel : 62-544-179,
06-30-358-6664,
Kovácsné.
(Ny. sz.: 07-0493-02)

(24968553)

HSZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380.
(Szeged) (25090125)
• SZEGEDI Horvát Kisebbségi Önkormányzat HORVÁT nyelvoktatást szervez
kezdő, haladó, társalgási,
üzleti szinten (nyelvvizsgára
való felkészítés). Tananyagot biztosítunk. 06-20/4444-204. (26090297)

22
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M SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24988260)

Közlemény

A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés Vezetősége értesíti Szeged lakosságát, hogy 2003. október l-jén, 9-13 óráig áramszünet lesz az
alábbi helyeken: Csonka u„ Szabadság tér 1-5. és 16-19. számig,
Harmat u. 1-19. és 2-24. számig, Paprika u. 25-33. és 28-32. számig Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kér|ük02b2g2b0.
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• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.

• FŰSZERPAPRIKA BÉR
ŐRLÉST vállal a Hamar
Gabriella Kft. malomköves
rendszerrel, kedvező áron.
Érd.: 62/420-808. Szeged.

(24887787)

(25292288)

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

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. Szeged. (25292075)

• AKCIÓS |árda-. kapubejáró-aszfaltozás. 06-30/
468-4984. (25090707)

M HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS,
személyre szóló, 3 évre, 45
oldal, 3500 Ft. 06-70/5121926, Szeged. (25089762)

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

• IRHA , BÓR , VELÚRKA
BÁTOK, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.:
9-12, 13—17—lg. Szo.: 912-ig. Szeged, József A.
sgt. 77/A. (25089878)
• JOB International ÁLLÁSAJÁNLAT KÖZVETÍTÉS
Érd.:
06-30/433-58-69.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel. 06
30 9 4 5 7 5 7 7 06-62-533999 SZÁSZ PÉTER (24887792)

(25191349)

• FESTMÉNYEK restaurálását, tisztítását vállalom.
06-20/394-5360,
Szeged.
• HÚSFÜSTÖLÉST vállalok
Szeged, Paprika u. 44., 62/
443-187. (24988799)

M KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés, szerelmi kötés,
rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem. 0630-461-6911. (25292540)

H m É G E ? ! ? *

SZEX SHOP

HIRDETÉSFELVÉTEL

Szeged, S z i M sgt. 47/A. Tel.: (62)406-549 '
Nyitva tartás: H-P: 9-12,13-16 írtig.
Szo.: 9-12 írtig.

MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1.,
Divatáruüzlet,

Ajtó-Ablak ^
Diszkont

Tel.: 6 2 / 2 8 1 - 2 1 2 .
9 - 1 7 ára.

Szeged, Csongrádi sugárút 31.

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318, 62-555-796,
06-30-271-9697. (24887849)

(bent az udvarban)
SAJÁT GYÁRTÁSÚ
ablakok:

5 250 Ft-tól

beltéri ajtók:

9 500 Ft-tól

bejárati ajtók: 28 000 Ft-tól

• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.

valamint
-Schumacher: -5-10-15%
- Fenstherm műanyag:-10%
- Borovi és Velux nyílászárók

(24969347)

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

Nyitva:
h.-p.:9-17,szo.:8-12
Telefon: 62/466-356

A x

(24988888)

apróhirdetések

tartalmáért
n e m

vállal

a

ANGOL
felkészítőt indít
a 'ITT. október 4 - i
kezdéssel.
Jelentkezni:
Kárász u. 11
426-090.
• FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u, 17-19. e-mail:
co-repeta@freemail.hu

kiadó

felelősséget!

• FELVÉTELI előkészitö
PSZICHOLÓGIÁBÓL és
pszichodráma csoport indul.
Humanistic Központ, 62452-569. Szeged. (25292530)
• GRAFOLÓGUSKÉPZÉS
és alaptanfolyam. Humanistic Központ, 06-70-315-9793. Szeged. (25292512)
341 Tanya
• MARTELYI út mellett,
közel a városhoz, komfortos
tanya 5757 nm telken, körülötte 240 AK földdel eladó. Gazdasági épületek, víz,
villany van, családi gazdálkodónak, telephelynek alkalmas.
30/9772-781.
(25291951)

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

• SZEGED FELSÖVÁROS,
Dankó utcai, III. emeleti,
háromszobás, 80 nm-es lakás 18.500.000 Ft-ért eladó.
62/481-997, 20/924-9842.
• SZEGED R Ó K U S I , 65
nm-es, II. emeleti, kétszobás, étkezős, erkélyes lakás
udvari garázzsal 12.500.000
Ft-ért eladó. 62/319-220.
(25292095)

• BELVÁROS, Victor Hugó
utcában II. emeleti, 2 szobás, felújított, önkormányzati, 74 nm-es lakás udvari
kocsibeállással,
automata
kapuval 9,8 M Ft-ért eladó.
Érd.: 30-9430-420. (25191290)
37
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• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431—455,
06-20/582-6355,
Szeged.
(25292454)

• MÉREY utcában 26 nmes irodahelyiség kiadó. 20/
9470-135, Szeged. (25292331)

Exkluzív esküvői
meghívók

JVagy

BELYEGZ0KESZITE5

ötven nyár,

névjegy, szórólap, kitűző

HIRDETÉSFELVÉTEL

Szeged, Oroszlán u. 3. T.:425-152

Boldog

kis családod

Sal

KISTELEKEN:
Temető sor 1.
62/259-058.

1 0 0 0 + 1

ibér

• SZEGED és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni lehet a
06-1 /302-42-77-es telefonszámon, (25089747)

S Z O L G

Blahó László
50.
születésnapja alkalmából sok

A L T A T Ó

szeretettel gratulálnak
barátai és tisztelői

KAPUTELEFON
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

Termény, t a k a r m á n y

Szeged, Szilléri sgt. 24.

M BUZASZALMA, lucernaszéna jó minőségű, körbálás
eladó. 62/271-472, Deszk.

I

loldof

1 0 0 0 Tel./fax: 62-439-138,
MESTER
70-3141-709.

...a legolcsóbb

indítás!!

AKKUMULÁTOROK

szeretettel

sok

gratulálnak

a

Keller
nagyszülők
és Köri

A NAPILAPBAN

62/425-741. 20/237-2917
T I G K h t , Rigó László Miklós

• SZENTESEN, Belvárosban,-forgalmas helyen többszintes ingatlan üzlethelyiséggel egyben vagy különkülön bérbe adó. 06-70545-9988. (25292468)

születésnapja

alkalmából

Hogy miért érdemes apróhirdetését

zárt, 1000 m'-en
£
(plusz szabad leriilel), állami, §
jól őrzött telepen.
S
Iparvágány, hídmérleg, targonca.

• SZENT István tér 2. alatt,
az I. emeleten, 25 nm-es
helyiség irodának vagy üzletnek garázzsal, vagy anélkül kiadó. Érd,: 30/2499523. (25292563)

3.

62/567-840.0620/383-0138

VARTA, PERION, OPTIMA 850

Bérraktározás

Felgyőre

INFORMÁCIÓ:
Gyürefiné Jutka

38 Tüzelőanyag

39 Üzlethelyiség

^

ziileté\napot\
KELEER

ZSOLTIKÁNAK,

(25292478)

• KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással 72/371-988,
30/479-7435, Pécs. (25292632)

\

születésnapot

kíván

(25292314)

MÁRVÁNY KH.

Ho-Hó!

Ötven feí,
50 lettél mór.

feladni?

Téglaépítésü lakás

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

Gratulálunk

• SZEGED, Csongrádi sgt I, 79 nm-es üzlethelyiség
tulajdonjoga eladó. Klímával,
riasztóval felszerelt. Érd.:
06-30-257-55-55, délután.

vagy

H CRONOS, az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814,
06-20-433-9842.
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TAB0NTAS

RAKTÁRBÉRLET

35 Társközvetítés

36

S

(25291913)

(25191871)

• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged. (25291986)

(25191843)

FELSŐFOKÚ
(akkreditált)

0

Mert az a\ár

már a másnapi

lapszámban

megjeleni^!

Előzze meg versenytársait! Válassza a megye legnagyobb múltú napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel ügyfélszolgálati irodáinkon és telefonon is!

62/567-835

m&mmmmmmtm
| TŰZIFA (tölgy, bükk, gyertyán) fűrészelve, hasítva FUST0L0FA (bükk) |

Exkluzív bútorok a 3D kiállításon!
Tekintse meg a DA Bútorszalon standját,
ahol a kiállított bútorok a helyszínen
megvásárolhatók, ¡11. megrendelhetők.
A kiállítás ideje alatt
kedvezmények!
Szeged,

Kereskedő

köz

KERTÉPÍTÉS:
kerti tipegó'kövek, sziklakerti kő, murva, tőzeg, virágföld, kevert föld

ÉPÍTKEZÉS • FABETON ÉPÍTÉSI RENDSZER
Kiváló hőszigetelő tulajdonság (k = 0,38 W/m2K)
G Y O R S KIVITELEZHETŐSÉG • O L C S Ó

4.
7

Bútor,

Szeged,

Kossuth

L. sgt

109.

A SOLE Hungária Rt. a szegedi üzemébe,

Import, jó minőségű tetőcserép AKCIÓS ÁRON!
Pihentetett oltott mész, cement, sóder, homok,
rusztikus hasított kő burkoláshoz
M E G R E N D E L H E T Ő K HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
S Z Ő R E G E N , A M O L - K Ú T MELLETT.
CSÁNYI JENŐ Tel./fax: 62/405-166 • 20/96-60-784

a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
munkakörönként t ö b b munkatársat keres az alábbi
munkakörökbe:

j

pasztőrös,
tejipari szakmunkás,
vegyszerkezelő,
targoncavezető,
mosónő,
ŐltÖZŐŐr (férfiöltözőbe),
üzemi segédmunkás.

A S z e p l a s t Nyílászáró Gyártó Kft.
az elfekvő raktárkészletéből

RENAULT

Schüco műanyag és alumínium,
valamint

fa beltéri ajtók kiárusítását végzi

E g y új társ a családban!

rendkívül kedvező árakon, szeptember 27-én, szombaton
a S z e g e d , B u d a p e s t i út 8. sz. alatti telephelyén (valamikori

Thalia P r i m a 1 . 9 9 0 . 0 0 0 , - F t - é r t
^ használt autó beszámítással!

házgyár), 1 0 - 1 4 óra között.
A nyílászárók m e g t e k i n t h e t ő k é s m e g v á s á r o l h a t ó a k a helyszínen.
B ő v e b b információ a z 549-308-as t e l e f o n s z á m o n k a p h a t ó .
Minden é r d e k l ő d ő t szeretettel várunk.

A Tisza

Volán

Rt.

Szeged,

központi

N. u. 48. sz.

telephelyén

110 nf

FAHÁZ

Bakay

Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Vörösmarti Katalin termelésvezetőnél.
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

alatti

lévő,

alapterületű

BONTÁSI

A SOLE Hungária Rt. a szegedi üzemébe,

MUNKÁLATAIRA

AJÁNLATOKAT
a következő

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.

a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
m u n k a k ö r ö n k é n t t ö b b munkatársat keres az alábbi

ASSISTANC^i.

VÁRUNK

munkakörökbe:

A Renault Thalia 1,4 Prima limitált szériát most 1,4-es, 75 LE-s

feltételekkel:

elektroműszerész

motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és S R P biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os

F a h á z b o n t á s a a m e g l é v ő t é r b e t o n szintjéig.

( p n e u m a t i k á b a n , a u t o m a t i k á b a n jártas)

áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásár-

B o n t á s b ó l s z á r m a z ó a n y a g o k a kivitelező t u l a j d o n á b a n

lási konstrukció igénybevételével!

maradnak.

A CIB Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most

géplakatos

Bontott a n y a g m e g v á s á r l á s a .

2 0 0 . 0 0 0 , - R értékben beszámitjuk használt, akár üzemképtelen

(ív-, l á n g h e g e s z t ő i v i z s g a e l ő n y )

autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 309b induló

villanyszerelő

A b o n t á s b ó l s z á r m a z ó a n y a g o t , t ö r m e l é k e t kivitelező

részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelke-

a telephelyről elszállítja.

zésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!
www.rfnault.hii

Bontási helyen tereprendezés.
A z ajánlatok b e é r k e z é s é n e k határideje
a h i r d e t é s m e g j e l e n é s é t ő l számított 3 m u n k a n a p .
É r d e k l ő d n i a 62/560-111/4270-es m e l l é k e n ,
H a j d ú B a l á z s n á l lehet.

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.

At sknónt széptanba »ig ávátyelfogyasztás(titw/IOGkm): wgyes használat: 7,1: C02 kibocsátás (g/km): 148,

|

Molnár Autóház Kft.
6 7 2 8 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237

Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Czollner Sándor műszaki vezetőnél.

1..

L.

Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.
i ...
.
.1.
J.
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•KAPCSOLATOK«

A SWIETELSKY KFT. KÖZMŰÉPÍTÉSI ÜZLETÁGA
BUDAPEST SZÉKHELLYEL

SIEMENS

A S y s d a t a Kft. a S i e m e n s
program- é s rendszerfejlesztéssel foglalkozó csoportjának vállalata.

Program and System Engineering PSt

proJeMmenedzsert
KERES FELVÉTELRE, ELSŐSORBAN
DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI TERÜLETEKRE.
Feladatai többek között
az adott területi egység munkájának, vállalkozásainak irányítása,
összehangolása; üzleti tervek, ajánlatok, jelentések összeállítása;
kapcsolattartás a megrendelőkkel, üzletfelekkel.
Elvárásaink:
- szakirányú végzettség
— min. 3 év közmű- és mélyépítési
(csatornázási) kivitelezői gyakorlat
- jó kommunikációs képesség
- rugalmasság, önállóság
- felhasználói szintű számítógép-ismeret
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését pályázati
anyagát a gesw@vnethu e-mail címre, vagy a Swietelsky Kft
Közműépítési Üzletág, 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. címre
várjuk 2003. október 3-ig.
A borítékot kérjük az alábbi felirattal ellátni:
„Pályázat Dóra Marianna részére"

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
-f '

»
Yfc

„És ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki szívvel búbánatosat,
ismerd meg benn' a korán szenvedőt,
és öleld magadhoz és csókold meg Ót."
(Gárdonyi Géza)

A gyászoló család megrendülten tudatja,
hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa,
J
DR. KÖVESDI PÁL
•
jdK
nyugalmazott tanszékvezető főiskolai
tanár életének 84. évében,
2003. szeptember 21-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
§
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. október 3-án, 12 órakor
a Belvárosi temető hamvszóró parcellájában lesz.
Lelki üdvéért 2003. október 4-én, 7 órakor gyászmisét tartatunk
a fogadalmi templomban.
Táviratcím: dr. Kovesdi Pálné, 6723 Szeged, Szamos u. 3/a.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MÉSZÁROS JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a szociális
otthon igazgatójának és dolgozóinak.
025292698
Gyászoló család

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett barátunktól,
NAGY ISTVÁNTÓL
(Balástya, Forráskúti út).
Laci és Baba
B2S2924.Í5
Nagyváradról
Fájó szűrvei tudatjuk, hogy
ÖZV. SARRÓ PÁLNÉ
KOVÁCS ROZÁLIA,
volt röszkei lakos 89 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása szeptember 29-én,
15 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A
msimtM
gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZÉCSIISTVÁNNÉ
FODOR ROZÁLIA
75 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 29-én, 11 órakor
lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ÖZV VERÉB
GYÖRGYNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
025292161
Sándorfahra
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
PAPP JENÖNÉT
utolsó útjára elkísérték.
025292703
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
BÚS PÁLT
utolsó útjára elkísérték, mély fájdalmunkban osztoztak.
(125191663
A gyászoló család

SUHAJDA SÁNDOR
halálának évfordulóján emlékezünk. Nyugodj békében!
Édesanyád, testvéreid
025292655
és keresztlányod
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs mát
Nélküled szomorú, üres a házunk, és még
most sem hisszük el, hogy hiába várunk...
Szomorú szívvel emlékezzük
|
s„
BÁLINT ZOLTÁNRA
halálának 1 éves évfordulóján.
Szerető teleséged
és Kerecsenden élő gyermekei és unokája

7 6 9

F t / d b

•» TAIPAI a n a n á s z darabolt 5 6 5 g ( 2 0 7 Ft/kg) 1 1 7

F t / d b

•» Vanish 1 1 + szappan

7 6 1

Ft/CS.

•» Viola m o s ó p o r 6 0 0 g + 2 0 % grátisz

1 8 0

Ft/CS.

» » Tide Alpine fresh
( 4 2 8 Ft/kg)

1 2 8 5

F t / d b

( 3 8 6 Ft/kg)

1 1 6

F t / d b

1 8 6

F t / d b

7 1

Ft/CS.

m* Honi toalettpapír 1 2 tek.
•» Honi papír zsebkendő 1 0 0 db-os

Az akciós árak a késztet erejéig értendők.
Ticket Restaurant étkezési utalványokat is elfogadunk.

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága fiunk,
RUDNER PÉTER
életének 40. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 30-án, délelőtt 11
órakor lesz a vásárhelyi Dilinka
temetőben.
02529247«
Gyászoló család

Drága fiam!
„Váratlanul ért halálod, búcsú
nélkül mentél el, aludd szépen
örök álmod, soha nem felejtlek
el." „Téged elfelejteni sohasem
lehet. Meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívem , fel-felzokog
érted, örökké szeretlek, nem feledlek Téged."
BÖNGYIK ZOLTÁN
JÓZSEF
halálának 1 éves évfordulójára.
025i9i3i3 Gyászoló édesanyád

KOSZOMETNYILVANITAS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BARICSA SÁNDORNÉ
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
025291952 Gyászoló gondviselői

F

m

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,
VÍGH ÁRON
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

fe

Szerető felesége
és családja
Tisztelt Hirdetőink!
Gyásxközleményeket
a m e g j e l e n é s előtti m u n k a n a p o n
9 áráig tudunk e l f o g a d n i .

Temetkezési Iroda Szeged

A LEGKEDVEZŐBB

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
LÁZÁR
JÁNOSNÉ
ORSÓS ERZSÉBET,
Derekegyház, Kossuth u. 36.
szám alatti lakos 63 éves korában
elhunyt. Temetése szeptember
29-én, hétfőn, 14 órakor lesz a
szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja,
Derekegyház

,{Míg éltél, nagyon szerettünk. I
Erted mindent elkövettünk. A |
tehetetlen fájdalom iszonyú,
csak <gy dolog szolgál vigaszul,
falán csillagként ragyogsz felettünk, onnan is vigyázva minden lépésünk. ígérjük, míg
élünk, Reád emlékezünk."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FINTA MIHÁLY
temetésén mígjelentek és mély
gyászunkban osztoztak.
025292695
Gyászoló család

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

m t u n rőt

Mikszáth K.—Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P : 8 - 1 5 - i g
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE,

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
LENGYEL ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönjük a gondozási csoport dolgozóinak együttérzését,
háziorvosának, az intenzív osztály orvosainak, nővéreinek lelkiismeretes munkáját.
A gyászoló
család, Makó
l,/

„Sírod fölé hajolva még mindig könnyezünk, mert nagyon
hiányzol nekünk."
Fájó szívvel emlékezünk
ID. FÁBIÁN SÁNDOR
halálának 3. évfordulójára.

S z S f f i és Tm

( 1 5 3 8 Ft/kg)

•» O m n i a őrölt k á v é 5 0 0 g

SZENTES
2 éve már, hogy álomba merültél, búcsú nélkül elmentél. Volt, mit szerettél volna elrendezni, de volt, ki ebbe meggátolt, így nekem
maradt a gyász és mérhetetlen fájdalom.

Elment egy kiváló ember, egy nagyszerű pedagógus, példás férj, családapa, nagyapa, kinek személyiségéből, magatartásából, finom humorából mindig sugárzott a humánum, az igaz emberség. Kedves
személyisége kitörölhetetlen az Ót ismerők és tisztelők szívéból.
A Honor Pro Mcritis-díjjal kitüntetett felejthetetlen kollégát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola saját halottjaként gyászolja.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. október 3-án, 12 órakor
a Belvárosi temető hamvszóró parcellájában lesz.
Emlékére tartandó gyászmise 2003. október 4-én, 7 órakor
kezdődik a fogadalmi templomban.
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Fájó szűrvei tudatjuk, hogy szerettünk,
TÖRÖK SÁNDOR
59 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 30-án, 11 órakor
lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BOHONYA FERENC
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja,
025191360
Algyő

MEGEMLEKEZES

DR. KÖVESDI PÁL

F t / d b

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

20

1 5 0

mosópor 6 0 0 g

I

minden hozzátartozónak, rokonnak, barát
nak, kollégának, hogy
DOBI LÁSZLÓ
nyugvóhelyére kísérésekor
személyesen vagy lélekben
velünk voltak.
A gyászoló csalái

( 7 5 0 Ft/kg)

•» Persil g r e e n power

A jelentkezéseket magyar é s angol/német nyelvű önéletrajzzal,
referenciával é s kísérőlevéllel október 3-ig várjuk a
jozsef.simon@siemens.com címre,

-UK
Köszönjük

m* HONI kávéfehérítő 2 0 0 g

mosópor 3 kg

Versenyképes jövedelmet, szakmai fejlődést, modem
eszközöket é s munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört
kínálunk.

Hálás szűrvei mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
BARTHA J Ó Z S E F
temetésén megjelentek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
ms„,«n
Gyászoló család

Nyitva tartás: h.-p.: 9 - 1 7 óráig

HETI AJANLATUNK:

• Informatikust rendszerintegrációs é s hálózattervezési
feladatokhoz. J á r t a s s á g hálózati eszközök konfigurálásában,
routing protokollok, L A N / W A N hálózatok ismerete, kiváló
angol nyelvtudás é s utazási készség elvárás. Cisco routerek
ismerete é s német nyelvtudás előny. (Ref: C S S 09)

gyémántdiplomás főiskolai tanár,
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékének
nyugalmazott v e z e t ő j e
életének 84. évében váratlanul elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
MÁCSAI LAJOS
méltósággal viselt, hosszú, súlyos
betegség után, 2003. szeptember
13-án elhunyt. Kívánságára szűk
családi körben búcsúztattuk.
02529244S
A gyászoló család

K E R E S K E D E L M I KFT.
DISZKONT ÁRUHÁZ

• Szoftverfejlesztőt alkalmazásfejlesztéshez, C++ nyelven,
Solaris platformon. Elvárás: jártasság oo-technológiákban é s
rendszerközell U N I X programozásban Solaris környezetben
szerzett projekttapasztalat előny. (Ref: S M C _ 0 9 )

www.pse.siemens.hu

6725 Szeged,
Kenyérgyári út 2.
Tel./fax: 62/491-555

l i f l e r c a t o W

Szegedi munkahelyre keresünk felsőfokú végzettséggel,
referenciával é s jó angol nyelvtudással rendelkező gyakortott

„Miatyánk, Isten, mindenkinek Atyja, kihez hajlunk, mint a fú a
Nap felé! Az én szívemet kétség nem szorongatja, midőn indulok
végórám felé. A halál nékem nem fekete börtön, nem fájlaló, nem
Ls rút semmiképpen. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, egy ajtó
kinyílik fenn az égen."
(Gárdonyi Géza)
Megrendülten és fájdalommal tudatjuk, hogy

PÉNTEK, 2003. SZEPTEMBER 26.

LEBONYOLÍTÁSA
ÁRON.

O T P - H I T E L L E H E T Ő S É G . Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: ( rádiótelefon l 06-30/9557-556: 0-24-lg

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

GYÁSZKÖZLEMtNYEK
FELVÉTÍU:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány kit 24. Tel : 62/252-515 Berg Henrik
né, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.:
62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleli Kft., 6791
Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039
6900 Makó, Verebes u. 2 fel: 62/212-840
6786 Rúzsa, Határőr u. Z fel: 62/285-197
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Már
vány Kit 6760 Kislelek, Temető sor 1. fel:
6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kit.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. fel: 63/400162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u 17-19. Tel.
63/483-975 Flóra Center Kit, 6722 Szeged, Tisza L. krt 55. feü 62/423 869 Pálma
Virágüzlet 6900 Makó, Megyeház u. I fel.:
211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás.
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/4249 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged. Török u. 9/8. Tel.: 62/420414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórházu.13. fel: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u fel: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési troda Szeged, Török a T1/B fel: 62/425-847 Gye-nép
Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. fel: 267-567
Servio Temetkezési Szolgála! 6 8 0 0 Hódmezővásárhely. Hősök tere 7 fel: 62/246
605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temet
kezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 8 8 9 .
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pasit 10 nap alatt. Színes, m. b.
amerikai film.
DESZK
Este 7 óra: Malacka a hős. Színes,
m. b. amerikai animációs film.
KISZOMBOR
Du. 6 óra: Tökös csaj. Színes
amerikai film.
PITVAROS
Este 7 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai film.

MOZI

KÖZÉI .FT
SZEGED
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
A SZAB-székbázban (Somogyi u.
Du.fél4, háromnegyed 6 és este 8
7.) de. 9 órakor
óra: Amerikai Pite - Az esküvő.
Dmytro Demydenko: Regulation of
Színes, m. b. amerikai film. (Azok a
T Lymphocyte Function by
leendő házaspárok, akik igazulni
Galectin-1 And its Dependence On
tudják, hogy októberben
The Caibohydrate Binding Activity
házasodnak, afilmetdíjmentesen
of Lcctin. Szervezi: SZTE TTK
nézhetik meg.)
doktori képzés.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és estefél8 óra:
A Móra Ferenc Múzeum
Apokalipszis most - rendezői
dísztermében du. 4 órakor
változat. Színes amerikai film.
Erotikus percek címmel Faludy
BELVÁROSI MOZI KAMARA
György Kossuth-díjas költővel Góg
Du. 4 óra és este fél 9 óra: A
János költő beszélget. Közreműködik
Magdolna nővérek Színes angol
Dálnoky Zsóka és Galkó Bence.
film; du. negyed 7 óra: A Szent
Lőrinc folyó lazacai. Színes magyar Köszöntőt dr Vöiös Gabriella mond.
film.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
PIA7A C1NEMA CITY
du. 6 órakor a Bartók Béla
Szindbád: 13.15. Terminátor3:
15.15, 17.45, 20 óra. A Karib-tenger Művelődési Központ dísztermében:
zenés beszélgetés Nagy Gabriella
kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra.
énekművésszel. Zongorán
Mindenóó: 13.30, 15.45, 18, 20.15
közreműködik: Dombiné Kemény
óra. Doktor Szöszi 1: 13.45, 15.30,
17.30, 19.45, 21.45 óta. Tomb Rider Erzsébet főiskolai tanár Házigazda:
Kiss Ernő népművelő.
2: 15, 17.15, 19.30 óra. Oviapu:
14.45, 17, 19.15, 21.30 óra.
Amerikai Pite 3: 14, 16, 18, 20 óra.
A Bálint Sándor Művelődési
Segítség hal lettem: 14, 16.30, 18.30 Házban (Temesvári krt. 42.),
óra. Rettegés háza: 14.15, 16.15,
emlékkiállítást rendez Szőri József
20.30 óra. Miről álmodik a lány:
(1878-1914) festőművész
18.15 óra. Az igpzság órája: 20.15
születésének 125. évfordulója
óra.
tiszteletére. Ez alkalommal
szeretnének olyan SzöriVÁSÁRHELY
festményeket is bemutatni, melyek
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra;
Oviapu. Színes, m. b. amerikai film. magángyújtók tulajdonában vannak.
A művelődési ház ezért kéri a SzöriMAKÓ
festménnyel rendelkező
Du. 6 óra: Szindbád. Színes, m. b.
magángyűjtóket, hogy képeikkel
amerikai film.
vegyenek részt
SZENTES
az emlékkiállításon.
Du.fél6 óta: Hajó a vége. Színes
Jelentkezni a 432-578-as
amerikai vígjáték; este 8 óra:
telefonszámon, vagy a
Azonosság. Színes amerikai
horrorfilm.
bsmhfo frocmail.hu e-maikm lehet
RA1ÁSTYA

Este 7 óra: Taxi 3. Színes, m. b.
francra film.
BORDÁNY
Du. 6 óra: Hogyan veszítsünk el egy

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész
u.)

18-tól 21-ig óráig várja az
érdeklődőket

mm i
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KONCERT

A lATE-klubban este 9 órakor
Zagar-koncert, utána Yonderboi
party. Resídcnt: Dj. Fraset
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt 42.)
megnyílt Lórinczy Judit amatőr festő
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig, vasárnap és hétfő
kivételével naponta 10-től 18 óráig
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig, hétfő kivételével,
naponta 10-tól 18 óráig
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermefen
megnyílt A hónap könyve:
Böszörményi Gyula: Gergő és az
álomfogók; valamint Nagy utazók,
hites utazások - régi útleírások a
Somogyi-könyvtár gyűjteményében
címmel a kiállítás. Megtekinthető
hétfőtől péntekig 10-től 17,
szombaton 10-től 16 óráig
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a Látogatókat.
Nyitva: hétfotói péntekig 9-től 18,
szombaton 9-tól 13 óráig
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt a Gyökerestől tépi ki a
reakciót... című politikai plakátok
(1945-1949), valamint Kaján
¡Kalász) Tibor érdemes és kiváló
művész karikatúráinak kiállítása.
Megtekinthető szeptember 28-áig
de. 10-től 18 óráig
A Pick Szalámi és szegedi
paprikamúzeum (FeLsó Tisza part
10.) látogatható: keddtől péntekig
15-től 18, szombaton 13-tól 16
óráig vasárnap szünnap.

„Nyereményeső a
Szegedi Területi Igazgatóságon!"
Bőségesenjutott ajándékautó a DélA lföldre !
A 2003. szeptember 5-7-én zajlott Szegeden
a nemzetközi Tiszai Halfesztivál, melyen a
Szerencsejáték Rt. is részt vett. A Társaság
Szegedi Területi Igazgatósága „sátrat veit" a
Tisza parton, és igyekezett játéklehetőséget
kinálni a megjelent hatalmas tömeg számára.
Sokan elcsábultak egy-egy lottójáték vagy
sorsjegy erejéig, ebben jelentős szerepe volt
a kihelyezett óriás-mcgállító táblának, mely
rikítóan hirdette a szombati
ötöslottó sorsolás váiiiató Jackpot nyereményét. így bőven
akadt dolga az értékesítéssel foglalkozó kolléganőknek: bizony több száz
embert kellett újra megtanítani a lottófeladás
művészetére, vagy egyegy kaparós sorsjegy
szabályaira.
Szombat délután Fortuna
hely tartói - az igazgatóság
munkatársaiból álló sorsolási bizottság - megszállták a
rendezvény
előadóterét és
ünnepélyes keretek között átadták a júliusban kisorsolt „Erik a Szerencse" akció három
m eremény autóját, természetesen a régióból
érkezett nyertesek részére. Bizony Fortuna
ezúttal is j ó helyre küldte áldását, a nyertesek
nagyon nagy örömmel vizsgálgatták új
autóikat. Citroën személygépkocsit nyert
Tombácz Antalné Lakitelekről. Opel személyautó lett a ny ereménye Szabó Józsefnének. aki Sükösdről érkezett, valamint
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SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési
Központ nyugdíjasklubja
(Vörösmarty u. 5.) du.fél4 órakor
regionális dalostalálkozóra váija az
érdeklődőket A rendezvényt
Monoki Lajos nyugalmazott főiskola
adjunktus, karnagy nyitja meg.

Simon István kondorosi lakosnak. Simon úr
igen nagy játékkcdviől tett tanúbizony ságot,
elmondta, nincs olyan akció a Szerencsejáték Rt.-nél. melyben ne venne részt.
Ezúttal sem volt passziv: ő sorsolta ki az
Igazgatóság ajándéksorsolásos akciójának
nyerteseit a Tiszán horgonyzó uszályon
berendezett színpadom
Nem messze innen rekordkísérletre is sor
került, egy d a r u v a l felállított ó r i á s bogracsban roty ogott a közel hatezer adag
halászlé, mely et azután a nézők
serege nagy megelégedéssel
fogy asztott el.
A k ö z e l m ú l t b a n ismét
szerencsenapok szervezésével lepte meg
vásárlóit a Szerencsejáték Rt., 2003. szeptember 10-12. között. A
„Fortuna 30 Nagydíj"
elnevezésű akcióban
ismét sok ny ertes a Dél
Alföldről kerüli ki: Opel
Astra személygépkocsit nyertek
Szegeden. Kardoson és Jászfény szarun. Citroen személygépkocsi
boldog tulajdonosa lehet egy szolnoki
nyertes, valamint Peugeot személy autó jutott
Akasztóra és Szegedre.
A Szerencsejáték Rt. az idei évben még
számos akcióval igyekszik vásárlóit
kiszolgálni, jelenleg a Szegedi Területi
Igazgatóság hatoslottóra szervezett
akciójában lehet madridi álomutazásokat
nyerni. Real Madrid labdarúgó-mérkőzésre
szóló jeggyel együtt.

Szerencsejáték Rt.
Szegedi Területi Igazgatóság
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m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat, 16. Az elcserélt leletek
(ism.) (16) 10.00 Szórakoztató
percek Csendes szoba kiadó (ism.)
10.10 NÉVshowR Páratlan várat
lanságok Ilona és Lajos nap ürügyén (ism.) 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Az X csapat
Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat, 15. A halál csókja [16|
14.00 Körzeti magazinok 14.55
Érintő 15.25 Szórakoztató percek
Hipnózis 15.45 Androméda Amerikai sci-fi tévéfilmsorozat, 22.
Alagút a fény végén (ism.) [16)
16.35 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 121. Rekviem 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor |16] 17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv vendéget lát (ism.) 18.00 Híradó.
Gazdasági hiradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.30 Uniós
pályázati kalauz 18.31 Szórakoztató percek Kastélylátogatás (ism.)
18.40 Kachorra - az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat,
13
19.25 Kívül-belül (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 Kórház a pálmák alatt
Német tévéfilmsorozat,
5. Játék az élettel |16|
21.40 Szórakoztató percek
Két Kellér-jelenet
22.00 Péntek este
Benne: Híradó
22.35 Lámpaláz
23.30 Az ifjúság édes madara
Amerikai tévéfilm (ism.)
1.05 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Föld körül
[ 12] (ism.) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.45
Stahl konyhája 8.55 Tripla vagy
semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.20 Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 18.
10.20 Teleshop 11.15 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat [12]
11.40 Játszd újra az életed! Amerikai filmsorozat, 9. Mennyei vetélytárs |12] 12.35 A cirkusznak
mennie kell Amerikai musical
14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie - Majom a
csalidban Német családi kalandfilmsorozat, 31. Charlie és a bajnok 16.00 Jó barátok Amerikai
vígjátéksorozat, 176. 16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow [12]
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 157. 18.30
Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
19.45 Rex felügyelő
Német filmsorozat,
105. A postagalamb (12)
20.45 Patch Adams
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Titkos fegyver
Olasz-amerikai
akciófilm |18]
1.45 Aktív A TV 2 magazinja
(ism.) |12)
2.25 Vers éjfél után

I
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 11. 10.15
Játékzóna 10.20 Topshop 11.20
Játékzóna 11.30 Delelő Vidám
show ebédidőben. Benne: 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád Nemzetiségi műsor 12.40
Ünnepnaptár Vallási műsor 13.05
.hu Multimédia-magazin (ism.)
13.35 Játékzóna Játék 14.25 Re
ceptklub 14.35 Játékzóna 14.50
Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 A hét mesterlövész
Amerikai westernsorozat. Megszállottság 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Balázs A
szembesítőshow [12] 17.25 Mónika - A kíbeszélőshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin 112)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat,
2173-2174.
21.00 Szupermozi: Törjön ki a
frász! Amerikai
horrorvigjáték [16|
23.10 Charles Bronson
emlékére: Bosszúvágy 2.
Amerikai akciófilm (18]
0.55 Találkozások - este
Sztármagazin |12]
1.05 Híradó - Késő esti kiadás
1.10 Sportklub
1.20 Az Oblong család
Amerikai rajzfilmsorozat
1.45 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]

DUNA

TKI.KVÍZH)

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Barangoló 8.30 Műsorismertetés 8.35 Fekete-piros tánc
Magyar táncfilm 9.00 Euroszkóp
9.30 Mindentudás Egyeteme 10.40
klub.dunatv.hu 11.00 Apáról fiúra
11.40 Hungarorama 11.50 Hírek,
déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Gazdakör 12.30 Yiaszfi
gurák 12.45 Vendégségben Takács
Paulánál 13.15 Miért? Kérdések a
közéletről 13.45 A tudomány kincsesháza 14.15 Ókori Kelet 15.05
Anna Magnani 16.00 Célkeresztben 16.30 Öt órai zene 16.40 Kalendárium 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 Tudósítások a
veszélyeztetett állatok világából
19.00 EU-kaiendárium
19.30 Szamba és Ugri
20.00 Hiradó
20.30 Előszó
21.45 Skorpió
Amerikai játékfilm
23.35 Kiadatás
Lengyel tévéfilmsorozat
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.05 Tízezer aap
Magyar játékfilm
2.50 Tompa Anna:
Egészségtudat és tudatos
egészség
4.00 klub.dunatv.hu
Magazinműsor
4.30 A tudomány kincsesháza

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 191. 9.35 Szószóló
10.05 Záróra 11.10 A Maska
rades együttes műsorából 11.25
Néprajzi értékeink Szorgalomnak
édes a jutalma 11.30 Heti menü
Terítéken a kultúra. Mélykúti Ilona műsora 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 56. 12.50 Van öt
perce? Dvorák: Polonéz 13.00
Mestersége színész Soós Edit
13.55 Kárpáti krónika 14-05
Könnyű, mint az egyszeregy Öszszeállítis Wolf Péter szerzeményeiből 14.35 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 22. 15.25
Napnyugta 17.55 Telesport Ritmikus gimnasztika vb. Közvetítés
a Budapest Sportarénából
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.05 Európai utas
A Fertő tó körül
21.35 Ifelesport Ritmikus
gimnasztika vb.
Összefoglaló
22.35 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 13.
23.30 Záróra
0.35 A malom asszonya Dán tévéfilmsorozat, 13. (16) 1.25 Ablak-klasszikus Nagy Györggyel
1.55 Érintő 2.25 Tudósklub 3.15
Van öt perce? Liszt: Ha álmom
mély 3.25 Telesport Ritmikus
gimnasztika vb
•

SZEGED

TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől
lélekig - vallási műsor (ism.) 7.30
Esteló (ism.) 8.30 Képújság 15.00
Nyitott világ: a Nemesi Címertan
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak
16.00 Az Európai Unió és a munkavilága, 10. rész 16.30 Dokumentum Műhely: a szabadság ára (h)
17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés (h) 17.30
Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 UNI-JÓ
- az Európai Unió tanácsa 2. rész
18.05 Klipp 18.15 Máriás Bach Varnus Xavér orgonál (h) 18.30 Városháza - önkormányzati magazin
19.00 Híradó 19.30 Itthon otthon
van turisztikai magazin (h) 20.00
Esteló 21.00 Nirvana. Olasz-francia sci-fi (h) 22.50 Híradó (ism.)
23.20 Képújság

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-9.00 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 A Városi Tv Szeged műsora 20.00 Diganózis egészségügyi magazin 21.00
McKenzye-show 22.00 A Városi Tv
Szeged műsora

m

«MOU IIUWW
(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 8.00 Körút (ism.)
9.00 Közgyűlés - élő közvetítés a
városházáról 18.55 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Napirend 22.00
Szegedi hírek (ism.)

mm

A K Ó
6.00 Szentföldi szent helyek üzene-

te: Újszövetség, 13. rész 6.30 Az Európai Unió és a munka világa, 4.
rész 7.00 Prímatorna 7.30 A XIII
Művésztelep összefoglaló (ism.) 8.00
Híradó (ism.) 8.30 Kimba 9.00 Bence-show 9.30 Szentföldi szent helyek üzenete 10.00 Prímatorna
10.30 Az Európai Unió és a munka világa, 12. rész 11.00 Kimba
11.30 Vásárlási músorablak 12.00
Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
músorablak 18.15 Máraí Bach. Var
nus Xavér orgonál 18.20 UNI-JÓ.
Az EU története, 1. rész 18.30
Hagymafesztivál összefoglaló 19.00
Híradó, Kalendárium 19.30 Itthon,
otthon van - turisztikai műsor
20.00 Dokumentum műhely: a szabadság ára 20.30 Nyitott vüág: nemesi címertan 21.00 Nirvana.
Olasz-francia sci-fi 23.00 Szentföldi szent helyek üzenete 23.30 Vásárlási músorablak 24.00 Képújság

• TV
VÁÚBWH

VÁMOS

raviaó

16.00 Zene-Doboz (ism.) 17.00 Fecsegő tipegők. Rajzfilm 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Képes
Sport 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20 A Tel Aviv Ensemble
koncertje a Fekete Sasban 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Ricardo Salsa Club együttes koncertje 0.00 Képújság

MR SZEGEDI STÚDIÓJA
Alföldi Hirmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. 15.00 18.00 ig
Délutáni magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM 95.4 Á^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Fresh
Jam-Molnár Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianrvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 30 30 30 244 és 44 22
44 20.00 20.00 Házibuli Ko
vács Lászlóval

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin: a közterület-felügyelet munkája. Vendég: Körösi Zoltán, a hódmezővásárhelyi közterület-felügyeleti
csoport vezetője 12.00, Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp 23.00-tói hírek, reggel 5
óráig zenei válogatás

A nap filmje
Tv 2
20.45 Szupermozi:

Patch Adams
amerikai vígjáték

Fsz.: Robin Williams, Monica Potter
A kórház csendes, steril, komor
falai közé hirtelen egy hatalmas
cipőjű bohóc ront be óriási vö. rös orral az ajtón és végiglépdel
a folyosón... Betegek, vigyázat,
a nevetés ragályos! íme Patch
Adams (az Oscar-díjas Robin
Williams), a doktor, aki nem
úgy néz, tesz vagy gondolkodik,
mint azok a dokik, akiket eddig
ismertél. Mert Patch szerint a
humor a legjobb gyógyszer..
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Két
csapattal
az
MSVSE
Bentmaradni az NB I-ben

A Szegedi DRE első hazai ellenfele az Angyalföld

A Makói SVSE OB l-es férfi
sakkcsapata megkezdi a hét végén a bajnoki küzdelmeket.
A Makói SVSE férfi sakkcsapata
egy nagyszerű idény után ismét a
legmagasabb osztályba, az OB
I-be jutott. A Maros-parti alakulat számára a hét végén megkezdődik a bajnokság. Az első mecscset az MSVSE idegenben játszsza. A célkitűzésről és a csapat
összetételéről kérdeztük Balázs
Tibor elnököt.
- Nem is lehet más célunk

újoncként, mint a biztos bentmaradás kiharcolása. A legnagyobb
erősítés, hogy senki sem távozott
a csapattól, mindenki maradt.
Szerencsére bő a keretünk (Erdős
Viktor, Farkas Tibor, Szuhanek
Rankó, Butunoj Alexander, Volosin Vlagyimir, Restás Péter, Grünvald Florin, ifi. Balázs Tibor, Szalai
Kornél, Zakariás Dávid, Nagy János, Kovács Zsolt, Csíkos Mihály,
Apró Adrián, Bicsai Gábor, Nagy
Dániel, Domány Zsófia, Berényi
Tamás, Diamant Tibor, Kovács
Artúr és Erdei Boglárka), így az első osztályú gárda mellett egy OB
II-es csapatunk is lesz. A kétszeres
világbajnok és Európa-bajnok, Erdős Viktor lesz az első táblás játé-

kosunk. Versenyzőinknek jól sikerült a felkészülése, mindannyian
jó formában vannak. Az első
meccsünket idegenben játsszuk,
az előző idény negyedik helyezettje, a Statisztika lesz az ellenfelünk. A második fordulóban szerepelünk először itthon, ekkor a
BEAC ellen mérkőzünk. Jelenleg a
legnagyobb gondnak az tűnik,
hogy december 31-ig el kell hagynunk székhelyünket, a Közösségi
Házat. Egyelőre még nem tudjuk,
hova költözünk, emiatt kicsit bizonytalanok vagyunk a jövőnk
miatt, pedig az ország második
legjobb utánpótlás-nevelő klubja a
mienk.
SÜLI RÓBERT

Sprintkori Szentesi úszóérmek
a rakparton
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nusser Elemér edző a bentmaradást már jó eredménynek tartaná.

RÖPLABDA
A Szegedi DRE NB l-es női röplabdacsapata a Kaposvár otthonában vereséggel kezdte a
2003/2004-es bajnokságot. A
cél, a bcntmaradás kiharcolása
mégis reálisnak nevezhető az
alaposan átalakult, kicserélődött gárda számára.
A Szegedi DRE Nusser Elemér
vezetőedző és segítője, Hulmann
Zsolt
vezetésével
augusztus
11-én kezdte meg a bajnoki felkészülést.
- Nem voltunk és vagyunk
könnyű helyzetben - vázolta csapata lehetőségeit Nusser Elemér
- , a szűkös anyagiak miatt
ugyanis még edzőmeccset sem
játszhattunk. A bajnokság első
három-négy összecsapásán derül
majd ki, hogy a jelenlegi keretből

kire számíthatok a kezdő hatosban, és éles helyzetben mire lesznek képesek a lányok. A célkitűzés azonban - hogy Szegednek
jövőre is NB l-es együttese legyen, tehát a bentmaradás - teljesíthető.
A keret szinte teljesen kicserélődött. A tavalyi kezdőből távozott Grózer Anna, Selmeczi Zsuzsanna, Juhász Gabriella és Kovács Tímea (ő a Vasasban folytatja), Dobos Ildikó befejezte aktív
pályafutását, Vakulya Andrea pedig Amerikában folytatja tanulmányait. A „régiek" közül Kiss
Emőke, Kádár Németh Beáta,
Duba Diána, Varga Emese, Kovács Veronika maradt, míg az ifjak közül „felzárkózott" Lazányi
Orsolya, Huszta Borbála és Boksa Anita. A másik szegedi alakulat, a Szegedi NRC megszűnt, innen Szél Márta, Bakacsi Judit,
Mijucin Mária, Hatala Anett és
Lányi Krisztina csatlakozott a li-

Fotó: Gyenes Kálmán MUNKATÁRSUNKTÓL
la-zöldekhez, Székelyhídi Judit
pedig tanulmányait befejezve
Amerikából tért vissza egykori
sikerei színhelyére. Elég nagy
volt a jövés-menés, s ez valószínűleg hasonlóan alakul majd az
elkövetkező években is:
- A Szegedi DRE-nek arra kell
berendezkednie, hogy a közeljövőben utánpótlás-nevelő egyesületként működjön. Az anyagiak
ezt teszik lehetővé... És bizony azzal a gondolattal is meg kell barátkoznunk, hogy a kiugróan tehetséges játékosokat - bármennyire
is fájjon a szívünk - a fejlődésük
érdekében el kell engednünk.
A tréner az első hazai derbin,
az Angyalfölddel (kezdés: vasárnap 15 órakor az Etelka sori
munkacsarnokban)
szemben
még csak a szettnyerésben bízik.
Nekiugranak a riválisnak, abban
a hitben, hogy a papírformának
nem kell mindig érvényesülnie.
IMRE PÉTER

Második vereség a szerbektől
LABDARUGAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Másodszor is vereséget szenvedett a tizennégy éves fiúkból álló
magyar utánpótlás labdarúgó-vá-

logatott. A Heves megyei instruktor, Jakab Elek vezette gárda játékosai életük első nemzetközi mérkőzéseiket játszották a
címeres mezben Szerbia-Montenegró ellen. Azok után, hogy a
csapat még kedden egy nagyon jó
meccsen Algyőn 4-3-ra kikapott
(a magyar gólszerzők: Dudás 2,

Komán), a visszavágón, a szabadkai Bácska-stadionban is vereséget szenvedett a szerb-montenegrói gárdától. A házigazdák a
11. és a 34. percben szerzett találatokkal múlták felül a magyar
együttest, amely a találkozót követően azonnal visszautazott a
fővárosba.

Szombaton 15 órai kezdettel rendezi meg Szegeden az SZVSE
görkorcsolya
szakosztályának
nevében Borbásné Garzó Erika
és Kéri Ferenc a Gurul a rakpart
elnevezésű sprintkori eseményt.
A mini maratonra (1500 m) elsősorban a fiatalabbakat várják,
de természetesen az idősebbek is
elindulhatnak. A maraton (10
kilométer) sem verseny, a lényeg
a táv teljesítése. Ezután következnek a látványos ügyességi és
családi vetélkedők. Ezeknek érdekessége, hogy nem feltétel a
korcsolyázó tudás. Ha legalább
egy darab görkorit felhúz a családból a lábára valaki, már résztvevője lehet a versenynek. Gyorsasági viadal is lesz, ahol az indulóknak kötelező a bukósisak
használata, amit szükség esetén
a szervezők is biztosítanak. Sötétedéskor pedig „fáklyás", vagyis
foszforeszkálós csuklópántos felvonulással zárul a sportos délután.
A program ideje alatt lesz görkorcsolya-oktatás, a Százszorszép
Gyerekház is foglalkoztatja a gyerekeket. A vadasparkból is érkeznek simogatásra váró vendégek,
az érdeklődők aerobik- és ugrókötél-bemutatót is megtekinthetnek, de természetesen a görkorcsolyashow sem maradhat el.
Fontos információ, hogy a rakparton már péntek este sem lehet
parkolni, szombat déltől pedig
teljesen lezárják a forgalom elől.

Hatodik alkoalommal rendezték
meg a Bitskey Aladár nemzetközi szenior úszóemlékversenyt
Egerben. A magyar indulókon kívül Ausztriából, Csehországból,
Szlovákiából és Szerbia-Montenegróból érkeztek sportolók.
A szentesi Delfin ESC versenyzői az alábbi eredményeket
érték el: Berezvainé Virágos Éva,
Fekete Renáta 4 arany, 1 ezüst;
Virágos Ilona, Gera Sándor 6
arany; Debreczeni Beáta, Pólyáné Téli Éva 2 arany, 3 ezüst; Kovács Imréné, Becsák Jánosné 2
arany; Melkuhn Dezső 1 arany,

3 ezüst, 1 bronz; Tar János 1
arany, 1 ezüst, 2 bronz,- Bocskay
Zsófia 2 arany,- dr. Pataki Ilona 1
arany, 1 ezüst; Cseuz László 4
ezüst; dr. Bakacsi Gyula 2 ezüst;
dr. Kanyó Ádám 1 ezüst; Ferke
Gáborné 1 bronz; 4x50 méter
női vegyesváltó, III. korcsoport:
Virágos É., Téli, Fekete, Virágos
I. 1 ezüst; IV. kcs.: Bocskay, Száméi, Bodnárné, Ferkéné 1 ezüst;
4x50 méter férfi vegyesváltó: II.
kcs.: Takács, Szabó, Tar, Zenke
1 bronz; VI. kcs.: Melkuhn, Cseuz, Gera, Reiner 1 bronz; 4x50
méter mix gyorsváltó: IV. kcs.:
Virágos, Cseuz, Téli, Gera 1
ezüst.

Lerobbant a busz,
elmaradt a diadal
JÉGKORONG
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Tisza Volán Szeged utánpótlás
jégkorongcsapatai két tornán is
jégre léptek. Kalocsa László tanítványai jól zárták a viadalokat, hiszen az előkészítő együttes második lett, míg a serdülők bronzérmet szereztek. A trénert kértük a
tornák értékelésére:
- Kezdjük a kicsikkel. Sajnos
csak késve érkeztünk meg a budapesti viadalra, mert útközben lerobbant a buszunk, így az első
meccsünket elveszítettük. Kértük

a szervezőket, hogy később játszhassuk le az összecsapást, hiába.
Az a Szombathely vert meg így
bennünket, amely pontot sem
szerzett a tornán. A második
meccsen 15-0-ra győztünk az
FTC ellen, majd a MAC-ot 4-1 -re
vertük. Rosszabb gólkülönbséggel
másodikak lettünk, éppen a MAC
mögött. Három játékossal, Bosnyák Márkóval, Ambms Andrással, Odri Tamással voltam különösen elégedett. A serdülőkkel
Dunaújvárosban léptünk jégre. A
hazaiaktól 2-1-re kikaptunk,
majd a Szombathelyt 17-0-ra vertük. A bronzmeccsen is diadalmaskodtunk, az Alba Volánt
5-2-re győztük le.

Ajándék felszereltség
300.000 Ft értékben!
Csak nálunk!
A Skoda Fabia
változatához

Classic
most

bármelyik
három

ajándékcsomag közül választhat:

Klíma csomag:

Ajándék klíma és üzemanyag computer.

Biztonsági csomag:

-Ajándék ABS, dupla légzsák, első
ködfényszóró, központizár, állítható
magasságú vezetőülés, harmadik
hátsó fejtámla, gumiabroncsok 185/60

R14 méretben.

Komfort csomag:

—Ajándék e l e t r o m o s a b l a k e m e l ő k
állítható magasságú vezetőülés, rádiós
magnó, első ködfényszóró, központizár,
elektromosan állítható és fűthető külső
tükrök, gumiszőnyeg, oldalvédő díszléc.

Még mindig beszámítási akció:
-Bármilyen

Rupesky Autóház

akár 3 0 0 . 0 0 0
beszámítjuk!

DAEWOO

6 7 2 8 S z e g e d , Fonógyári út 2 - 4 .
Tel.: 6 2 / 5 5 8 - 4 1 5 , 6 2 / 5 5 8 - 4 0 0
E-mail: d a e w o o @ r u p e s k y . h u

www.daewoo.hu

típusú

"roncsautóját"

Ft

értékben

v w ?

CSEREAKCIÓ

Szeptember 30-ig Ön választhat!

IKESZ Autócentrum
Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.

_____

Az autózás nagymestere

2.1
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Folytatni
a sorozatot
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata holnap 18 órakora Békéscsabát látja vendégül
a Hódtói Sportcsarnokban. Az
újonc ellen a győzelem az elvárás.
A Békéscsabával, újoncként, a
2001/2002-es bajnokságban háromszor (ebből az egyik az óvás
miatt megismételt meccs volt) is
megmérkőzött a Liss-HNKC. Az
eredmények a következők voltak, idegenben 31-22-re, otthon
pedig 26-22-re nyertek a
kék-sárgák. A két szurkolótábor
nincs a legbarátibb viszonyban: a
csabai csarnokot közös erővel
amortizálták le, míg a vásárhelyi
derbin komoly rendőri erők
ügyeltek arra, hogy ne legyen
konfliktus.
- Hallottam én is ezekről az incidensekről - árulta el Tamás
Sándor, a Liss vezetőedzője. - Az
eddigi hazai találkozókon szurkolóink sportszerű, lelkes buzdításukkal nagyban hozzájárultak
a sikerekhez. Remélem, szombaton is ugyanezt a gyakorlatot
folytatják. Mert nekünk ez a segítség, s erre a támogatásra ezúttal is számítunk. Ha mérkőzés
közben botrány törne ki, a játékvezető félbeszakíthatja az összecsapást, ez pedig komoly pénzbüntetést, pontlevonást vonhat
maga után. S nekünk nincs
olyan sok pontunk, hogy azt odaajándékozzuk az ellenfeleinknek...
Most a Békéscsaba az újonc, s
eddig négy vereséggel áll. A Dunaújváros és a Hypo NÖ elleni
bajnokijukat tekintették meg a
vásárhelyiek videóról. A látottakból kiderült, hogy a lilák szívesen
alkalmazzák a nyitott védekezést, az akciók során pedig a belső hármasuk dominál, elsősorban a gólfelelős, Vass Gabriella.
- Szeretnénk folytatni a sorozatot, vagyis a harmadik hazai
mérkőzésünket is meg akarjuk
nyerni. Remélhetőleg most már
a lerohanásokból is eredményesebbek leszünk. A Csaba ugyan
erőlteti a nyitott védekezést, de
nem elég hatékonyan műveli,
nem megfelelő az összhang. Ez is
lehetőséget biztosít számunkra a
betörésekre, a gólszerzésekre.
A forduló további párosítása:
Vasas-Győr,
Dunaferr-Kőbánya-Spartacus, Esztergom-Hypo
NÖ, Vác-Debrecen, FTC-Cornexi-Alcoa.
LE
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Hiányzott a rutin a rangadón

MECCSEK AZ ATV-N
Szombaton folytatódik a
labdarúgó NB I. A nyolcadik
forduló párosítása, szombat, 18
óra: Balaton FC-Újpest (Magyar
ATV). Vasárnap, 16: FTC-Pécs
(Magyar ATV),
Békéscsaba-Debrecen, 18:
Videó ton-MTK,
Haladás-Sopron, Győr-ZTE.

KÉZI LABDA
FOTEX V E S Z P R É M PICK SZEGED

27-21 (12-9)

HORGÁSZHÍR
A Szegedi Szőke Tisza HE
október 5-én (vasárnap)
évadzáró horgászversenyt rendez
tagjainak a Maty-éren.
Jelentkezni az egyesület irodáján
(Szeged, Béke u. 4.) lehet szerdán
10-től 12-ig, vagy pénteken
15-től 17 óráig.

NB l-es férfimérkőzés. Veszprém, 2500
néző. Vezette: Kékes Cs., Kékes R

Fotex: STERBIK- Dzomba 1, NIKOUCS

2, Csoknyai, BUDAY 8 (3), Pérez 2, PÁSZTOR 6. Csere: Fazekas (kapus), Lazarov
3, Zsigmond 3, Diaz 1, Iváncsik 1, Gulyás, Tótb. Edző: Zdravko Zovko.

Pick Szeged: PERGER - Berta 2, Lalus-

ka 1, EKLEM0VICS 3, MEZEI 2, BAJUSZ 4,

Vadkerti 1. Csere: Puljezevics (kapus),

Habuczki 2, Oláh 3 (3), llyés, Noris, Halász 2, Józsa 1. Edző: Kovács Péter.

Kiállítások: 10., ill. 18 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 6/3.

Kovács Péter edző szokásával ellentétben a bemelegítés előtt
sem tudta még eldönteni, hogy
milyen kezdőcsapatot küldjön a
pályára. Tanácstalanságának az
oka pedig Matics sérülése volt.
Sajnos, még a balszélső sem tudta igazán, hogy mennyire jött
rendbe a Tatabányán összeszedett (Kuzmának hathatós szerepe volt ebben) sérülése, így aztán
a bemelegítés lett a főpróba. A
szegedi tréner ugyanakkor megnyugodhatott, mert Noris ujja
meggyógyult.
A hazaiak mesterének kellemesebb gondjai voltak. Igaz,
hogy a még lábadozó Gál Gyulára nem számíthatott, de rendelkezésre álltak idegenlégiósai,
akik közül nagy számuk miatt
egyet a lelátóra (Goluza csücsült
ott) kellett ültetni. Bartók pedig
azért maradt ki a csapatból, mert
Dzomba sem volt teljesen egészséges, s a hazai trénernek egy
balkezest (Gulyás) feltétlenül
szerepeltetnie kellett.
Kovács Péter vezetőedző úgy
döntött, hogy Maticsot mégsem
küldi pályára, inkább a Dunaferr
elleni mérkőzésre legyen teljesen
gyógyult. A kapitány Mezei találata után két sárgalap és egy kiállítás került a Pick számlájára.
Majd egy elhamarkodott Eklemovics lövést védett Sterbik. Ha
nehezen is, de átvette a vezetést
a Veszprém. Nem sokáig, mert
három Perger-védés után Vadkerti egyenlített. A 7. percben azonban két hazai gól született, aminek megszerzésében elsősorban
Buday jeleskedett, aki olyan erényeket csillogtatott, mint ami-

Mezei Richárd (hátul) nem kímélte a veszprémi Diazt.

Fotó: Danis Barna

BADÓRA EMLÉKEZTEK
Tegnap volt éppen 20 éve, hogy 38 éves korában elhunyt Badó
László, a Pick Szeged elődjének, a Szegedi Volánnak, a Budapesti
Honvédnak, végül pedig a Délépnek és természetesen a válogatottnak a kapusa. A kiváló portást a mai Pick-játékosok közül személyesen már senki nem ismerte, de emléke még mindig él a
klubban. Mezei Richárd csapatkapitány szerint a nagy egyéniségek soha nem halnak meg. Badó László is élt-halt a kézilabdáért.
A sikerért sok mindenről le tudott mondani, csak a cigarettáról
nem, s ez lett korai halálának is a kiváltó oka. A hálás utódok pedig koszorúval emlékeztek a makói temetőben nagy elődükre.
lyet Szegeden csak álmodtak a
klub vezetői. Hatperces gólcsend
után végre Bertának sikerült a jól
védő Sterbik a kapuját bevenni.
Egyébként Perger is magabiztosan védett, de amit Sterbik produkált, az szinte tökéletes volt. A
24. percben Pergert egy kifutás
után kiállították a játékvezetők,
a vendégek hiába igyekeztek,
még a szerencse is elpártolt mellőlük. Mindössze Habuczki örül-
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hetett, hiszen egykori csapatának gólt lőtt.
A szünetben Újhelyi István
szegedi országgyűlési képviselő
kissé szomorúan jegyezte meg:
„Jó a védekezésünk, ha a büntetők és ziccerek egy részét belőnénk, még ekkora sem lenne a
különbség."
A második félidő első büntetőjénél végre Oláhnál megtört a
jég. Ezt, és a további két hétmé-
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terest is magabiztosan értékesítette. A 34. percben Vadkerti oldalról elsodorta Budayt, amiért
piroslapot kapott. Ez megzavarta
a vendégeket, mert pillanatok
alatt hat gól lett a különbség. Bajusz és Eklemovics találata után
azt
hihette
a
maroknyi
Pick-szurkoló, hogy összeszedi
magát a gárda, azonban Kovács
Péternek kellett időt kérni ahhoz, hogy sikerüljön rendezni a
sorokat. A szakember szavainak
köszönhetően legalább nem nőtt
a távolság. Kár volt, hogy Laluska a Péiezzel való kakaskodásával összeszedte harmadik büntetését: ez piroslapot ért. A jobbátlövő hiányát megérezte a csapat.
A szegediek igyekeztek, küzdöttek, de az életkorból adódó rutintalanság miatt csak a tisztes
helytállásra futotta az erejükből.
Zdravko Zovko: - Örülök,
hogy nem estünk ugyanabba a
hibába, mint tavasszal és sikerült egy nagyon jól játszó Szegedet legyőznünk.
Kovács Péter: - /ól eladtuk magunkat. Ha jobban összpontosítunk és a ziccereket is belőjük,
szorosabb lehetett volna az eredmény. Nekünk azonban már a
Dunaferre kell készülnünk.
SÜLI JÓZSEF

Sportműsor - péntektől hétfőig
Péntek
Kispályás labdarúgás
Veteránbajnokság,
l-es pálya: Keverő Tervezők (17 óra). Kék Mókus-Dózsa
(18); ll-es pálya: Trió Kreál Panagró (17),
SZAK-Heavytex (18); lll-as pálya: Metál
Duó-Mol Rt. (17), Kolibri—Bőrker (18);
IV-es pálya: Vásár Piac KfL-Nagy Kft. (18).
Valamennyi találkozót az újszegedi Kisstadionban rendezik meg.
Labdarúgás

Öregfiúk mérkőzés: Szegedi VSE-Szegedi
Dózsa, Szeged, Vasutas-stadion, 16.

Szombat
Asztalitenisz
NB I, A csoport, férfiak, 3. forduló: Floratom Szeged AC—Pénzügyőr, Újszeged, egykori Móricz ált isk., 10.

NB II, férfiak: Makói SVSE-Nyírbátor,
Makó, Kálvin téri iskola 11.
NB III, férfiak:. Szentesi Kinizsi-Gyula,
Szentes, városi sportcsarnok, 10.
Atlétika
Csongrád megyei gyermek- és serdülőbajnokság Szeged, Tisza-parti stadion, 9.
Görkorcsolya
Sprintkori - Gurul a rakpart, sportág
népszerűsítő rendezvény, Szeged, Huszár
Mátyás rakpart, 15.
íjászat
IX. ifj. Selmeczi Tótb János
meghívásos
3D vadászíjász-emlékverseny,
Vásárhely, a
Bodzási út végén kezdődő ártéri erdő, 10.
Kézilabda
NBI, nők, 5. forduló: üss-HNKC-Békés-

csaba, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18;
ifjúságiak, 16.

NB II, férfiak: Szentesi Kinizsi Kondoros,
Szentes, városi sportcsarnok, 14.
NB l/B, férfiak: Miksi & Miksi Dorozsma-Ózd, Kiskundorozsma, Orczy-csamok,
16; ifjúságiak, 18.

Szilánk Csongrád megyei
bajnokság
nők: KSZSE ifi-Mindszent Szeged, Etelka
sori munkacsarnok, 10.30.
Labdarúgás

NBIII: Algyő-Szajol, Algyő, 16.
Megyei I. osztály: Makói Spartacus-Kistelek, Makó, MAK-pálya, 16. Előmérkőzést
(14 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei II. osztály: Tömörkény-Szikáncs,
Tömörkény. Újszegedi TC-Újszentiván, Újszeged, Kertész utcai pálya. Mindkét találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést (14
órától) az ifjúsági csapatok játszanak.

Megyei III. osztály: Sándorfalva ll.-Pusztamérges,
Sándortalva.
Zákányszék-Ópusztaszer, Zákányszék. Csengele-Röszke II., Csengele. IKV-Alsóváros Károlyi DSE, Szeged, Szabadság téri pálya. Algyő ll.-Ambrózfalva, Algyő. Maroslele-Ferencszállás, Maroslele. H. Astra FC-Székkutas, Hódmezővásárhely, népkerti pálya.
Derekegyház-Szőreg II., Derekegyház. Valamennyi találkozó 16 órakor kezdődik.
Utánpótlás-bajnokságok:
HFC-Békéscsaba, Vásárhely, városi stadion, U13, 10
U15, 12. Csongrád ISE-Kiskunhalas,
Csongrád, U16, 10; U19, 12. FC Szeged-Rojik, Szeged, Felső Tisza-parti stadion edzőpályája, U17,11; U19,13. Tisza Vo-

REFLEKTOR

lán -Nyíregyháza, Szeged, Hunyadi téri egykori Dózsa-pálya, U13,12; U15,14.

Szabadidősport
Gézengúzok tehetségkutató
gyermeksportnap, újszegedi sportuszoda, Kisstadion, Játékok Kertje, 8.30.

26. rúzsai sportnap, Rúzsa, 9.
„Fusd körül. Szegedet!" akció szeptemberiállomása,
újszegedi liget 10.

Zsombói hétpróba hatodik és hetedik állomása: Öregsori lövészverseny és íjászat
Zsombó, Öregsori lőpálya, 10.
IX. szerbek lakta települések
kispályás
labdarúgótornája, Deszk, szabadidőközpont
(eső esetén a sportcsarnok). 10.
Vízilabda
OB /, nők: Hungerit-Szentesi VK-H20
Póló-Szeged, Szentes, ligeti uszoda, 16.

OB l/B, férfiak: Bertók SC Szentes-BVSC
II.. Szentes, 14.15. HVSC Vakesz Pólósuli-Békéscsaba, Vásárhely, sportuszoda, 15.

Vasárnap
Kézilabda
NB l/B, nők: Szeged-Kiskundorozsma
KSE-Mátészalka, Dorozsma, Orczy-csarnok, 15.30; ifjúságiak, 17.

NB II, nők: Sándorfatva-Domaszék, Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium
sportcsarnoka, 14, ifjúságiak: 15.40.

Szilánk Csongrád megyei bajnokság férfiak: Makó KCII. Algyő KE Mol. Makó, városi sportcsarnok, 11. Nők: HKE-Deszki SC,
Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 14.
Labdarúgás

Megyei I. osztály. Marosdömper-Deszk-

Sándorfalva, Deszk. Mórahalom Bordány,
Mórahalom. Röszke Mindszent, Röszke. Tiszasziget-Kiszombor, Tiszasziget. Balástya-Gyálarét
Balástya. Kiskundorozsma-Ferrocolor-Tápé, Dorozsma. Valamennyi
találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést
(14 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.

Megyei II. osztály: Zenner-CsongrádCsanytelek, Csongrád. Üllés-Universítas
SC, Üliés (ifjúságiak: Üllés-Komlósi Baktó
SC). Apátfalva Szatymaz. Apátfalva. Csanádpalota-Domaszék, Csanádpalota. AsotthakrmSzentmihály, Asotthalom Szegvár-Fábiánsebestyén, Szegvár. Valamennyi
találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést
(14 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei III. osztály:
Mikrofon Baktó-Zsombó, Szeged, Felső Tisza-parti stadion. Pázsit SE—Balástya II., Szeged, Hunyadi tér. Baks-Ruzsa, Baks. Öttömös-forráskút, Öttömös. Nagymágocs-Szentesi Kinizsi, Nagymágocs. Pitvaros—Mártély, Pitvaros. Ferrocolor-Tápé II —Eperjes, Tápé.
Földeák-Kiibekháza, Földeák. Valamennyi
találkozó 16 órakor kezdődik.
Utánpótlás-bajnokságok:
Algyő-HFC, Algyő, serdülő, 10 ifjúsági, 12. NB ll-es női
utánpótlástorna, Sándorfalva, 9.30.
Utánpótlás-labdarúgótorna, Székkutas,
9.

Lovaglás

C kategóriás díjugratóverseny,
Perényi Pihenőpark, 9.

Deszk,

Röplabda

NBI, nők: Szegedi DRE-Angyalföldi DRC,
Szeged, Etelka sori munkacsarnok, 15.

Teke
Szuperliga, nők: Amazon Teke SE-Fóvárosi Vízművek, Szeged, Postás-pálya, 14.
NB /, férfiak: H. Marsó TE—Nyíregyháza,
Szeged, Postás-pálya (Dorozsmai út), 10.
Teremlabdarúgás
Megyei bajnokság: Szentesi Kinizsi—Makó, 9 ; AL-KD II.—Kistelek, 10. Mindkét
meccset a szentesi városi sportcsarnokban
rendezik meg

Hétfő
Horgászat
Maros Mix-kupa és Oravecz-emlékverseny, Szeged, Maty-éri Nemzeti Olimpiai Vízicentrum, 7.
Futsal
NB II: HBF-Lubicka-Healthy-Tex, újszegedi
sportcsarnok,
20.
Temesvári
Hús-Szentesi VSC, domaszéki sportcsarnok, 20.
Kézilabda
Szilánk Csongrád megyei bajnokság férfiak. Marostői SE-Makó KC II., Szeged, Fodor-csarnok, 17. Szepi DSE Domaszék,
Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium sportcsarnoka, 18.
Kispályás labdarúgás
Freeze-Air kispályás
labdarúgó-bajnokság 3. forduló: Nemes FC-Kátvária (18
óra),
Szürkebarátok-Titánok
(18.50),
Anonymus-Freeze-Air (19.40). A Napos
Agro-Börcsök Team mérkőzést kedden 19
órakor játsszák. Valamennyi találkozót Szegeden, a Kálvária sugárúti sportcentrumban
rendezik meg

KAISER'S MARATON
Vasárnap rendezi meg a
Budapest Sportiroda a 18.
Kaiser's-Plus Budapest
Nemzetközi Maraton és
Futófesztivált. Az előzetes
nevezések alapján már több
mint kétezer résztvevője lesz a
versenynek, s közülük mintegy
700 külföldi Izland,
Franciaország, Németország és
Olaszország képviseletében. A
mozogni vágyók már szombaton
hangolhatnak az újdonságnak
számító 1. Kaiser's-Plus
Nemzetközi Reggeli Futással ez 9 órakor rajtol, a távja egy
nagy szigetkör a Margitszigeten,
vagyis 5,3 km. Másnap pedig
9.30-tól a maratonka (4 km), a
maraton (42 ezer 195 m, ezt a
távot Gyurcsány Ferenc
sportminiszter is lefutja), a
maraton ekiden és a maraton
staféta vár a vállalkozó
kedvűekre. Még a helyszínen is
lehet nevezni a különböző
távokra. Bővebb információ a
Budapest Sportirodától kapható
a következő elérhetőségeken,
telefon: 06-1/273-0939, fax:
06-1/273-0936, e-maii:
bsi@axelero.hu, honlap:
www.bpsportiroda.hu
SPORTNAP - ÚJ IDŐPONT
A rossz idő miatt új időpontban,
szeptember 27-én (szombat)
rendezik meg a 26. rúzsai
sportnapot, melyen 9.45-tól
több sportágban (kispályás
labdarúgás, kézilabda,
asztahtenisz, atlétikai ötpróba,
lövészet, sakk, tenisz)
mérkőzhetnek meg egymással a
csapatok és az egyéni indulók.
Nevezni a verseny napján
7.30-tól 8.30-iglehet. Bővebb
információ a következő
telefonszámokon kapható:
06-62/585-519,285-011.
VADÁSZÍJÁSZ-E1WLÉKVERSENY

Szombaton 10 órától rendezi
meg a Hódmezővásárhelyi
Terep- és Vadászíjász SE a EX. ifj.
Selmeczi Tóth János meghívásos
3D vadászíjász-emlékversenyt
Vásárhely külterületén.
Jelentkezni, nevezni a
helyszínen lehet 8 órától 9.30-ig.
Bővebb felvilágosítást Faragó
Csabától (06-30/968-4860),
Szonda Sándortól
(06-30/248-7603) és Ormos
Gábortól (06-30/935-1864)
kaphatnak az érdeklődők.
VÁSÁRHELYI VERESÉG
NB l-es férfi tekemérkőzésen:
Hőerőmű-Hódmezővásárhelyi
Marsó TE 6:2 (3173-3009), a
vásárhelyiek pontszerzői:
Rakonczai Tibor 535, Berényi
Ferenc 533 fával. Ifjúságiak: Bp.
Hőerőmű- H. Marsó SE 0:4
(96-1022), avásárhelyi
pontszerzők: Udvari Péter 525,
ifj. Tóth Szabolcs 497 fával.
MEGYEI DÍJAZOTTAK
A Magyar
Természetbarát-szövetség
Dobogókőn tartott elnökségi
ülésén két Csongrád megyei
kapott kitüntetést. Dr. Rosiár
László (Szegedi Kolacsovszky
Lajos TE) a Természetjárás
Fejlesztéséért járó arany
fokozatban, míg Horváth Sándor
(Phoenix Taurus SE) a Dr. Téry
Ödön-emlékéremben részesült.

20

•KAPCSOLATOK«

Félfényes járda, esőszag

PÉNTEK, 2003. SZEPTEMBER 26.

Mágneses
erekció

Időnként felhős

BAD FUSSING (MTI)

FARKAS CSABA
- Anya tegnap egeret látott a fürdőszobában. Húzódnak be, jön a tél - mondta Thakácsnak M., siettek, nagy iramban, a buszpályaudvar felé. M.
ott fölszállt, Th. maradt. Megcsípte magát (gondolatban): „Ébren vagyok vagy álmodom ? Nappal is
látom ezt a várost, nemcsak éjszaka ? Mi történik A jelenség szokatlan volt, csapkolódzott az
eső. Szürke volt, egyetemlegesen, az ég. „Ehhez
már hideg van ", jött a mondat a trécselő cigiárusok felől, miközben haladt, „mihez ?", kérdezte a
másik, „utcán ricázni", jött a válasz, s röpült csaknem vízszintesen, a szél szárnyán - a kiköpött napraforgóhéj. Reggel óta veszedelmesen lehűlt a levegő, megfelelően a tegnap esti, tévébeli
előrejelzéseknek. Th. mindig a belgrádi hosszú
távú előrejelzést szerezte be, de most, az uniós
csatlakozás küszöbén, már a pesti is elég jő hatékonysággal működik. Thakácsék a minap már elhelyezték a madárodúkat a balatoni kertben (jól
jön télire is a cinkéknek, nemcsak tavasszal, a fészekrakáshcfz, s, lévén nem-városi a környék,
nem kell attól tartani, verebek költöznek beléjük), és ide is föl fog függeszteni kettőt, egyet a
dió-, egyet a gesztenyefára, az idehazai udvarba.
„Le kell hozni a padlásról a létrát", gondolta Th.,
és jóleső télre-készülődés-érzés fogta el. Az ősmagyarok még úgy készültek a télre, hogy a nyári
szállásterületről a folyók mellé húzódtak, Thakács meg úgy, hogy kihelyezi a fákra 20 km-rel
odébb beszerzett odúkat. (Meg, persze, úgy is ké-

szülődik, hogy várja a szigetelőket, akik déh
12-ben határozták meg érkezésük időpontját, aztán kettőkor telefonáltak: várhatólag késni fognak [„mint amikor leesik egy tányér, s azt mondjuk, le fog esni", reflektált magában Th.), ezt teljesítik is, fél négy, mire megérkeznek, de ez az
őszi készülődés kevéssé bukolikus pillanatai közé
tartozik.) - Szóval, haladt, mind beljebb, az ősz, a
seregélyek eltűntek, legalábbis nem hallani hajnalban a jellegzetes csörgését egy környékben valahol lakó seregélynek a tévéantennáról (de lehet,
csak azért nem hallja Th., mert számára alvásból
minden kevés), „múlik az idő", vélte Thakács;
úgy tűnt neki, csak két pillanattal előbb volt korábban, hogy megpillantotta a tétován szállást keresgélő, a város fölött keringő seregélycsapatot a
márciusi, szürke égboltozaton. Egyébként eltűntek a molnárfecskék is, tegnapelőtt-előtt - mikor
kánikulai volt az idő, délről fújt a szél, félméteres,
helyben álló hullámok torlódtak föl a folyással
szemben a Tiszán - még látni lehetett őket, tegnapelőtt viszont, mire bejött a hidegfront (északról jött immár a szél, ahg tudott néhány centis,
gyorsan, a sodrásnál is sebesebben futó hullámfodrokat kelteni) már nem; na végre, mondja magának Th., most az egyszer sikerült napra pontosan regisztrálnia, mikor kezdődik a fecskeköltözködés. Egyre jobban csapkolódzott a csapadék;
kezdett fényleni a járda, porral kevert esőszagban
úszott a levegő.

A pulzáló mágneses mezővel
végzett stimulációs terápia csökkenteni képes számos páciens
erekciós zavarait. A kezelés a vegatatív idegrendszerre hat és javítja a szervek oxigénellátását közölte Wolfgang Greul, Bad
Fiissing klinikájának főorvosa. A
német Bundeswehr müncheni
klinikáján kimutatták, hogy az
erekciós zavarokban szenvedők
80 százaléka kezelhető ezzel az
eljárással. Becslések szerint Németországban mintegy 4,5 millió férfi szenved erekciós zavarokban, a 40 és 70 év közötti férfiak közül csaknem minden második. Organikus eredetű impotencia esetén az előidéző többnyire a nemi szerv vérellátási zavara - állapította meg Greul. A
cukorbaj, a magas vérnyomás, a
magas koleszterinszínt, valamint az erős dohányzás és sok
szeszesital fogyasztása számos
esetben erekciós zavarokat idézhet elő. A szóban forgó terápiánál mágneses mezőt alkalmaznak, amelynek pulzálását a páciens szívritmusa határozza meg.
A véráramlás javulása vizsgálattal kimutatható.

A több órás nopsíítós melleit időnként megnövekszik a felhőzet de csapadék nem
valőszínö. Az általában mérsékelt keleti, északkeleti szél helyenként megélénkül.

Az olaszok többsége nem kap teljes kielégülést a szexuális életben
a családorvosok által végzett legújabb felmérés szerint. A SIMG,
az olasz belgyógyászok általános
szövetsége felkérésére a háziorvosok által végzett legfrissebb,
szerdán nyilvánosságra hozott
közvélemény-kutatás szerint amelyre név nélkül válaszoltak a
megkérdezettek - a férfiak 53,7
százaléka, míg a nők 58,8 százaléka elégedetlen nemi életével. A
megkérdezett nők 46,5 százaléka
emellett még azt is megerősítet-

KÉK hírek
MOBIL ES CSÓNAK
Egy újszegedi, Thököly utcai
házba surrantak be ismeretlenek
a reggeli órákban. A tolvajok
több mobiltelefont és jelentős
készpénzt vittek magukkal, a kár
összesen 340 ezer forint. Egy szegedi szabadidőközpont hajótárolójából 250 ezer forint értékű Yamaha csónakmotor tűnt el
nyomtalanul.
TANYÁRÓL LOPTAK
Egy bordányi tanyából ismeretlenek 50 ezer forint értékben különböző műszaki cikkeket loptak
el.
A NAPOS OLDALRÓL. Diana 25t éves, Ungvárról költözött Sze- EPERJESI SZERSZÁMOK
gedre. Az egyetemen angol nyelvtanárként végzett, de beszél oro- Egy Szenteshez közeli, eperjesi
szul, ukránul, szlovákul és németül is. Nemrég telepedtek le férjé- házhoz tartozó melléképületből
vel Szegeden és nagyon megszerették a várost. Először Szentesen vitt el ismeretlen tolvaj láncfűkapott állást, majd onnan költöztek át a megyeszékhelyre. Diana részt és fúrógépet összesen 75
szerint kellemesebb itt élni, mint a fővárosban. Fotó: Karnok Csabaezer forint értékben.
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További k i l á t á s o k
Az előttünk álló hétvégén sok napsütésre van kilátás, a hajnali órákban többfelé
képződik köd, ami délelőtt gyorsan feloszlik. Jelentősebb változásra hétfő délutántól számíthatunk, amikorfelhősebbra, csapadékosabbra fordul időjárásunk.
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te, hogy mindeddig nem jutott el
az orgazmushoz. A férfiak több
mint harmada (35,9 százalék)
számára főként az erekció megtartása okoz problémát, s csaknem ennyien küszködnek az orgazmus hiányával, míg 29,3 százalék arra panaszkodik, hogy
egyszerűen leblokkol a behatolás
pillanatában.
A nők tekintetében sem jobb a
helyzet, a hölgyek csaknem fele
saját megítélése szerint nem jut
el a nemi aktus végéig, 26,9 százalék pedig arra panaszkodik,
hogy a megfelelő síkosságot sem
tudja elérni.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 80 cm (hőfoka 19.3 C°), Csongrádnál - 1 6 3 cm,
Mindszentnél - 3 3 cm. A Maros Makónál - 9 5 cm.
A Nap kel: 6.35, nyugszik: 18.35, Hold kel: 7.04, nyugszik: 19.28
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CSAPAGYAKCIO! |
Alacsony ár, kiváló minőség, gyors kiszolgálás raktárról!

KLAPKA TÉRI CSAPÁGYCENTRUM
Noviki Szeged Kft.
Hivatalos Márkakereskedés

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

t r a p é z l e m e z , síklemez
ereszcsatorna-rendszer
cserepeslemez
k ö n n y ű s z e r k e z e t e s épületek,
c s a r n o k o k kivitelezése.
S Z A P P A N O S ÉP-KER,

ISTEN ELTESSE!
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JUSZTINA
Jusztina a latin Justinus női párja. Jelentése: igazságos, igazságszerető. Egyéb névnap: Ciprián,
Cipriána, Özséb. Ciprián és Cipriána a latin Cyprianus név rövidülése. Jelentése: Ciprus szigetéről származó férfi, illetve nő.
Özséb görög eredetű név. Jelentése: istenfélő, jámbor. Özséb esztergomi kanonok volt a XIII. században, ő alapította a magyar pálos szerzetesrendet. A Pilisben
előbb barlangokban éltek, majd
kolostort építettek Pilisszentkereszten.

•
•
•
•

Hódmezővásárhely, Zrínyi u. vége. • Telefon: 62-241-209, 62-230-446.
A L I N D A B TERMÉKEK KIEMELT
MÁRKAKERESKEDŐJE!

Beatles-relikvia ára
LONDON (MTI)

A Beatles együttes egyik legsikeresebb albuma, a Revolver egy
szignált példánya 21 ezer 600
font sterlingért (hétmilliónyolcszázezer forint körüli összegért)
kelt el a londoni Sotheby's ház
aukcióján. Az előzetesen becsült
ár kétszereséért, 1260 font sterlingért (közel félmillió forintért)
kelt el az árverésen a John Lennon által tervezett bélyegsorozat,
amelyet a Beatles sokoldalú vezéregyénisége a postai alkalma-

A NAP VICCE
Orvosnál: - Először elmondom a
jó hírt. Betegséget fognak elnevezni magáról!

zottak sztrájkjának támogatására tervezett. Azért,az asztalért,
amely az 1980-ban meggyilkolt
Lennon által a hatvanas években
lakott weyburgi házból került az
árverésre, 2400 font sterlinget
(csaknem 900 ezer forintot) fizettek ki. Ritkán, de előfordul,
hogy nem talál új gazdára egy
Beatles-ritkaság. Most ez történt
a legendás gombafejűek Ausztráliában készült és 15 ezer font
sterlingre (mintegy 550 ezer forintra) tartott fényképgyűjteményével.

EGYEDÜL NEM MEGY...
I

Hamis az állat, óvakodj tőle

• de segit az FHB Otthonteremtő

Hitele!

Minden lakáscélra felvehető Most gyorsabban hozzá lehet jutni.

Alacsony a kamat (új lakásra - egyedülállóknak is - 3,49%
használt lakásra 4,49%)*.

Minden állami t á m o g a t á s ,
igénybevehető.

REJTVÉNYÜNKk vízszintes 1. és függőleges 37. számú soraiban hátborzongató megállapítás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: E, T, B). 11. Hányingert kelt. 12. Szemléltető rajz. 13. Présel. 14. Személyre szabott menynylségek. 16. Gambia fele! 17. Iskola becézve. 18. Perelni kezd! 19.
Gallyaink. 21. Liechtenstein fővárosa. 24. Autójel Bukarestben. 25. Költőien fúj. 26. Nagyra nőtt vajon? 27. Sopron folyója. 29. Hevesi község.
30. Ógörög hangsor. 31. Táncszínház Idegen szóval. 33. Százhúsz óra.
35. Még ikerszava. 36. Vadászik. 37. Dísznövény. 38. ...hadnagy. 40.
Perzsa pénz. 42. Elvesztette a hitelét.

adókedvezmény

Megelőlegezett „ s z o c p o l . " gyermek(ek)et vállalóknak.

Megfelelő fedezet mellett a hitel a vételár vagy építési költség
akár 100%-a is lehet.
Csak ingatlanfedezetre is igényelhető. Az anyagi biztonságot
(külön költség nélkül) hitelfedezeti életbiztosítás segftí.

Petrov szerzőtársa. 43. Csahos. 44. A L u d o l f - % M ö m s ^ á b t ó ^ t ö r j U ^ ()

kamat- é s

Köztisztviselőknek, fegyveres é s rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjainak további kedvezmények.

FÜGGŐLEGES: 1. Magyarország. 2. Matériák. 3. Szórakoztató történet.
4. Csatlakozási pont a számítógépben (port). 5. Kínálati érték. 6. Becézett szárnyasok. 7. Parány. 8. Duna-menti város. 9. Békahal. 10. Forró
égövi. 15. Kiáltó. 17. Afrikai antilop. 20. NDK-beli sikerjármű. 22. Az
ezüst vegyjele. 23. Éneket. 26. Állatok has alatti prémje. 28. Hegy Szófia
mellett. 29. Körömmel tisztogató. 31. Baka fele! 32. Bokron termőim«
gyümölcs. 33. Hordozható állat. 34. Figyeld! 36. Ismert ' ^ ^ " ^ . - t í L - L ^ *
gó volt. 37. A megfejtés második sora (zAübdOlrsfZÖT73 v í i ^ 5 I K p n y v t a r
CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyes megfejtése: A vallás kísérlet arra, hogy az ember kommunikáljon az időjárással.
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Szentes

Kielégületlen olaszok
ROMA (MTI)

Szeged

©FHB

rrfrUijil *tJ*t»Akigtaftk 91.

További információ:
az FHB szegedi irodája
(Tisza Lajos krt. 20., tel.: 62/553-300).
a bank 06-40-200-115-ös hitelvonala,
internet: www.fhb.hu . MTV, RTL Klub
képújság 508. oldala.

OTTHONTEREMTŐ HITEL AZ FHB-TÓL ÉS PARTNEREITŐL

