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DELMAGYARORSZAG
SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 27., 93/226.

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Az egyik vádlott haláláig, társa legalább harminc évre a rács mögé kerül

TÉMÁINKBÓL
LEEPITESEK
A KÖZSZFÉRÁBAN
A költségvetési intézményekből
nyolcezer köztisztviselő
elbocsátását tervezik. Azt még
nem lehet tudni, hogy ez hány
főt érint a Csongrád megyei
közhivatalokban. A közszféra
más területein további 6
százalékos leépítés várható. Ez
45 ezer közalkalmazottat jelent
az önkormányzatoknál.
3. oldal

Kinevette bűntársát a gyilkos
Négy ember meggyilkolásáért
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság Kruchió
Tibort és Kocsis Lajost. Egyikük
sem nyugodott bele a bíróság
döntésébe, Kruchió enyhítésért, Kocsis felmentésért fellebbezett.
Részben nyereségvágyból, előre
kitervelten,
aljas
indokból,
társtettességben több emberen
elkövetett emberöléssel a más
bűncselekményekkel,
lőfegyverrel való visszaéléssel, fegyveres rablással, rablási kísérlettel vádolta meg a Csongrád Megyei Főügyészség Kruchió Tibort és Kocsis Lajost. A vádirat
szerint a két férfi 2001 őszén
négy embert gyilkoltak meg. A
büntetőügyben tegnap hozott
ítéletet a Csongrád Megyei Bíróság.
Az ítélet ismertetése előtt a tanács elnöke, Kovalcsik Eva elmondta, mivel az I. rendű vádlott a legutóbbi kihallgatáson az
utolsó szó jogán úgy fogalmazott, hogy az a kis ideje, ami hátravan, azt eltölti valahogy, egészségügyi szakvéleményt kért a
büntetés-végrehajtási intézettől.
A bíró elmondta, Kruchió Tibor
rosszindulatú, daganatos megbetegedésben szenved.

KITILTOTTÁK A NYERST
AJATE-BÓL
Tavasszal óriási felháborodást
keltett a Nyers együttes plakátja
Szegeden. Az egyetem
környékén is kiragasztott
provokatív hirdetmények miatt
a zenekart kitiltották a
JATE-klubból. A frontember,
Czutor Zoltán szerint ezzel nem
őket, hanem a közönséget
büntetik.
4. oldal
3D-BÚTOR
'ÉS L A K B E R E N D E Z É S I '
SZAKKIÁLLÍTÁS

>2003. október 2-5. c
között
a Hangár Expo-ban,
Szagod. Kereskedő kőz
Tel.J 82/656 700
SCHIFF NEM HISZ A ZENE
FELHÍGÍTÁSÁBAN

Elkelt a Postabank,
telhet az M5-ösre
Lassan nyolc éve húzódnak az Alföld Koncessziós
Autópálya
(AKA) Rt.-vel folytatott tárgyalások. Az M5 Autópálya Alapítvány
vezetőinek elképzelése megegyezik a kormányéval, vagyis 2004
januárjától az útdíj beszedési joga szálljon át az államra.

Az elmúlt héten óriási sikerű
koncertet adott Szegeden Schiff
András. A világhírű zongorista
jótékonysági hangversenyén
több mint egymillió forint gyúlt
össze. A pénzt a zsinagóga
rekonstrukciójára fordítják.
Schiff András elítéli azt az üzleti
szellemet, ami most már a
komolyzenében is megjelent.
Szieszta
www.delmagyar.hu

Az AKA Rt. 2002-es számítása
szerint közel 8 milliárd forintos
az útdíj, akkor ennek tudatában
jövőre 8,5 milliárd forintot lehetne felajánlani a koncessziós társaságnak.
A kormány még augusztusban
tett egy ígéretet, hogy a Postabank eladásából befolyt összeget
az M5-ös sztráda kivásárlására

A városházán megjelent a brókerbotrány főszereplője, Kulcsár Attila

Botkát támadta a Fidesz

fordítanák. Az osztrák Erste
Bank tegnapelőtt a várható ár
duplájáért, 101 milliárd forintért
megvette a Postabank Rt.-t. A
koncessziós jog kivásárlása 50
milliárd, az AKA tartozása
ugyancsak ennyi, a Szegedig tartó hiányzó szakasz megépítése
pedig újabb 50 milliárdba kerül.
Az Összefogás az 5-ös út Mentén Élőkért - Dabasért Egyesület
4 l l , 5 millió forint kártérítést
igényt nyújtott be, mivel Európa
legdrágább autópályája helyett
településükön keresztül megy át
a forgalom, veszélyeztetve a gyerekeket, rongálva az épületeket.
Bővebben a 3. oldalon

Az embenablási perben

A tanú védelmet kért
Rendőri védelmet kért az emberrablási per koronatanúja. A Csongrád
Megyei Bíróságon tegnap folytatták a hat vádlott ügyének tárgyalást.
A koronatanú, B. I. 2001-ben lebuktatta társait, elárulta a rendőrségnek, hogy a KÉSZ Kft. dúsgazdag tulajdonosának elrablását tervezik,
de ő kiszállt a „buliból".

A baloldalon nem akartak hinni a fülüknek.

Részletek az 5. oldalon

MUNKATÁRSUNKTÓL

S OKTÓBER 4-TŐL MEGDUPLÁZOTT
á ALAPTERÜLETEN ¿2
11

üzletközpont a Nagyáruház emeletén
I-nagyobb cipó-és konfekcióválaszték
.-jobbárakon
I -közelebb Ónhoz!

Fotó: Schmidt Andrea folytatás az 5. oldalon

Kruchió Tibort és Kocsis Lajost nem jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság.
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Szegeden lesz fogászati ügyelet. Emelkedik a távfűtés díja. A
képviselők zárt ülésen még eldöntötték, hogy az önkormányzat új
számlavezető bankja a Raiffeisen lesz.

„Elpolitizáltak egymás mellett" a
képviselők szinte egész nap, a
paprikás hangulat csak késő délutánra veszített erejéből. A feszültséget a Fidesz-frakció vezetőjének, Dobó Lászlónak a kérdése keltette, amit napirend előtt
a polgármesternek szegezett:
„Igaz-e, hogy találkozott Kulcsár
Attilával?" A barátságtalan kezdőhang a továbbiakban is éles
szóváltásokat indukált, a zárt
ülésen mégis egyetlen ellenzéki

ellenvélemény nélkül, nulla vitával döntöttek a képviselők a nap
alighanem legnagyobb horderejű
kérdésében, az új bank kiválasztásában. Bár három pénzintézet
is azonos ajánlatot adott, Szentgyörgyi Pál alpolgármester tájékoztatása szerint a Raiffeisen kínálta a legszélesebb és minőségi
szolgáltatási skálát. Ezt választották. Elfogadták a szegedi rendőrkapitány első félévről szóló beszámolóját és a városi tiszti főorvos tájékoztatóját a lakosság
egészségi állapotáról.

Fotó: Schmidt Andrea

A költségvetés módosításának főbb tételei a következők
voltak: az önkormányzati intézmények racionálisabb megszervezése érdekében hozott,
ismert intézkedések következtében 181 fős létszámcsökkenés következett be, 70-en azonban állásba kerültek, így ebben
az évben összesen 111 fővel
csökkent a létszám.
Közülük 63-an voltak közalkalmazottak, felmentésük, végkielégítsük költségeit, 66,3 millió forintot az önkormányzat pályázattal visszaigényelhet a központi költségvetéstől.
Folytatás az 5. oldalon
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Kondor: hamis
a dokumentum
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Népszava szeptember 26-ai számában megjelent dokumentumot most láttam először - közölte Kondor
Katalin tegnap a távirati irodához eljuttatott közleményében.
BUDAPEST (MTI)

A Népszava szerint a lapban fotókópiaként közzétett állambiztonsági iratok bizonyítják, hogy a
Magyar Rádió Rt. elnöke kapcsolatban állt a hetvenes-nyolcvanas
években az állambiztonsági szol-

Három erős földrengéshullám
rázta meg egymás után Japán
északi szigetét, Hokkaidót tegnap
hajnalban. 120 ember megsebesült, viszonylag jelentős anyagi
kár is keletkezett. A rengések a
Richter-skálán 5,8-tól 7,8-ig terjedtek, erősségük elég ahhoz,
hogy földcsuszamlásokat okozzon és házakat rongáljon meg. A
meteorológiai szervek a rengések
keltette szökőár veszélyére is figyelmeztették a térség lakóit. A
rengések epicentruma Tokiótól

K Ü L F Ö L D -

gálat kémelhárításával. Kondor
Katalin a megjelentetett dokumentummal kapcsolatban leszögezte: „aláírásom nem szerepelt
rajta, ilyet nem írtam alá. Soha
nem működtem együtt semmilyen főcsoportfőnökséggel."
A Magyar Rádió Rt. elnöke a
közleményben kitér arra: megkéri az átvilágító bírákat, hogy
minden, róla szóló hiteles dokumentumot vizsgáljanak át és
folytassák le az eljárást. A vizsgálat lezárulta után Kondor Katalin
- mint írja - készséggel áll a nyilvánosság rendelkezésére.

csaknem ezer kilométerre északra, Erimo kikötőjének közelében,
jóval a tenger szintje alatt volt.
A földrengés nyomán tűz keletkezett a tomakomai olajfinomító területén, helyi televízióadók sűrű füstoszlopok képét
mutatták be a helyszínről. Ombecunál kisiklott egy vonatszerelvény is, és a vonatközlekedés
több vonalon leállt. Több kisebb
hajó a tengeren felborult, de a fedélzeten tartózkodókat kimentették. Jelentős területen áramszünet is keletkezett, volt, ahol
az ivóvízellátás is megszakadt.

Hat hónap az alkotmányra
Az Egyesült Államok hat hónapot szándékozik adni az irakiaknak az ország alkotmányának kidolgozására és elfogadására, ami lehetővé tenné a választások jövő évi megrendezését.
BRÜSSZEL, WASHINGTON, BAGDAD (MTI)

Az Európai Bizottság (EB) azt
fogja javasolni, hogy az Európai
Unió 200 millió eurót ajánljon
fel az iraki újjáépítéshez való közösségi hozzájárulásként - erősítette meg tegnap az intézmény
egyik illetékese. Chris Pattén
külkapcsolatokért felelős biztos
szóvivőjének tájékoztatása szerint az EB szerdai ülésén fogadja
el a javaslatot, a hivatalos felajánlást pedig az október végén
Madridban tartandó újjáépítési
konferencián fogják megtenni.
Colin Powell amerikai külügyminiszter a The New York Times
című napilap tegnapi számának
nyilatkozva számolt be arról,
hogy hat hónap alatt szeretnék
tető alá hozni az iraki alkotmányt. Ez az első eset, hogy az
amerikai kormány konkrét időtartamot említ, amitől eddig mereven elzárkózott. Az Egyesült
Államok új határozatot szeretne
elfogadtatni az iraki békefenntartásról a Biztonsági Tanácsban.
Paul Wolfowitz védelmi miniszterhelyettes
képviselőházi
meghallgatásán úgy ítélte meg,
hogy az amerikai csapatok nagy
része legalább a következő év végéig Irakban marad. A védelmi
bizottság előtt kifejtette: még
nem köszöntött be a háború utá-

Hozzátartozói viszik az iraki ideiglenes kormányzótanács meggyilkolt tagjának, Akila al-Hásiminak
a koporsóját.

Fotó: MTI/EPA/A1

ni korszak, továbbra is háború
van, csak „alacsony intenzitású". Elutasította a katonák állomásoztatásának hosszabb távú
tervezését, mivel szavai szerint
6-12 hónapon túl nehéz lenne
jóslatokba bocsátkozni.
Az amerikai kormány hamarosan hivatalosan is beismeri, hogy
négy hónap beható kutatás után
sem talált tiltott fegyvereket Irakban. Dávid Kay, a tömegpusztító
fegyverek után kutató 1200 fős
csapat amerikai vezetője várhatóan már a jövő héten a kongresz-

A határon túliak támogatják az MDF javaslatát

Fórum a kettős
állampolgárságról
A határon túli szervezetek képviselői egybehangzóan üdvözölték az MDF Szegedről elindított
kezdeményezését a kettős állampolgárság megadására.
BUDAPEST (MTI)

A földrengés nyomán megrepedt úttest az Észak-Japánban fekvő
Tbjokoróban.

Fotó: MTI/AP/Kawat

Maszahiro

A kettős állampolgársággal kapcsolatban tegnapra összehívott
Vajdasági Fórum elnevezésű rendezvényen Bársony András külügyi államtitkár kijelentette: az
állampolgárság megadása abban
az esetben, ha a kérvényező nem
telepedik le az adott országban,
általában nem létezik Európában, a kormányzat azonban kész

szakértői tárgyalásokon megvizsgálni minden javaslatot a
kettős állampolgárságról.
Közben a Magyar Demokrata
Fórum parlamenti képviselőcsoportja a jövő héten benyújtja az
Országgyűlésnek az állampolgársági törvény módosításáról szóló
javaslatát, amely azt szolgálja,
hogy „jogrendszerünk befogadó
legyen a kettős állampolgársággal
szemben" - mondta Dávid Ibolya
pártelnök tegnap a Kárpát-medencei párbeszéd című konferencia után. A határon túli szervezetek képviselői egybehangzóan
üdvözölték az MDF Szegedről elindított kezdeményezését.

Megúszta az operációt a pápa
RÓMA (MTI)

Súlyos bélpanaszai miatt már sürgős műtét
elvégzését tervezték a napokban II. János Pál
pápán. A helyzet súlyosságára való tekintettel a szentanya orvosai kedd délután riadóztatták a római Umberto Gemelli kórházat,
amely fel is készült a műtétre - jelentette tegnap a La Stampa című torinói napilap. A pápa állapota azonban nchány óra múlva any-

nyira javult, hogy az orvosok, akik castelgandotfói nyári rezidenciáján ápolják a római katolikus egyházfőt, végül úgy határoztak,
nincs szükség arra, hogy a szentatyát kórházba szállítsák.
II. (ános Pál bélproblémái - amelyekről a
Vatikán azt követően számolt be, hogy lemondták a pápa szerdai általános kihallgatását - súlyosabbak annál, mint amit a Vatikán
kezdetben közölt - írta a torinói napilap.

JORDÁNIA OKTÓBER 2., 5., 9., 3*-OS hotel

G r o w Group
KERTESZEK, FIGYELEM!

Repülőjegy csomag + szálláscsomag
1 5 5 3 0 0 Ft/főtől

A H O L M É G TART A NYÁR:
SHARM EL SHEIKH 3'-os hotel télpanzióval

Vatikáni források közlése szerint még októberben összeül a bíborosi kollégium. A La
Repubblica olasz lap úgy tudja, a pápa holnap jelenti majd be a bíborosi testület összehívását: legalább 20-30 új bíborost választ
majd meg a konzisztórium. Olasz sajtójelentések szerint II. János Pál megrendült
egészsége nyomán már a jövőre gondol, hiszen a bíborosi kollégium feladata a pápaválasztás is.

2 9 9 9 9 Ft/főtöl

A z északi fény b ű v ö l e t é b e n - IZLAND október 2 3 - 2 6 .
+ programcsomag kedvezménnyel

64 900 Ft/főt£l

TÖRÖKORSZÁG 3'-OS hotel félpanzióval

69 900 Ft/főtől

TUNÉZIA 3*-os hotel félpanzióval

59 900 Ft/fötöl

megkezdi a 200312004-es
a

szus elé terjeszti köztes jelentését
erőfeszítéseikről. A kiszivárgott
értesülések szerint a tervezet
megállapítja, hogy fegyvert eddig
még nem találtak, de a keresés
folytatódik. A dokumentum közvetett bizonyítékokat említ arra,
hogy Iraknak volt vegyi és biológiai fegyverprogramja, s az utóbbi
nem volt tartós próbálkozás. Kay
csapata nem talált bizonyítékot
arra, hogy a tiltott fegyvereket
Irakból Szíriába vagy más országba csempészték volna az ENSZ
fegyverzetellenőrei elől, elképzel-

Megszűnne
az ORTT
Elkészült az új médiatörvény
koncepciójának munkaanyaga,
amelyről - nyilvános szakmai
vita után - a tervek szerint a
jövő év elején kezdődhet meg a
parlamenti
pártok
közötti
egyeztetés.
BUDAPEST (MTI)

A miniszterelnök médiapolitikai
főtanácsadója, Kavas István elmondta, a törvénytervezetet legkésőbb 2005 tavaszára az országgyűlés elé terjesztenék. A munkaanyag kidolgozásában sem a
kormány, sem a kormánypártok,
sem az ellenzéki pártok nem vettek részt, s a szakmai vitákba
sem vonják be a politikai élet
képviselőit.
Gálik Mihály egyetemi tanár,
Horvát lános médiaszakértő és
Szente Péter, a BBC magyar
osztályának volt vezetője a
munkaanyagban az Országos
Rádió és Televízió Testület
(ORTT), valamint a közszolgálati médiumokat működtető
közalapítványok és kuratóriumok megszüntetését javasolja.
Horvát János leszögezte, szükség van közszolgálati médiumokra, a kuratóriumok azonban alkalmatlannak bizonyultak ezen intézmények vezetésére.
CISCI

STSTEis

RÖVIDEN
KILENCEN

szezonra

palánta-szerződéskötést.
Szerződni lehet:
Érdeklődni lehet:
- személyesen: Felgyö, Majsai út I.
- telefonon: 63/480-050
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7 - 1 6 óráig.

ÉRDEKLŐDNEK

A DUNAFERR

IRÁNT

Kilenc befektető vásárolta meg
tegnap 14 óráig a
Dunaferr-privatizáció pályázati
dokumentációját. Az ÁPV Rt.
értékelése szerint az érdeklődők
száma megfelel az előzetes
tárgyalások után kialakult
várakozásoknak. A pályázatok
beadási határideje 2003. október
2-a.
V I Z S G Á L A T I
A

F O G S Á G B A N

G Y A N Ú S Í T O T T

A svéd fővárosi bíróság
elrendelte tegnap az Anna Lindh
külügyminiszter
meggyilkolásával gyanúsított
személy két hétre történő
vizsgálati fogságba helyezését. A
24 éves gyanúsított, Mihajlo
Mihajlovics szerb nemzetiségű,
és a rendőrség szerdán vette
őrizetbe azzal a gyanúval, hogy
szeptember 10-én ő szúrta le egy
stockholmi áruházban Anna
Lindhet. Mihajlovics hat évvel
ezelőtt saját édesapját késelte
meg, aki túlélte a támadást.
LEZUHANT EGY VADÁSZGÉP

Lezuhant egy MiG-21 Lancer
típusú vadászgép tegnapra
virradóra a Kolozsvártól mintegy
50 kilométerre fekvő
Aranyosegerbegy határában. A
gép darabjai mintegy 500
méteres körzetben szóródtak
szét, a pilóta életét vesztette.

S z á m í t ó g é p e s hálózatok tervezése, telepítése,
A hódmezővásárhelyi

NETWORKINC

'

A c x „ .«v

t

Haider

hetőnek tartja viszont, hogy a rezsim elásta a vegyi fegyvereket.
Közben az iraki belügyminisztérium a tragikus közbiztonsági
helyzet, az egyre szaporodó súlyos bűncselekmények miatt komolyan fontolóra veszi az amerikaiak által eltörölt halálbüntetés
visszaállítását.
A síiták szent városában, Nedzsefben tegnap eltemették Akila al-Hásimi asszonyt, az iraki
ideiglenes kormányzótanács tagját, akit múlt héten bagdadi háza
előtt ért orvtámadás.

KOSSUTH ZSUZSANNA

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A G r o w Palánta Kft. 2003. szeptember"29-én

cserepes, tápkockás, tálcás és közetgyapotos növényekre.
Vista Utazási Központ
6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: (06 62) 548 480, fax: (06 62) 548 481
E-mail: szeged@vista.hu

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 27.
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A legkorszerűbb elektronikus tananyagra é s világszínvonalú laboratóriumra
alapozott, 8 h ó n a p o s tanfolyam a nemzetközileg is elismert C C N A vizsgára
készít fel, valamint biztosítja az „ I n f o r m a t i k a i hálózatirendszer-telepítő"
OKJ-képesítés megszerzését.
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Elkelt a Postabankvan pénz az M5-ösre

Osztanak és szoroznak
Az M5 Autópálya Alapítvány
céljai megegyeznek a kormány
elképzeléseivel, de a kuratórium vezetői az AKA Rt.-vel folytatott vég nélküli, a külső szemlélő számára eddig eredménytelen tárgyalássorozatban még
az idén gyökeres változást, fordulatot és konkrét, gyors megoldást várnak.
A gazdasági tárcának külön kellene kezelnie az M5-ös sztráda
Szegedig történő továbbépítésének témáját, valamint az útdíj
ügyét. Ezt az elvet terjesztették
elő az M5 Autópálya Alapítvány
képviselői a gazdasági tárcával
nemrégiben folytatott tárgyaláson. Horváth István, az alapítvány kuratóriumának elnöke és
Gedei Zoltán titkár Kovács Ferencnek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) helyettes államtitkárának, valamint Andricsák Zoltán főosztályvezetőnek
azt vázolták,
hogy az új szempontrendszerrel
gyorsabb eredményeket lehetne
elérni az Alföld Koncessziós Autópálya (AKA) Rt.-vel folytatott
egyeztetéseken, mint a nyolc
éve tartó, sehová sem vezető
megbeszélésekkel.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott alapítvány nevében a tárgyaló
felek azt javasolták, hogy az útdíj
beszedési joga 2004 januárjától
szálljon át az államra. Amennyiben helytálló az AKA Rt. 2002-es
eredménykimutatásában szereplő közel 8 milliárd forintos útdíj,
akkor ebből kiindulva - azt az inflációval korrigálva - ellentételezésként jövőre körülbelül 8,5 milliárd forintot lehetne felajánlani a
koncessziós társaságnak. Ennek
fele a megnövekedett forgalomnak köszönhetően még az ala-

Kondorkeserű
T. HÁMORI FERENC

Fizetőkapu-előjelzés Európa legdrágább autópályáján.

Fotó: Gyenes Kálmán

LESZ-E SZTRADA A BANKBÓL?
Elkelt a Postabank Rt., ráadásul csaknem a várt összeg duplájáért:
101 milliárd forintért. A vevő az osztrák Erste Bank. Mivel az államnak sikerült ilyen jó üzletet kötnie, jogos a kérdés, beváltja-e a kormány azt az augusztusban tett ígéretét, miszerint a Postabank-privatizációból befolyt összeget az M5-ös sztráda kivásárlására szánnák. A számítások szerint a koncessziós jog megszerzése 40-50 milliárd forintba kerülne, továbbá az állam átvállalná az AKA Rt. csaknem 50 milliárdos tartozását. A százmilliárd forint kifizetése után
kezdődhetne csak meg a sztráda továbbépítése: a Szegedig tartó szakasz 50 kilométerére minimum 50 milliárddal kell számolni.
csony útdíjakból is bejönne, tehát
az államnak mindössze 4 milliárdot kellene vállalnia, mintegy „jóvátételként" a régió állampolgárai
felé az eddigi egyenlőtlen elbírálásért. Az alapítvány az útdíjkedvezmények helyett csak az azonos elbírálást, vagyis az M5-ös

egységes matricarendszerbe való
bevonását tudja elfogadni.
Az alapítvány képviselői arra
kérték a helyettes államtitkárt,
hogy ezt a tételt a jövő évi költségvetési
törvénytervezetben
amelynek vitája hamarosan megkezdődik - külön szerepeltessék,

az országgyűlési képviselőkkel pedig név szerint szavaztassák meg.
Ha ez megtörténne, a régió lakói,
vállalkozói, leendő befektetői azt
pozitív üzenetként értelmezhetnék. A Dél-Alföld „érdemi"
schengeni határrá alakulhatna át,
s nem az unió távoli provinciájának szintjére süllyedne.
Az M5 Alapítvány és a gazdasági tárca együttműködése szeptember 5-én, Csillag István gazdasági miniszter szegedi látogatásakor kezdődött el, majd nemrégiben Budapesten, a GKM-ben
folytatódott. Az időzítés jó, hiszen az útdíjügy rendezésére akkor van reális esély, ha ez a kérdés a szakminisztérium előterjesztésében a 2004-es költségvetési törvény vitájában a parlament elé kerül.
FEKETE KLÁRA

Szépen belekeveredtünk a magyar pohtikai élet hatalmas kiterjedésű twilight zone-jába, ahol már csak megalapozatlan híresztelések és aljas rágalmak reflektálnak a valóságra. Vakrepülés, kardcsörtetős-partraszállós hangulat jellemzi ezt a félhomály! zónát:
és lásson kristálytisztán a Kondor-féle ügynökügyben az, aki ezt
az egész grimbuszt rendezte.
Holott láthatnánk mi is élesen, ha annak idején nem fullad kiábrándító maszatolásba a honi politikai elit látszatigyekezete,
értsd: szépen átvilágítják a lehető legszélesebb kört, az iratokat
kutathatóvá teszik, ezzel is lendítve a múlt tisztázásának ügyén mint ahogy anno ezt a kisebbik kormányzópárt lelkesen és következetesen szorgalmazta. Momentán ott tartunk, bármikor előfordulhat, hogy valaki - kétségünk se legyen felőle: politikai motivációktól vezérelve - előránt egy újabb, terhelőnek vélt iratot, akivel
megzsarol egy közszereplőt. Látjuk, ezúttal Kondor Katalin rádióelnök a soros - a jobbos Kondor szálka, mit szálka, szelemen - a
kormány szemében, mint ahogy a miniszterelnök lejáratását célzó D-209 kódjelű hecckampányt is szépen megkomponálta az ellenzék. Es itt torpanjunk meg egy pillanatra: vajon mi célja lehet
a botránykeltésnek, ha ebben az országban még senkinek nem
kellett vennie a kalapját azért, mert ilyen vagy olyan számú ügyosztálynak dolgozott ? Maradjunk annyiban, a pártok szócsatájának - aminek az igazságtartalma kölcsönösen nehezen mérhető
- az értelme nem más, mint megingatni az ellenfél szavazóbázisának hitét. A dolgok állása szerint ugyanis jelentős előnyre nem
elsősorban új szavazatok szerzésével tehet szert valamelyik párt,
hanem azzal, ha a saját hívek egyben tartása mellett a másik tábort elbizonytalanítja, s egy részét politikailag inaktiválja.
Pénteken délután egyébként Kondor gyalogelőnyhöz jutott.
Tudniillik kiderült, sikerrel perelné az őt hírbe hozó kiadványt,
mivel a jogtalanul birtokolt, terhelőnek szánt iratok februárban
elvesztették bizonyítóerejüket a bíróságok és a hatóságok előtt.
Ismerve őt, körömszakadtáig fog védekezni. És megvan az esélye
arra, hogyha addig fajul a eset, legalább állva halhat meg.

A levegőből is ellenőrzik, mit termelnek a gazdák

Fillérre elszámoltat

Panaszkodnak a betegek az orvosokra
A betegjogi képviselő és az orvosi kamara etikai bizottságának elnöke egyaránt azt mondja, Csongrád megyében elenyésző az orvosok
durvaságát felrovó panasz.
MUNKATÁRSUNKÓL

Lenkovics Barnabás obudsman a hazai betegjogi képviselők beszámolói alapján arról
tájékoztatta az országgyűlés egészségügyi bizottságát, hogy a betegek panaszainak zöme
az indokolatlan várakoztatásról, a durva
hangnemről, a megalázó bánásmódról szól.
Csongrád megye egyik betegjogi képviselője, Takátsné Benedek Izabella kérdésünkre
úgy nyilatkozott: a betegek ma már ismerik
és érvényesítik jogaikat, ezzel is magyarázha-

tó, hogy nem hagyják észrevétlenül - ahogyan a panaszosok fogalmazni szoktak -, ha
nem veszik őket emberszámba, ha idegesen,
kioktató stílusban beszélnek velük az egészségügyi intézményekben. - Az utóbbi időben
azonban észrevehetően csökkent a durva
hangnem miatt hozzám fordulók száma tette hozzá Takátsné.
A Csongrád Megyei Orvosi Kamara elnöke,
Lábodi László elvétve találkozik az egészségügyi személyzet ingerültségét kifogásoló panasszal, amit egyébként kivizsgálnak. Az orvosok részéről megnyilvánuló esetleges ingerültséget az orvosi kamara elnöke a doktorok
és az egészségügyi dolgozók nagy túlterheltségével magyarázza, az orvos is ember és
24-36 órás ügyelet után ő is „lehet" ingerült.

A várakoztatással kapcsolatban Lábodi
doktor szükségesnek tartotta megjegyezni:
zavart okozott a betegek körében a háziorvosok számára előírt előjegyzési idő bevezetése, mert az ezt igénybe vevő páciensek úgy
gondolják: az orvos minden esetben tartani
tudja a megadott időpontot, holott nem egyszer előfordul, hogy sürgősen elhívják.
Többen elmondták, ha az orvosok és az
egészségügyiek panaszkodnának a betegekre,
akkor annak is hír értéke lenne, hiszen nem
egyszer kell ellátniuk olyan pácienst, aki
eközben szidja, becsmérli, esetleg megüti az
őt kezelő orvost, asszisztenst. Erről legtöbbet
a baleseti intézetek ittas sérülteket is ellátó
személyzete mesélhetne, de előfordult a közelmúltban szülészeten is tettlegesség.

Leépítések lesznek a közszférában
A kormány döntése alapján
nyolcezer köztisztviselőt bocsátanak el a költségvetési intézményekből. A Csongrád megyei
közhivatalok vezetői egyelőre
nem tudtak érdemben nyilatkozni az előirt létszámleépítésekről.
A Pénzügyminisztérium (PM) felügyelete alá tartozó Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságán jelenleg
187-en dolgoznak. Itt a kormányhatározat alapján, amely átlagosan tíz százalékkal csökkentené
az állami hivatalokban dolgozók
létszámát, tizenkilenc köztisztviselőnek kellene felmondani. Lakatosné Csillag Mária, a területi
igazgatóság vezetőhelyettese elmondta: mivel konkrét információjuk nincs az ügyben, még nem
határoztak arról, hogy milyen
munkaköröket szüntetnek meg
és kiket bocsátanak el. Annyit
azonban megjegyzett, a leépítés
komoly gondot jelenthet a hivatal
munkájában, a munkamegosztásban, mert egyre több feladatot
kell megoldaniuk. A szintén a PM
alá tartozó APEH Csongrád Me-

ONKORMANYZATI ELBOCSÁTÁS
Nem csupán a közhivatalokban, de a közszféra más területein is további 6 százalékos létszámleépítésre kerülhet sor. Ez mintegy 45
ezer közalkalmazott és köztisztviselő elbocsátását jelentené a több
mint 3 ezer 200 helyi önkormányzatból. Ám szemben a közhivatalokkal, a helyhatóságoknak nem kötelező elbocsátaniuk dolgozóikat. A szegedi polgármesteri hivatalban 551 -en, a hódmezővásárhelyiben pedig 195-en dolgoznak. Korsós Ágnes jegyzőtől megtudtuk:
a vásárhelyi hivatalban, ahol október óta ötven embernek mondtak
fel, kevesebben már nagyon nehezen tudnák megoldani a munkát.
Mózes Ervin szegedi jegyző közölte, amíg a leépítésről nem születik
közgyűlési döntés, nem bocsátanak el hivatah dolgozókat.
gyei Igazgatóságán belső szabályzatra hivatkozva nem árulhatták
el, hányan dolgoznak jelenleg az
APEH megyei szervezeténél. Az
APEH elnöke, Király László
György az elbocsátásokról úgy
nyilatkozott, hogy az adóhivatal
ezer munkatársától válik meg
2004 januárjában, ami mintegy 8
százalékos létszámleépítést jelent.
Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium irányítása alatt álló Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
megyei és városi intézetében

mintegy háromszázan dolgoznak - tudtuk meg Kovács Ferenctől. A helyettes megyei tiszti főorvos elmondta: fegyelmezett
köztisztviselőként nem kommentálja, hanem végrehajtja a
központi kormányzati intézkedéseket.
Konkrét információ híján a
Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetője sem tudott
nyilatkozni az elbocsátásokról.
Dubeczné Károlyi Éva kérdésünkre elmondta, hogy a Belügyminisztérium
felügyelete
alá tartozó hivatalban jelen pil-

lanatban hetvenegyen dolgoznak. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
megyei hivatalában sem tudtak
érdemben nyilatkozni az ügyben. Tasnádi Gábor hivatalvezető annyit mondott csupán lapunknak, hogy náluk a belső
átszervezések miatt egyébként
is csökken majd a létszám az év
végéig. Az FVM megyei szervezeténél
a falugazdászokkal
együtt közel nyolcvan köztisztviselő tevékenykedik.
A lapunk által megkérdezett,
nevük elhallgatását kérő szakértők elmondták: jóllehet a költségvetési, állami irányítás alatt álló
közintézményeknél tervezett elbocsátásokról meghozták a határozatot, még nincs eldöntve, hogyan hajtják azt végre. A szakemberek biztosak abban, hogy nem a
klasszikus fűnyíró elv érvényesül
majd, hanem differenciált lesz a
létszámleépítés. Szerintük az is
sokat nyom majd a latba, hogy az
adott hivatal felügyeletét ellátó
minisztérium hogyan lobbizik,
mennyi forrást tud szerezni a jövő
évi költségvetésből.
SZABÓ C. SZILÁRD

Megszámolják a szarvasmarhákat.
A mezőgazdasági termelőknek
október végéig regisztráltatniuk kell magukat annak érdekében, hogy a jövőben uniós
támogatást vehessenek fel. De
hiába a szoros határidő, még
senki sem tudja, hol kell jelentkeznie.

Fotó: Tésik Attila

Annak a mezőgazdasági termelőnek, aki jövő májustól uniós
pénzhez kíván jutni, be kell jelentkeznie a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(FVM) jelenleg már készülő adatbankjába. Az akció heteken belül
megkezdődik, ám még mindig
nem világos, hogyan zajlik majd
a regisztráció. Ennek az az oka,
hogy nem tudni, hol tart a majdani pályáztatást felügyelő, a teljes mezőgazdasági adminisztrációt és az uniós pénzek felhasználását, ellenőrzését ellátó, július elején létrejött Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
(MVH) akkreditációja, mikorra
építik ki az országos hálózatot,
amelynek irodáihoz tartozna elvben a regisztráció lebonyolítása
is. Erről a helyi földművelésügyi
hivatalban sem tudtak felvilágosítást adni.

lapot. Erre pedig csak az elmúlt
évi változásokat kell felvezetni.
A még be nem jelentkezett termelők figyelmét a tárca hirdetésekben és egyéb közleményekben hívja majd fel a kötelezettség
teljesítésére.
Eközben készül a termelőt, a
hektárokat, valamint az állatokat nyilvántartó számítógépes
rendszer a minisztériumban, ám
az egész rendszert összefogó számítógépes program várhatóan
csak márciustól üzemel majd.
Információink szerint a teljes
magyar művelt agrárterület naprakész használati nyilvántartását már számítógépre is vitték,
elmaradások a szarvasmarha-, a
kecske- és a juhállomány „összeszámolásában" vannak. Az adatbázisban mindent látnak, feltüntetik az egyes földterületek természetes határait, például az erdősávokat, vízmosásokat is. Aki
a jövőben uniós pénzt vesz fel,
annak fillérre el kell majd számolnia minden kiló gabonával és
minden kiló marhahússal. A jövőben légi fényképezéssel is ellenőrizhetik, valóban azt vetett-e
a gazda, amit kérelmében megjelölt.

A bejelentkezés elvben a legtöbb termelő számára nem jár
majd különösebb kötelezettséggel, hiszen a korábban már magukat a nemzeti támogatási
rendszerben regisztráltató termelőknek az FVM-hivatalok elküldik a kétpéldányos.adatközlő

A szaktárca előzetes tervei szerint december közepén a program jelentős része elkészül, és az
uniós csatlakozás előtti két-három hónapban már az országos
rendszer próbaüzeme is megkezdődhet.
F.K.
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KORKÉP
ALGYÓ. A Tcglás utcai
szabadidőközpontban működő
erdei iskola kereten belül
különféle programokat
szerveznek általános, illetve
középiskolásoknak az ősszel. A
gyerekek játékos formában
megtanulhatják, hogyan válhat
belőlük jó közösségi ember.
Ezenkívül
kézműves-foglalkozásokon
vehetnek részt, kipróbálhatják a
festészetet, a rajzolást, a
drámaírást is.
Megismerkedhetnek a
természeti környezettel és
jelenségekkel, illetve
csillagászati megfigyeléseket is
tehetnek. Emellett
kirándulásokat és
kerékpártúrákat is szerveznek
nekik, felkeresik a térség
kulturális örökségeit.
ÁSOTTHALOM. Bronzfokozatú
minősített tangazdaság címet
nyert a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
agrár-szakoktatási intézmények
tanüzemei számára kiírt
pályázaton az ásotthalmi Bedö
Albert Erdészeti Szakiskola. Az
intézmény tanüzeme az első
kiírás alkalmával, még 1999-ben
egyszer már megkapta ezt a
címet. Ugyanaz a tangazdaság
három évente nyújthat be
pályázatot. A minősítés
keretében öt középfokú,
valamint egy felsőfokú
intézmény tangazdasága, illetve
tanüzeme részesülhet kiemelt
elismerésben. Az 1883-as
alapításkor Szeged városa saját
erdejének egy részét engedte át
Királyhalmi Erdőőri
Szakiskolának mindaddig, amíg
az intézmény fennáll. A
tanulmányi erdő 1950-ig
tartozott az iskolához, 1993
végéig pedig a szegedi
erdőgazdaság ásotthalmi
erdészete kezelte. Utána ismét
megkapta az erdőt az iskola, így
megteremtődött az erdészeti
szakmunkásképzés gyakorlati
oktatásának feltétele. Az
ásotthalmi Bedő Albert
szakiskola október 10-én
ünnepli fennállásának 120.
évfordulóját.
DESZK. A napokban ülésezett a
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány. A kuratórium
tagjai megtárgyalták a
2003/2004-es tanév feladatait és
költségvetését. Ezenkívül
döntöttek arról, hogy támogatják
az általános iskolás korú
gyermekek versenyeztetését. A
Zoltánfy István Altalános
Iskolában kétszáznyolcvanan
tanulnak. Emellett 96 dcszki
kisdiák jár más települések
általános iskoláiba.
FORRÁSKÚT. A Jerney lános
szabadidőcentrum és a
forráskúti hegyközség holnap,
vasárnap szüreti mulatságot
rendez a településen. A
művelődési házban délután 2
órától borversenyre várják a
termelőket. Lovas kocsikkal és
zeneszóval vonulnak ki a
szüretelók 15 órakor Molnár
Mihály szőlőjébe, ahol leszedik
az idei termést. Szögi János
pincészetében, Jókai utca 8.
délután fel öttől az érdeklődők
megismerhetik a borkészítés
rejtelmeit, majd kihirdetik a
borverseny eredményét. A
forráskúti szüreti mulatság a
művelődési házban az este 7 órai
vacsorával és hajnalig tartó bállal
ér véget.
MÓRAHALOM. A városi
televízió stúdiójában ma délután
1 órától a Hír Televízió
szerkesztő-riportere, Hortobágyi
Zoltán tart előadást a Móranct
Kht. szervezte
szerkesztő-riporteri képzés
résztvevőinek. Hallgatók részt
vehetnek azon a
stúdióbeszélgetésen, amelynek
vendége Pokorni Zoltán, a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
alelnöke. Az interjú a városi
televízió Fórum műsorában
látható kedd este 6 órától.

• A K T U Á L I S *
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Hosszú sor várakozott a költőfejedelem dedikációjára

A szegedi együttes nem léphet fel a JATE-ban

Erotikus percek Faludyval

Kitiltotta a klubból
az egyetem a Nyerst
Kitiltották a JATE-klubból a
szegedi Nyers együttest. A zenekar vezetője szerint ezzel
nem őket, hanem a rajongókat, a közönséget bünteti az
egyetem vezetése.

Faludy Györgyöt az irodalmi délutánon Góg János kérdezte.
Erotikus percek címmel Faludy György Kossuth-díjas költővel rendeztek tegnap nagy érdeklődéssel kísért irodalmi délutánt a Móra Ferenc Múzeum dísztermében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Zsúfolásig megtelt tegnap a szegedi múzeum díszterme azokkal az olvasókkal, akik a magyar líra élő
legendájával, Faludy Györggyel rendezett beszélgetésre voltak kíváncsiak. A költőfejedelem, aki hétfőn
ünnepelte 93. születésnapját, örömmel jött el Szegedre, ahol mindig nagy szeretettel fogadták. Ugyanitt mutatták be 1988 őszén a Test és lélek című kötetet - tegnap is a rendszerváltás körüh időket idézte a
nagy érdeklődés. Vörös Gabriella megyei múzeumigazgató köszöntője után a beszélgetőtárs, Góg János
költő kérdezte Faludyt, aki ezúttal is lenyűgözte
anekdotáival hallgatóságát. Kiderült: magányosabbnak érzi magát, mint régen, amikor Kosztolányival,

József Attilával és Pilinszkyvel volt jó barátságban. A
mai költőtársak közül csak Kányádi Sándorral érez
lelki-szellemi rokonságot. Szerinte a költészet iránti
fokozódó érdektelenségről a televízió is tehet, amely
csupán szórakoztat, műsorainak kulturális értéke
nulla és leszoktatja az élményt jelentő olvasásról az
embereket. Nemrégiben jelent meg Viharos évszázad című verseskötete, a benne szereplő költemények elsősorban arról szólnak, hogyan látta Faludy a
mögöttünk hagyott századot. Az élet egyetlen célja a
boldogság és a megelégedettség, amit meg is talált vallotta meg az idős mester, aki fájlalta, hogy az erotikus verseknek nincs nagy hagyománya a magyar
irodalomban. Jelenlegi házasságáról a sok évtizeddel
fiatalabb Fannival csak annyit mondott: aki azt állítja, hogy ilyen korkülönbséggcl nem létezhet szerelem, az téved és nincs fantáziája. A beszélgetést versek tették élményszerűbbé Dálnoky Zsóka és Galkó
Bence színművész tolmácsolásában, végül száznál
is többen álltak sorba dedikációért.

A teremtéstől
számított 5764. év
Nem önfeledt ünneplés, hanem
a számadás és az önvizsgálat ünnepe az izraelita újév, a Ros Hasana, amelyet tegnap napszálltától ünnepel a világ zsidósága,
tudtuk meg Markovics Zsolt szegedi rabbitól. A mai reggelen immár a teremtés 5764. esztendejét számítja az emberiség, ez a
nap az ítélet és a törvény napja,
ilyenkor minden teremtmény elvonul Isten ítélőszéke előtt, s ő látva életünket, tetteinket és
gondolataikat - dönt, hogy az
élet, vagy az örök halál könyvébe
írja fel nevüket.
Éppen ezért a Ros Hasanától
számított tíz nap alatt, a bűnbánó, vagy félelmetes napok során

Fotó: Kamok Csaba

minden izraebta végiggondolja
elmúlt évét, mi volt az, amit jól,
s mi, amit rosszul tett, min kell
változtatnia, mit kell életében kijavítania. A csöndes napokat egy
huszonhat órás böjt zárja, amely
egyben testi-lelki megtisztulást
1
jelent a híveknek. A tizedik napon, azaz jövő vasárnap pedig a
zsidóság legörömtebbb ünnepe,
a Jom Kippur, az engesztelés emléknapja virrad, amelyen a zsidó
hit szerint az élet könyvébe írt
hívek nevére pecsét kerül. A vidámságot a zsidó rituálé az édes
ételek fogyasztásával szimbolizálja, ilyenkor többek között
mézzel leöntött almát fogyasztanak.

Turizmusért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Pro Turismo kitüntetést kapott
Nacsa József, a Magyar Turisztikai Egyesület Csongrád megyei
elnöke. Az idegenforgalmi világnap alkalmából kiosztott ehsmerést 1989-ben alapították, és eddig 112 szakembernek adták át,
amelyet Nacsa a régióban a turizmus fejlesztése érdekében
végzett évtizedes tevékenysége
elismeréséül vehetett át Csillag
István gazdasági minisztertől.
A megyei elnök jelenleg azon
dolgozik, hogy megteremtse a
Szegeden hiányzó beutaztató tevékenység feltételeit. Egy tematikus programfüzetet készítenek,
amely kül- és belföldi turistáknak kínál változatos programokat a térségben.

Tavasszal óriási felháborodást
keltett a Nyers együttes plakátja
Szegeden. Az országosan is ismert szegedi rockzenekar márciusban az egyetemi fesztivál keretében Tafaszi zsongás címmel
hirdette meg koncertjét. Az alkalomra mintegy négyszáz nagyméretű provokatív plakátot ragasztottak ki a városban, amiből
jutott az egyetem gyakorló iskoláinak környékére is. Miután a
szegedi egyetem vezetői tudomást szereztek a plakátról amelyen egy sematikusan ábrázolt női és férfi nemi szerv is látható volt - , kérték a zenekart,
hogy távolítsa el a falragaszokat
az iskolák környékéről, mert az
sérti az egyetem jó hírét. Miután
leszedték a plakátokat, megtarthatták a koncertet a JATE-ldubban.
Értesüléseink szerint a plakátbotrány után Tóth Attila klubvezetőt fegyelmivel sújtották. Az
ügy azonban ezzel nem ért véget.
A Nyers a kilencvenes évek közepe óta szinte minden tavasszal és
ősszel ad egy koncertet a JATE-klubban. Volent Zsolt, az
együttes dobosa elmondta: nemrégiben megkereste Tóth Attilát,
hogy egyeztesse vele a zenekar
őszi koncertjének időpontját. - A
klubvezető közölte, hogy az egyetem vezetése és hallgatói önkormányzata nem támogatja a
Nyers fellépését az egyetemi
klubban, s a jövőben nem akar
ilyen és ehhez hasonló produkciót látni a JATE-ban - idézte fel a
Tóth Attilával folytatott beszélgetését Volent.

St. Martin és Égető Mária a dómban.

Égető Mária hagyományt teremtett azzal, hogy minden nyáron
neves vendégművész közreműködésével jótékonysági hangversenyt ad a szegedi dómban. Gregor József, Geiger György és Gulyás Dénes után idén júliusban
St. Martin volt a sztárvendég. Az
orgona és a szaxofon párosítása
olyan nagy sikert aratott, amire
az előadók sem számítottak. St.
Martin szerzeményeihez Égető
Mária írt orgonakíséretet, a népszerű szaxofonművész pedig
klasszikus darabok átiratát játszotta. Az orgona különleges térbeli hangzása és a szaxofon karakteres, egyéni hangja egyedül-

Mák Balázs, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK)
elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a hallgatói testület soha nem szólt és szól bele, hogy
ki lépjen fel és ki ne a JATE-klubban. A plakáttal kapcsolatosan ugyanakkor megjegyezte, hogy az neki sem tetszett.
Badó Attila, a hallgatói és közkapcsolati ügyekért felelős megbízott rektorhelyettes elmondta:
a jelenlegi egyetemi vezetés tartja magát az előző rektor, Mészáros Rezső idején hozott döntéshez, így nem támogatja azt, hogy
a Nyers együttes fellépjen a JATE-klubban.
Természetesen megkerestük az
ügyben a klubvezetőt is, de Tóth
Attila nem kívánt nyilatkozni lapunknak.
Czutor Zoltán zenekarvezető
szánalmasnak és szégyenletesnek, Volent Zsolt pedig sajnálatosnak tartja a döntést. A Nyers
énekes-gitárosa szerint ezzel a lépéssel nem őket, hanem a közönséget büntetik. Az együttes
most helyet keres magának Szegeden, ahol megtarthatná a hagyományos őszi koncertjét.

sz. c. sz.

HÍREK

Égi, földi harmóniák a dómban

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Mind a két fél valamit elronthatott, de ez akkor is vicces helyzet, hogy egy ilyen piti ügyben, egyszerű tyúkperben egymásnak esnek a szegediek - vélte Lovasi András.
A Kispál és a Borz frontembere nem érti, egyre kevesebb
a vidék városokban azok a
klubok, ahol felléphetnének
a zenekarok. Ez a szegedi ügy
őt a 80-as évekre emlékezteti, amikor sorra tiltották ki a
bandákat klubokból, művelődési házakból. - Emlékszem, hogy egyszer a Pécshez
közeli Szentlőrincre kellett
utaznom egy Beatrice-koncertért, mert a baranyai megyeszékhelyről
elzavarták
őket - mesélte. Lovasi András arra nem emlékszik, kitiltották-e őket valahonnan,
de az már többször előfordult, hogy „kölcsönös megegyezéssel" megszakították a
kapcsolatot egy-egy fellépőhellyel.

C z u t o r Z o l t á n . Fotó: Karnok Csaba

Ma megisméthk St. Martin és Égető Mária nagysikerű nyári koncertjét

Zsúfolásig megtelt a szegedi
dóm július elején, amikor a népszerű szaxofonművész, St. Martin és a székesegyház orgonistája, Égető Mária közös jótékonysági koncertet adott. Az ingyenes hangversenyt közkívánatra ma este fél 8-tól megismétlik.

LOVASI
VÉLEMÉNYE
A PERRŐL

álló hangzásvilágot teremtett. A
közönségnek annyira tetszett az
Égi, földi harmóniák címmel
megrendezett koncert, hogy közkívánatra ma este fél 8-tól megismétlik. Júliusban olyan sokan
- becslések szerint legalább háromezren - elmentek a dómba,
hogy a többség csak a kövezeten
ülve tudta végighallgatni a hangversenyt.
- Idén a kupolaorgona felújítására gyűjtöttünk, a közönség
összesen 700 ezer forintnyi adománnyal honorálta a játékunkat.
Megtisztelte a koncertünket személyes jelenlétével Botka László
polgármester is, aki a végén feleségével kedvcsen gratulált a sikerhez - meséli Égető Mária. Plébánosunk lobbizása mellett
talán ez a koncert is hozzájárult
ahhoz, hogy az önkormányzat
15 millió forinttal hozzájárul a
dóm orgonájának rekonstrukciójához. Bízunk benne, hogy szombaton este is sokan eljönnek a
hangversenyünkre,
amelyen
ugyanazt a műsort játsszuk el,
mint a nyáron.

RÓZSA JÁNOSRA
EMLÉKEZTEK
Rózsa János szegedi költő és
népművelő emlékére tegnap
koszorúzást rendeztek a
Dugonics temetőben a sírjánál,
majd emlékszobát avattak
tiszteletére az újszegedi Bálint
Sándor Művelődési Házban.
DROGELLENES
AKADÁLYVERSENY
A szegedi önkormányzat idén az
első alkalommal rendezte meg a
városi drogellenes
akadályversenyt, amelyre tegnap
tizennyolc helyi önkormányzati
iskola 10-10 fős csapata
nevezett. Hat helyszínen, a
Dugonics, a Dóm és a Széchenyi
téren, valamint az Anna-kút
előtt, a Stefánián és a Kárász
utcán versengtek egymással a
csapatok.
FOGAD A FŐKAPITÁNY
Lakossági fogadóórát tart Lukács
János dandártábornok, a
Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője
szeptember 29-én, hétfőn
délelőtt 10 és 12 óra között a
főkapitányság Kossuth Lajos
sugárút 22-24. alatti épületében.
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Részletes vallomás a tervezett emberrablásról

Védelmet kért a per
koronatanúja
Rendőri kísérettel jelent meg
tegnap a bíróságon az emberrablási per koronatanúja. Ő volt
az, aki 2001-ben lebuktatta társait, elárulta a rendőröknek,
hogy a KÉSZ Kft. dúsgazdag tulajdonosának elrablását tervezték, de ő kiszállt.
A Csongrád Megyei Bíróságon
tegnap folytatódott az emberrablási perként elhíresült tárgyalás.
Mint azt korábban megírtuk, a
Csongrád Megyei Főügyészség
szerint /. /., Sz. M. és T. A. régóta
jó kapcsolatban voltak egymással. 2000 nyarán Sz. kitalálta, el
kellene rabolni a KÉSZ Kft. többségi tulajdonosát, V. M.-t. A férfi
szabadon bocsátásáért 100 millió forintot követeltek volna.
A vádlottakat három ismert
szegedi ügyvéd, Ádám Sándor,
Krajkó Zoltán és Szilágyi János
védi.
Az ügyészség úgy véli, J. szervezte meg az emberrablás előkészületeit, folyamatosan megfigyelték V.-t, igyekeztek pontosan
feltérképezni napi szokásait. A
megfigyelésbe
bevonták
a
szerb-montenegrói nemzetiségű,
szintén vádlott B. 1.-t. A férfi
azonban megijedt, és a tervezett
bűncselekményről értesítette a
KÉSZ Kft.-t, majd a rendőrséget,
ezután nyomtalanul eltűnt. Tegnapig senki nem tudott róla semmit.
Információink szerint a koronatanú, B. I. szeptember 10-én
levelet juttatott el a bíróságnak,
amelyben azt írta, megjelenik a
tárgyaláson, ha biztosítják a védelmét. Tegnap B. minden lépését a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályának fegyveres nyomozói
kísérték.
A tegnapi tárgyaláson először
Z. S.-t hallgatta meg a bíróság. A
férfi szökésben volt, őt nemzet-

közi elfogatóparancs kiadása
után fogták el. S. elmondta, nem
érzi magát bűnösnek.
- J.-t becsületes embernek ismertem meg. T. A.-t csak felületesen ismerem, mivel nem tudtunk kommunikálni. Sz.-t soha
nem láttam. B.-t látásból ismerem, de nem volt szimpatikus. A
vállalkozó, V. M. nevét soha nem
hallottam - jelentette ki a bíróság előtt tolmács segítségével S.
A koronatanú, a zentai születésű, szerb állampolgárságú B. I.
meghallgatásakor így fogalmazott: - Annyira érzem magam
bűnösnek, hogy részt vettem ebben az egészben. B. részletesen
elmesélte, hogyan ismerkedett
meg J. J.-vel és Z. S.-el. A férfiak
rendszeresen követték a KESZ
Kft. többségi tulajdonosát. Úgy
tervezték, a férfit az egyik este
fegyverrel a kocsijába kényszerítik, majd Szeged külterületén
csuklyát húznak a fejére és egy
rúzsai tanyára viszik. - Kitalálták, ha nem akar együttműködni, az erdőben megásatják vele
saját sírját, akkor biztos kifizeti a
váltságdíjat - folytatta B. I., aki
egyébként arra már nem emlékszik, ő ajánlotta-e fel, segít a vállalkozó megfigyelésében, vagy
pedig a többiek pénzt kínáltak
ezért neki.
B. tegnap elmondta, nem érezte magát biztonságban, ezért
ment el a KÉSZ Kft.-hez, majd a
rendőrséghez, ahol vallomást
tett. A férfi elismerte, a kft.-tői
500 ezer forintot kapott „szolgálataiért". B. I. kérésére később a
bíró zárt tárgyalást rendelt el.
Az egész nap tartó tárgyalás érdekes jelenete volt, amikor B. I.-t
arra kérte Krajkó Zoltán, ha ő is
a figyelők között volt, írja le V.
M. külsejét. A koronatanú leírása alapján V.-t nem lehetne felismerni.
A.T.J.

A gyilkos Kruchió
kinevette bűntársát
Folytatás az 1. oldalról

A bíróság mindkét vádlottat bűnösnek találta: Kruchió Tibort
életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. A férfi nem bocsátható feltételes szabadlábra. A II.
rendű vádlottat, Kocsis Lajost,
aki többszörös visszaeső, szintén
bűnösnek találták, s őt szintén
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Kocsis leghamarabb
30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra.
Amikor a bíró Kocsis büntetését ismertette, Kruchió megbilincselt kezével örömében a levegőbe bokszolt.
Az ítélet indoklásakor, amikor

Kovalcsik Eva az első gyilkosság
(egy idős szegedi asszony megölése és kirablása) részleteit ismertette, Kruchió Tibor a fejét
rázta, mire a bíró így szólt a férfihoz: - Látom, hogy csóválja a fejét. Maguk tudják, hogy mi történt, én a bizonyítékok alapján
állapítom meg a tényállást.
Kruchió Tibor enyhítésért, míg
Kocsis teljes körű felmentésért
fellebbezett. Ahogy Kocsis ezt kijelentette, Kruchió a fejét fogva
nevetett bűntársán. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért.
Az ítélet nem jogerős. Az ügyet
a Szegedi ítélőtábla tárgyalja
majd.
ARANYT. JÁNOS

A városházán megjelent a brókerbotrány főszereplője, Kulcsár Attila

Botkát támadta a Fidesz
Folytatás az 1. oldalról

Év közben 31 millió 380 ezer forint állami támogatás érkezett
különféle rendezvényekre. Fejlesztésekre, beszerzésekre (Mátyás téri szoborcsoport restaurálása, könyvtári állománygyarapítás,
hajléktalanellátás, sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása)
98 millió 340 ezer forint, pályázatokon elnyert támogatáshoz a
majdnem 50 millió forintos önerő most került be a költségvetésbe. Ötvenöt épületből 1330 lakás
pályázott, az összesen 133 millió
forint értékű kéményfelújításhoz
valamivel több mint 47 milliós
támogatást nyújt az önkormányzat. Négy panelépület 169 lakásának rekonstrukciójára a jelenleg
előirányzott 30 milli óból 15-öt
költenek, a maradék összeget
32,5 millióval kell kiegészíteni,
hogy - az ígéretek szerint - minden kéménypályázatot támogatni
lehessen. A logisztikai központ
fejlesztésére 90 milliót irányoztak
elő, visszapótolták a lakás- és a
vízügyi alap pénzmaradványát. A
költségvetési intézmények energiakiadásaihoz 33,8 milliós támogatással járul hozzá a városi
büdzsé.
A távhőszolgáltatás díja 3,1
százalékkal emelkedik. Az önkormányzat támogatási szerződést köt a Gellért és Fiai Kft.-vei
kiállítások és konferenciák megvalósítására. Elfogadták és a jövő
évre szólóan 10 millióval támogatják Virág András és dr. Molnár
Gyula képviselők indítványát a
parlagfű és más allergén gyomnövények elleni védekezésre. Eladják az egyetemnek a Bal fasori
egyharmad épületrészt, amely az
önkormányzat
tulajdonában

Szöllősi Béla és Molnár Zoltán. Feszült hangulat a jobboldali padsorokban is.
van. Az egyetemmel közösen
Szent-Györgyi Albert-emlékhelyet alakítanak ki, az újszegedi
épületről is tárgyalnak a tulajdonossal. Lesz éjszakai fogászati
ügyelet, az egyetemmel kötnek
szerződést.
*

„Sok gesztust tettem eddig
azért, hogy a közgyűlésen ne az
országos politikai botrányokkal
foglalkozzunk, hanem a városért
dolgozzunk. Ezért is felháborított, hogy a Fidesz frakcióvezetője, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a személyemet is
besározza, és mert faxot kaphatott a pártközpontjától, hogy vi-

Bázis lehet a testület
Az országban negyedikként tegnap megalakult a Fidesz Csongrád megyei kulturális tagozata.
- A kulturális tagozatok mind
megyei, mind országos szinten
széles körűek, hiszen ezek az oktatástól kezdve a tudományon át,
egészen a sportig sok mindennel
foglalkoznak - jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Pálinkás József, a Fidesz-MPSZ kulturális tagozatának elnöke. Az Orbán-kormány oktatási minisztere hozzá-

tette, ezt a széles spektrumot különböző szekciókkal fedik le.
Pálinkás József hangsúlyozta,
hogy a megyei szervezetek a szakmai munkában dominálhatnak,
egy-egy döntés előkészítésben lehet jelentős szerepük. - Szeretnénk elérni, hogy országos szinten a kulturális tagozatnak már
csak döntéshozó szerepe legyen.
Ehhez összehangolt munka és hatékony megyei szervezetek kellenek - közölte Pálinkás József.
G. SZ. L.

déken is terjessze a balhét, most
Szegedet is képes volt kitenni
alaptalan mendemondáknak azzal, hogy a brókerbotrányt rángatta elő. Amikor egyébként ez
kirobbant, Dobó képviselő úr
iratbetekintést kért, mindent a
rendelkezésére
bocsátottunk,
bárha tudtuk, ismerheti ezeket
az iratokat. A város 2 milliárd forintnyi értékpapírját ugyanis az
előző közgyűlés helyezte el az
ABN-Amro Banknál, a két pénzintézet fúziója után ez a K és H
alapkezelőjéhez került és természetesen hiánytalanul ott is van.
A Fidesz-vezetésű szegedi önkormányzat ettől a banktól vette fel

Százszorszép
ruhabörze
Minden szülő számára megterhelő a gyerekek őszi-téli ruhatárának beszerzése, a Szegedi Százszorszép Gyermekház ezen próbál segíteni a ma délutánig zajló
babaruhák, játékok és babafelszerelési cikkek börzéjének szervezése mellett döntött. A látogatóknak a gyerekeket sem kell otthon
hagyniuk, a helyszínen játszóház,
pelenkázó- és etetőhelyiség várja
a kismamákat és kispapákat.

Halálos motorosbaleset Szegeden
A helyszínen belehalt sérüléseibe az a horgosi férfi,
aki tegnap reggel elesett motorjával Szegeden, a
Londoni körút és a Kálvária sugárút kereszteződésében. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával kezdte vizsgálni. Az elsődleges vélemények szerint a segédmotoros kerékpár az úttest egyenetlensége miatt billenhetett meg, a vezető nem tudta megtartani a kétkerekűt és elesett.

Tűz volt a Zászló utcában

Az 52 esztendős horgosi férfi olyan szerencsétlenül
esett el, hogy súlyos sérüléseket szenvedett és a mentők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette.
- A helyszínelés ideje alatt a forgalom folyamatos
volt, a baleset nem okozott fennakadást a reggeli
forgalomban - tájékoztatta lapunkat M. Toronykőy
Márta rendőr hadnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Szigorú környezetvédelmi ellenőrzés az utakon

Kevés autó bukott
Az európai autómentes naphoz
kapcsolódva öt napon át vizsgálta a gépjárművek károsanyag-kibocsátását a közlekedés-felügyelet.

A közhiedelemmel ellentétben
nem a rosszul beállított autók,
hanem a csaknem elviselhetetlenül nagy forgalom, a dugók, valamint vezetéstechnikai hibák miatt kerül a szűkségesnél jóval több
kipufogófüst a levegőbe. Ez derült
ki a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet környezetvédelmi
közúti ellenőrzésén is, amelyet
negyedik éve az európai autómentes nap környékén tartanak.
Az ötnapos akció során többek
között a Bajai úton, a balástyai
Teljesen kiégett tegnap délután Szegeden, a Zászló utca 4. szám alatti épület egyik lakásának kony- benzinkútnál, az algyői Kastélyhája. A tűzoltók két fecskendős és egy emelőkosaras járművel siettek a helyszínre. A lángokat fél óra kert vendéglőnél, a klárafalvi
alatt fékezték meg, személyi sérülés nem történt.
Fotó: Karnok Csabapanziónál állították meg a kocsi-

kat, s igen alaposan elemezték a
kipufogócsőből gomolygó gáz
összetételét.
Sándor István hatósági felügyeleti csoportvezető érdekes eredményről számolt be: 301 ellenőrzött járműből 38 kocsi akadt fönt
a rostán. A viszonylag magas
arány azonban nem jelenti azt,
hogy ezek az autók rossz állapotban járnák az utakat: a szigorú
mérés csupán 1,03 százaléknyi
eltérést engedett a határértéktől,
ezen fölül már jött a figyelmeztetés, vagy - 19 jármű esetében - a
zöld kártya korlátozása. Kirívóan
környezetszennyező autót nem
találtak. Ugyancsak figyelemkeltő, hogy a haszonjárművek mind
megfeleltek a vizsgán - a vállalkozók már tudják, hogy olcsóbb, ha
jól fölkészített autókkal járnak.
NY. P.

Fotó: Schmidt Andrea

a hitelek nagyobb részét, így akár
én is tarthattam volna sajtótájékoztatót a botrány kirobbanásakor és kérdezhettem volna: miért? Hivatalba kerülésem után,
mint minden nagyobb bank első
embere, a K és H vezére is udvariassági látogatást tett a hivatalban és mások mellett vele volt
Kulcsár Attila." A monológot
Botka
László
polgármester
mondta. Dobó László napirend
előtt azt kérte tőle, győzze meg,
hogy nem érintett a brókerbotrányban. Az általunk megkérdezett fideszes képviselők azt
mondták, a tegnapi kérdéseknek
a jövő héten lesz folytatásuk.

NAGYKÖVETEK
AHISPANISZTIKAI
TANSZÉKEN
Tíz éve alakult meg a szegedi
egyetemen a hispanisztika
tanszék. A jubileum alkalmából
ünnepi tanszéki értekezletet
rendeztek tegnap az universitas
Dugonics téri aulájában. Az
ünnepségre több latin-amerikai
ország nagykövete is eljött.
Európát a spanyol, míg
Dél-Amerikát az argentin, a
brazil, a chilei, az ecuadori, a
mexikói és a perui nagykövet
képviseli. Anderle Ádám
tanszékvezető elmondta: az
ELTE után másodikként
Szegeden a 1990-91 -es tanévben
indult el a spanyol
nyelvtanárképzés, az elmúlt
években 134 hallgató szerzett
diplomát. A jubileumi
rendezvény ma 10 órakor
politikai, társadalom- és
kultúrtörténeti témákat felvető
konferenciával folytatódik a
bölcsészkar Petőfi sugárúti
épületében.
MAGYARTANÁROK
TALÁLKOZÓJA
Szegeden, a városháza
dísztermében rendezték meg
szombaton a magyartanárok
VIII. országos konferenciáját. A
pedagógusok ezúttal arról
tanácskoztak, milyennek ítélik a
közoktatás mai helyzetét. A
konferencián köszöntőt
mondott Kozma József, Szeged
oktatásért felelős
alpolgármestere.
A BIZTONSÁGPOLITIKÁRÓL
A KÁVÉHÁZBAN
A Közéleti Kávéház hétfői
rendezvényének témája: Szeged
és a biztonságpolitika, az, hogy a
város számára lehet-e az egyik
kitörési pont a Szegedi
Biztonságpolitikai Központ által
végzett munka. A városházán, a
házasságkötő teremben 18
órakor kezdődő fórumon Tóth
Lászlót, a központ elnökét
Kisimre Ferenc és Pavlovits
Miklós újságíró faggatja.

H

A k k r e d i t á l t n y e l v t a n f o l y a m o k és nyelvvizsgák
akkreditált képző intézményünkben,

az ILS Szeged Nyelviskolában.
• Szeged egyetlen ISO 9001:2001
tanúsított nyelviskolája

EPITESHEZ -

• á f a m e n t e s n y e l v v i z s g á k és t a n f o l y a m o k
• bejelentett angol P I T M A N vizsgahely

FELÚJÍTÁSHOZ

széles választéka szaküzletünkben

A

BMJ
K E M I K K 1 KFT

Szeged, Dorozsmai út 48.
Ny.: hétfő-péntek 8-16 óra
Tel./fax: 62/464-026

termékválaszték, STYROFOAM, betonadalékszerek, vízszigetelők,
bevonati anyagok, favédő szerek stb., stb.

RAKTÁRRÓL

géplakatos

világítástechnikai professzionális piacra

(ív-, lánghegesztői vizsga előny)

ÜZLETKÖTŐT

villanyszerelő

AMIT KERESÜNK:

AMI E L Ő N Y T J E L E N T :

• Kapcsolattartás a meglévő

• Meglévő kapcsolatrendszer

partnerekkel, és új, potenciális
ügyfelek felkutatása
• Értékesítés fejlesztése, vevőkör

• Néhány éves, hasonló területen
szerzett tapasztalat
• Felsőfokú szakirányú végzettség

• Új termékek bevezetése

A M I T KÍNÁLUNK:

• Vevői promóciók szervezése

• Folyamatos szakmai és
• Versenyképes fizetés

fejlesztése

• Szolgálati autó, mobiltelefon

A M I T ELVÁRUNK:
• Legalább középfokú végzetség
• Alapfokú angolnyelv-tudás
• Számítógépes alapismeretek

és egyéb, a munkavégzéshez
szükséges juttatásokat biztosítja
• Fiatal, motivált
és dinamikus csapat
• Hosszú távú együttműködés

• Jó kommunikációs készség

K a t o n a Gyula, a 1 3 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Móraváros)
képviselője fogadóórát t a r t 1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 óráig a Katolik u s Közösségi Ház fiókkönyvtárában. Kálvária sgt.
T ó t h J ó z s e f , a 1 6 - o s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Kiskundorozsma) képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t 17.00 órától a Petőfi
S á n d o r Művelődési H á z b a n , Negyvennyolcas u . 10.
F a r k a s n é Pocsai Blanka é s D o b ó László ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k fogadóórát t a r t a n a k 17.00 órától a Fő
F a s o r i Á l t a l á n o s Iskola e b é d l ő j é b e n .
Szeptember 30-án, kedden:
Kónya Gábor, a 19-es választókerület (Felsöváros, Fodorkert) képviselője fogadóórát tart 1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 óráig
a Deák F e r e n c G i m n á z i u m b a n , J ó z s e f A. sgt. 126.
Október l-jén, szerdán:
Nagy Sándor, a 3 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tarján, Felsöváros) képviselője fogadóórát t a r t 1 6 . 0 0 - 1 7 . 0 0 óráig a
Kemes Utcai Ó v o d á b a n .
T ó t h Károly, a 1 1 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Belváros) képviselője f o g a d ó ó r á t tart 17.00 órától a Béke Utcai Általános Iskolában.
Virág A n d r á s , a 1 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Alsóváros)
képviselője fogadóórát tart 1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 óráig a z Alsóvárosi Á l t a l á n o s Iskolában, Dobó u . 4 2 .

Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Czollner Sándor műszaki vezetőnél.
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

menedzsmentképzés

szervezetének további, erőteljes

• Határozottság, pontosság

Szeptember 29-én, hétfőn:

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.

bővítése

• A cég piaci részesedésének és

SZEGED NEGYEI JOGÚ VAROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

elektroműszerész

Philips Magyarország Kft. é s disztribútora

• bejelentett német G O E T H E vizsgahely

vizsgahely

MEGRENDELÉSRE

a piaci igények diktálta, további fejlődéséhez keres

üzleti n y e l v v i z s g á k

nemzetközi díjas

VAGY

A SOLE Hungária Rt. a szegedi üzemébe,
a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
munkakörönként több munkatársat keres az alábbi
munkakörökbe:

(pneumatikában, automatikában jártas)

• szóbeli, írásbeli angol P I T M A N

PITMAN

r

Kiegészítő és befejező szakipari építőanyagok

Ú J D O N S Á G ! ! !

akkreditációs lajstromszám: 0427
6720 Szeged, Vidor Hugó u. 6.
Tel.: 62/420-595 • E-mail: ils@deltav.hu
Nyitva: h.-cs.: 8-18, p.: 8-12
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E T E S

ISOLA és VILLÁS bitumenes szigetelőlemezek, teljes KEMIKÁL

• a tanfolyamok 3 0 % - a az szja-ból jóváírható

ILS S z e g e d N y e l v i s k o l a K f t .

I R D

• Önállóság, nagy munkabírás

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, hogy a megjelenéstől számított
egy héten belül „LIGHTING 025292771" jeligére fényképes
szakmai önéletrajzát küldje a Sajtóházba.

invitel

az Invitel

Távközlési Szolgáltató Rt.
ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
az Invitel távközlési szolgáltatási körzeteiből vezetékes vonalról mobil szolgáltatók
hálózatába irányuló, valamint az emelt díjas (audiotext - 06-90-es) hívások elszámolása 2003. október 1-jétöl másodperc alapon
történik.
§
A díjszámítás módjáról és a díjszabás esetleges változásairól következő közleményünkben adunk részletes tájékoztatást.

Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.
Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig
Vörösmarti Katalin termelésvezetőnél,
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

2003. október l-jén nyílik
a Bartók tér 5. szám alatt

Hirdetését

Takarékszövetkezet új egysége,

már
70

mely teljes körű pénzügyi
szolgáltatást kínál.

postahivatalban
is feladhatja!

HITELT
szeretne felvenni gyors
ügyintézéssel, kedvező
feltételekkel?
Keresse a Kiskundorozsmai
Takarékszövetkezet
kirendeltségeiben!
M i m á r évi 1 4 , 9 9 %
k a m a t t a l is k í n á l u n k
Ö n n e k s z e m é l y i hitelt!

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát
a pozíció megjelölésével 2003. október 03-ig az alábbi címre várjuk:
L O M B A R D L Í Z I N G RT : 6701 Szeged, Pf: 739

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

a Kiskundorozsmai

A szegedi központú finanszírozási tevékenységet végző

dinamikusan fejlődő csapatába munkatársakat keres létszámbővítés miatt
az alábbi munkakörökbe:

A SOLE Hungária Rt. a szegedi üzemébe,
a termékgyártás területére, a termékválaszték növelésére
munkakörönként több munkatársat keres az alábbi
munkakörökbe:

Várjuk szíves érdeklődését
kirendeltségeinkben!
Szeged, Dorozsmai út 1%.
Tel.: 62/461-012
Mérey u. 5. Tel.: 62/540-018
Mátyás tér 4/b. Tel.: 62/444-502
Új egységünk 2003. október 1jétől Bartók tér 5. Tel.: 62/540-582
THM:

24,68%^33,99%

Várjuk Önt is!

Un i lever
Az Unilever Magyarország Kft.,
a világon piacvezető élelmiszer-ipari termékeket gyártó vállalat
röszkei gyárába váija 1 fő

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

|

•

7

K A P C S O L A T O K «

MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

El tudná költeni a 3,1 milliárdot

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

SZENTES
F. A. szerint Szentes egyes üzleteiben csak „kiállítási tárgy" a
pénztárgép, mert nem adnak
blokkot a vásárlóknak. Gyakoribb ellenőrzésre lenne szükség.

BARTEKBELANE
szakács:
- Azt hiszem, nem tudnám elkölteni ezt a hatalmas összeget.
Ez már olyan mennyiségű pénz,
amivel több a baj, mint az öröm.
N e m érezném magam biztonságban ilyen összeggel birtokomban, sokaknak kellene adnom
belőle. Nekem annyi elég lenne,
hogy vegyek egy házat, szépen
berendezném és a megélhetéshez legyen némi pénzem.

DR. VESZPREMILASZLO
nyugalmazott
iskolaigazgató:
- Természetesen el tudnám költeni a pénzt. Egy művészeti iskolát alapítanék a zenében, képzőművészetben, táncban és színjátszásban tehetséges fiatalok
képzésére. Valamint egy élményfürdőt nyitnék Szegeden, amelyre nagy szüksége lenne a városnak, mivel a strandjai egy kissé
elavultak. A sport fellendítésére
is költenék.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

HOFFMANN BARBARA

Szeptember 23., 17 óra 28 perc, 1980 g
Sz.: Varga Ágnes és dr. Hoffmann Zoltán

BUCSEK SZILÁRD

TAKACS BELANE
vállalkozó:
- N e m gondolkoztam még ezen,
nem vagyok egy nyerős típus.
Azért azt hiszem, megtalálnám
a pénz helyét. Biztos adnék belőle egy kutyamenhely létrehozására, a többit befektetném.
Csak néha szoktam lottót venni, hogy megadjam az esélyt
magamnak arra, hogy enyém legyen a főnyeremény. Ez a mostani 3,1 milliárd csábító.

•
BOKA GÁBOR
Szeptember 26., 1 óra 10 perc, 3100 g Sz.:
Ördög Ilona és Bóka Gábor (Pusztamérges).

CSURGÓ BERTOLD DÁNIEL

SCHEINFLUG JÓZSEF
munkanélküli:
- Nincs az az összeg, amit nem
lehet elkölteni. A nagy részét befektetném, de betegeket és egészségeseket segítő alapítványokat
is támogatnék belőle. Harminc
éve ugyanazokkal a számokkal
lottózom, de még sosem nyertem. Remélem, ezen a héten
megszakad a széria, és én vihetem haza a rekordnyereményt.
N e m lenne rossz.

P0STAB0NTAS

Miért vagyunk mi
elhanyagolhatóak... ?

I

KOS: Rosszat álmodott. Arra ébredt, hogy kedvese szomorú arccal
ül az ágy szélén, és nem válaszol a feltett
kérdésekre. Nem az a megoldás, hogy hátat
fordít és elmegy a fürdőszobába.
^ p "

BIKA: A kirándulást és az azzal járó
utazást sokszor a mindennapi élet
szükségtelen megszakításának tekinti, ön
tud a legnehezebben kikapcsolódni. Ám ha
egyszer mégis elmegy, igen jól érzi magát.

Sajnos mindez csak ábránd. Ennek megvalósításához egy erős
nyugdíjaspártra, közös akaratra lenne szükség. Ezt azonban szinte lehetetlenné teszi, hogy a nyugdíjasok mind anyagi, mind pártszimpátia tekintetében heterogén társadalmi réteget alkotnak. A nyugdíjasok helyzetén az nagyot segítene, ha az egymást követő kormányok
nem csak azt látnák bennünk, hogy szavazatainkra szükség van a hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához.
Ezek az emberek fiatalságukat, életerejüket adták, sokszor igen
mostoha körülmények között, hogy ez az ország épüljön, ami mindannyiunk hazája, hogy teremtsenek egy olyan alapot, amire a jövő
nemzedéke egy szebb, elviselhető társadalmat építhet. Ezért nem várMERLEG: Túlélte a tegnapi napot
I jobb, ha elfelejti minél hamarabb. A nánk csak emberségesebb életet, ami megszüntetné, hogy a nyugdíjasok anyagi tekintetben egyre inkább a társadalom alsó harmadát gyamai nap kedvező a befejezéshez Jó alkalmat
nyújt az elmélyült alkotásra, illetve minden olyan rapítsák, s a kisnyugdíjasok napi megélhetési problémákkal küzdjenek.
feladatra, amely nem igényel megerőltetést
MAGYAR JÓZSEF, SZEGED

H

| SKORPIÓ: Problémái megoldásáIban a családi támogatás jelent
megoldást. A szerelemben titkos kapcsolatai kísérteni fogják, de ha már foglalt, akkor
töltsön minél több időt szerelmével.

f t a ) IKREK: Barátaira és rokonaira ma
NYILAS: Este a Hold együtt áll a
! is számíthat. Valóban elkél a segítPlútóval, erős, belülről fakadó érzéség az ön elé táruló feladat megoldása kap- sek Kerítik hatalmukba. Mély érzelmi szincsán. Ha sikerül lezárni a dolgot, akkor nagy teken él át mindent, amivel foglalkozik.
örömöt találhat ez eredményben.
Kapcsolatai várhatóan hevesek lesznek.
^ ¿ ¡ j RÁK: Régen nem járt kedvenc szóW H f rakozóhelyén, ezért ma mindenképpen látogasson el oda. Új barátokra tehet
szert, és lehet, hogy a nagy szerelem is ott
várja.

z í r k j BAK: Álmai netovábbja lehet egy kasU ^ J í télyban eltöltött szabadság A vakáció
ideje alatt is elvárja, hogy felnézzenek rá, hogy
csodálják, és ez szinte gyógyír az ön számára.
Az ötcsillagos hotelben is talál kivetnivalót

OROSZLÁN: Szeret arról beszélni,
mit gondol és tudni akarja, partnere
hogyan vélekedik kettőjük kapcsolatáról. Az
ön számára abszolút előfeltétele a szexnek,
hogy az érzelmeiről beszéljenek.

^ ¿ y | VÍZÖNTŐ: Egy nagy feladatot sze^•llretnének önre bízni, aminek súlya
akkora, hogy legszívesebben még a gondolatától is menekülőre fogná. Mégse fusson
el, vállalja el, mert nem a jövője függ ettől.

m

PANNON GSM

»»•»»» AZ é l v o n a l .

HAL
Zs. L.-né szerint nagy gond, hogy
ízetlen, rossz minőségű ételt
szolgálhatnak fel szegedi, belvárosi étteremben, ahol külföldiek
is megfordulhatnak.
HOSSZÚ UTCA
Az ígéretek ellenére sem készült
el Szegeden a Hosszú utca burkolata. Jön az esős idő, ismét n e m
tudnak ott közlekedni, jelezték a
20/204-1397-es telefonról.

VÁSÁRHELY
NEMES MIKLÓS

TISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások 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.

H0R0SZK0P

TANKÖNYVEK
A 30/278-1798-as telefonról érkezett észrevétel szerint egyes iskolák azért döntöttek a tankönyvek kölcsönzése mellett, mert
nem kapják meg azok teljes árát.
Saját keretükből pedig anélkül
nem tudják kigazdálkodni a
pénzt, hogy más módon ne kelljen anyagilag terhelniük a diákokat.

ŰRHAJÓS UTCA
A 30/354-5430-as telefonról érkezett SMS küldője kifogásolja,
hogy az Űrhajós utcában a járdaépítés miatt a gyalogosok az úttesten közlekednek, pedig az autósoknak nem helyeztek ki sebességkorlátozó táblát.

Szeptember 26., 1 óra 32 perc, 3300 g Sz.: Marosvölgyi Magdolna és Csurgó József (Szeged). A lap Postabontás rovatában N. I. szegedi nyugdíjas levelével - azt hi-

s z e m - a nyugdíjasok döntő többsége egyetért. Visszautalva, a levélben arról volt szó, hogy „fent és lent 50%-os béremeléseket osztogattak. Mi is kérhetünk 50%-os nyugdíjemelést. Nem egyszer, mint a 19
Szeptember 26., 4 óra 25 perc, 3200 g Sz.: Bo- ezer forint esetében, hanem havonta!" Egy másik cikk bevezető kiKUBATOVICS ÁDÁM BALÁZS
Szeptember 25., 18 óra 7 perc, 3180 g Sz.: zó Márta és Nemes Péter (Hódmezővásárhely). emelt sorai pedig azzal kezdődtek: „megemelték saját tiszteletdíjukat
és a polgármester fizetését a képviselők." Ha úgy érzik, munkájukkal
Fiileki Renáta és Kubatovics Tamás (Szerászolgáltak, tegyék. Sajnos a nyugdíjasok önmaguk nem emelhetik a
MAKÓ
ged).
nyugdíjukat. Pedig így is nagy a kontraszt a 2003-as 8,5%-os januári
VÖRÖS VIVIEN
SZABÓ BENCE
emelés és a későbbi korrekció, valamint a várható 53. heti nyugdíj kiSzeptember 26., 7 óra 45 perc, 2800 g Sz.: Szeptember 25., 10 óra 25 perc, 3400 g
fizetését is figyelembe véve a nyugdíjak és más társadalmi rétegek fidr. Horváth Henrietta és Szabó László (Tom- Sz.: Bagi Éva és Vörös Zoltán (Szeged).
zetése
között. Ezen az sem segít jelentősen, ha (amint beszélik] a
pa).
pénzromlás, infláció ellentételezésére novemberben 2%-os januárig
SZEHTES
HORVÁTH EDINA ESZTER
visszamenő nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok.
SZŐKE TAMÁS
Szeptember 25., 13 óra 20 perc, 3500 g
Szeptember 22., 7 óra 32 perc, 3850 g Sz.:
Ezzel kapcsolatban önkéntelenül felvetődik az, hogy miért kell a
Sz.: Gál Annamária és Horváth Imre (Szenyugdíjasoknak minden évben milliárdokat kölcsönözni az államTalmácsi Márta és Szőke Sándor Tivadar
ged).
nak. A pénzügyekhez keveset értő emberben is felmerül, miért kell a
(Orosháza).
CSERNÁK KITTI
mindenkori kormányoknak minden évben az alacsonyra tervezett
DEBRECZENI CSANÁD
Szeptember 25., 14 óra 15 perc, 3350 g
Sz.: Gardián Ibolya és Csernák Géza (Ásott- Szeptember 23., 5 óra 40 perc, 3750 g Sz.: infláció szintjén, vagy az alatt meghatározni a januári nyugdíjak emelésének mértékét. Ha figyeljük a közélet híreit, mindenki kiszámolEcseri Erika és Debreczeni János (Fábiánhalom).
hatná, hogy a különböző bankok, soha nem hallott pénzintézetek,
sebestyén).
GÖRBE MARTIN
vállalatok sok-sok milliárd forintot tüntetnek el, amiből a legtöbb
KOLLÁR MÁTÉ
Szeptember 25., 15 óra 18 perc, 4020 g
esetben egy forint sem térül meg. Ennek a hatalmas összegnek a töreSz..- Nagy Csilla és Görbe Kriszbán (Makó). Szeptember 23., 19 óra 30 perc, 3200 g
dékéből lehetne a nyugdíjakat is 50%-kal emelni, nemcsak egy alkaSz.: Szél Katalin és Kollár Ferenc (KunKESZELI BORÓKA
lommal, hanem beépítve az alapnyugdíjba. így talán n e m koldusként
Szeptember 25., 20 óra 37 perc, 2750 g Sz.: szentmárton).
Gratulálunk! menne az EU-ba a magyar nyugdíjas-társadalom közel egyharmada,
Hartai Ilona és Keszeli Sándor (Szeged).
de lehet, hogy több is.
Szeptember 25., 16 óra 15 perc, 2920 g.
Sz.: Kudász Ildikó és Bucsek Zsolt (Kiskundorozsma).

MARS TÉRI PIAC
Nacsa Szilveszter rúzsai olvasónk úgy véli, hogy a Mars téri buszpályaudvar elköltöztetése
után nem lesz naponta piac a téren. A forgalom csökkenése miatt csak szerdán és szombaton
tudnak majd ott vásárolni az
emberek. Kinek jó ez?

ALSOVAROS
Sajnálatos, hogy mindenki úgy
építi a háza előtt a járdát, ahogyan neki a legkedvezőbb, hangsúlyozta Sz. A. Olvasónk szerint
az így kialakult buckák balesetveszélyesek és a hepehupás utak
városképi szempontból sem előnyösek.

SZŰZ: Honnan is tudhatta volna,
?HALAK: Nagyon kifárasztotta a kiI hogy jőtettei csak irigykedést és elI rándulás és a más fejével gondolkolenállást fognak kiváltani azokból, akik kap- dás, de be kell látnia, hogy eredményes volt A
ják. Nem készültek még fel arra, hogy ön- mai nap nem alkalmas arra, hogy visszahúzódzetlen segítséget kapjanak.
jon és csak a háttérből figyelje az eseményeket.

PIACI ARAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC
AKTUÁLIS ÁRAI

kel 100, lilakáposzta 80-90, gyökér
300-400, sárgarépa 75-85, spenót
GYÜMÖLCSÖK
230-240, sóska 270, a jégcsapretek
140-180, pritaminpaprika 100-150, lecsóGörögdinnye 40-60, sárgadinnye 100-110,
paprika 70-100, almapaprika 120-140,
őszibarack 100-300, nyárialma 25-85,
cseresznyepaprika 120, fűszerpaprika
szilva 140, körte 150-250, borszőlő 60,
80-100, tölteni való paprika (kilós)
pannónia csemegeszőlő 250, saszla cse120-200, zöldbab 250-260, padlizsán
megeszőlő 150-180 forint kilónként.
120-170, főzőtök 50-70, sütőtök 40-50,
IMPORTGYÜMÖLCSÖK
karfiol 80-100 forint kilónként. A zeller
Narancs 260, citrom 230, zöldcitrom 600,
60-110, karalábé 25-40, csemegekukorica
fehér grépfrút 370, piros grépfrút 430,
mandarin 500, ananász 450, nektarin 400, 35-40, fejes saláta 35-40, fodrossaláta
80, a hegyes erős paprika 20-40 forint daőszibarack 380, fehérszőlő 450, szőlő (rose) 580, kivi 80, a banán 190 forint kilón- rabonként. A petrezselyemnek 20, a kaporként. Zöldalma 56 forint darabonként, a da- nak 30, a vegyes csomós zöldségnek
80-100, a zöldhagymának 40-70, a hónatolya 110 forint dobozonként.
pos reteknek 40-60 forint csomója.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Brokkoli 180-200, cukkini 80-180, patisz- SZÁRAZÁRUK ÉS EGYÉB TERMÉKEK
szon 120-150, kígyóuborka 60-80, fürtös- Csiperkegomba 320, szárazbab 260-600,
sárgaborsó 140, lencse 220-250, dióbél 850,
uborka 70-80, a fóliás paradicsom
230-250, szabadföldi paradicsom 40-180, mandula és mogyoróbél 1300, mák 340-380,
földimogyoró 340, mazsola 300-1500, szávöröshagyma 60-70, import vöröshagyma
raztészta 300 forint kilogrammonként. A tyúk75, lilahagyma 100, fokhagyma 300-400,
tojás 30 darab 300-510 forint, az egykilós kiimport fokhagyma 340, burgonya 65-80,
káposzta 35-40, kelkáposzta 60-80, kínai- szerelésűrizs140 forint kilónként.

Mára

kérdeztük:

E l k ö l t h e t ő - e
a

3 , 1

Kővetkező

m i l l i á r d ?

kérdésünk:

Zsúfoltak-e
a szegedi utak?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

NEM

Ar SMS számlázási normál tarfraeml történi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delrnagyar.hu

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvéteti ügyeletet a II. kórház tart. A
balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

VASÁRNAP

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

Telefonszáma:

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET

a szemészeb klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

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

LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT
MAKÓN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye:
1, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a

Vezessenek

Szilágyi utca felől).
474-374 vagy 104.

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

GYÓGYSZERTÁR

Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig Csak sürgős esetben. Tel.: 547-174.

óvatosan!

Csongrád megyében az idén 271 könnyű, 223 súlyos és 23 halálos
baleset történt. Négyszázötvenegyen könnyű, kétszázötvenketten súlyos, huszonötén pedig halálos sérülést szenvedtek. Az elmúlt héten
a megye útjain hat balesetben kilencen könnyű, hat balesetben hatan
súlyos sérülést szenvedtek.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS M E L L É K L E T MINDEN SZOMBATON

Vasárnapi

SZIESZTA

kívánságműsor
vasarnap
12.00

16.00

FM9&4^

AZ É L E T Ü N K

Rádió

RÉSZE

SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA, HEGEDŰS SZABOLCS

2003. SZEPTEMBER

27.

SCHIFF ANDRÁS ZONGORAJÁTÉKÁVAL TÖBB MINT EGYMILLIÓ FORINTTAL JÁRUL HOZZÁ A ZSINAGÓGA REKONSTRUKCIÓJÁHOZ

szek a zene felhígításában"
nem mondtam volna, hogy ne
legyenek jó színházi közvetítések, koncertek, művészfilmek,
értelmes közéleti vitaműsorok.
Sajnos az a tendencia az egész
világon, hogy a média mindent
levezet a legkisebb közös nevezőre. Márpedig azt a legműveletlenebb, legunintelligensebb
nézők képviselik, akik mindenhol szép számmal akadnak.
Nem látom be, hogy miért nekik kell a mértéket szolgáltatniuk. A mérték legyen inkább egy
nagyon magas szint, amelyhez
szabad út vezet. Akik ma még
nem tartanak ott, hogy mondjuk Beethoven kései vonósnégyeseit értsék, meg kell adni az
esélyt, hogy eljussanak erre a
szintre. Hiszek abban, hogy
minden érzékeny, finom lelkű
ember zenei előképzettség nélkül is megérzi, ha valamilyen
kivételes minőséggel találkozik.

Több mint egymillió forintot köszönhet a Szegedi Zsinagógáért Alapítvány Schiff Andrásnak, aki az elmúlt
héten óriási sikerű jótékonysági koncertet adott az
épület rekonstrukciója javára. A korunk egyik legkiválóbb zongoristájának tartott művész megelégelve a hazai gáncsoskodásokat, a hetvenes évek végén hagyta
el az országot. Igazi világpolgár lett, Firenzében él japán hegedűművész feleségével. A legrangosabb koncerttermek rendszeres vendége, a legnevesebb zenekarok is megtiszteltetésnek tartják, ha fellépést
vállal velük.
- Kik azok a fiatalkori nagy
zongorista példaképei,
akik
máig megmaradtak ideálnak?
- Fischer Annié mindig nagy
ideálom volt és maradt is.
Szvjatoszlav Richtert is sokáig
példaképemnek tartottam, de
kevésbé maradt az. A nagy
öreg mestereket is sorolhatnám. Óriási élmény volt, hogy
Arthur Rubinsteint kétszer is
hallhattam élőben. A legfontosabb azonban Fischer Annié
jelenléte volt. Sokat jelentett
számomra, hogy közeli barátságba kerülhettem vele. Úgy
éreztem, hasonló módon közelítünk a zenéhez.

Zene és politika
- Mielőtt külföldre
ment,
évekig oktatott a Zeneakadémián. Ma is vannak tanítványai?
- Már nem tanítok rendszeresen, nincs rá lehetőségem a
rengeteg utazás miatt. És rájöttem: önmagamat is sokat kell
még tanítanom. Néha tartok
egy-egy mesterkurzust, ami
ugyan nem ideális, de több a
semminél. Sokan megkeresnek, hogy hallgassam meg
őket, és viszonylag ritkán mondok nemet. Érdekel, hogy mit
csinálnak a fiatalok. Ha eljön az
ideje, szeretném könyvben
összefoglalni a zongoratanítással kapcsolatos gondolataimat.
- Ritkán játszik kortárs zenét. Mi az oka?
- Várom, hogy felbukkanjon
a mai Bach, a mai Mozart vagy
a mai Beethoven. Nem játszom olyan műveket, amelyek
előadásához rá kell ülnöm a
klaviatúrára vagy szögeket kell
bevernem a zongorába, ö n -

célú zeneszerzői ötletek miatt
nem vagyok hajlandó feláldozni a hangszeremet. Ennek
ellenére érdekel a kortárs zene, mert a komponistákat tartom a legfontosabb zeneművészeknek. Például Kurtág
Györgyöt nagyon tisztelem,
mindig élmény, amikor saját
zongoradarabjait játssza.
- Mennyire kíséri figyelemmel a hazai zenei életet?
- Bár nem élek Magyarországon és nem is fogok, mindig szívügyem marad a magyar kultúra. Firenzéből is
szinte naprakészen követem a
hazai történéseket, és amenynyire erőmből és időmből telik, részt is szeretnék venni a
magyar zenei életben.
- A muzsikusok
többsége
nem politizál, talán ezért is
volt nagy nemzetközi
visszhangja, amikor Jörg Haider
kormányzati pozícióba kerülése idején ön a rasszizmus
elleni tiltakozásul
lemondta
bécsi és salzburgi
koncertjeit.
- Nem kívánom másoknak
előírni, hogyan gondolkodjanak és cselekedjenek, de lelkiismereti kérdésnek éreztem ezt a
lépést. Én nem vagyok apolitikus, számomra roppant fontos,
hogy nyitott szemmel és füllel,
gondolkodva közlekedjek a világban. A zene és a kultúra sohasem volt függeden a mindennapoktól és a politikától.
Haydn úgy működött, ahogy
Esterházy herceg, a „munkáltatója" előírta vagy engedte. A
mai művészek sem lehetnek
teljesen függetlenek a mostani
döntéshozóktól vagy mecénásoktól. Nem tehetünk úgy,
mintha ez a probléma nem lé-

Tömegkoncertek

Schiff András: Nem vagyok apolitikus, számomra fontos, hogy nyitott szemmel és füllel járjak a
világban.
FOTÓ: KARNOK CSABA
tezne. Számomra az sem mindegy, hogy kinek zenélek. Senki
sincs kitiltva a koncertjeimről,
de vannak elveim, amelyekhez
ragaszkodom és amelyekért
kész vagyok kiállni.

Üzleti szellem
- Miközben a komolyzenét
játszó muzsikusok nagy része
egyre pénzéhesebb, óriási dolog, hogy ön eljött Szegedre

jótékonysági koncertet adni a
zsinagóga javára.
- Mélységesen elítélem azt az
üzleti szellemet, amely a komolyzenében is egyre inkább
megjelenik. Nem látom be, mi
szükség van rá. Pontosan tudom ugyanis, hogy ez hová vezet. Nem állok be a jajveszékelők táborába, hogy micsoda krízisben van a komolyzene, mert
a pályafutásom nem ezt bizonyítja. Sehol semmilyen komp-

romisszumot nem kötök, a legigényesebb műsort is bárhol eljátszhatom telt házak előtt.
Nem szabad, hogy a művész a
hallgatót vagy a nézőt hülyének
nézze. A televíziók például
arra szoktak hivatkozni: közvélemény-kutatást
végeztek,
amelyből kiderült, mi érdekli a
nézőket. Én is a közönséghez
tartozom, de engem még soha,
senki nem kérdezett meg, hogy
mit szeretnék látni. Biztosan

- Azt mondhatják,
azért
kellenek populárisabb
koncertek is, hogy megnyerjék velük a komolyzene iránt kevésbé érdeklődő
hallgatókat.
Egyetért ezzel?
- Nagyon nem hiszek a komolyzene felhígításában, abban, hogy a siker érdekében
a magas művészetet a legalpáribb,
legolcsóbb
utcai
irányzatokkal kellene keresztezni. Szomorúan látom, sok
kiváló művész is olcsó portékát kezd árulni azzal a jelszóval, hogy így tömegeket tud
elhozni a koncertjeire. Ezzel
azonban elveszíti a számszerűleg talán kisebb, de minőségileg annál fontosabb értő
közönség tiszteletét. Én sem
tudok valakit tisztelni azután, ha olyan koncerteket
csinál, mint a három tenor.
Az ilyen showműsoroknak
számomra semmi művészi
értéke nincs, pedig Domingo
óriási művész. És épp elég
pénze van akkor is, ha csak
Otellót énekel csodálatosan
az operaházakban. Nincs
szüksége még tízszer annyi
pénzre. Azok a művészek,
akik nem tudják, mi az elég,
nem képesek ellenállni a
pénz kísértésének, kárt okoznak a zenének.
HOLLÓSI ZSOLT

Tizenöt évvel ezelőtt indult a Szeged folyóirat
Az önkormányzat növelni kívánja a
város értékteremtő és értékközvetítő
folyóiratának, a tizenöt éves Szegednek nyújtott támogatást - jelentette
be a csütörtök esti jubileumi ünnepségen Botka László polgármester.
Tizenöt éves nagykamasz lett a Szeged, vigyázni kell rá, hogy egészséges,
60-70 éves úriember is lehessen mondta Sándor János rendező, a lap

állandó szerzője a város folyóiratának
csütörtöki születésnapi ünnepségén,
a városháza dísztermében.
Amikor a média más területein napok alatt születnek és tűnnek el a
„sztárok", amikor lapok alakulnak és
szűnnek meg hónapok alatt, 15 esztendő egy kiadvány életében már történelem. A Szeged folyóirat a legnagyobb, legnemesebb értéket vállalta
fel: a szegediséget. Bemutatja, milyen
gazdag a város kiművelt emberfőkben, milyen sokszínű a kulturális és

tudományos élete, milyen sokféle
szemlélet, felfogás fér meg benne
egyszerre - hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Botka László. A polgármester egyúttal bejelentette: bővíteni
kívánják a Szegednek nyújtott önkormányzati támogatást, szeretnék, ha a
város valamennyi oktatási intézményébe ingyen eljuthatna a folyóirat.
Tandi Lajos főszerkesztő az 1988
szeptemberi indulásra emlékezett,
majd úgy fogalmazott: az nevezhető
egy város polgárának, aki tudja, mi-

lyen településen él, ismeri annak történelmét, épületeit, kultúráját. Nyüt
szó és fedetlen arc jellemezte az induló
Szegedet, amely a rendszerváltás után
is életben maradhatott, mert a város
értelmisége mögé állt, s ezzel mindig
megmentette. A másfél évtized alatt
több mint négyszáz szerző publikált a
folyóiratba, jelentős szellemi értéket
hozva létre. A mai napi sajtóból lassan
kiszoruló műfajok, esszék, nagyriportok, portrék, helytörténeti írások teszik
érdekessé a folyóiratot, amelynek egy-

előre a visszhangja nagyobb, mint az
olvasóközönsége. A főszerkesztő szerint ennek az oka: mindig csak a lap
megjelentetésére volt pénz, arra már
nem, hogy megfelelő módon eljuttassák az emberekhez.
A születésnapra Szegedi paletta
címmel jelent meg a folyóirat szeptemberi száma, amelyben hetven
művész, tudós, közéleti szereplő
vagy hivatásos tollforgató egy-egy
írása olvasható.
H.ZS.
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Kis tanulmány
a barkácsolásról

Ahol a térképek készülnek

Nagyon szép és komoly emberi tevékenység. Holott a legelső
elgondolásra azt az alapvetést tennénk, hogy a

barkácsolók

házassági válságban élnek, hiszen mi másért töltenék idejük java
részét egy szerszámos kamra nyomasztó félhomályában, ahol a
rádió csak mondja, mondja a velejéig hazug világhíreket?! A
barkácsolás férfias tevékenység, apró dolgok összegezése, paszszintás, finomítás, korrigálás és pontosítás, hogy például újra a
falra illeszthető lesz a polc, melyen a családi koponyákat tartottuk,
használható lesz az elgyötört gumióvszer, vagy például Isten, aki
egy ideje csak nemet és csak nemet tudott mondani, néhány
óvatos befúrás, kis megfaragás és csippentés után végre azt
suttogja fel hozzánk a satukar lágy öleléséből, hogy, jól van, Emó,
legyen két nem között mindig egy talán is.
A barkácsolás szecesszió, közeli kivonulás. A
helyszíne

általában

egyetlen

helységre

van

a

barkácsolás
boldogságtól,

pontosabban a boldogság lehetőségétől, a családi tűzhelytől,
vagyis barkácsolni csak otthon lehet Aki nem otthon barkácsol, az
valamit ugyan csinál, de ez nem barkácsolás.
Sajnos azt kell mondani, hogy a nők akkor sem barkácsolnak,
amikor teljesen nyilvánvalóan barkácsolnak, amikor fúrnak, faragnak vagy reszelgetnek. Egy barkácsoló nőre képtelenség azt
mondani, hogy kedves barátaim, most pedig tekintsék meg ezt a
barkácsoló hölgyet, mert aki például lát egy barkácsoló hölgyet, az
mindig mást, többet is lát, következésképpen többet is gondol,
minthogy ez a hölgy barkácsol, hogy ez a ragyogó természeti
esemény csak egy barkácsoló nó. Ezzel szemben egy barkácsoló
férfi láttán könnyedén megvonjuk a vállunkat, na ja, igen, ez itt
valóban egy barkácsoló férfi, és passz.
A barkácsolás különben magányos műfaj. A magány keserűségét
azonban oldja a különféle fejű kalapácsok, reszelők és szegecskék
színi társulata vagy az olajos dobozkák között szerénykedő literes
pálinkás üveg, rumos hordócska, igényesebbeknél a tequilás
injekció. Van, aki azért barkácsol, hogy ne kelljen fagyoskodni a
jégvirágos családi tűzhely mellett. Ám a barkácsolás közben
nagyon észnél kell lenni. Nem lehet berúgva, részegen vagy
módosított tudattal csinálni, például vagy marihuánázol, vagy
barkácsolsz, a

kettő együtt nem megy. Viszont egy

becsületes barkácsolás

igényére mindig a mélabú

rendes,
nyújt be

jelentkezési lapot. Hiszen kicsoda kezd vidáman, kacarászva,
könnyedén barkácsolni?! Holott, és ez bizony nagyon érdekes
dolog, a barkácsolás lényege mégis csak ama egyetemesnek is
mondható remény, hogy az elromlott dolgok megjavíthatok, hogy a
nem funkcionáló ég, föld, a leveleiket vesztett fák, vagy a lelkünk
már soha nem lesz a régi, de javítgatás révén tud majd valami
mást, valami fontosat, valami újat, finomat Igen, ez a remény
mélabúja, vagy a mélabú reménye, kinek hogy tetszik jobban. így
lesz némelyek lelkéből lábtörlő, addig barkácsolja, alakítgatja a
lelkét, míg csak lábtörlőnek lesz jó, de annak nagyon. így lesz a
kerti fából pad vagy akasztófa, Istenből kerti törpe, filozófusból
jegykalauz, költőből áruvédjegy. Aki barkácsol, úgy gyógyít, hogy
közben átalakít. Például a sebészdoktorok és a

barkácsolók

nagyon közeli rokonai egymásnak. Vannak teóriák, melyek a
szerelmeskedés és a barkácsolás egzisztenciális hasonlóságát
hirdetik, mi határozottan vitatjuk ezen elveket. Barkácsolhat egy
férfi a hölgy meleg, barátságos testén? Nem, dehogyis. Úgyszintén
nem barkácsolhat egy nő a férfi testén, hiába is van nála szög,
húsreszelő vagy heregolyó-kalapács. Pedig úgy a férfi, mint a nő
testén számtalan apró, olykor elnagyolt, vagy nem egészen jól
funkcionáló testi mütyür, fogódzó, kampócska, rosszul záródó,
vagy olykor helytelenül elduguló nyílás található, melyek kézenfekvő lehetőségei lennének egy kis barkácsolásnak. A lényeg
az, hogy még a

legkellemetlenebb,

leghányavetibb

percsze-

relmeskedés is idéz valamit a szerelmeskedés univerzális jellegéről, hogy végül is két végtelen, két galaktika, két kozmosz
csattanna, olvadna össze, ha és amennyiben persze helyesen
abszolválnák.
É s hogy a nőn kívül kik nem barkácsolnak még? Nem barkácsol
például az Isten és az angyal, nem barkácsol az élet, nem
barkácsol a bor. A pálinka például barkácsol, némelyek úgy
mondják, lebarkácsol. Viszont tud barkácsolni a vers, a költő. (Na
most mi van a költőnővel, ugye, mert ha a költő igen, de a nő nem,
akkor mi is az á b r a ? ! ) No és, ha jól meggondoljuk, hát barkácsol
az idő. Hú, nagyon barkácsol. És persze végül barkácsol a féreg is.
SZÍV ERNŐ

Ezen az asztalon városok és falvak
Apró gyerekkoromban furnérlemezből vágtuk ki lombfűrésszel Magyarország térképét. Kevés hibával m a is meg
t u d o m rajzolni a régi határokat, mindig a Magas-Tátrától - a nyeregtől - indulva,
először jobbra, aztán balra haladva, pedig soha n e m akartam térképcsináló lenni. Firbás Zoltánnak
egyenesebb
volt az útja, nagyapja földrajz-történelem szakos tudós
tanár volt, gyűjtötte is a térképeket, apjával viszont térkép alapján turistáskodott, és
városmérnök lett. Ehhez már
hozzátartozott a térképészet.
Ma ebből él feleségével, Földi
Katalinnal együtt.
Sokszor elképzeltem m u n kában Jakabffy Lajost. Menynyit kellett neki a múlt század
elején talpalnia, kutakodnia,
körmölnie, hogy Nagyszeged
m i n d e n tanyáját úgy rajzolja
mappára, ma is el lehessen
igazodni közöttük. Mennyivel
egyszerűbb lehet most! Odaül
valaki a számítógép elé, ide
pöttyint, oda pöttyint, és egyszerűen kinyomtatja. Elmentem Firbásékhoz szakmát tanulni.

Vigyázat, másolják!
Jó tanítóként el is mondtak
minden fogást, de meg is kértek, ez az egy az, amelyikről ne

születnek.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

írjak. Az újság tanítaná ki a
mindenre éhes térképtolvajokat. Hiába m o n d t a m , a páncélszekrény feltörőit se kell
külön tanítani a tolvajlásra,
aki hitványságra adja a fejét,
úgyis ismeri m i n d e n trükkjét,
kénytelen voltam meghátrálni. Most is vallom, se szívességből, se fizetésért n e m ártanék senkinek, amit láttam,
megtartom magamnak. Elhiszem azt is, n e m győznek a
szerzői jogok megsértése miatt pörre járni. Nem ők lopnak, őket lopják meg.
Sokkal egyszerűbb térképet
hamisítani, mint képet.

Például
Magyarcsanád
Amikor újra írhattam az
Apátfalva és Magyarcsanád
határában látható
Kunkeresztről, aranyos kis térképet
kaptam. A falu utcái és nevezetességei vannak rajta hiteles méretekkel, de föl vannak tüntetve a határnevek is.
Nekem
kincsesbánya
az
ilyen.
- Ide segítők kellenek!
- Missziós föladat ez. Megkapjuk a térképvázlatokat a
megrendelő
önkormányzattól, de mindig elmegyünk a
helyszínre, és könyvtárosoktól, tanároktól, csőszöktől,
szavahihető emberektől tájé-

kozódunk a legapróbb részletek után is.
- Kisded faluról van szó, és
senki nem térképről nézi meg,
hol lakik a szomszéd.

Egy néven több utca
- A piaci érdekeltségre akar
célozni? Sokan megveszik,
akár több példányban is, mert
az ő falujukról szól. Az önkormányzat is használja ajándékozásra is.
- Látom, rajta van a Kunkereszt is. Füzesgyarmat térképén viszont nincsen föltüntetve az egykori gázkitörés helye.
- Az olajtelep rajta van, de a
titkosságra igényt tartó helyeket n e m tálaljuk.
Gyerünk közelebb, Szegedre. Nagyszerű várostérképek
készülnek nagyban és kicsiben, immár házszámos kivitelben is, a Kisokos melléklete
is itt születik, de alkalmi térképek is. Egyetemistáknak, főiskolásoknak, ballagó diákoknak is. Legyen mit beletenni a
kis tarisznyába. De vegyük az
új utcákat. Például az Aba utcát a Káderdűlőben. Kimennek, és centivel lemérik, hogy
hiteles legyen?
- A m é r é s a geodézia dolga, mi kartográfusok vagyunk. Az adatokat itt is
m e g k a p o m a megrendelőtől,

a várostól, csak föl kell dolgoznom.
- Lehetek tapintaüan?
- Nehéz lenne elkerülnünk.
- Leginkább visszafelé nézve
nagy név lehetett a nélkülöző,
beteges festő, Kukovetz Nana,
és szerencsétlen életútja arra
is méltatja, legyen utcája Szegeden. De a térképek szerint
mintha három is jutott volna
neki, ráadásul egymás mellett.
- Valóban tévednek a térképek. Menthetnénk m a g u n kat, hogy a városrendezési
alaptérképet használtuk, de
ha a hiba becsúszott, ne keressük okát másban. Görbe
utcáról van szó, amikor a panelházakat építették, valahogy rádupláztak. A térképész
is tévedhet.
- Köszönöm, erre akartam kilukadni. Vitám van valakivel,
aki 1924-ben készült katonai
térképpel vágta ki a tromfot, én
meg azt állítom, a térkép is tévedhet. Gondolom azonban,
dicsőség is termett.
- A Szép magyar térkép pályázaton két harmadik díjat nyertünk. A nagy versenyben nagy
értéknek számít. A szegedi várostérkép harmadik kiadását
éli, kapós portéka lett. Annyira
is eljutottunk vele, az árából ötven forinttal a vadasparkot támogatja, aki megveszi.
HORVÁTH DEZSŐ

Európa a Holdra tart
A többször is módosított tervek szerint ma éjszaka a Francia Guyanában
lévő kouroui űrközpontból elindítják
az európaiak első holdkutató szondáját, amely - még mielőtt megérkezne
kozmikus szomszédunkhoz - egy sor
íírtechnológiai tesztet is elvégez.
MTI PANORÁMA

A SMART-1 újfajta kozmikus

hajtóművel

közelíti majd meg a Holdat.

Az Európai Űrügynökség SMART-1
(Small Missions for Advanced Research in Technology) nevű szondája
csak a jövő év decemberében kerül
Hold közelébe. Addig több mint egy
éven át azt az új hajtóműves technológiát teszteli, amelyet az elkép-

zelések szerint a jövő bolygóközi utazásai során vetnek be az eddigi hagyományos kémiai alapanyagú hajtóművek helyett.
Ezt a módszert eddig csak a Deep
Space-1 amerikai űrszondán használták a kilencvenes évek végén. Az
újfajta kozmikus hajtómű, az elektronsugaras rakétameghajtás lényege: az űreszközt a tömegvonzási erő
célirányos
felhasználása
mellett
napenergiával ellátott ionhajtómű
hajtja. Ennek belsejében xenongáz
szolgáltatja a pozitív töltést, amelynek ionjai negatív elektromos mezővel ütközve kilövődnek az űreszköz hátulján. Ezzel a szonda fokozatosan - hónapok alatt - felgyorsul.

Noha a hajtóerő alig leheletnyi, ez a
meghajtási m ó d tízszer hatékonyabb
az égetett üzemanyagénál.
A SMART-1 mindössze mosógép
nagyságú, 367 kilogramm tömegű
eszköz. Miután Hold körüli pályára
állt, még néhány h ó n a p o n át vizsgálja az égitestet. Egyebek között azt
várják tőle, igazolja azokat feltételezéseket, hogy a Hold valóban egy
kozmikus ütközés következtében a
Földből szakadt ki. A SMART-1 feladatai közzé tartozik emellett majd a
holdi víz utáni kutatás, és azt is
megpróbálja felmérni, hogy a jövőben milyen lehetőségek adódhatnak
emberek lakta telephelyek megépítésére a Holdon.
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MAKSA ZOLTÁN: A DIÁKOKNAK GENETIKAILAG MEGVAN A HUMORÉRZÉKE

Se trágárság, se politika
Nevettetni nehezebb, mint régen. Ma a legjobb poénokat

muszáj bedobni az első tíz percben, hogy feloldódjon a hangulat, nem lehet őket a végére tartogatni - állítja Maksa
Zoltán. A humorista úgy véli, az általa képviselt, 98 százalékig politikamentes, „kikapcsolós" humor, ami vastagon a
mindennapokról szól, találkozik az emberek igényével.
- Változott-e az elmúlt húsz
év alatt a befogadó közönség?
Nehezebb-e ma
humoristának lenni?
- Természetesen minden
változik. Az én szakmámban
még inkább érezhető az a fajta
közöny, mondhatni apátia,
ami az emberek viselkedését
mostanában jellemzi. Ez persze elsősorban a fővárosban
csúcsosodik ki, vidéken még
emberibbek az emberek. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a
világvárosokban, mint Budapest is, látványosabban érvényesül az a réteg, amelynek
alacsonyabb az igényszintje.
Nevettetni valóban nehezebb,
mint régen. Mindent nagyon
be kell csomagolni. Régen úgy
szerkesztettem a műsort, hogy
a legjobb anyagokat a végére
tartogattam. Ma a legjobb
poénokat muszáj bedobni az
első tíz percben, hogy feloldódjon a hangulat.

Ide-oda csapódtak
- Miből adódik ez?
- Eléggé depressziós nemzet
a magyar, miközben sokkal
jobban élünk, mint bárki körülöttünk - kivéve persze a
cseheket és az osztrákokat.
Nem tudnám a pontos okát

megmondani, de biztos, hogy
jellemző ez a-fajta önsajnáltató magatartás ránk.
- Valahol említette, hogy a
diákságnak genetikailag megvan a humorérzéke,
csak
nincs dolgoztatva. Mit értett
pontosan ezen?
- Felnőtt egy olyan nemzedék, akikkel a szülők szinte
semmit sem foglalkoztak éppen azért, mert mindketten a
pénzhajhászással voltak elfoglalva. Ezek a diákok ide-oda
csapódtak, hol ezt, hol azt gondoltak. Valamikor nem tanították meg őket játszani - tisztességesen, etikai szabályokat
tartva játszani még kevésbé.
Nincs megfelelő szókincsük
sem. Mesék helyett sokan káromkodáson nőttek fel. A szülők vitájával tűzdelt zaklatott
világból kilépve maguk is
könnyen hajlanak az agreszszióra. Ez ma már az általános
iskola első osztályában megfigyelhető. Nem mond ellent
ennek, hogy sok bennük a félelem. Az őszinte önkifejezés tekintetében rendkívül gátlásosak, ugyanakkor gátlástalanul
kereskednek narkótól kezdve
rádiótelefonig szinte mindennel, mert ma ez a „sikk".
- 1982-ben tűnt fel a rádió
humotfesztiválján
különdí-

Az igazi búvár

jat nyert Gépjárműoktató című írásával, melyet Agárdy
Gábor adott elő, a középdöntőben - Az edző című humoreszk bemutatásával - olyan
előadók támogatták,
mint
Koltay Róbert. Ekkor figyelt
fel önre Nagy Bandó András?
- Igen, András valóban nagyon erősen felkarolt. Abban az
időben mindenki a Markos-Nádassal és persze vele
volt elfoglalva, ami nem is csoda, hiszen én abszolút szakmán
kívülállóként, ráadásul csak
szerzőként indultam. Ennek ellenére két hónappal a fesztivál
után egy szeptemberi napon
csöngettek nálam, kinyitottam
az ajtót és ott állt Nagy Bandó.
Néztem rá megkövülten, mire
azt mondta, megy valamelyik
építőtáborba fellépni, nincs-e
kedvem vele tartani... Dehogynem. Öt perc múlva már a kocsijában ülve beszéltük a részleteket - két hosszú közös év
lett ebből, mintegy hatszázszor
léptünk fel együtt. Szakmailag
is nagyon sokat segített. Még
azon a szinten is figyelt rám,
hogy ne így hajoljak meg, hanem ügy. Ezt ne írjam le, mit
mondjak helyette stb. Olyan
fontos mondatok voltak ezek,
hogy némelyik még ma is itt
cseng a fülemben. Büszkén vállalom őt, mert azok közé tartozik, akik később is tisztességgel
maradtak meg a pályán.

„Izzadás humorista"
Hogyan
értékeli
az
1994-es Erzsébet-díját?
- Szívesen gondolok rá, mert
a közönség szavazata alapján

Akárcsak a tanulóvezetőknek, a búvárjelölteknek is vizsgázniuk kell elsősegélynyújtásból. Két alapszabály betartása különösen fontos ahhoz,
hogy elkerülhető legyen a komolyabb baj. Az egyik: egy
búvár nem búvár, két búvár
egy búvár. Vagyis bármeny-

A tengerben nagyobb a látótávolság és gazdagabb az élővilág.
nyire is képzett egy búvár, csak
a társával együtt merülhet. A
másik szabály pedig, hogy a
baleset mindig a parton kezdődik. Ez arra figyelmeztet,
hogy a biztonságos merülés
egymás felszerelésének ellenőrzésével kezdődik.
A búvárképzéshez különféle
oktatási rendszereket dolgoztak ki (CMAS, PADI, NAUI
stb.). Az elméleti tanfolyamot

kaptam meg. Spéter Erzsébet
kínosan ügyelt arra, hogy ne
befolyásolja semmi más a döntést. Ráadásul olyan rangos
mezőnyben nyertem, amelyben például Gálvölgyi János is
jelen volt. Eszméletlenül jó érzés volt és mutatta azt, hogy jó
úton járok: kell az a fajta humor
az embereknek, amit én is képviselek, azaz: ne legyen benne
se trágárság, se politika. Továbbra is ezt a fajta intelligens
humort szeretném felvállalni.
- Nem rögtönzös,
hanem
„izzadás humoristának"
vallotta egyszer magát. Mivel
már épp dupla annyit élt,
mint amennyit a pályán töltött - a húszéves
jubileumra
hangkazettája jelent meg -,
jogos a kérdés, hogy lámpalázas-e még?
-Természetesen. Főleg, mióta a Mikroszkóp Színpadon
játszhatom a „Maksa-méta" című estemet, minden este egy

újabb kihívás, szinte egy újabb
„érettségi". Viszont jó, ha el
tudja rejteni az ember a „kis keserveit". Azt szokták mondani,
hogy ha a színpadra fellép az
ember három lépcsőfokot, ami
nem kell, lent marad. Ez tényleg így van. Lent marad a magánélet minden baja, lent marad a gyász, de lent marad az
öröm is, gyerekszületés, bármi.
Csak a közönség létezik. Az a
tíz-húsz-száz ember, aki ott
van és szórakozni akar.

Politikámén tesen
- Továbbra is jelen van a
Rádiókabaréban.
Jövő márciusban már áj előadóesttel
debütál
a
Mikroszkópon.
Közben Ihossal és Ajaiával
turnézik a '99-ben írt és tavaly felújított „Három terror"
című esttel. Van ez utóbbival
kapcsolatban aktuális mondanivalója?

- Minden tekintetben terrorellenes vagyok. Gyűlölöm
az USA-t, amiért mesterségesen feszültségeket szít a világban, kötözködik, hogy a
fegyvergyárosai gazdagodjanak. Nem írom alá, hogy nekik
a világrendőrséget kellene játszaniuk anélkül, hogy ebbe
másokat is bevonnának.
- Ide illik a bandái párhuzam. Igaz, hogy minden humorista a szíve mélyén valójában
társadalomfilozófus?
- Igen. Én mindenesetre
igyekszem úgy filozofálgatni,
hogy ne legyen az egy mélyértelmű, nehezen emészthető
szociográfia. Sok kis apró poénon keresztül szeretném bemutatni a magyar valóságot.
Úgy érzem, hogy ez a 98 százalékig politikamentes, „kikapcsolós" humor, ami vastagon a
mindennapokról szól, találkozik az emberek igényével.
K. E.

FELKÉSZÜLÉS A VÍZ ALATTI VILÁG MEGHÓDÍTÁSÁRA

Komoly lelki és fizikai próbatételen, elméleti és gyakorlati
vizsgák során kell átesnie annak, aki búvárkodásra adja a
fejét. S ha már megfelelő kiképzést kapott, több százezer
forintot is áldozhat arra, hogy
saját felszerelést vásároljon a
merüléshez.
A víz alatti világ meghódítása
komoly felkészülést igényel.
Ahhoz például, hogy valaki
harminc méter mélyen, a testére nehezedő, a megszokottól
nagyobb nyomás ellenére
ugyanolyan magabiztosan viselkedjen és mozogjon, mint a
szárazföldön, pszichikai és fizikai próbákon kell átesnie. A
gyakorlati felkészítést elméleti
oktatás is kiegészíti. Ennek
éppúgy része a fizika törvényszerűségeinek megtanulása,
mint a búvárfelszerelések
megismerése, vagy annak az
alapvető matematikai számításnak az elvégzése, hogy
adott
levegőmennyiséggel
meghatározott
mélységben
mennyi ideig tartózkodhatunk.

Maksa Zoltán (balról) ma is rendszeres közreműködője az Antal Imre által vezetett Szeszélyes
évszakoknak.
FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR

követő gyakorlati oktatás először uszodai merüléssel kezdődik - eközben a jelölt megszokja a speciális ruházatot -,
majd nyüt vizekben folytatódik. Ha valaki oktató felügyelete mellett már négyszer lemerült egy tóban, nyílt vízi vizsgát
tehet. Van, aki már elsőre tengerben gyakorolhat, ahol nagyobb a látótávolság és gazdagabb az élővilág, de azért a

magyar tavaknak is megvan a
varázsa. Aki igazi búvár, az
bármelyik pocsolyában megmerül - tartja a mondás. Ha a
jelölt túl van az elméleti és gyakorlati vizsgán, immár kezdő
búvárként újabb fokozatokat
kell még megszereznie ahhoz,
hogy később oktató nélkül,
önállóan merülhessen.
Ha a tudás és a gyakorlat
megvan, már csak megfelelő
felszerelés szükséges ahhoz,
hogy a víz alatti csodák felfedezésére induljunk. A háton
hordott palack biztosítja a folyamatos levegőellátást. Egy
szelep és a hozzá csatlakoztatott légzőautomata, a reduktor
adagolja a levegőt attól függően, mekkora a környezeti nyomás. A palackból egy másik
tömlőn keresztül a kiegyenlítő
térfogatba, a jaketbe kerül a
levegő. Ez a ruházat a felszínen mentőmellényként szolgál, a víz alatt pedig ennek segítségével képes lebegni a búvár. Palackot 60-70 ezer forintért lehet kapni, a légzőautomata 50-60 ezer forintba, míg
a jakét 50-100 ezerbe kerül.
A ruházat - ami lehet nedves, félszáraz vagy száraz - véd
a hideg, a mechanikai sérülés
és a kiázás ellen. A nedves
ruhába beszivárog a víz, a test
hője ezt felmelegíti és ezáltal
komfortérzetet ad. A félszáraz
és száraz ruhába alig, illetve
egyáltalán nem jut víz. Vastagsága 3,5 mm-től egészen 1
cm-ig terjed. Általában overall
szabású, a trópusi öltözetnek

rövid ujja és rövid nadrágrésze
van, míg a melegebb ruhák
egészen a csuklóig és a bokáig
fedik a testet. Ezeknek az ára
50 ezer 200 ezer forint között
mozog. A ruha neoprén
anyagból készül, vastagságától és méretétől függően felhajtóerőt képez. Ennek kompenzálására ólomövet, vagy
úgynevezett integrált mellényt hordanak a búvárok, ez
utóbbiban a súlyok a kiegyenlítő térfogatban találhatók.
Nélkülözhetetlen kellék az
uszony, a légzőcső, a maszk és
a kés. A légzőcső a felszínen

való úszásban segít, a maszk
elsősorban a látást biztosítja,
véd a mechanikai sérülés ellen
és a kiegyenlítést szolgálja. Az
uszony a gyors, hatékony, dinamikus és főleg a hosszan
tartó úszást biztosítja, a kés
pedig akkor kell, ha a búvár
kötélbe, hálóba vagy damilba
gabalyodik. Ez utóbbi kellékek
költsége 20-tól 50 ezer forintig
terjedhet. Természetesen a
felszerelést extrákkal is ki lehet egészíteni, de már az alapkellékek beszerzése sem olcsó
mulatság.
TOKODI MARGARÉTA
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Megfürdetik
az ötszáz éves Dávidot

FARKAS CSABA HORGASZROVATA

Vízparti talányok
A horgászatban - bár végletekig racionalizálható -

Több hétig tartó tudományos vitát köve-

tetlen az irracionális ele-

lentették: több mint száz év után ismét

tudjuk megmagyarázni pél-

(képünkön).

valószínűleg kiküszöbölhe-

tően az olasz kulturális hatóságok beje-

mek jelenléte. Nem mindig

„megfürdetik" Michelangelo Dávidját

aki úgy véli, a tisztítással 2004 májusára végez.
Falletti látogatási időben Dávid hátulsó oldalán
fog dolgozni, és csak éjszaka tér át a másik
oldalra, a „fürdetés" tehát előreláthatólag n e m
okoz fennakadásokat a szobor megtekintésében.

dául: mitől függ, hogy mely
országok, mely nemzetek
halfogói milyen halakat

kultiválnak s milyeneket
nem.

Persze, azért sok m i n d e n megmagyarázható. Hazai horgász
számára, amúgy általában, a
legigazibb hal a ponty. Az ok
érthető: a nagy növésű halak
közt ez fordul elő a legtömegesebben nálunk. ívóhelyet
ugyan egyre kevesebbet talál,
de mesterséges szaporítása
megoldott (épp magyar kutató találta fel a hipofízises,
Zuger-üveges eljárást, amely
aztán világszerte elterjedt, és
sok más hal szaporításánál is
alkalmazzák). Ám épp így érthető, hogy Nagy-Britanniában
a pontyot ehetetlen halnak
tartják - a legkitűnőbb tengeri
halaktól hemzsegő szigetország esetében ez nem meglepő, miként az sem, hogy az
Egyesült Államokban, ahová
mesterségesen telepítették be,
kártékonynak minősül: turkálásával zavarossá, az őshonos

MUNKATÁRSUNKTÓL

A compót a németek szeretik és telepítik, mi,
szintén szeretjük és - nem telepítjük.
fajok számára alkalmatlanná
változtatja vizeiket, így még
visszadobni is tilos. Ugyanakkor
ésszerű-e:
szintén
Nagy-Britanniában, ahol kitűnően szaporodik a betelepített süllő, a horgászok kimon-,
dottan tiltakoznak e m i n d e a képpen fenséges és királyi hal
jelenléte ellen, mondván, fogyasztja az ő féltett bodorkáikat? Ezt bizony már nehéz
megmagyarázni, itt lép be az
irracionalitás, amelyre nálunk
fs van példa elég.
A
Balatonon
például,
ahoryian az a n g o l n a korább a n szinte teljesen kipusztította a sügért - és sokan
nosztalgikusán idézték föl
azokat az időket, mikor sügér nélkül elképzelhetetlen
volt a Balaton - , az angolnatelepítés leállításával ismét
kezd növekedeni a sügérállomány. Az e r e d m é n y : a m ó lókon itt is, ott is „száradni"

magyarok,

partra kihajított sügértetemeket találni.
Más. Amerikában, a feketesügérezésen
túlmenően
a
naphalazás is szinte külön
sportnak számít, egész családok, társaságok keresik föl a
vizeket, és naphalazik mindenki, unokától nagypapáig
(ott „crappie"-nek mondják a
naphalat, három-négyféle is
akad belőle), nálunk-viszont
közutálatnak örvend ez azélőléjiy. Pedig gyerekek gyakorlati
horgászoktatásában n a g y szerepet kaphatna - Molnár Emese, nemzetközileg is ismert
szegedi horgászversenyző élete legelső hala is naphal volt. S
hogy a c o m p ó t miért csak szóban szeretjük, miért n e m telepítjük - ellentétben a németekkel, akik szintén imádják, és telepítik is? Ez a világ
nagy - s valószínűleg örök - ,
megfejthetetlen talányai közé
tartozik.

9 SZEMKÖZT

A páratlan esemény a múlt héten vette kezdetét. A hatalmas márványszobrot desztillált
vízzel, cellulózkásával és agyaggal tisztítják
meg a megsárgult gipsztől és méhviasztól.
- Az eljárás nem nevezhető restaurációnak,
inkább afféle állapotmegóvás. Dávid jövőre
lesz ötszáz éves, és erre a jeles születésnapra
illő jól kinéznie - nyilatkozta Antonio Paolucci,
Toscana tartomány művészeti főellenőre.
A megtisztítás terve a múlt év folyamán nagy
vihart kavart, restaurátorok és művészettörténészek estek egymásnak, hogy eldöntsék, mi
a legmegfelelőbb eljárás a szobor kezelésére. A
vita eredményeként végül n e m kevesebb mint
216 tanulmány látott napvilágot, amelyek
mind a Dávid-szobor felszíni kezelésére tettek
javaslatot. A felmerült száraz és nedves eljárási
technikák közti döntés során alapvető szempont volt, hogy a tisztítás ne károsítsa, ne
rongálja meg a márványszobor felszínét. Végül
Franca Falletti, a Galleria deli' Accademia - a
Michelangelo szoborgyűjteményének otthont
adó firenzei m ú z e u m - igazgatónője javaslata
alapján kezdődtek meg a munkálatok.
Falletti eljárása során rízspapírral borítják be
a szobor teljes felületét, ezt desztillát vízzel
nedvesítik be, s ezután kerül rá az agyagból és
cellulózból álló „pakolás", amit 15 percig a
szobron hagynak. A massza magába szívja a
szennyeződéseket, miközben a papír nem engedi, hogy a tisztított vízen kívül egyéb anyag
érintkezzen a márványfelülettel. - Ez az eljárás
olyan gyöngéd, hogy nem tenne kárt még egy
baba bőrében sem - nyilatkozta Franca Falletti,

Stílusváltás a Fideszben
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban Rákos Tibort, a Fidesz-MPSZ szegedi
szervezetének elnökét faggatta Dicső Anikó és
Oláh Zoltán a párt megújulási törekvéseiről.
A közelmúltban Mórahalmon járt Orbán Viktor
Fidesz-elnök kritikával illette a párt szegedi
csoportját. Rákos Tibor, a városi pártszervezet
vezetője szerint Orbán úgy fogalmazott, hogy
Szeged a korábbi támogatásokból komoly lehetőségeket kapott tervei megvalóstásához,
ehhez képest az országgyűlési választások
eredménye nem tükrözte a befektetett energiát
és az ide juttatott forrásokat. - Elkezdtünk
felépíteni egy előremutató jövőképet, stratégiát dolgoztunk ki az általunk kitűzött cél
érdekében, vagyis hogy a 2006-os országgyűlési választáson minél jobban szerepeljünk vázolta az előző választáskor elszenvedett kudarcból kivezető utat Rákos Tibor. Hozzátette:
Orbán Viktor is jelezte, hogy jelentős változásokat és hatékonyságnövelést vár tőlünk.
Arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy Bartha
László „hadat üzent" a mostani pártvezetésnek, Rákos Tibor elmondta, szomorúan vette
tudomásul a korábbi szegedi Fidesz-elnök kijelentését, miszerint semmilyen kapcsolata

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS
P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

nincs a városi szervezettel. - Csapatjátékban
gondolkodom. Mindenkinek van lehetősége
szerepelni és munkát vállalni. Folyamatos kihívásokkal kell szembenéznünk, aki megfelel
és képes felvenni a ritmust, az tovább dolgozik,
a többiek kirostálódnak. Bartha László igyekszik a szakmapolitika felé fordulni, és ehhez
m i n d e n lehetősége megvan. Részemről biztosan nem érezhetett támadást, hiszen minden
közös döntést igénylő ügyben szót kaphat, az
elnökségi üléseinken mint országgyűlési képviselő tanácskozási joggal részt vehet, más
kérdés, hogy milyen gyakran jár el - hangoztatta Rákos Tibor.
A szegedi Fidesz-elnök szerint politikai stílusváltásra, ehhez pedig új emberekre van
szükség. Úgy véli azonban, azoknak is meg kell
adni a lehetőséget, akik korábban n e m értek el
megfelelő eredményt.
A megújulás jeleként folyamatosan alakulnak
a tagozatok a Fideszben, s a m á j u s vége óta
hetven-nyolcvan fővel bővült ezek létszáma.
Rákos Tibor kifejtette véleményét a Szegedi Civil Szövetség Egyesület elnökének,
Ádám Attilának a kijelentésével kapcsolatban, miszerint a szervezet egyik célja, hogy
provokálja a szegedi közéletet. - Ez elég sarkos megközelítés, d e jogos felvetésnek tartom, derüljön ki például az, hogy a polgármester illetményéről zárt ülésen hozták-e
meg a döntést vagy sem - m o n d t a a szegedi
Fidesz elnöke.
H. SZ.

„Angyalkák" a radarernyőn
MUNKATÁRSUNKTÓL

A repülőgépek összeütközésének megelőzése szinte kizárólag a légiirányítókon múlik.
A legveszélyesebb gócok maguk a repülőterek, hiszen az
összeütközések és a balesethez közeli helyzetek kilencven
százaléka fel- és leszálláskor,
illetve akkor következik be,
amikor a gépek leszállási en-

gedélyre várva a reptér felett
köröznek. A radarernyőre
özönlő információáradat értékelése magas szintű ismereteket követel a légiforgalmi
irányítóktól. De semmiféle
szellemi vagy technikai ismeret nem pótolhatja a személyes gyakorlat és tapasztalat
útján megszerezhető jártasságot.

Mik azok az „angyalkák"?
Felbukkanak-e a radarernyőkön azonosítatlan repülő objektumok? Az izgalmas kérdésekre a Telin Televízióban
vasárnap este 7 órakor jelentkező Negyedik Dimenzió cím ű magazinműsor vendégei,
a Ferihegyi repülőtér tapasztalt munkatársai adnak választ.

PROGRAM

PONT
színház

SZEGED
MASZK Színház (Hajnóczy u. 12.1
Holnap este 7 óra: Ultrahang
Fesztivál.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap, du. td 4,
háromnejyed 6 és este 8 óra:
Amerikai Pite Az esküvő. Színes,
m. b. amerikai film.
BEIVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap, (tu. negyed 5 és este
fél 8 óra: Apokalipszis most. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. negyed 7 óra: A
Szent Lőrinc folyó lazacai. Színes
magyarfilm,-du. 4 és este fél 9 óra:
A Magdolna nővérek. Színes angol
film.
GRAND CAFÉ
Holnap du. 5 óra: Hogy szeretsz?,
este 7 óra: Szép napú. Színes
magyar film; este 9 óra: Femme
fatüJe. Színes
írancia-amenkai-spanyol film.
PLAZA CINF.MA CITY
SziTHÜxki, ma és holnap: 11.30,
13.15 óra. Terminátor .3, ma és
holnap: 15.15, 17.45, 20 és ma
22.15 órakor is. A KarilHenger
kalózai, ma és holnap: 11.15, 14,
16.45,19.30 és ma 22.15 órakot is.
Mindentó, ma és holnap: 11.30,
13.30, 15.45, 18, 20.IS és ma 22.30
órakor is. Doktor Szöszi 2. ma és
holnap: 11.45, 13.45, 15.30, 17.30,
19.45 óra. Tbmb Riiler 2, ma és
holnap: 12.30, 15, 17.15, 19.30 és
ma 22 órakor is. Oviapu, ma és
holnap: 12.15, 14.45,17, 19.15 óra.
Amerikai Pite 3, ma és holnap: 12,
14, 16, 18, 20 és ma 22 órakor is.
Segítség, hal lettem, ma és holnap:
11, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30 óra.
Rettegés háza, ma és holnap: 14.15,
16.15, 20.30 és ma 22.30 órakor is.
Malacka, a hős, ma és holnap: 11,

12.45 óra. Miről álmodik a lány, ma
és holnap: 18.15 óra. Az igazság
óráid, ma és holnap: 20.15 és ma
22.30 órakor is.

A JATE-ldubban ma este 10 órakor.
Mi-csoda-buli. A nagyteremben Dj.
Alma és Dj. fcgpn, a kisteremben IX.
Alacsony és Dj. Immyboy.

VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6 és
este 8 óra: Oviapu. Színes, m. b.
amerikai film.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.1
megnyílt
Szoit-Györgyi Albert, a szegedi
Nobel-díjas tudós életéről,
munkásságáról a kiállítás.
Megtekinthető 2004. február 29-éig,
naponta 10-tól 18 óráig, hétfőn
szünnap.

MAKÓ
Ma és holnap, du. 6 éra: Szindhid Hét tenger legendája. Színes, m. b.
amerikai film.
SZENTES
Ma és holnap, du. fél 6 óra: Hajó a
vége. Színes amerikai-német film,este 8 óra: Azonosság. Színes
amerikai horror.
FÖLDEÁK
Ma este 7 óra: Böksái lesz a
koptmid. Színes amerikai film.
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Hulk. Színes; m. b.
amerikai film.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: Jahnny English.
Színes, m, b. angol film.
SÁNDORFALVA
Ma és holnap du. 6 óra: Halálosabb
iramban. Színes amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Hulk. Színes, m.
b. amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: A Nap könnyei.
Színes amerikai film.

A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve:
Böszönnényi Gyula: Gergő és az
álomfogók; valamint Nagy utazók,
híres utazások - régi útleírások a
Somogyi-könyvtár gyűjteményében
címmel a kiállítás. Megtekinthető
hétfőtől péntekig 10-tól 19,
szombaton 10-tól 16 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey a 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfótól péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.
A Novntel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Banyai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása.

Megtekinthető szeptember 30-áig az
étterem teljes nyitvatartási ideje
alatt: reggel 6-tól 24 óráig

KÖZÉLET

A Kuss Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafika és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig hétfő kivételével, naponta 10tól 18 óráig

KONCERT

SZENTES
A Koszta József Múzeumban
(Széchenyi üget 1 1 megnyílt
keleti eredetű népek hagyatéka
Szenu m és környékén, mely
megtekinthető 2004 év vegéig
valamint Koszta [ózsef kortársai a
szolnoki művésztelcpen című
kiállítás, az utóbbi november 23-áig
hétfő kivételével 13-tól 17 óráig
tekinthető meg.

SZEGED
A Móni Ferenc Múzeum
II. emeleti
Kincskeresó kuckójában ma de. 10
árakor matiné:
Három a tánc. Képzőművészeti
foglalkozás Ruszné Rácz Ildikó
vezetésévei.
SZEGED
A dómban ma este fél 8 órakor:
Égj,földiharmóniák címmel
koncert. Égetó Mária (organal,
St. Martin (szaxofon!.

»

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

H

I

R

D

E

T

É

S

13

»

Svédasztalos
büfé ebéd

VOLVO S401 i CLASSIC

4990000

/

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)

m i n d e n v a s á r n a p 12.00— 15.00-ig.

• ELEKTRONKUSAN VEZÉRELT LÉGKONDICIONÁLÓ (ÍCQ AKTÍV UTASTÉRSZŰRŐVEL
• RIASZTÓBERENDEZÉS ZÁRRETESZELESSEL
• .VISBY" BÖR/SZÖVET KÁRPTT
• ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK HÁTUL
-BÖRKORMÁNY
•BOR KÉZFÉKKAR
• KRÓMKERÉTES MŰSZEREK

1 1 P O

C
R ó k u s i krt
T E S C O

A FORRÁS HOTEL ÉTTERMÉBEN

539000.

Nyitra ti.

Tel.: 0 6 - 6 2 / 5 4 1 - 2 7 0

F t / f ő ,

a gyerekek 6 é v e s korig a

(Részben magyar) í'szi ruhák

Asztalfoglalás a 430-130 telefonszámon.

széles választékban kaphatók!

Őszi medenceakció
a Károlyi Kertben
• Úszómedencék
gyártása, komplett
kivitelezése akár
2 hét alatt.

1741
Csak egy
és Ön
100

hívás,

máris
Ft-tal

támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
invite!
^íítvl

^ ^ T a p p a i K S

FERFIFARMER

1700 Ft-tól

NOI FARMER

1100 Ft-tól

TÖBB FAZONBAN KAPHATÓ!

1390 Ft-tól

GYERMEKFARMER

TÖBB FAZONBAN KAPHATÓ!
MINDEN VÁSÁRLÓ AJÁNDÉKOT

KAP!

NYITVA TARTÁS: h . - p . : 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , s z o . : 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 , v a s . : z á r v a
ruha • cipó • lakástextil • játék • ajándék • ruha • cipó" • lakástextil • játék • ajándék

• Medencefedések,
szaunák, masszázs-

ELÖNYÖK HOSSZÚ SORA

AJÁNDÉK EXTRA FELSZERELÉS MINDEN S40 ÉS V40
MODELLHEZ. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBE WWW.VOLVOCARS.MU
L > V
.1
•'
s* . , MWVí- ¡ifftti
wuwff, NwvefwrtL wjoccrtDCK a nőm uóhíjú tűit izuszm/aú.
M ET CAR 2000 KFT.
6728 SZEGED. ALGYŐI ÚT 147.
TEL/FAX: 62/ 425 481
E-MAIL: METCARSMAILTISZANET.HU

VOLVO
far life

5600 BÉKÉSCSABA. SZABOLCS U 38
TEL/FAX: 66/ 323 394
E-MAIL: METCARSeEKESNET.HU

medencék
kedvező áron.

T r

Szeged, Dorozsmai út 26.
Tel.: 62/458-619
Hódmezővásárhely, Szegedi út
Tel.: 62/239-155

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Hirdetési piacon világelső
médiavállalat

szegedi irodájába keres 1 fő
médiamenedzser
területi

-

referenst

Csongrád megye területéről.
Feltételek:
• vidám természet

E R E M

• kiváló kommunikációs képesség
nagy teherbírás, bátorság
Amit

39

'

é 299 F W

• multinacionális vállalat által nyújtott biztos egzisztenciális háttér
• munkavégzéshez szükséges
eszközök
•> gyors karrierlehetőség
színvonalas képzések.
Várjuk vidám,
dinamikus csoportunkba.
Kézzel irt önéletrajzát az alábbi
címre várjuk:

^

AjánkaHét

Gyümölcsleves 99 Ft
Milánói makaróni 199 Ft
Rántott sajt299

kínálunk:

Ft

F i g y e l e m ! 1 . 0 0 0 m ' - r e bővült
üzletben
1 0 - 1 5 % KEDVEZMÉNNYEL
várjuk kedves vásárlóinkat
Orosházán a
ROMÁN

BÚTOR-

KERESKEDELEMNÉL
Oroshaza, Lehel u. 26.
( 4 7 - e s ut)
ahová óriási választékban érkeztek
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL

220-370 ezer forinttal többért számítjuk be használt, akár üzemkép-

stíl- és stíl jeHegü tölgy- és cse-

telen gépkocsiját a piocí értékénél! Ho most vásárol Opel Agila 1.2 Club

resznyefából készült rusztik

modellt elektromos csomaggal, kiemelkedően kedvező feltételekkel

ebédlő-, hálógarnitúrák,

ülhet át használt autójából az újba! Finanszírozó: GMAC Hungary.

szekrénysorok, bőr ülőgarnitúrák

További részletek márkakereskedésünkben!

és más kiegészítő bútorok.
' A z akció szeptember 30-ig tart!

Ajánlatunk a krizirí rreirig érvénye,. Max. fogy. (város/út/vegyes): 7,8/5,5/6,3
1/100 km, COj kibocsátás: 151 g/km {Agila !.2 benzinmotor, kézivói tó)

felefon: 68/413-319, 30/9660-384
Nyitva: b - p 9 - 1 8 , szo.: 9-13-ig. .
Hitellehetőség, házhoz szatktas
megoldható!
Viszonteladók jelentkezését is várjuk!

OPEL. CREDIT
Az Ön

Opel Rupesky

6726 Szeged, Fő lasor 16-20.
A borítékra kérjük ráírni: ..Területi
referens'. A pályázatok beérkezésének határideje: 2003. 09. 30.

Hiíföfáttk Ó-Béniig
S:onbat: 11-15 orag

6728 Szeged, Fonógyári u. 2-4.
Tel.: (62) 558-400. Fox: (62) 558-401
opekgrupesky.hu, vYww.rupesky.hu

SOFA rendszer

A legmegbízhatóbb
üzlettársam...

Az akció 2003. október 3-ig 50% előleggel,
október 15-ig 70% előleggel,
alapmázolt és lazúr
termékekre
+ belső ajtókra
érvényes.

...és új családtagunk
is egyben.
Megérkezett

a z

új

Daewoo

Nubira:

legújabb

modellünk

minden

eddiginél

magasabb

felszereltséggel,
motorral,

akár

1 2 2 LE-s

egyedülálló

forma-

világgal,

kategóriájának leg-

tágasabb

belső

garanciával,
akár

már

Részletekért

terével,

a z Ö n é

Minden
bejárati ajtóra

3 é v

3 149 000

most

Opel-portnere:

KISOKOS,

Ft-tól

Akár 33% kedvezmény is elérhető!

lehet!

érdeklődjön

már-

kakereskedésünkben!
WWW.rtiff.tlU

wwwíwíífflffíff.tw,

- Homlokzati nyílászárók
- Bejárati a j t ó k

Rupesky Autóház
VJL>

6 7 2 8 Szeged, Fonógyári út 2 - 4 .

:

DAEWOO

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

- Belsó a j t ó k

-25%

- Hella-Sofa

-20%

Ha homlokzati
-t- b e j á r a t i ajtók

gondolná.

H a H e l l a - S o f á t is v á s á r o l

HÁZÉPÍTŐK
BOLTJA

-30%

Ha homlokzati
+ bejárati + belső ajtók

Daewoo. Nagyszerűbb, mint

-25%

-25%

Szeged,
B u d a p e s t i út 8.

-33%
-25%

T.: 6 2 / 5 4 2 - 9 5 6
www.deleptek.hu
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Albérletet keres
Albérletet kínál
Állást k e r e s
Állást kínál
Autó
Apró-cseprő
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Elveszett
Építési telek
Építőanyag
Földterület
Garázs
Gazdit k e r e s
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Gépjárművezető-képzés
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a M A U S Kft.
rökbe:

•SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség,
önálló munkavégzés. Ajánlat:
hosszú távú munkavégzés.

• KONYHAI
KISEGÍTŐ
• FELSZOLGÁLÓ

Elvárás: szakirányú végzettség,
jó kommunikációs készség, fiatalos, megnyerő természet.

• RAKTÁROSÁRUÁTVEVŐ
Előny: élelmiszer-kereskedelmi
gyakorlat, áruismerct. Ajánlatunk:
hosszú távú munkalehetőség.

19 H a s z o n á l l a t
20 H a s z o n j á r m ű
21 Kert

• RAKTÁROSÁ RU-ÖSSZEKÉSZÍTŐ
Élelmiszer-kereskedelmi gyakorlat előnyt jelent!

Kisállat
Könyv
Közlemény
Magánház

• SZÁMLÁZÓ
Elvárás: számítógépes ismeret.
Előny: bizonylatkezelésben szerzett jártasság.
Szegedi lakhely előnyt jelent.

Mezőgazdasági szolgáltatás

PÁLYAKEZDŐK

Munkaeszköz
Növény
Oktatást vállal
Oktatót k e r e s
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Számítástechnika
Szolgáltatás
Rendezvény
Tanfolyam
Tanya
Társközvetítés
Téglaépítésü lakás
Um Ü z l e t h e l y i s é g
J Vállalkozás

is

VÁRJUK!

MAUS Kft. 6725 Szeged,
Kálvária sgt 87.
Sándorfalva Nagyközség
P o l g á r m e s t e r i Hivatala
érettségivel r e n d e l k e z ő
m u n k a t á r s a t keres

KÖZTERÜLETFELÜGYELŐI
állásra.

Albérletet keres

Albérletet kínál

• B E L V Á R O S I , háromszobás társasházi lakás kiadó
06-20/994-2918.
Szeged.
(25292873)
• SZEGED, Kemes utcai, II.
emeleti, 2 szoba, hallos,
bútorozott panellakás hos,
szú távra kiadó. 30.000 FI +
rezsi + kaució. Érd.: 06-20/
415-51-06. (25292463)
• S Z E G E D E N , Rigó utcában Belvároshoz közeli, II
emeleli, új, üres, 3 szobás
lakás hosszú távra, garáz;
zsal kiadó. 06-30/3307-465.
(25089904)
• SZEGEDI, Belvároshoz és
egyetemhez
közeli,
egyszobás, földszinti, felújított.
bútorozott téglalakás kiadó.
06-70/509-6151. (25292882)
• SZENTHÁROMSÁG utcában egyetemhez, töiskolához közeli. 75 nm-es, főbérlő nélküli, felújított, berendezett lakás 4 diákfiúnak
október 1-től kiadó 15.000
Ft/hó/tő + rezsi, egy hónap
kauciót
előre
06-30-9383-619 (Szeged). (25292767)

• E N E R G E T I K U S állást változtatna Érd.: 20/945-4580
(24888023)
4

JEtJiNTKEZÉSÉT

A jelentkezés
feltételei:
Rövid, fényképes szakmai
önéletrajzát az alábbi címre
szíveskedjenek elküldeni:

• S Z E G E D E N keresek kétszobás, önálló összkomfortot kutyával, 40.000 + rezsiért 62/429-132. (25089976)
2

£

Elvárás: önálló munkavégzés,
konyhai gyakorlat.

18 H a g y a t é k
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NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L :

Állást kínál

Hlőrryben részesülnek
a közterület-felügyelőt
?
vizsgával
rendelkezők.
Bérezés: a köztisztviselőkre 7
vonatkozó törvény szerint.
Érdeklődni lehet a jegyzőnél
a 62/572-966-os
telefonszámon.
• A MEDIKÉMIA Rt. felvételt hirdet késztermékraktáros munkakör betöltésére
Felvételi
követelmények:
érettségi,
targoncavezetői
jogosítvány, legalább egyéves raktáros! munkakörben
eltöltöli gyakorlat, leihasználói szintű számítógépes
ismeret
Jelentkezésekel
szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok fénymásolatával
és a , fizetési igény megjelölésével a következő cimre
kérjük küldeni 2003. október
10-ig:
MEDIKÉMIA
Rt.
6701. Szeged. PE: 506
(25292511)
• B Ú T O R I P A R I kft felvesz
asztalost é s bútorösszeállításra asztalosipari betanított
munkást. Lehet kezelő is. Algyő, Korsó u. 3., 6-15 óráig. 30/219-2957 és 30/9432847. (25292112)
• GÉPJÁRMÜTECHNIKUST
felveszünk autóalkatrész üzletbe. Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
október 4-én, szombaton
10-kor a
Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged).
(25292818)
• N A P P A L I tagozatos, délelőtti munkarendben dolgozni tudó, fiú diákok jelentkezését várjuk Szegeden,
teljesítménybéres
munkára,
30/259-58-08.
(25292777)

Állást kínál

Részvénytársaságunk szegedi munkahelyre

GÉPKEZELŐKET

keres

3 műszakos munkarendbe, korszerű,
számítógép által vezérelt gépparkjára.
-

min. szakmunkasvégzettsóggei rendelkezik
számítógépes alapismeretekkel bír
kepes a pontos, precíz munkavégzésre
vállalja a folyamatos mankavndet

- hosszé távé, biztos munkalehetőséget keres
i> nir niinlrénn« i/iuaiialmAt Kivfne mnnboltaiuat kínálunb
»e«»cnyKepcs juveueimtn, d u i o s iiiui»K«int;iyei kiikhuiik.
Jelentkezni lehet 2003. október 3-ig a 62/553-278
telefonszámon, 9-15 éra között.

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
felvesz.
S7.eged-Rfts7.ke munkaterületre

betanított kéményseprőnek
- katonaviselt, 45 év alatti

férfi munkavállalót.
Érdeklődni 485-077 telefonon,
vagy a Moszkvai krt. 27. sz. alatt
személyesen lehet munkaidőben.

(üzenetrögzítő

is)

• C I P Ő F E L S Ő R É S Z tűzőt
keresünk.
62-405-674
(Szeged). (25291889)
• DÉL M A G Y A R O R S Z Á G
vezető webdesign vállalata
designer munkakörbe kollégát keres. A sikeres pályázó
Photoshop és Flash használatában komoly lapasztalatokkal rendelkezzen. E lőnyt jeleni egyéb internettechnológiák ismerete, angol
vagy német nyelvtudás. Bővebb információ: www.nexum.hu. (25292678)
M GYAKORLOTT magántanárt keresek általános iskolás 4 osztályos mellé, heti
2-3 órában, hétköznap délutánonként, szombaton délelőttönként. Feladatok: tanítás, felügyelet, házi feladatok elkészítéséhez segítségnyújtás.
Magas
díjazás.
Szeged, 62/569-001 (munkaidőben). (25292291)
M K E R E S E T É T kiegészítheti
otthon végezhető, könnyű,
adminisztrációs
munkával.
Válaszborítékért - postafordultával - ingyen tájékoztatót küldök P.M. 6600
Szentes.
Hétvezér
17.
(25292558)
H KERESKEDELEMBEN
jártas, felsőfokú végzettségű, fiatal, szorgalmas, önálló
munkatársai keresünk kereskedelmi ügyintéző munkakörbe.
Pályázatokai
•Nyelvtudás
előny
025292040" jeligére a Sajtóházba kérjük. (25292040)
M KIEMELT BÉREZÉSSEL
megbízható, liatal LAKATOS O K A T keres szegedi kft.
06-30-349-5526. (25291961)
M K É P Z E T T , vagy képzést
vállaló munkatársakat keresünk
pénzügyi
területre.
Érd.: 20/9821-097. (25292586)
M NAGY vendégköré, belvárosi szépségszalon fodrászt
keres
alkalmazotti
munkaviszonyba.
30/3702248, Szeged. (25191829)
M N E H É Z G É P K E Z E L Ö T EO,
Poclain, P U M 500-ra B kategóriás jogosítvánnyal felveszünk. Lakás megoldható
Érd.:
62/555-680,
8-16
óráig. Szeged. (25292791)
M PROGRAMOZÓ és rendszergazda munkakörbe (elsőfokú végzettséggel fiatal,
agilis munkatársat keresünk
dinamikusan fejlődő műszaki
kereskedelmi
cégünkhöz.
Pályázatokat
'Gyakorlat
előny 025292044" jeligére a
Sajtóházba kérjük. (25292044)
M S Z E G E D H E Z közeli virágkertészetbe 30-40 év közötti férfit keresek. 06-30456-8459,
Tiszasziget.
(25292753)
• S Z E G E D I sörözőbe pultoshölgyet felveszek. 06-20/
9-71-61-17. (25292762)
M T Í Z É V E S múlttal rendelkező,
női
finomkonfekció
gyártással é s forgalmazással foglalkozó cég egy fő
kereskedelmi vezetői keres.
Feladata: előrendelések lebonyolítása, értékesítők koordinálása, szerződések elkészítése. piackutatás, piacelemzés, kapcsolattartás a
vevőkkel. Elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség,
kereskedelmi
tapasztalat,
jogosítvány,
felhasználói
szintű számítógépes ismeretek. Önéletrajzot az alábbi
címre kérjük: Szeged Boleró
Kft., 6724 Szeged, Makkoserdő SOf 20. (25292788)
M É P Í T Ő I P A R I kit. segédmunkásokat alkalmaz. J e lentkezés munkanapokon 716 óra között. Szeged, ösz
u. 43 szám. (25191025)
M É R E T T S É G I Z E T T fiatalt
segédlaboránsi munkakörbe
felveszünk. Érdeklődni: Dr.
Hódi Klára egyetemi docens.
SZTE
Gyógyszertechnológiai Intézet, Szeged. Eötvös u, 6., délelőtti
órákban (25292396)

M A U T Ó Á T Í R A T Á S leggyorsabban. biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62^125-043.
(25291943)
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SUZUKI MARUTI

2 2

§62/541-770

M F I A T B r a v a 1.2 27 000
km-rel, téli gumival, megkímélten 1.65 M Ft-ért eladó.
62/437-665, 06-30/20-77105, Szeged. (25191254)
M FORD Mondeo árkedvezménnyel eladó. 06-30/3025085. Szeged. (25292877)
M N I S S A N Suny 1.4SLX újszerű állapotban, sérülésmentesen, kevés km-rel eladó. 62/283-197, Szatymaz.
(25291910)
M O P E L Agila Comfort 1.2,
16V, Ecotec, 2000. júliusi.
29.000 km-rel, sérülésmentesen, igényesnek
eladó.
Hitelre is! 06-30/4-888-462.
(25292781)
M O P E L Astra C a r a v a n
1.7D, 1993-as, friss műszakival. vonóhoroggal, megkimélten eladó. 06-30/5151391. (25292158)
M O P E L Astra Classic 1.4es, metál színű, 1999. júniusi. első tulajdonostól, megkímélt, kiváló állapotban eladó. Irányár: 1,6 millió Ft.
Érdeklődni:
30/561^1299.
(25292899)
M R E N A U L T Clio II. 1 2i,
ötajtós, 1998. év végi. újszeré állapotban eladó. Hitelre is! 63/316-543. 06-30/
856-1660. (25292856)
M S U Z U K I Swift 1 0GL
2000. decemberi, ötajtós,
25.000 km-rel, gyönyöré állapotban eladó. Hitelre is!
63/316-543.
06-30/8561660. (25292834)
M V W P O L O 1.0. 3 ajtós,
1984-es személygépkocsi,
megkímélt
állapotban,
2
éves műszakival eladó. Tel.:
62/325-609
Szeged.
(25292828)

E E S S S ^ H
M B I L L E R B E C K ágyneműgarnitúra új állapotban, valamint 3x4 m-es szőnyeg
(éláron eladó Szeged, Török u. 11/B, I/3. Tóth.
(25292722)

\Konyh a bútor
Hí
Stúdió

M 3 D B fenyő koszorúnak
eladó.
Érd:
63/471-867.
(25292773)
Elveszett

M HONVÉD tér-Maros utcai
papírbolt között elvesztettem
S I E M E N S C55-ŐS teleionomat
szeptember
24-én.
Hívjon:
06-30/570-26-98
(Szeged)! (25292763)
11

Építési telek

• K E R E S Ü N K Szegeden,
forgalmas főútvonalon kb.
800 nm-es áruház építésére
alkalmas telket. Tel.: 20-9577-358. (25292917)
M Ú J S Z E G E D központi részén 467 nm-es saroktelek
30%-os beépítési lehetőséggel. csendes környezetben,
építési
engedéllyel
eladó. Ár: 11,9 M Ft. "Kétszintes 025292929" jeligére
a Sajtóházba. (25292929)
• Ú J S Z E G E D MAROSTŐI,
670 nm-es építési telek eladó. 62/319-950, 06-20994-4799. (25292746)
M Ú J S Z E G E D E N , a Marostői városrészen vásárolnék
társasház építésre alkalmas
lelket. Tel.: 70/3121-914.
(25191515)
1 2

Építőanyag

L.t-JI^JlfM

ROZSDAMENTES

ÉS

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KORACÉLOK, FfTTlNGEK, GAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAYN.U.29.

Tel.:62/541-772
TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
l

Egészségügy
M A L L E R G I Á R A , asztmára
van megoldás: 62-421-274
(Szeged). (24887869)
M S Z E G E D I házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. Érd.: 20/541-79-99.
(25292675)

M BENZINÜZEMÚ ARO
személygépkocsi eladó. Telefon: 62/236-374 (25291990)

Huntsravtm
MINDSZENTEM:

M X R E N T Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
wwwxrentauto.hu,
06-301
445-6000. '(24968287)

otszkoot és wçycsàwcslKflcs
6430 Mindszent,
Szabadság lét 9.

1 5

Gazdit keres

M A S Z A B A D K A I út elején,
a Fodor József Iskolánál talált, 4-5 éves, lajtatiszta
drótszőré német vizsla kan
kutyus befogadó gazdit keres a Tappancsnál
Érd.:
06-70/241-64-60. (25292952)
M FOGADJON örökbe a
Tappancstól kis vagy nagy
testű, szuka vagy kan, kölyök vagy felnőtt kutyust.
Mindegyik hű társa lesz, sok
örömet és boldogságot adnak. Érd.: 70/380-22-86.
(25292954)
M NAGYON szép kiskutyáknak keresünk állatszerető
gazdákat. 63/316-131 (este), 30/505-4131 (25292280)
M S T E F Á N I Á N talált barna,
4-5 éves palotapincsi szuka
kutyus. Mellső lábain fehér
"zoknival". Szobatiszta, kedves,
barátságos.
Eredeti
vagy befogadó gazdi jelentkezését várjuk: 06-70/24164-60. (25292955)

1 6 Gépjárművezető-képzés
M ATI CSÁSZÁRNÉ Bt E U konform árufuvarozó vállalkozó, EU-konform buszos
vállalkozó, nehézgép, kön)
nyűgép,
targonca,
ADR,
TIR,
belföldi
buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezelö, taxi vállalkozó é s undortkeltő-szaktanfolyamokat
indít. OKÉV tsz. 06-005602, Szeged, Berlini krt. 16.
Tel.: 62—422-240, 06-209431-444. (24988933)
1 7

Gép, szerszám

H H Ó E K E vásár! Három
típusban, traktorra előrehátra szerelhetően 06-70/
311-95-38 (24989279)

18

a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep

Információ:
06-20-414-61-71
M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. S T U X I T E L E P 62471-882, 06-20/3345-171,
Szeged (25089710)

§

M M Ó R A H A L M O N étkezöbútor barna, jó állapotban
eladó
Tel:
62/281-327.
(25090412)

M S Z E G E D E N , a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor, utcában
14-15,7
nm-es, udvari garázsok eladók,
1,4-1,6 M Ft-ért,
555-821,
70/3121-914
(25191522)

Földterület
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, városhoz közel 1.8
ha, 80 AK értékű szántó eladó
06-20/464-42-50.
(25292071)

EElCBSJm
• J U H (7 anya, 1 kos) eladó. 70/508-3848. (25291940)
M PÓNILÓ áron alul eladó.
Székkutas,
30/608-51-95.
(25292114)
Haszonjármű
M HŰTŐS Ducato 3,5 éves
eladó, vagy munkalehetőség érdekel. Tel: 30/9856625 Csongrád. (25292688)
• W50L/SP IFA tehergépkocsi eladó
Érvényes műszakival és tachográffal. 621
295-199. (25292502)

Gépjárművezető-képzés

Kisállat

M MAKÓI keringögalambok
többféle színben, fiatalok,
öregek
egyaránt
eladók.
06-20/9771-549. (25292544)
M P U M I kiskutyák azonnal
elvihetők
kiváló
házőrző,
törzskönyvezett
szülőktől,
védőoltással. 8.000 Ft. 0630/9-431-316. (25292775)
M S Z Á L K Á S szőrű tacskó
kölykök törzskönyvvel eladók
63/453-171, 06-30/
850-2602. (25292690)
Könyv

2 3

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
K É S Z P É N Z É R T . Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (24888009)
H K É S Z P É N Z É R T VÁSÁRO
L Ü N K könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel : 62-423-325. (25292140)
Közlemény

2 4

M S Z E P T E M B E R 22-én elveszett Szegeden C S I B I K U Tl BT. bélyegzője. Használata érvénytelen! (25292867)
Magánház

2 5

M FÖLDEÁKON családi ház
eladó 06-20/5601-554, 0630/858-7355. (25090660)
M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Nyúl u. 7. ház eladó 06-20/
464-42-50. (25292065)
M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Csomorkány u. 64. ház
eladó.
06-20/464-42-50.
(26292070)
M S Z E G E D B A K T Ó I , idei
építésű, ötszobás, igényes,
két fürdőszobás garázsos
ház
parkosított
kerttel
38.500000
Ft-ért
eladó.
06-30/423-4304. (25292482)
M S Z E G E D E N családi házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012,
Domonkos.
(25191813)
M S Z E N T E S E N v a g y környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó. 0630-406-8012. (25089814)
M e z ő g a z d . szolg.

2 6

II. fokú, fémzárolt árpa, búza
csávázott és csávázatlan vetőmagok, valamint 34,4 %-os ammónium-nitrát, illetve 15:15:15
N:P:K műtrágya kis és nagy tételben, kedvező áron kapható.

DÉLI-FARM

KFT.,

Szeged-Kiskundorozsma, Kcltőshatárí
úl 6. (nagybani

piac

mellett).

Tel: 62/556-120, 556-130.

M R A K O D Ó L A P
1000x1200-as
méretben,
380 Ft/db áron eladó. 0670/311-9538. (25191722)

í

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

MOSZLOPOS
tuják,
gömbtuják, díszfák é s botanikai ritkaságok széles választéka. Egyes növények
akciós áron Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18.,
62-427-991
Nyitva
egész nap, vasárnap délig
(24988288)
• DÍSZFÁK, tuják, örökzöld cserjék termelői áron
Szeged, Aranka u. 31., du
15 órától, szombat, vasárnap egész nap 06-30/2593244 (24968413)
M D Í S Z N Ö V É N Y Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék
óriási választékban Szeged,
Algyői út 34., 06-20/4180356. (25191860)

EU-konform
Közúti közlekedési szaktanfolyamok szervezése
J ó ú t o n jár, ha h o z z á n k t a l á l ! K a p c s o l j o n rá!
Fuvaros és buszos VALLALKOZÓK részére

M T U J A , kék, zöld, arany,
gömbök, kúszók, fák, virágzók,
különleges
örökzöldek. Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-SzÖreg, Magyar u.
214.
Tel.:
62-405-812.
Bármikor! (24685495)
M ÖRÖKZÖLDEK, díszfák,
cserjék,
különlegességek
termelői áron. 06-30/9438145, Szeged. (24988407)
29

Oktatást vállal

M ANGOLTANAR vállal korrepetálást, felkészítést. 0630/9-031-775, 14 h után.
(25292371)
M ANGOLTANÁRNŐ diákok
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítését vállalja. 06-30/
856-27-72,
Szeged
(25292648)
M M A T E M A T I K A , fizika-,
analizisoktatás
középiskolásoknak,
főiskolásoknak,
06-20-364-18-05. Szeged
(25292701)
M MATEMATIKÁBÓL korrepetálási, érettségire, felvételire felkészítést vállalok
06-30/55-45-785, Szeged.
(25292859)
M R A J Z B Ó L , festésből, tervezésből, ábrázoló geometriából neves iparművészek
(elkészítést vállalnak iparképzömüvészeti, tanárképző, építész egyetemekre
Tel: 06-62-422-829, 0630/855-0958. (25292392)

30 Oktatót keres
M TÖRTÉNELEMBŐL, 3
osztályos gimnazista mellé
egyetemista
korrepetálót
keresek. 30/58-58-041, 30/
652-70-90,
Szeged.
(25292970)
31

Panellakás

M RÓKUSI krt.—i, 48 nm-es,
1,5 szobás, III. emeleti, hőmennyiségmérés,
vízórás
lakás ötszintes épületben
eladó 6.900.000 Ft-ért. 30/
420-9644, Szeged. (25292868)
• SZEGED, Gyöngyvirág
utcai, 61 nm-es, 3 külön
bejáratú szobás, VIII. emeleti panellakás eladó. Ár.
6,95 M Ft. Érd.: 62/472-712,
18 óra Után. (25292697)
M S Z I L L É R I sgt.-i, 72 nmes, igényes lakás 7 900.000
Ft-ért eladó. Szeged, 30/
287-21-36, 20/216-00-76.
(25292846)
3 2

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
« LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON
Nádñ. Kárász u. S. 06-201321-4483

E E E E S ^ B
M HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan kiszállással. 62-249-296, 62247-269, 30-375-5419, 70505-9040. (25191264)
M RÉGISÉGKERESKEDÉS
É R T É K B E C S L É S ; HAGYA
T É K F E L V Á S Á R L A S . Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (25089673)
34!

Számítástechnika

Számítógép helyszíni
javítása 0 - 1 4 óráig.
PiefcunMÜ» iiint.ti, igény wermo haunih,
U| JbtmnU.1 HV
Í ÁSRA HÁZHOZ RÉGIK

06-10/510-6439.

EE'EBBBüSH
M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24887787)
• MOBIL WC-KÖLCSÖNZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)
MDUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 06
3 0 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, S Z Á S Z P É T E R (24887792)
M F E L F Ú J Á S S A L és alumíniumtechnológiával
készült
kémények béléscsövezését
vállalom Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 0&-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (24887878)

Közlemény

- belföldi árufuvarozó VALLALK0Z0K 2003.09.30., 15.00
Járművezetői állásvállaláshoz GÉPKOCSIVEZETŐK részére
- belföldi árufuvarozó-autómentő í
-belföldi autóbusz-vezető
12003.10.20., 8.00
- nemzetközi árufuvarozó és autóbusz-vezető 2003.10.01., 15.00
Oktatási információk beszerezhetők:
Victoria Autósiskola Szeged, Kossuth L. sgt. 29., fszt. iroda
Józsa János tanfolyamvezetönél k„ sz., cs.: 8-12, személyesen
Telefon: 62-552-005-4. Rádiótelefon: 06-70/218-8642 bármikor
KEDVEZMÉNYEK, RÉSZLETFIZETÉS,
IGÉNY SZERINTI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK.

Kert

Q2EEB552B

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)

• R É G I , hatszögletű, vagy
négyzet
alakú
térburkoló
téglát keresek 06-30/3036100. Szeged. (25292634)

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
62/542-470

lUtkii gristles

• SZT. György téri, udvari
garázs eladó 1 500.000 Ftért. 30/478-8351, Szeged
(25292926)

M É R E T R E VÁGVA IS !

10

Garázs

• S Z E N T E S E N , Belvárosban dupla garázs (2 gépkocsinak) beépített padlástérrel egyben vagy egyenként
eladó
06-70/545-9988.
(25292509)

5 0 $

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

BOSCH
S I E M E N S
beépíthető
készülékek
akciója!

14

¡&0*

AUTÓSBOLT
Karosszériaés javitóeletnek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

Egyéb

21

M K E R T E S Z E T I bázis
Szentesen! Összkomfortos,
kertes házzal, termálfűtésű
fóliaházakkal. 6000 m ! területtel, egy helyen eladó.
Irányár: 35 millió Ft. 06-30/
9-281-501. (24989178)

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

- erkölcsi bizonyítvánnyal

- munkaterülethez közel lakó

62/567-835

Apróbörze

- saját kismotorral
- valamely szakmával rendelkező

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 27.
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A DÉMASZ Rt. Makói Üzemeltetésvezetősége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Földeákon távvezetéki munkák
miatt
• 2003. október 7 - n és 8-án, 8.00 érától 16.00 éréig a Sertéstelep.
Egyetértés Tsz központi műhely, Berényitanya, Gázfogadó, Egyetértés Tsz
szivattyú tr -állomások ellátási körzeteiben
• 2003. október 9-éo és 10-ée, Csanádpalotán 0.00 érától 16.00 éráig a
Pitvaros! úton a Kelemen major, a Sertéskombinát, a Szárító, az Alberti öntöző
és a Marosi Hangya tr -állomás ellátási körzeteiben, valamint a krematórium
és Nagylak Balatán tanyák ellátási körzeteiben áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértését készénjük.
025292736
C—AH:

•

SZOMBAT, 2003. S Z E P T E M B E R 27.
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Szolgáltatás

•7F5Ä
Ll
ÜZLETHÁZ

ELEMEK RAKTÁRRÓL

¿tói

SZEGED, BAKAY N. U.29.

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

• SZÁRAZ? Zsíros? Korpás? Hullik a haja? Esetleg
kopaszodik? Hívjon, segítek!
Havonta egyszer, Szegeden
mikrokamerás hajvizsgálat,
hajgyógyászat Most október 11-12-én. Jere Gizella
fodrászmester, hajgyógyász.
Bejelentkezni: 06-20/4838859 telefonszámon kérem.
(25292083)

ALATT
K O M P L E T T 0 7ftn.ft
SZERSZAMIGENY:
LAUu.a
CSÖVEK, IDOMOK CSAK A

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK"! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.

M I X E R -

(24989347)

TANFOLYAM

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés, üvegcsiszolás, homokfúvás, tükör eladás kedvező áron a Komfort
Szövetkezettől
Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 62425-240. (24988314)

Indul
a BOLS MIXER
AKADÉMIÁN
Morafcslk Péter
és neves mixerek
oktatásával.

A U T Ó B U S Z
Bel- és külföldre személyszállítást vállalunk 54 főig,
kiváló esztétikai és műszaki
állapotban lévő autóbuszokkal.
Telefon: 62/457-991.

A legjobbaknak

•

álláslehetőség.

t

M

m

p

j

&
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CSANÁDI LÁSZLÓ

Téglaépítésű lakás
• BELVÁROSI, IV emeleti,
felújított, háromszobás lakás
13.000.000-ért eladó. Szeged 30/418-58-74. (25292779)

M E M ÜZLETHÁZBAN
KAPHATÓK!

SZEGED, BAKAY N. U.29.
• FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142. 62/422-359, Szeged, Attila u. 17-19. e-mail:
co-repeta@f reemai I. hu
(25191871)
• KISOSZ október elején
vendéglátó-, november elején
kereskedő-boltvezetői
tanfolyamot indít. Munkanélküliek, gyesen lévők támogatást igényelhetnek a
munkaügyi kirendeltségen.
30%
adókedvezmény!
Részletfizetés! Jelentkezni:
Szeged, Debreceni u. 24/b.
(62/485-610) OKÉV: 060013-02. (25090001)

• BALÁSTYA GAJGONYAI
tanya 3 fázissal, 5 kh.
földdel eladó. Műút, busz,
bolt 500 m-re. Tel.: 30/3230550. (25292692)

ZSINAGOGAERT

i

lommal! Társközvetltés minden korosztálynak. 06-30/
278-18-75. (24988397)

• HÉVÍZEN 90 nm-es, sorházi lakás kis kerttel, garázs
zsal, sürgősen eladó. Érd.:
06-20-961-01-27. (25292900)
• ÚJSZEGED, Fő fasor elején, új társasházban 129
nm-es, kiemelt szerkezetkész lakás 21,5 M Ft-ért
eladó. Ugyanitt mélygarázs
elektromos ajtóval 2,5 M Ftért eladó. Érd.: 06-309430-420. (25191289)

QLA - orgonaművész,

a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának docense

orgonahangversenye
a szegedi í j zsinagóga felújított és kibővített orgonáján
a zsinagóga rekonstrukciója javára

2003. szeptember 30-án, kedden, 19 órakor.
Küzrenmködik:
B I M Ó T A M Á S - a szegedi új zsinagóga kántora.

|

Kérjük térti látogatóinkat, kegy a zsinagógában kalapot
vagy sapkát viseljenek!

§

• TANYA eladó. Gyönyörű,
nagy fás 1 kat. h. föld bekerítve, Régi ház, 2 szoba,
konyha, kamra, szerszámos,
fáskamra,
berendezéssel
együtt. VIz, villany, szivattyú
van.
Jutányos
áron
1.600.000 Ft, ez évben.
Megtekinthető szept. 28-án,
10-15 óráig Rúzsa 330.
Tel.: 30/9-354-491.(25292370)
• CSONGRÁD BOKROSON
2 szobás, összkomfortos ta1
nya ipari árammal, 2 hektár
földdel eladó. Megyehatár
és Ettem közelében. Bokros,
Hámán Kató u. 1. 63/479469. (25190981)

A

EGYESÜLET

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,

• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
06-30/93-83-377, Szeged.
(25292848)

• munkájuk során igénylik a z önállóságot,
• szorgalmasak, kitartóak,
• szeretnének a magyar átlagjövedelem felett keresni,
• egyéb tevékenységük mellett, szívesen végzik,
• befektetett energiájuk, munkájuk után kapják
jövedelmüket.

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

Bérraktározás
vagy

RAKTÁRBÉRLET
zárt, 1000 m'-en
£
(plusz szabad terület), állami. §j
jól őrzött telepen.
8
Iparvágány, hídmérleg, targonca.

62/425-74!, 20/237-2917
TIG KhL, Rigó László Miklós

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

Ha úgy érzi,
hogy a leírtak felkeltették érdeklődését,
akkor a részletekről érdeklődjön munkanapokon
8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 között
G Á R D O N Y I BEÁTÁNÁL
a (06-1) 4 3 3 - 0 8 3 5 - ö s

telefonszámon.

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET
a „ N O N - P R O F I T " BIZTOSÍTÓ

^VATU/Á/UWÁ
Gyula
r Ho
50. házassági évfordulójára.
Drága Mama, Tata! 50 éve, hogy
egybekeltek, volt benne öröm, bánat,
vígság, ahogy azt az Rét szeszélyei hozták.
E szép alkalomból mit is kívánhatnánk
egyebet, csendes lépteiket kisérje jó egészség
és szeretet. A jó hun áldását kérve
szívből gratulálunk! A család

• SZEGED, Mérey u. 7. sz.,
80 nm-es üzlethelyiség
eladó, vagy hosszú távra
bérbe adó. Tel.: 06-703800-337,
H.-P.:
8-18
óráig.(24887587)
• SZEGED, Mikszáth
Kálmán u. 18. sz. udvari, 37
nm-es orvosi rendelő örökös bérleti joga eladó, vagy
hosszú távra bérbeadó. Tel.:
06-70-3800-337, H.-P.: 818 óráig. (24887588)
• SZENTESEN, Belvárosban, forgalmas helyen többszintes Ingatlan üzlethelyiséggel egyben vagy különkülön bérbe adó, 06-70545-9988. (25292468)

KISZOMBORRA,
MEZEI
LACINAK
18. születésnapja
alkalmából

• ÚJSZEGEDEN, a Marostői városrészen induló
társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők. Tel.: 70-31-21-914.
(25191500)

Apa, Anya,

sok boldogságot
kíván:
Öcsi, Anita, Gábor,
Krisztofer.

Születésnapét
KERESZTÚRI
ERNŐNÉT
köszöntjük Makón,
születésnapja
alkalmából!
Kívánunk még sok-sok boldog
évet, aki mellett mindig
szeretetben gazdag az élet!
Az egész család

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

Üzlethelyiség

Fizetés: 202 ügyvédi Letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.

SZEGED központi területén,
autóval és tömegközlekedési eszközzel egyaránt
jól megközelíthető helyen (Rókusi krt. és
Kossuth L. sgt. kereszteződésében) KIADÓ:

Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-021.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu

Farkas
és

Kereskedelmi Részvénytársaság

Oszi AKCIÓS! vásár használt mg.-i gépekre
FINANSZÍROZÁSSAL!
géptelepen

KOMBÁJN:

TRAKTOR:

* CLAAS D O M I N A T O R

• J O H N DEERE J D 4755
• J O H N DEERE J D 7810
• J O H N DEERE J D 8300
• RÁBA 2 5 0
• ZETOR 9540

* F O R T S C H R I T T E 517
• J O H N DEERE J D 1188
• J O H N DEERE J D 2056

Érdeklődni: Matuska András (30) 9381-943

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Részvénytársaság

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

ÜZLETKÖTŐ-SZAKTANÁCSADÓ
Elvárás:
- agrár- vagy kertészmérnök-végzettség
Előny:

- növényvédelmi szakmérnöki végzettség
- jő kommunikációs készség
- kereskedelmi ismeretek
Cím: KITE Rt. Alközpont
Nagy Gábor régióigazgató

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
Jelentkezési határidő: 2003. október 3.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A beérkezett pályázatokat teljes diszkrécióval kezeljük.

Máléra
20. házassági

Ferencnek
M á r i á n á l i
évfordulójukra

szeretettel gratulálnak a Farkas

Érd.: 62/556-700 (H-P 8.00-17.00)

KITE Rt. Mezőgazdasági Szolgáltató és

MÁRIÁNAK

35. házassági
évfordulójukra szeretettel
»
gratulál:
István, Etelka, Kati, Sanci
és keresztlányuk: Hajnalka

2500 m2 RAKTÁRHELYISÉG, egyben vagy
megosztva, igény szerint kapcsolódó irodahelyiséggel

KITE

* CLAAS D O M I N A T O R

TÖRÖK

SZEGED Iparterületén,
jól megközelíthető helyen (Kereskedő köz)
IDŐSZAKOSAN KIADÓ:

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen, a Körtöltés utcában októberi átadásé, kulcsrakész, 140 nmes, tetőtéri, 3 szoba +
ebédlős lakás eladó 14 M
Ft-ért. 555-821, 70/31219 1 4. (25191523)

C D 106

Balástyára,
BITÓ J Ó Z S E F N E K
és

- ÜZLET+IRODA+RAKTÁR HELYISÉG
100+50+550 m2
kamionnal való szállításra, rakodásra alkalmas
parkotóval

Szeged. Pacsirta utca 1.

MUNKAKÖRBE

A m e g y e m i n d e n településéről v á r j u k a jelentkezőket.

Gratulálunk

135-205 E Ft/m2 áron!

* F O R T S C H R I T T E 514

• szeretnek, akarnak embertársaikon segíteni,

15

»

• SZEGED, Gyertyámos
utcai 180 nm-es üzlethelyiség eladó, vagy hosszú
távra bérbe adó. Tel.: 0670-3800-337, H.-P.: 8-18
óráig. (24887595)

VÁROSRÉSZEN,

C D 208

A KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET
kedvező díjú
gépjármű-felelősségbiztosításának
közvetítésére
keres olyan munkatársakat,
akik

S

Üzlethelyiség

a telekgerendási

B I Z T O S Í T Ó

É

Telefon: 06-20-9853-730,
30/9455-177.

FRANCIAHÖGY

részére felvételt hirdet.

1108 Budapest
Venyige u. 3.

T

• SZEGED-BELVÁROSI,
128 nm-es lakás bérleti joga átadó. 62/319-950, 0620/994-4799. (25292743)'

SZEGEDEN,

nemzetközi gépjárművezetők

KÖZLEKEDÉSI

E

bérleti joga teljes
berendezéssel eladó.

A Hungarocamion- Volán Tefu cégcsoport
nemzetközi árufuvarozóí t e v é k e n y s é g é n e k b ő v í t é s é h e z

Elvárások: „E" kategóriás jogosítvány
Belföldi/ nemzetközi árufuvarozói igazolvány
_
Küldeménydarabos ADR vizsga
PÁV II. igazolás
Minimum 2 éves nehéz pótkocsin szerzett nemzetközi gyakorlat
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.
1239 Budapest, XXIII. Nagykőrösi út 351.
tel: 421-6666/2615; 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöld számon.

D

SZ0LÁRIUMSTUDI0

társasházi lakások leköthetők

Tel.: 06-20/350-5901,
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu

m

TANFOLYAM

• TANULÁSI ZAVAROKfejlesztőpedagógla, 60 órás
akkreditált
továbbképzés
Szegeden.
Érdeklődni:
Csepregl Zsuzsa pszichológusnál, 06-30/915-25-39.
(25292930)

ESI Rendezvény
m

R

IJNÍGXENES L U I I M I W M
ISMERKEDNI szeretne?
VIZVEZETEKSZERELO •Társat
keres? Hívjon biza-

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

• ZÁKÁNYSZÉKI szeszfőzde folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632. (25089906)

I

• SZOBAFESTŐ-, mázoló-,
tapétázómunkát vállalok, vidékre Is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár, 62289-642, 30-9-63-29-58
(25292765)

• KERTSZERVIZ! Díszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása, sziklakert-, tóépítés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
06-30-9737-532. (Szeged)
(25090589)

Tel.:62/541-760

H

SIEMENS
Program and System Engineering P5E

szülők

A Sysdata Kft. a Siemens
program- és rendszerfejlesztéssel foglalkozó csoportjának vállalata.

Szegedi munkahelyre keresünk felsőfokú végzettséggel,
referenciával és jó angol nyelvtudással rendelkező gyakorlott
• Szoftverfejlesztőt alkalmazásfejlesztéshez, C++ nyelven,
Solaris platformon. Elvárás: jártasság oo-technológíákban és
rendszerközelí UNIX programozásban. Solaris környezetben
szerzett projekttapasztalat előny. (Ref; S M C 09)
« Informatikust rendszerintegrációs és hálózattervezési
feladatokhoz. Jártasság hálózati eszközök konfigurálásában,
routing protokollok, LAN/WAN hálózatok ismerete, kiváló
angol nyelvtudás és utazási készség elvárás. Cisco routerek
ismerete és német nyelvtudás előny. (Ref: C S S _09)
Versenyképes jövedelmet, szakmai fejlődést, modem
eszközöket és munkakörnyezetet, jó munkahelyt légkört
kínálunk.
A jelentkezéseket magyar és angol/német nyelvű önéletrajzzal,
referenciával és kísérőlevéllel október 3-ig várjuk a
jozsef.simon@siemens.com címre.
I
.
.
s
www.pse.stemens.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg m e g y é b e n lévő, m e g h a t á r o z ó
jelentőségű, d i n a m i k u s a n fejlődő, stabil hátterű,
olasz multinacionális cég
TÁRGYALÓKÉPES

OLASZNYELV-TUDÁSSAL

R E N D E L K E Z Ő ÚJ M U N K A T Á R S A K A T
keres, jelenleg a
t e r m e l é s t e r v e z é s és a d m i n i s z t r á c i ó területére.
Elvárásaink:
• Tárgyalóképes olasznyelv-tudás
• Precíz, p o n t o s m u n k a v é g z é s k é p e s s é g e
• Rugalmas, dinamikus személyiség
• F e l h a s z n á l ó i szintű számítástechnikai ismeretek.
Amit ajánlunk:
• H o s s z ú távú j ö v ő k é p egy stabil hátterű vállalatnál
• Vállalaton belüli b e t a n u l á s és f o l y a m a t o s k é p z é s e k
• B e l s ő karrierlehetőségek
• M u n k a v á l l a l ó i n k m u n k a h e l y r e való
eljutását b i z t o s í t j u k D e b r e c e n b ő l és N y í r e g y h á z á r ó l .
Hirdetésünkre 2004-ben végzős diákok jelentkezését is v á r j u k .
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, bizonyítványmásolatokkal ellátott önéletrajzokat k é r j ü k az alábbi címre
elküldeni: 4 3 2 0 N a g y k á í l ó , P f . : 2 5 .

g

lí

» H I R D E T É S «

Gyászközlemények

SZOMBAT, 2003. SZEPTEMBER 27.

MEGEMLEKEZES
„Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell
tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

SZEGED

PATAKI LÁSZLÓ

GYÁSZHÍR

halálának 5. évfordulójára.
Szeretőfeleséged,családjai
»
és három unokája

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GYÓRFI FERENCNÉ
KOVÁCS ILONA

„A lelked tovaszállt, ki tudja, merre ját Szívünk fáj, megnyugvásra nem talál. Mély
álomba merültél, búcsú nélkül, csendben elmentél."
Fájó szívvel emlékezünk

rövid betc^cg után, 82 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 30-án,
14 órakor lesz az Algyői temetőben.
02S292250
Gyászoló családja

halálának 10. évfordulóján.
Szerető szüleid, szerető élettársad,
szerető kislányod, testvéreid
025292457
és annak családjai

„Keresheted őt, nem leled, hiába... A múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem." Mégis velünk marad.
KÁLMÁN JÓZSEF

Gyászoló család

halálának 1. évfordulóján emlékeznek.
Szerető felesége, gyermekei,
025292819
unokái és dédunokái

Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom és munka volt az egész
életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Mély fá|dalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér;
RÉVÉSZ ISTVÁN
70 éves korában elhunyt. Temetése október l-jén, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
02S292M7
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudat iuk, hogy
DEKÁNY ISTVÁN,
Balástya, Rákóczi u. ÍJ. szám
alatti lakos |volt szikvizes) 65
éves korában elhunyt. Temetése
október l-jén, 15.30 órakor lesz
a Balástyai temetőben.
o25i97ft2-i
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazok
nak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik
MUHI MIKLÓS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
025292.VW
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik szereltünket,
ÚJHELYI JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
025292705
Gyászoló csalod
Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
PRÁGAI FERENC
temetésén megjelentek, gondolat
ban velünk voltak vagy bármi
módon együttérzésüket fejezték
ki. Ezúton is köszönetet mondunk háziorvosának, a dcszki tüdőosztály orvosainak, ápolóinak
és kezelőszemélyzetének humánus, példaértékű gyógyító munkájukért.
02529296.,
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

E

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ÖZV LÉVAI IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja, Szentes

Szerettünk, míg éltél, nemi
feledünk, míg élünk."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
DÓCZI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára szeretet virágát, koszorúit elhozták, elküldték, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja,
Szentes, Szarvas,
Nagymágocs,

025292977

^•••••••••••••••••••SEEC]•
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
SZÉNÁSI JÁNOSNÉ
JUHÁSZ-BÓKA A N N A
temetésén megjelentek, sírjára |
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Katalin nővérnek.

„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet
nem adhat kétszer, drága jó Édesanyát."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

+

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa,
nagyapa és após,
ZÁDORI KÁLMÁN
83 éves korában örökre itthagyott bennünket. Végső búcsút
2003. október 2-án, 14 órakor
veszünk tőle a Kiskundorozsmai
temetőben.
„,5,9,1«,
Gyászoló szerettei

Gyászoló család

halálának 1. évfordulóján.

4

Szerető családja
025292981

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZABÓ FERENC
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
025292160
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mind| azoknak, akik
PÉTER VINCÉT
I utolsó útjára kisérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család

át

Drága Mamánk,
KUCSORA SÁNDORNÉ
már 10 éve elment, de emléke
szerettei szívében nem halványul.
025292510

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
VAJNAIGYÖRGYNÉ
ÁBRAHÁM ÉVA,
Takács F. u. 4. szám alatti lakos türelemmel viselt, súlyos
betegség után, szeptember 22én, 60 éves korában elhunyt.
Kívánsága szerint a Kincses
temetőben csendben eltemettük.
025292196

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
PÜSKI MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek- Külön köszönetet mondunk a szegedi dialízis központ orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
02529270«
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„252979.2
Gyászoló család

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

MAKÓ
je

át

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

02529202,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,
NAGY SÁNDOR,
Nagyörvény u. 20. alatti lakos
71 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 30-án, 11 órakor
lesz a Kálvária temető központi
ravatalozójából.
Gyászoló család

VARGA SÁNDORNÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÖZV. BE LOVAI
ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
025292ni7
Gyászoló családja

Értesítjük a rokonokat, ismerősöket, hogy szeretett édesanyánk
elhunyt.
CSÁNYI JÓZSEFNÉ
(született:
BERÉNYI ILONA, 1922)
Eltemettük szeptember 26-án férje, Csányi József mellé Szentesen,
a Kálvária temetőben. E-parcella
- Kriptasor 28. Nyugodjanak békében. Emléküket szívünkben
őrizzük.
Csán
yi c^ád

MOLNÁR ZSUZSANNA

„A küzdelem véget ért, győzött a halál. Ti rideg hantok, ne nyomjátok, mert egy drága jó
Édesanya nyugszik alattatok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HORVÁTH FERENCNÉ
SZŰCS ILONA MÁRIA,
volt domaszéki lakos hosszú szenvedés után,
73 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 30-án, délután 15 órakor lesz a Domaszéki temetőben, előtte 14 órakor gyászmise az
új templomban.
025291707

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BENYHE KIS
SÁNDORNÉ,
Lendvay u. 5. szám alatti lakos
90 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 29-én, 11
órakor lesz a Kincses temető1475

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TARJÁNYI JÁNOSNÉ
A N N U S ILONA
IBI MAMA
v o h BANDULÁNÉ,
Hódmezővásárhely, Kodály Z. u.
6/a szám alatti lakos rövid, súlyos
szenvedés után, 84 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 30-án, 13
órakor lesz a vásárhelyi római
katolikus temetőben.
Gyászoló család
ÍV) 57027,91
'

MEGEMLEKEZES
Nem kérdezem, Uram, miért vetted el, köszönöm, hogy adtad nekem.
Két éve, hogy elvittek tőlem, de szívemben itt
maradtál. Köszönöm néked a boldog 47 évet,
tudom, hogy vársz reám, várjál, én megyek
és ott leszek újra boldog veled.
PINTÉR ISTVÁNNÉ
halálának 2. évfordulójára.
025291890
Szerető férje és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, a közeli és
távoli ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szerettünk,
KURAI ETELKA
temetésén megjelentek, virágaikkal és együtt érző szavaikkal
gyászunkban osztoztak. Külön
köszönjük a makói kórház sebészeti, intenzív és belgyógyászati
osztályán dolgozó orvosoknak és
ápolónőknek az áldozatos munkáját.
Gyászoló család
és a Makói Belvárosi
025292183
Katolikus Egyház

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, volt osztálytársaknak,
munkatársaknak és tanítványoknak, akik felejthetetlen
szerettünket,
SONKOVTTS ÁRPÁD
nyugdíjas tanárt
utolsó útjára elkísérték, sírját virágokkal borították, vagy bármely módon részvétüket nyilvánították.
Gyászoló családja
mciivtizz

'

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
OLAJOS BALÁZSNÉ
HOLLÓ A N N A ,
Csanytelek, Botond u. 20. szám
alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 29én, 9 órakor a lesz a Csanyteleki temetőben.
025292741
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
FEJÉR FERENC
nyugdíjas tanár
életének 65. évében elhunyt.
Hamvaitól 2003. október 18-án,
14 órakor búcsúzunk a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban.
025292991
Családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május t u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged,
Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786
Rúzsa, Határőr u. 2, Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax:
62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel: 62/597360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel: 63/400-162 6640
Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra C e n t e r Kft., 6722 Szeged, Tisza t. krt.
55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Sze-

ged, Tőrök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13.

Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747

Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht.
Algyó, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hód-

mezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605, 62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.
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mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó-válogatás 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó Benne: sport 9.00
Riporter kerestetik! 10.00 Süsü-varázs! 10.30 Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk'! Bolondos mindenféle tízentúliaknak 11.35 Fele királyságom
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek,
időjárás-jelentés 12.05 Heti mozaik
13.00 Útravaló Közlekedésbiztonsági
magazin 13.10 Fogadóóra Oktatási
magazin 13.40 Delta-plusz 14.10
Bravo-tv 15.10 ...az én váram Lakáskultúra mindenkinek. Osskó Judit
műsora 15.40 Századunk Bokor Péter
és Hanák Gábor filmje, 192 16.10
Unokáink sem fogják látni Ráday
Mihály városvédő műsora 16.40
Romajális 17.35 Szörényi Szabolcs
60 éves Portréfilm a művészről 18.35
Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Charles Branson emlékére:
Wjlt egyszer egy vadnyugat
. Amerikai-olasz film [16]
22.45 Híradó este,
időiárás-jelentés
22.50 Bonusz A Dolly Roll
jubileumi koncertjének
összefoglalója
23.20 Bárbarátok
Amerikai filmvígjáték |18]

TV 2
5.50 Gyökereink 6.20 TV 2-matiné
Krokodili. Mila szupersztár. Oszkár
zenekara. Feri és Foxi. A hármas járőr. Az utolsó rezervátum 8.00 Fox
Kids lim Button. Rossz kutya. Twist
Olivér. Diabolik. Pókember 10.00
Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat,
20. |12| 10.35 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat [12] 11.30 Enteriőr
Lakberendezési magazin 12.00 TotalCar 12.35 A kiválasztott Az amerikai látnók Amerikai akcíófibn-sorozat, 12. |12| 13.35 Knight Rider
Team Amerikai akciófilm-sorozat, 5.
[12] 14.30 Smallville Amerikai akciófilm-sorozat, 1. |12] 15.30 Dawson és a haverok Amerikai filmsorozat, 56. 16.30 Csillagkapu Amerikai
sci-ffakciósorozat, 52. |12| 17.30 Az
elveszett ereklyék fosztogatói Német-francia-amerikai kalandfilmsorozat, 35. Kísért a múlt [12) 18.30
Tények Hírműsor
19.00 Magellán Tudományos
utazás a Föld körűi [12)
19.35 Activity Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka.
Műsorvezető:
Szulák Andrea
20.15 Jackie Chan:
Balhé Bronxban Hongkongi
akcióvígjáték. [12]
22.00 Fönn a csúcson
Amerikai akciófilm [16|
23.50 G-2 - A múlt harcosai
Amerikai akciófilm [12[
1.45 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 14. [12[
2.50 \fers éjfél után
K l_ U
B
6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfílm (ism.) 7.00 Kölyökklub 9.35 Walt Disney-rajzfilmek
10.30 Srácok Amerikai vígjátéksorozat, 6. Teljes anyagi csőd 10.50 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 11.00 RTL Klub-Westel Roadshow Helyszín. Pécs, Vásártér 11.20
Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin
11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 XXI. század (ism.)
(12] 12.40 Mi újság, Harriet? Amerikai vígjátéksorozat, 1. Ha kidobnak
az ajtón, mássz be az ablakon! 13.05
Autómánia Autósmagazin 13.40 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat.
Black jack 14.40 Szép kis kalamajka
Amerikai vígjáték [12| 16.20 Ments
meg! Amerikai akcióvígjáték |12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]
19.30 Pasik Magyar
vígjátéksorozat [12]
20.05 Survivor - A sziget
21.40 Heti hetes Vidám, aktuáhs
talkshow 112]
22.45 Forma-1 Amerikai
Nagydíj Az időmérő edzés
közvetítése Indianapolisból
0.20 Halálos képlet
Amerikai akciófilm [16|
1.55 Híradó - Késő esti kiadás
2.05 Sportklub
2.15 Largo Winch Az igazságtevő Németfrancia-amerikai akciófilmsorozat, 20.
Ne felejts el! [12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Verbunkok a Kárpát-medencében
7.15-9.25 Bárányfelhő 8.25 Biri és
Baltazár másodszor 8.30 Tweeniék
8.50 Biri és Baltazár harmadszor
8.55 Az ezüst vádló 9.20 Jankó, Sip-

kamanó és a sárkány 9.25 Biri és Baltazár máma utószor 9.30 Cimborabarangoló 10.00 A földön kívüli lány
10.25 Kamasz útra 11.05 Klipsz
Könnyűzenei műsor 11.40 Hungarorama 11.50 Híradó 12.00 Déli ha
rangszó, műsorismertetés, vers 12.15
Isten kezében 12.55 Viaszfigurák és
gondolatok 13.05 Táncház Népzenei
magazin 13.35 Budaörsi repülőnap
13.55 Navigátor 14.10 Csatahajók
15.05 Elveszett világok 16.00 Nagy
kanállal Magyarországon 16.30 Duna-táj 17.00 Ót órai zene 17.05 Semmittevők Amerikai burleszkfilm
17.35 A fizetés napja Amerikai burleszkfilm 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15_ Utazás az ínyencek
földjére 18.40 Őfelsége kapitánya
19.35 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Gyökerek Magyar
dokumentumfilm
21.30 Anyám neve Frank
Ausztrál játékfilm
23.00 Edvin Marton Live
- Zürich Magyar zenés film
0.00 A másik oldal
Magyar kisjátékfilm
0.25 \feis
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30 Domovma Szlovák nyelvű
nemzetiségi magazin 9.55 Srpski
Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.20 Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.45 Horvát nyelvű
nemzetiségi magazin 11.15 Román
nyelvű nemzetiségi magazin 11.40
Nekem ne lenne hazám? Szabados
Tamás honismereti sorozata. 12.00
Déb harangszó 12.01 Szlovén nyelvű
nemzetiségi magazin 12.25 Együtt
Velünk élő kisebbségek 12.55 Magyar
ház 13.20 IRL IndyCar Amerika
klasszikus pályaautó-versenyének
közvetítése 14.15 Gyerekeknek
15.25 Napnyugta 17.00 Telesport
Benne: ritmikus gimnasztika vb. Közvetítés^ Budapest Sportarénából;
Arany Aszok Liga_ labdarúgó-mérkózés: Balaton FC-Újpest FC. Közvetítés Siófokról
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Telesport
Ritmikus gimnasztika vb.
Összefoglaló
21.20 Donizetti: Lammermoori
Lucia
Opera három felvonásban.
Közvetítés az Erkel
Színházból, felvételről
23.40 Túdósklub
0.35 Bravo-tv
1.30 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 2.20 Jelképtár A templom
2.30 Telesport Benne: ritmikus gimnasztika vb; Arany Ászok Liga labdarúgó-mérkőzés: Balaton FC-Újpest
FC

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott világ: az anorexia (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat (h)
16.00 Az Európai Unió és a munka világa, 6. rész (h) 16.30 Szolnoki Gulyás Fesztivál 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba 18.00 Esteló válogatás 19.00 Híradó - válogatás
19.30 Az Európai Unió és a munka világa, 12. rész 20.00 Trópusi
hőség, 66. rész 21.00 Poirot: veszedelem a romházban, 1. rész. Angol
krimi (h) 22.00 Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó (h) 22.30
Képújság
Tpjfl
22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Telinternet - internetes magazin műsor középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal
20.30 Az Ember a Környezet és a
Táplálék harmóniája 21.00 Kábel
Tv ajánló: nézze meg az ember

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek ,8.00 Napirend
(ism.) 9.45 Európa-nap. Ünnepi
közgyűlés élő közvetítése a városházáról. 17.00 Körút (ism.) 18.00
Közérzet (ism.) 18.30 Aréna (ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 10. rész 6.30 Nyitott Világ: Egészség és mozgás, 1.
rész 7.00 Testszépítés - tornázzon
Bíró Icával 7.30 Vásárlási műsorablak 8.00 Virágzó Magyarország: Délegyháza 8.30 Itthon otthon van turisztikai műsor 9.00 Kimba 9.30

Vásárlási műsorablak 10.00 Pénzháló - országismereti játék (élő)
11.00 Egészségmagazin 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság
17.00 Pénzháló - országismereti
játék (élő) 17.30 Kimba. Rajzfilm
18.00 Vásárlási músorablak 18.15
Szerencsy fel! Rajzfilmsorozat 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30 Az
Európai Unió és a munka világa,
12. rész 20.00 Trópusi hőség, 66.
(befejező) rész Kanadai bűnügyi film
21.00 Poirot: veszedelem a romházban, 1. rész. Angol krimi 22.00
Nyári élményeink: Nemzetközi
Mézvásár és Méhésztalálkozó 22.30
Az Európai Unió és a munka világa, 7. rész 23.00 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

• TV

VÁSÁJHTfl VÁROSI TRVÍaÖ
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilm 17.30 Heti híradóink 19.00
Orbán Viktor Mórahalmon 19.30
Képes Sport (a hétfői adás ismétlése) 21.30 Cscpregi Éva koncert 0.00
Képújság

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

FM95.4 AARádió88
7.00 Vass Imre 12.00 Magyar
óra - Molnár Balázs 13.00
Heti Friss 14.00 Molnár
Balázs 15.00 Kiss Balázs
16.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 19.00 Club 88
- Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix

0.00
Házibuli
Kovács
Lászlóval 2.00 Csak zene 5.00
juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége
Dénes Tamással
12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus
Parkoló Ábrahám Zsolttal
17.00 Kívánságműsor: Tóth
Péter és Keresztes Péter telefon: 06-30-30-30-244 és
44-22-44 20.00 Házibuli Suri
Imrével

Rádié7 M 97,6
5.30 fó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként
hírek
14.30
Humorpercek 15.30 Angol
hírek 15.30 Kívánságözön
20.15 Töplesz, zenei válogatás
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig
zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
2 0 . 1 5 Jackie C h a n :
Balhé Bronxban
hongkongi vígjáték

Fsz.: Jackie Chan,
Anita Mui
Keong New Yorkba érkezik nagybátyja esküvőjére. A nagybácsinak üzlete van Bronxban, és
Keongfelajánlja,hogy helyettesíti ót a nászútja alatt. Hamarosan
azonban - szokás szerint - belekeveredik a helyi bandák ügyeibe, és nagy szüksége lesz kungfu-tudására ahhoz, hogy elsimítsa a szálakat. [12|

VASARNAP

mtv
MTV 5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 7.00
Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
Benne: sport 9.00 Szuperriporter kerestetik!, 10.05 Galéria 10.50 „így
szól az Úr!" A Biblia üzenete 11.00
Metodista istentisztelet Közvetítés a
budapesti Kiscelli utcai templomból,
felvételről 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10
Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Makó és térsége 12.55 Delta
13.25 Mindentudás Egyeteme Tompa
Anna: Egészségtudat és tudatos
egészség 14.20 Uniós pályázati kalauz 14.25 Úton Európa-magazin
14.55 Csellengők Eltűntek nyomában 15.20 Örömhír A református
egyház műsora 15.50 Első kézből
|16] 16.25 TS Ritmikus gimnasztika
vb, gála. Közvetítés a Budapest Sport
arénából 17.30 Kabos 18.25 Híradó
este 18.45 Sporthírek, idójárás-jelentés
19.00 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
Bűnbocsánat
bonyodalmakkal
19.45 Szupcrhuli
21.30 A szólás szabadsága
22.25 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.35 TS Amiről nem beszélünk...
Riport-dokumentumfilm
23.30 „Késsel-villával"
Nyilvánosságkritika
Elek István tálalásában
0.10 Héthatár
A hét hírei határok nélkül
a Kárpát-medencében

TV 2
6.00 Reggeh gondolatok Vallási magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban
Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 16. 7.00 TV 2-matiné Mila szupersztár Oszkár zenekara. Fixi és Foxi. A hármas járőr Az utolsó rezervátum 8.30 Fox Kids Jim Button. Rossz
kutya. Twist Olivér. Diabolik. Pókember 10.15 2gether - Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat, 13. 10.45 Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 83. 11.15 Stahl konyhája 11.45
Cosby nyomozó rejtélyei Otthon,
édes otthon [12] 12.40 A hálózat
csapdájában Á sötétség napjai [12]
13.40 Tarzan Amerikai kalandfihnsorozat, 20. 14.35 Sentinel Az őrszem Még egy Sentinel [12| 15.30
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
Nyaraló bűnözök [12] 16.30 Walker,
a texasi kopó Isten nevében |12|
17.30 J. A. G. - Becsületbeli ügyek
Testbeszéd |12| 18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Irigy Hónaljmirigy-show A Sziget
21.00 Blues Brothers 2000
Amerikai vígjáték. [12]
23.30 Képírók:
Rosemary gyermeke
Amerikai thriller [18]
2.20 Wrs éjfél után
K

L

U

B

6.00 Csodák vüága Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00
Kölyökklub 9.50 Srácok Amerikai
vígjátéksorozat, 7. Tökfejek 10.10
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 10.20 Irán új arca Amerikai dokumentumfilm [12] 11.15 Receptklub Különkiadás 11.45 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1.2.00 Híradó - Déli kiadás
12.10 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin
12.40 Mi újság, Harriet? Amerikai
vígjátéksorozat, 2. Dögös Coco 13.10
A vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 13. A Minótaurosz 14.05
Concorde - Airport '79 Amerikai katasztrófafilm |12|. Utána: 16.20 Ha
toslottó-sorsolás 16.30 Szoknyás fejvadász Amerikai akciófilm-sorozat, 8.
Imádnivaló gazfickók |12) 17.25
Sheena, a dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 4. Á gorillák
napja 112] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Medicopter 117Légi mentők Német
akcíóhlm-sorozat, V, 2.
Ahonnan nincs visszatérés
20.00 Szupermozi:
Star Wirs I. - Baljós árnyak
Amerikai kalandfilm 112]
22.35 Forma-1 Amerikai Nagyidíj
A futam közvetítése
Indianapolisból
0.40 Híradó - Késő esti kiadás
0.45 Sportklub
1.00 Fókusz-portré ]12J
Időjárás-jelentés
1.25 Országház Heti magazin
1.55 Irán új arca
Amerikai dokumentumfilm
[12] (ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó
7.00 Hírek 7.05 Verbunkok a Kárpát-

medencében 7.35 Magyar népmesék
8.05 Meséről mesére, kockáról kockára 8.25 Biri és Baltazár másodszor
Bábanimáció 8.30 Tweeniék 8.50
Jankó, Sipkamanó és a sárkány 8.55
Az ezüst vádló 9.20 Biri és Baltazár
harmadszor 9.25 KalandoZoo 9.50
Cimboránk, Európa 10.20 Mesélő
cégtáblák 10.50 Csipkerózsika 11.40
Hungarorama 11.50 Híradó 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Élő egyház Wllási híradó
12.40 A láp virága Magyar játékfilm
14.00 Csellengők 14.20 Ugrásváltás
Lovasmagazin 14.50 Duna-sport
16.40 Emlékképek - Régi híradók
17.00 Öt órai zene 17.05 Savaria
Open Nemzetközi Táncverseny
18.00 Híradó, meteorológia 18.05
Heti hírmondó
19.00 Az én Európám
19.05 Mese
19.40 Monticello, a megvalósult
utópia
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Gyökerek
Magyar dokumentumfilm
21.30 Bárdossy László
22.30 Beavatás Czakó Gábor
televíziós esszéje
22.45 Télitalálat a szívbe
Francia játékfilm
0.25 \fers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Egy magyar nábob
Magyar játékfilm
2.50 „Halak, vizek..."
Horgászmagazin
3.20 Heti hírmondó
4.20 Osvilági Pompeji

5.35 Hajnab gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Örömhír
Az unitárius egyház műsora 9.25 Ige
és ember Papp Béla testamentuma
9.40 Maradj velünk! Találkozás jézussal 9.50 Katolikus krónika 10.15
Ortodox ifjúsági műsor 10.25 Az
utódok reménysége A zsidó hitközségek műsora 10.50 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.00 Metodista istentisztelet Közvetítés a Budapest Kiscelli utcai templomból, felvételről 12.00
Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 En
is hittem egyszer... Kedvenc nótáiból
válogat Berkes János 12.35 Bordal
Szólóról, borról, emberekről... Átváltozások 13.00 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós
műhelyektói 13.30 Aranyfüst Avagy
mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.20 Gyerekeknek Pufi kalandjai. Belga-francia rajzfilmsorozat.
A vízmasina; A fekete kalóz. Olasz
rajzfilmsorozat, 8.; írta: Janikovszky '
Éva: Kire ütött ez a gyerek? Magyar
rajzhlm; Az egytagú őrs. Magyar kisfilm 15.25 Napnyugta 16.55 Szuperriporter kerestetik! 17.55 Teiesport
Benne: ritmikus gimnasztika vb; 18.
Kaiser's-Plus Nemzetközi Budapest
Maraton és Futófesztivál
20.45 Híradó este,
időjárás-jelentés
21.10 Az 50. Velencei Biennále:
Álmok és konfliktusok
21.40 +1 Kulturális háttérműsor
22.30 Mindentudás Egyeteme
Egészségtudat és tudatos
egészség
23.20 Síró ember
Angol-amerikai film [16]
1.00 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Makó és térsége 1.40
Én is hittem egyszer:.. Kedvenc nótáiból válogat Berkes János 2.10 Könynyú, mint az egyszeregy Összeálbtás
Wolf Péter szerzeményeiből 2.45 Telesport Ritmikus gimnasztika vb; 18.
Kaiser's-Plus Nemzetközi Budapest
Maraton és Futófesztivál

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Különjárat - zenei
magazin (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Szerencsy fel!
Rajzfilmsorozat (h) 16.00 Trópusi
hőség, 66. rész. Színes kanadai bűnügyi film. 17.00 Pénzháló országismereti játék (élő) 17.30
Kimba 18.00 Estelő válogás Ií 19.00
Híradó - válogatás 19.30 Virágzó
Magyarország: Délegyháza (h) 20.00
A holdfény ékszerei. Francia film
21.30 Az Éurópai Unió és a munka világa, 7. rész 21.50 Szerencsy
fel! Rajzfilmsorozat 22.00 Képújság

m

A K Ó
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 12. rész 6.30 Az Európai Unió és a munka világa, 11.
rész 7.00 Príma torna 7.30 Vásárlási műsorablak 8.00 Szentföldi
szent helyek üzenete: Újszövetség,
12. rész 8.30 Erdészcsillag. Erdészeti magazin 9.00 Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak 10.00 Pénzháló 11.00 Különjárat - Balogh Zoltán zenei műsora 11.30 Vásárlási
műsorablak 12.00 Képújság 17.00
PénzháJó - országismereti játék (élő)
1 7 3 0 Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásár
lási músorablak 18.15 Márais Bach.
Varnus Xavér orgonál 18.20 UNIJÓ - az EU története, 1. rész 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
műsora 19.00 Kimba 19.30 Virág
zó Magyarország: Délegyháza 20.00
A holdfény ékszerei. Francia film
21.30 Az Európai Unió és a munkavilága, 13. rész 21.50 Szerencsy
fel! Rajzfilm 22.00 Nyári élményeink: Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó 22.30 Bencze-show
23.00 Nyári élményeink: Szolnoki
Gulyás Fesztivál 23.30 Vásárlási
műsorablak 24.00 Képújság

TV

VÁSÁMY
i I VÁROSI IHVlflÓ
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilm 17.30 Zene-Doboz 18.20
Képes Sport (a pénteki adás ismétlése) 20.20 Heti híradóink 22.00
Képújság

Alföldi hirmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM 95.4 ^Rádió88
7.00 Bende Gábor 12.00 Élő
Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége Wss Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktoi/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és
Keresztes Péterrel: tel.: 0630-30-30-244 és 44 22-44
20.00 Juventus hétvége 22.00
Mentőöv

5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 A Szőttes vendége:
Csanlri Lajosné nyugalmazott
igazgatóhelyettes tanítónő
12.00 Hírösszefoglaló 13.30
Szívküldi Szívnek Szívesen
18.15 Sporthírek 20.15
Röcsögő B. B. King, 23.00-tól
hírek, reggel 5 óráig zenei
válogatás

A nap filmje
RTL KLUB
2 0 . 0 0 S t a r Wars I.
amerikai kalandfilm

f ű '
22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: repülős irányítók a célkeresztben 20.00-21.00 A Városi
Tv Szeged műsora 21.00 Diagnózis
(ism.)

(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Képmutatók (ism.) 20.30 Napirend (ism.)

Fsz.: Ewan McGregor, Natalie Portman, Jaké Lloyd
Nyugtalanság uralkodik a
Galaktikus Köztársaságban.
Heves viták övezik a távoli
csillagrendszerekbe irányuló
kereskedelmi utak megadóztatásának tervét. A kapzsi
Kereskedelmi Szövetség úgy
próbál célt érni, hogy csatahajóival blokád alá veszi a
parányi Naboo bolygót...

T
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Kecskeméten játssza első mérkőzését a Papíron SC

Vége a nyeretlenségnek?

VÍZILABDA
A női vízilabda OB I második
fordulójában Csongrád megyei
meccset rendeznek: ma délután
4 órakor a ligeti uszodában a
Hungerit-Szentesi VK a H 2 0
Póló-Szeged csapatát fogadja.

RÖPLABDA
Vasárnap, 17 órakor Papíron SC
Szeged extraligás férfi röplabdacsapata is megkezdi a bajnokságot. Az első körben Kecskemétre utaznak a Tisza-partiak, akik abban bíznak - ha
nem is ezen a találkozón -, hogy
az idén megtörik az átok, megszakad végre a két éve tartó
nyeretlenségi sorozat.
A Papíron SC férfi röplabdacsapata augusztus utolsó hetében kezdte meg a felkészülést az Extraligára. Nem könnyítette Nyári Sándor vezetőedző dolgát, hogy a keret döntő többsége dolgozik, vagy
iskolába jár. A legfájóbb azonban
az, hogy még nem lehet tudni: Zűri; Melnicsukra számíthatnak-e a
2003/2004-es idényben.
- Jura édesapja nagyon súlyos
beteg - mondta Nyári Sándor -, s
ő hazautazott, hogy ápolja. Már
akkor jelezte, nem valószínű,
hogy elkezdi velünk a közös
munkát; addig marad, amíg
szükség van rá, ha kell egy hónapig, vagy akár fél évig. A családja
azonban
Szegeden
maradt,
vagyis várható a visszatérése,
csak az a kérdés, mikor? Még a
folytatást is részletesen meg kell
beszélnünk, hiszen ebben a szezonban már nem tudunk neki
profi edzői fizetést juttatni - az
anyagi lehetőségeink beszűkültek. Tehát elképzelhető, hogy
csak játékosként vállal majd szerepet a Papíron SC-ben.
A szakmai munkáért pillanatnyilag hárman felelnek. Nyári
Sándoron kívül - az ő mozgásterét erősen befolyásolja, hogy
trombózisa miatt naponta négy
órán keresztül terhelheti a lábát

Fiatalok a vízben

MUNKATÁRSUNKTÓL

A mérkőzés toronymagas favoritja egyértelműen a szentesi csapat. Velük szemben a szegedieknek a mostani az első felnőtt baj-

nokságuk; ennek ellenére a nyitányon, a Dunaújvárosi VSI ellen nem vallottak szégyent.
- Mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, éppen ezért azt tervezem,
hogy minél több fiatalnak adok
bizonyítási lehetőséget - mondta
Pengő László, a Szentes edzője. Szó nincs arról, hogy lekezelnénk a még rutintalan megyei
vetélytársunkat.
- Nem ijedünk meg nagyhírű
riválisunktól, minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy a különbséget 10 gól
alatt tartsuk - közölte Leffler
Gyula, a Szeged trénere.

Idegenben kezdenek
A hét végén megkezdődik a 98.
magyar férfi vízilabda-bajnokság. A két Csongrád megyei gárda alaposan belehúzott: a Szeged Beton VE az FTC, míg a
Legrand-Szentesi VK a Vasas
otthonában rajtol. Az előbbi
gárda ma 19.15-kor, utóbbi 18
órakor száll vízbe a Komjádi
Fotó: Miskolczi Róbert uszodában.

A szegediek (szemben) az idén már nyerni is szeretnének.
- Neizer Zoltánt és Varga Tamást
kell megemlíteni. Előbbit felesleges lenne bemutatni a sportág
szegedi barátainak, tapasztalt,
rutinos játékos, aki munka mellett vállalta a trénerkedést és a játékot. Varga Tamás már most,
fiatalon is sikeres utánpótlás-nevelő edzőnek számít és igyekszik
majd pótolni ezen a területen
nagy elődöt, Titkos Lajost. A keretben is akadtak változások:
- Besenyei Attila visszatért
szülővárosába, Gyulára, ahol tanári állást kapott és nem utolsósorban beteg édesanyját is ápolhatja, mellette lehet. Viszont felzárkóztattunk
fiatalokat, és
Szűcs Imre mellett egy másik
exújvárosi, Nagy Attila is hoz-

zánk igazolt. Amennyiben Melnicsuk is csatlakozik, jó kis csapat kovácsolódhat a Papíron
SC-ből.
S akkor a teljes keret: Bába
László, Böjti Róbert, Ézsiás Roland, Jurij Melnicsukf?), Körösi
Csaba, Maksa Zoltán, Nacsa
Gábor, Nagy Attila, Péter Csaba,
Nusser Előd (az SZDRE mesterének, Nusser Elemérnek a fia),
Neizer Zoltán és Szűcs Imre.
Maradva még a változásoknál, ez
az Extraliga mezőnyére is igaz. A
nyíregyházi együttes megszűnt,
viszont a szövetség felemelte a
létszámot és az „ötökhöz" (Vegyész RC Kazincbarcika, Dunaferr SE, Kométa-Kaposvár, Phoenix Mecano-Kecskeméti RC, Pa-

píron SC Szeged) csatlakozott a
MCM RC Kaposvár, a Szolnoki
Titász és a Dág. Ebben a mezőnyben már győzelmeket is
arathat a Papíron.
- Biztos vagyok benne, hogy
megszakad a két esztendeje tartó
bajnoki nyeretlenségi szériánk. A
negyedik-hatodik helyen szeretnénk végezni a záráskor, azt gondolom ez reális célkitűzés. A favorit az idén is a Kazincbarcika, mely
tavalyhoz képest erősödött. Mi a
legjobbakkal szemben szeretnénk
tisztesen helytállni, a verhető gárdákat pedig legyőzni. Ezzel visszacsábítva a szurkolókat és a sportágban fantáziát látó vállalkozókat,
szponzorjelölteket is.
IMRE PÉTER

nik, nem a legjobb előjelekkel
utazunk a Fradi otthonába. Bevallom, ha nem jöttek volna ezek
a betegségek, optimistábbal? állnék a meccshez. Az FTC jó csapat, több válogatottal, de hozzánk hasonlóan a zöld-fehéreké
is egy alakuló csapat.
A Legrand-Szentesi VK is két
felkészülési viadallal melegített a
bajnokságra. Egerben negyedikek
A legutóbbi három OB I hatodik lettek Szénászkiék, míg a Leghelyezettje, a Szeged Beton VE rand-kupán meg kellett elégednialaposan kicserélődött játékoske- ük a hatodik hellyel.
rettel vág neki a pontvadászatnak.
- A világ egyik legjobb klubcsaAz együttes az egri felkészülési pata ellen mi más célunk lehetviadalon a harmadik, a szegedin ne, mint a tisztes helytállás - jepedig a negyedik helyen végzett. lentette ki Komlósi . János, a
Ezenkívül Varga Péterék egy hetet Szentes edzője. - Az angyalföldia szerb-montenegrói Hercegnovi- ek tudásáról mindent elárul,
ban töltöttek edzőtáborban.
hogy soraiban öten - Kásás, Ste- A hangulatunk nem túlságo- inmetz, Madaras, Varga T., Varga
san jó, hiszen fiatal, új csapatun- Zs. - szerepeltek a Barcelonában
kat mostanában valami járvány világbajnokságot nyert magyar
sújtja - kesergett Horváth Viktor, válogatottban... Amennyiben sia Szeged trénere. - Szűcs, Pataki kerülne 6-7 gólt dobnunk, és 8
és Várhegyi még Hercegnoviban gólnál nem kapnánk ki nagyobb
betegedett meg, hozzájuk csatla- különbséggel, már elégedettek
kozott Szabó N. és Plézer, mind- lehetünk. Ez nem kishitűség, ez
ketten
arcüreggyulladással sajnos a realitás.
nyomják az ágyat. Ebből is kitűSZ.L.

Mindegy honnan nézzük!
Nem nézőpont kérdése! A számok magukért beszélnek

-.oooççr

SEAT Cordoba 1.4 16V Family légkondicionálóval
és ABS-szel most 199 000 Ft-ért* az Öné lehet.
Vagy inkább az ajándék ABS-t választaná?

-.000QQA
A sportosan elegáns SEAT Toledo
már 499 000 Ft* befizetésével
elérhető, persze az elmaradhatatlan légkondicionálóval és ABS-szel.

A s z á m o k m a g u k é r t b e s z é l n e k , d e a v e z e t é s é l m é n y é t c s a k személ y e s e n é l h e t i át. 2 0 0 3 . o k t ó b e r 1-től az év v é g é i g r e g i s z t r á l t

tesztvezetők között egy SEAT Cordoba nyereményautót sorsolunk ki.

• Támogatott

flnanw<ro/á$i

konstrukció igénybevételével.

Nyílt hétvége: szeptember 27-28
A OTBOSN a TOTTAUk yéí4»ztottti.
Fogyasztás (1.4Í-16V SensoMve VTK): 8,ï/5,Z/S,31/100 km (váro5i/orM.1gű«/wgyes), CO,-kibocsátás; 151 g/km.

Átlagfogyasztás: 5,9 1/100 km
CO,'kibocsátás: 142-144 g/km

Átlagfogyasztás: 6.91/100 km
CO.kibocsátás: 166-168 g/km

A versengés a vérünkben van

•iii.ki
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CITROEN TÓTH KASA AUTÓ KFT 6900 Mako. Szegedi ut 21 -23
Tel.: (62) 510-600, (20) 943-0261. (20) 227-7207

ZIXEM 2000 KFT 6728 Szeged. Dorozsmai ut 6.

Tel.. (62) 549-666. fax (62) 549-669. e-mail infowzixem.hu

P O R S C H E

CITROEN S A J T I Hivatalos Márkaképviselet

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4.
Tel.: 62/548-000 • Fax: 62/493-045
E-mail: posta@seatszeged.hu • www.porscheszeged.hu

Bemutató helye Hódmezővásárhely. Hósok tere

SZEGED

6800 Hódmezővásárhely, Táncsics Mihály ut 10.
Szalon: (62) 242-555

CITROËN

Várjuk a Citroen mark

•
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BL-meccs a görögökkel
KÉZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kezd összeállni a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapatának a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek menetrendje. Az már eldőlt, hogy az első találkozót a
görög Veriassal október 11 -én,
18 órakor az újszegedi sportcsarnokban vívja Kovács Péter
edző együttese. Sőt abban is
megegyezés született, hogy a

norvég Sandefjordban október
18-án 16 óra 15 perckor méri
össze erejét a hazaiakkal a Tisza-parti együttes.
Egyébként Mezeiék a csütörtök
esti kései hazaérkezés ellenére
már tegnap délelőtt edzettek. Ott
érte őket a hír, hogy a jövő szerdai ellenfelük, a Dunaferr leigazolta a szerb-montenegrói 18
éves, 200 centiméter magas, balkezes Marko Bujint. Az átlövő
korábban a Sintelont erősítette.
A jövő szerdai ezüstrangadó 18
órakor kezdődik az újszegedi
sportcsarnokban.
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Deák Bárdos Mihály a világbajnokságra készül

Szeged, az örök szerelem

Ma 18 órakor: üss-HNKC-Békéscsaba

A harmadik siker?
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata ma 18 órai kezdettel a Békéscsabát látja vendégül a
Hódtói Sportcsarnokban. Tamás
Sándor vezetőedző együttese arra
készül, hogy megszerezze harmadik győzelmét és ezzel hazai
környezetben továbbra is százszázalékos (eddig a Vácot és a
Debrecent győzték le Jenőfiék)
maradjon. A papírforma egyértelműen a kék-sárgák sikerét ígéri, hiszen az újonc viharsarkiaknak az eddigi négy fordulóban
egyetlen pontot sem sikerült szerezniük.

A csabaiak szívesen alkalmazzák - de messze nem hibátlanul
- a nyitott védekezést, míg az akciók során a VÍJSS Gabriella vezérelte belső hármas játszik főszerepet. A vásárhelyiek szakvezetője abban bízik, hogy lerohanásokból és betörésekből is eredményesek lesznek játékosai,
akiknek a közönség biztatása is
sokat segíthet.
Elutasította a Dunaferr női kézilabdacsapatának a győri Graboplast ETO KC elleni szeptember 14-i vesztes (27-28) bajnoki
után benyújtott óvását a magyar
szövetség versenybizottsága.

Győztes bemutatkozás
KOSÁRLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
SZEVIÉP-SZEGED-CSATA DSE 82-67
(11-13, 27-21,19-13, 25-20)
Völgység-kupa, nemzetközi női kosárlabdatorna, Bonyhád.
Szeviép-Szeged: Donkó (1), Mandache
(18), Mészáros (11/3), Russai (14), Secserbegovics (21). Cserék: Jex (5), Pungor (-), Fűrész (3/3), Roczkov (9/3).
Edző: Újhelyi Gábor.

Győzelemmel kezdte szereplését
a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata Bonyhádon, a Völgység-kupa elnevezésű nemzetközi tornán.
A Tisza-parti gárda nehezen
lendült játékba az NB I/B-s Csata DSE ellen, főként a védekezésban hibáztak az Ujhelyi-ta-

nítványok. A hátralévő negyedekben is csak néhány percig
játszottak jól a szeviépesek,
igaz, ez bőven elegendő volt ahhoz, hogy simán megnyerjék a
meccset.
Újhelyi Gábor: - Tipikusan
nyitó meccs volt a mai összecsapás. Rengeteg hibát vétettünk,
látszik, hogy taktikai variációk
terén van még mit javítanunk.
Az külön bosszant, hogy a cseréken nem látom azt, hogy szeretnének többet játszani.
Ma délelőtt a Szeviép-Szeged a
Budocsnoszttal, délután pedig az
Isztambullal mérkőzik.
•

A magyar női kosárlabda-válogatott 85-77-re verte Izraelt az
Európa-bajnokságon, így a kilencedik helyért a házi gazda görög
együttessel mérkőzik, amely Ukrajna ellen nyert 76-68-ra.

Borsodban játszanak
Idegenbcn, Borsodban szerepel

mindkét NB Il-es megyei labdarúgócsapat. A Makó szombaton 16 órakor Putnokon, míg
a Szentes vasárnap 16 órától
Sátoraljaújhelyen lép pályára.
MUNKATÁRSAINKTÓL

Az elmúlt fordulóban megszakadt a Makó FC bravúros sorozata. Az első öt meccse közül
mindegyiket megnyerte, ráadásul még gólt sem kapott. A BVSC
elleni hazai találkozó viszont
nem úgy sikerült, ahogy azt Vargáék eltervezték.
- Az idény eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtottuk
a vasutasokkal szemben —közölte Kolozsvári János, a Makó
FC trénere. - Szerdán a negyedik ligás Temesvár otthonában
Patkós találatával 1-1-et értünk el. Akárcsak a hét végén,
ezúttal is lassan, körülményesen futballoztunk. Úgy érzem,
kicsit hullámvölgybe kerültünk. Azon leszünk, hogy a lehető leghamarabb kilábaljunk
belőle. Putnokon is mi számítunk esélyesnek, annak ellenére, hogy Kis K. kiállítás miatt
nem szerepelhet, Bányt porccal
megműtötték, Zakar és Gyenes pedig Temesváron megsérült. Még szerencse, hogy
Hadár felépült.
Szentesen már nagyon várták

Deák Bárdos Mihály (jobbról) a birkózás után a sportújságírást választja?

Fotó: Gyenes Kálmán
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az első győzelmet. A legutóbbi
fordulóban végre megtört a jég,
Szarvasék
remek
meccsen
1-0-ra nyertek a Baktalórántháza ellen.
- Igazán rászolgáltunk már a
sikerre - emlékezett vissza az elmúlt fordulóra Bozóki Zoltán, a
Szentes trénere. - Megtört az a
lelki teher, amelyet a korábbi
meccsek okoztak. Remélem, ezzel elindul egy folyamat, amelynek végén stabilizáljuk helyünket a középmezőnyben. A Sátoraljaújhely ellen nem akarunk
abba a hibába esni, mint a Vecsés szentesi játékakor. Úgy készültünk, mintha rangadót játszanánk. Fontos lenne pontot
vagy pontokat szerezni, mert
csak úgy yan értéke a Baktalórántháza élleri étért sikernek.
Tóth Csaba három sárgás, ő
nem szerepelhet.
•

Az MLSZ-ben elkészítették a
Magyar Kupa nyolcaddöntőjének
párosítását. Az egyetlen állva maradt Csongrád megyei, csapat, a2
NB II-es Szentesi TE az NB I/B éllovasát, a Honvédot fogadja.
A további párosítás: MTKFTC, Szentlőrinc-Sopron, Tuzsér-BKV Előre, Bodajk-Pécs,
Győri DAC-Videoton,
Cegléd-Vasas, Karcag-ZTE. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen
dől el. A találkozókat október
29-én játsszák le a csapatok.

BIRKÓZÁS
Deák Bárdos Mihály. A magyar
birkózósport jelenlegi legnagyobb csillaga. A nehézsúlyú
versenyző három évet töltött el
Szegeden. Jelenleg a Vasas sportolója, és a franciaországi világbajnokságra készül.
Ót mindenki észrevette. Messziről látszott, hogy jön Misi. Mindenki így szólította. Deák Bárdos
Mihály három éven keresztül
volt közkedvelt figurája Szegednek. A csupaizom, hórihorgas
birkózót nagyon szerették a városban. Szerették, mert mindig
jó kedvű volt, ontotta a poénokat, mindenkivel szívesen beszélgetett. Az eredményeire is
büszkék voltak a Tisza-parti
sportbarátok. Fényes sikereket
ért el a Szeged Birkózó Egylet versenyzőjeként. Első vb-érmét egy ezüstöt - is szegedi színekben szerezte. Döntő érdemeket
szerzett abban, hogy az SZBE
egyeduralkodónak számított az
országban: kétszer csapatbajnoki

címet nyert a klub, a BEK-mecscseken pedig ezer szurkoló buzdította őket az újszegedi sportcsarnokban. A profi felnőtt birkózás azonban megszűnt a városban, így a versenyzők kénytelenek voltak más egyesületet keresni maguknak. Igazán érdekes
az, hogy a franciaországi Créteilben esedékes (október 2-5.) kötöttfogású vb-re utazó válogatottban három egykori szegedi,
Deák Bárdos, Majoros István és
Kiss Balázs található. Mi újság a
„mi Misinkkel?" - többek között
erre is választ kapunk a vele készített beszélgetésből.
- Jó ég! De régen voltam Szegeden! Imádtam a várost, komolyan mondom kicsit lelkiismeret-furdalásom is van, hogy amióta eligazoltam, azóta nem voltam „lent". Csodás három évet
töltöttem el, Kiss Tibor elnök remek csapatot hozott össze. Ez
idő alatt rengeteget fejlődtem,
sok-sok sikert értem el. Imádtam a sportban szőnyegre lépni,
hiszen mindig rengetegen biztattak bennünket. Ezt a hangulatot
azóta is sokat emlegetem. Jelenleg a Vasas birkózója vagyok, és

egy kőkemény felkészülésen vagyok túl. A jövő héten kezdődik a
világbajnokság, amelyen szeretnék jól szerepelni. Amióta Karelin visszavonult, a 120 kg-ban
hat nyolc versenyző is eséllyel
pályázik az aranyéremre. Szerencsére elmondhatom, hogy én is
köztük vagyok. Nagy csata lesz
az biztos, hiszen ez a vb egyben
olimpiai kvalifikáció is. Az első
tízben kellene végeznem, akkor
már most kiharcolhatnám az ötkarikás részvételt. Magánéletemben azóta többször is történt
változás, igaz még nem nősültem meg, jelenleg egy remek
kapcsolatban élek. Arról nem
tettem le - ezt Szegeden döntöttem el -, hogy egyszer, mint
sportújságíró dolgozzak. Jelentkeztem a Komlósi Oktatási Stúdióban, ahol elsőéves vagyok.
Igaz, most a vb és az olimpiai felkészülés miatt halasztottam, így
csak jövőre folytatom a tanulmányaimat. Annál nem is lenne
szebb dolog az életben, mint egyszer Szegedről egy birkózóeseményről tudósítani, mert imádtam a várost, az embereket.
SÜLI RÓBERT

A Vác otthonában lép pályára az FC Szeged

Folytatni a pontgyűjtést
LABDARÚGÁS
A labdarúgó NB I/B hétvégi, 8.
fordulójában a bajnokság meglepetéscsapata, az FC Szeged a
másik újonc, a Vác otthonában
lép pályára. A találkozó ma este
7 órakor kezdődik.
Erre aztán kevesen számítottak.
Eltelt az NB I/B bői hét forduló,
és sokak hatalmas meglepetésére
az FC Szeged a minden képzeletet felülmúló harmadik helyen
várja a folytatást.
- Természetesen borzasztóan
örülünk az eddigi remek eredményeknek, annak, hogy lassacskán már bennünket is a mezőny
meghatározó együttesei között
tartanak számon - jelentette ki
Kovács Gábor, az FC Szeged ügyvezetője. - Mi azonban a földön

járunk, nem esünk túlzásokba, a
jelenlegi harmadik helyünkből
korai lenne még messzemenő
következtetéseket levonni. Nem
mondom, amennyiben aZ őszi
szezon végén is ezen a helyen
tartózkodnánk, akkor... Nem
szeretnénk úgy járni, mint például a Kecskemét, amely három
győzelem után azt gondolta magáról, hogy verhetetlen, aztán azóta négy meccsen egyetlen árva
pontot gyűjtött csak.
Akárcsak a Szeged, a mai ellenfél, a Vác is remekül rajtolt. A
Duna-partiak azonban a legutóbbi fordulóban megtorpantak: a
Honvéd otthonában beleszaladtak egy 5-0-ás vereségbe.
- Nyilván ellenünk javítani
akarnak Sándor István tanítványai - folytatta a sportvezető. Állunk elébe! A tervünk nem
változott, ezúttal is pontot, pontokat szeretnénk szerezni. Nem

lesz egyszerű ezt megvalósítani,
hozzánk hasonlóan a Vác is szervezett védekezésből indítja a
kontraakcióit, utána pedig villámgyorsan visszaáll. Kecskeméten villanyfényes mérkőzésen sikerült nyernünk, ebből a szempontból nem rossz előjel, hogy
most ismét este 7 órakor kezdünk...
A Tatabánya elleni legutóbbi
győztes csapat összeállításában
biztos, hogy lesz változás: egyrészt Kurucsai begyűjtötte a harmadik sárga lapját is, másrészt
pedig a gárda csapatkapitányának, Turjánnak lejárt az eltiltása,
visszatérhet az együttesbe.
A további párosítás: Honvéd-Hévíz,
Tatabánya-Dabas,
Szolnok-Nyíregyháza,
Kaposvár-REAC, Diósgyór-BKV Előre,
Balassagyarmat-Dunaújváros,
Kecskemét-Bodajk, Pápa-Vasas.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Gyors gólban bíznak Algyőn
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó NB III Alföld csoportjában az Algyő hazai pályán
fogadja a Szajolt, míg a HFC Békéscsabára, a Jaminához látogat.
Mindkét összecsapás szombaton
16 órakor kezdődik.
Hiába töltött sok időt az ellen-

fél térfelén Nagykátán az Algyő,
Kothenczék
mégis kikaptak
2-1-re.
- Sajnos támadóink rossz napot fogtak ki, így nem is nagyon
kerültünk helyzetbe - mondta
Lóczi István, a csapat edzője. Pedig nem csak a rivális néhány
játékosa, hanem az edzője is di-

csért bennünket. Aztán mégis ők
nyertek 2-1-re. Ezúttal olyan gárda érkezik hozzánk amelynek
még nincs pontja. Jó lenne, minél
hamarabb feltörni a szalyoü védelmet. Ennek feltétele, hogy javuljon a támadójátékunk. Minden bizonnyal az elmúlt heti kezdő tizenegy fut ki ismét a pályára.

REFLEKTOR
NEMZETKÖZI VERSENY
A hét végén rangos evezős
verseny, az első
Közép-Kelet-Európa-kupa zajlik
majd a szegedi Maty-éri pályán.
A vetélkedésen négy ország
(Magyarország, Lengyelország,
Szerbia-Montenegró, Szlovákia)
15 és 16 éves fiataljai indulnak,
közel kétszázan. Szovics Zoltán,
a városi sportigazgatóság
munkatársa elmondta, hogy a
mai program 14.30-kor
kezdődik. Tíz-tíz
versenyszámban vetélkednek
egymással a versenyzők. Először
a hosszabb távon, 2000 méteren,
majd a második napon a
rövidebb távon, azaz 500
méteren csatáznak egymással a
tinik. Ekkor délelőtt tíz órakor
rajtol az első futam.
BAJNOKI EREDMÉNYEK
Vízilabda OBI, férfiak:
UTE-Szent István Egyetem
12-4. Kézilabda NB I, férfiak:
Dunaferr-Százhalombatta
23-21, Pécsi KK-Elektromos
26-41, Tatabányya-Nyíregyháza
26-21; nők:
Dunaferr-Kőbánya-Spartacus
37-20, Vasas-Győr 22-25.
BRAZIL BÁNATOK
Bejelentette visszavonulását a
brazilok világbajnok kapusa,
Claudio Taffarel. „Már nem okoz
örömöt a foci" - fogalmazott a
37 éves hálóőr. Rivaldo viszont
lehet, hogy még maradt volna az
Milánnál, a klub azonban
azonnali hatállyal felbontotta a
2005 nyaráig szóló szerződését.
ASZTALITENISZ-RANGADÓ
A Floratom AC asztaliteniszezői
eddigi két bajnokijukat
megnyerték. Ma 10 órakor a
Móricz-csarnokban rangadót
játszanak a Pénzügyőrrel.
91-ESEK SZÁZASA
Az NB l-es rögbibajnokság
újonca a Szentesi VSC „91 -esek"
gárdája Esztergomban
vendégszerepelt, s ez a
kirándulás nem sikerült a
legjobban az együttesnek. A
bajnok 104-0 (33-0)-ra nyert.
SÁNDORFALVI FIASKÓK
NB Il-es női
kézilabda-mérkőzésen:
Kiskunmajsa-Sándorfalva
28-26 (14-15), a vendégek
gólszerzői: Horváth 8, Takácsné
6, Arany 5, Szili 3, Ürmös 2,
Kothencz, Miklósné. Ifjúságiak:
Kiskunmajsa-Sándorfalva
21-16(11-6),a vendégek
gólszerzői: Kátai 10, Szélpál N. (
Táborosi 2-2, Szélpál A., Hári.
IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
Ma és vasárnap rendezik meg
Szegeden az Etelka sori városi
lőtéren a tűzfegyveresek ifjúsági
bajnokságát. A program
szombaton 10, vasárnap pedig 9
órakor kezdődik.
GÓLKÜLÖNBSÉG: 1-15
A kiemelt korosztályos országos
labdarúgó-bajnokságban
szereplő HFC mindkét csapata
nagy különbségű vereséget
szenvedett a Békés megyei
Szokolay Focisuli vendégeként.
U13: Szokolay FS-HFC 6-1
(2-1). HFC: Rónyai - Borsándi
(Ámann), Fekete, Póth (Szász
G.), Sági-Gazsó, Bakos, Szabó
P. (Bagi), Juhász I. - Soós Z.,
Nagy Zs. (Mátrai G.). Edző:
Kandó Róbert. A HFC gólját
Szabó Péter szerezte.
U15: Szokolay FS-HFC 9-0
(5-0), HFC: Bódai - Földi, Máté,
Papp D., Varga N. - Juhász S.,
Hézső, Tóth RT (Makó A.), Konc
(Orosz Á . ) - T ó t h A. (VarróD.),Molnár M. Edző: Bokor János.
ASZTALI LABDARÚGÁS
A hét végén rajtol az asztah
labdarúgók első osztályú
csapatbajnoksága, melynek az első
fordulóját Szegeden az Első Magyar
Kenderfonó tanácstermében
(Londoni krt. 3.) lesz. Szombaton
10, vasárnap pedig 10 órakor
kezdődik a program.
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Kevés

Ajándék

KÉK

SZÍV ERNŐ
Péntek reggel kivételes ajándékot kaptam a városomtól. Köszönöm szépen. De hadd kezdjem
azzal, hogy szerdán a Fekete Sas utcában dudorászva haladt végig egy fiatal férfit, borostás volt,
kissé elnyűtt, az egyik vállán puttó, a másik vállán krampusz ette a sült vért, mert Szeged is a
csodák városa. Aztán beszéltem Benedek Katival,
aki élete első randevújára készül, és persze olyan
izgatott, mint süteményzselé a szélviharban. Tanácsoljak valamit, szipogta Benedek Kati, ó igen,
mennyire ismerjük ezt, tanácsolunk valamit, aztán éppen az ellenkezőjét teszi a delikvens. Azt
mondtam neki, Katikám, az életed első randevúján legyen nálad az utazási bérlet, gombolyag zsineg, méregampulla, egy túlélő svájci bicska, csomag háztartási keksz, valami regény, a Grand Café programja, erkölcsi bizonyítvány, Szeged térkép. Ennyi feltétlenül. Aztán majd kiderül, ki
úszik jobban tejszínhabban, ki eszi szebben a
marcipán tepertőt. S miközben csütörtökön délelőtt dadogtam végig a József Attilán, penge kis
széllökés táncoltatott meg egy óriási tölgyet, s a
makkocskák hullni kezdtek az úttest szürke hátára, kipp, kopp, kipp, kopp. Fantasztikus zörgés
volt, finom kis őszi sláger, úgy félelmetes, hogy
közben hívogató, úgy dermesztő, hogy csábító is.
hiszen Szeged a csodák városa is. Egyszer egy középkorit hölgy, na, hát egy középkorú nő sokkal
többet tud, mint egy középkorú férfi, szóval egy
középkorú nő kókuszt részeltetett a szívére, és
úgy ballagott be a zsúfolt egyetemi menzára, tessék, itt vagyok. Húúú, tündökölni kezdett a fiatal

sebész pörköltje, felemelkedett, s akár a szív, vadul dobogni kezdett egy professzorfasírt, mert
Szeged a csodák városa. Néhányan futottak a rektorhoz, halasszák el a vizsgaidőszakot, de hiába.
Azt is el kell suttogni, hogy Szeged bizonyos pillanataiban halott, mert a csodák városa. Szikrázik,
tombol a fény, miközben halottak diskurálnak a
Kárász utcán, a téren a csehókban, halott a polgármester, a rendőr, az egyházfi, a Tisza. Nem lehet kiszámítani, mikor és miért jön el a pillanat,
eljön, hopp, és tart addig, míg az angyal fölmossa
arcoddal az előszobát, mert Szeged csodák városa
is. Szóval péntek reggel nem sokkal hajnali hat
után indultam újságért, és, gondoltam, megvárom a villamost. A sárga testvér legott megérkezett, halkan és finoman gyűrte maga alá a hajnalt. Felkapaszkodtam rá, hóóó, éppen úgy, mint
egy dél-afrikai bányászköltő, biztosan tudjátok,
azok hogyan mozognak. Csupa pajkosság, rím,
szénceruza és brikett szívzsebben, no és a bányászlámpával megvilágított halántékcsont. Na
és mi történt?! Semmi nem történt. Az történt,
hogy a villamoson rajtam kívül utas nem időzött,
csak a vezető szürkekék árnya gomolygott elől,
idős férfi, Kháron, satöbbi. így siklottunk, péntek
reggel, mert adott a város nekem egy saját villamost két megállóra, és persze a kopogó makkbugi
kint. a véres tajtékban ázó reggeh ég, a fehéren
porzó kókuszreszelék, az a rengeteg szegedi csoda, amiket nem megérteni, hanem elviselni kell.
Hogy, például, miért is fantasztikus az, amikor
senki, de senki nem utazik veled.

Németh György karikatúrája

Ovi férfiaknak

A listavezető

HAMBURG (MTI)

(NEW YORK (MTI)

Férfióvodát alakítottak ki Hamburgban, hogy a
nők nyugodtabban tudjanak vásárolni.
A Noxbar-Férfioviba egyelőre esak szombatonként
adhatják be férjüket, barátjukat a hölgyek, akik aztán nyugodtan bolyonghatnak a belváros boltjaiban.
A férfiak megőrzéséért 10 eurót (2600 forintot) kell
fizetniük, ebben ebéd és két pohár sör is benne foglaltatik. Az „ovisokkal" képzett dadusok foglalkoznak, egytől egyig nők, ök szolgálják fel például a férfiaknak szóló lapokat: magazint, kártyát.

A popsztár Madonna ismét listavezető, de nem mint
énekes, hanem mint író. Mesekönyve, a The English
Roses (Az angol rózsák) éllovas a The New York Times
című amerikai lap mesekönyv-sikerlistáján. „ Ez új abb
bizonyíték arra, hogy Madonnának különös tehetsége van a legkülönbözőbb korú gyermekekkel való
kommunikálásra" - mutatott rá Nicholas Callaway, a Callaway amerikai könyvkiadó szóvivője. A
tervek szerint novemberben jelenik meg a második,
Mr. Peabodys Apples (Peabody úr almái) címmel.

Óriási kutyafül
LONDON (MTI)

A fülén is tud állni egy brit kutya,
mivel csaknem 30 centi hosszú a
füle, és gyakran rajta tapos. Az angol kutya füle nem kutyafüle, mivel elég volt ahhoz, hogy az eb bejusson a Guinness rekordok könyvébe. Mr. [effries Knightsfollie La-

diesman - így hívják teljes nevén a
fajtáját tekintve basset hound kutyát - az angliai Southwickben él.
Fülhossza 29 centiméter és két
milliméter. Gazdája több mint 10
millió magyar forintnak megfelelő
összegre biztosíttatta az eb külső
hallószervét. A kutya gyakran elbotlik a fülében.
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Tel. . 62/431-899
www.plasztika.net
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MOTOR ESÖVTASKA
Szegeden egy Budapesti körúti
ház előtt lezárva hagyta Simson
motorját egy férfi, amit ismeretlen tettes ellopott. A kár 100 ezer
forint. Egy holland állampolgárt
Szeged egyik piacán loptak meg.
A zsebtolvaj a férfi figyelmetlenségét kihasználva, annak táskájából kiemelte övtáskáját, amiben 50 ezer forint volt.
BENZINT LOPOTT
Egy, a szegedi Kereszttöltés utca
mögött parkoló Lada üzemanyagtartályából ismeretlen tettes húsz liter benzint szívott le és
vitt magával.
SZIVATTYÚ ÉS GÁZPALACK
Egy Szeged környéki hétvégi házból loptak el szivattyút és gázpalackot összesen 90 ezer forint értékben.

ISTEN ELTESSE
ADALBERT
Adalbert germán eredetű, jelentése: nemes fény, vagy fénylő nemesség. 994-ben jött Magyarországra Adalbert, Géza fejedelem
hívására, hogy térítsen a katolikus hitre. Majd a pogány poroszokhoz ment, ahol vértanúhalált szenvedett. Szentté avatták.
Egyéb névnap: Adolf, Dámján,
Damos, Demjén, Döme, Florencia, Florentin, Florentina, Károly, Kósa, Kozima, Kozma,
Krisztián, Mirabella. Adolf szintén germán eredetű, jelentése:
nemes+farkas. Ismert képviselője Fényes Adolf festőművész, aki
a szolnoki művésztelepen alkotta
realista életképeit, majd később
dekoratív bibliai jeleneteket festett meg ragyogó színekkel.
VENCEL
Vasárnap ünnepeljük. Vencel
szláv eredetű név, amely német
és latin módosulásokkal érkezett
hozzánk. Jelentése: koszorú+dicsőség. Prága város főtere Szt.
Vencelről, Csehország nemzeti
szentjéről kapta nevét. Vencel az
első keresztény cseh fejedelem
unokája volt, akit hitéért saját
testvére és uralkodótársa gyilkolt
meg 935 körül. Holttestét a várban lévő Szt. Vitus templomban
helyezték el. Több cseh király is
viselte ezt a nevet, köztük III.
Vencel, aki magyar király is lett
László néven 1301-ben, 1305ben lemondott a trónról. Egyéb
névnap: Bernát, Jusztina, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány.

A NAP VICCE
Egy meztelen és egy házától megfosztott éticsiga találkozik az országúton.
- Mi az haver, te is nudista lettél: - kérdezi a meztelen.
- A dehogy, válófélben vagyok!
- feleli a másik.

Készített»

Ma is számíthatunk többórás napsütésre, de valamivel több felhő lesz az égen, mint
tegnap. Eső nem várható. A változó irányú szél mérsékelt marad.
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További kilátások
Vasárnap még többé-kevésbé napos időre van kilátás, de a hét elején nedves levegő
áramlik térségünk fölé, és esőre, záporra is számítani kell. Időnként a szél is
megerősödhet. A hőmérséklet a sokéves átlag körül alkui.

Vasárnap
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 80 cm (hőfoka 18.7 C°), Csongrádnál -162 cm,
Mindszentnél -32 cm. A Maros Makónál -94 cm.
A Nap kel: 6.36, nyugszik: 18.33, Hold kel: 7.54, nyugszik: 20.19

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

TOSHIBA

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

S k o d a az I K E S Z - t ő l
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szervizi
mór több mint 10 év« az Izabella

IKESZ A u t ó c e n t r u m

Futogen
LONDON (MTI)

Futógénre bukkantak ausztrál kutatók. Felfedezésük erősen valószínűsíti, hogy a kitartó edzéseken és
az egészséges táplálkozáson kívül
megfelelő génállományra is szükség van ahhoz, hogy valakiből világbajnoki címre is esélyes rövidtávfutó váljon. Az ausztrál kutatók
megállapították, hogy a legnagyobb klasszisokként jegyzett
sprinterek szervezetében gyakrabban fordul elő egy bizonyos génváltozat, mint az átlagemberekében.

Mindenbe beletörődött férj hirdetése
REJTVENYÜNK vízszintes 1., függőleges 9. és 29. számú soraiban egy mindenbe beletörődött férj hirdetése olvasható.

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (zárt betűk: X, A). 12. Igekötő. 13. Légfűtő készülék. 14. Salt... City (város). 16. Ókori
pénz. 17. Terus másként. 18. Mindenfelé repülő (zárt betűk: A,
Ó). 19. ...lom. 20. Végtag része. 21. Moha egynemű betűi. 22.
Púpos tulokfajta. 23. Becézett angol férfinév. 24. Kártyalap. 26.
Vájat. 27. Nemesi. 28. Gleccser hordaléka. 29. Magyar Optikai
Művek. 31. Növény része. 32. Felfüggesztették. 33. Kozmetikum
jellemzője. 35. Aktarész! 36. Sportklub röviden. 38. Visszataszító
módon hízeleg. 39. D. .0. 40. Könyörgés. 41. Bodorítja. 44. Személyes névmás. •
FÜGGŐLEGES: 1. Rábukkan. 2. Megreked. 3. Két hasonló ember.
4. Kicsinyítő képző. 5. Megszünteti a nyikorgóst. 6. Rajta. 7. Félig
ered! 8. Olasz pénz röviden. 9. A megfejtés második sora (zárt
betű: A). 10. Űrmértékben (mérve). 11. Kronométer része (zárt
betű: T). 15. Csónakgerinc. 20. Személyes névmás. 22. Semmi.
25. Törmelék. 26. Feszültség egysége. 27. Német magánhangzó
megváltoztatása ragozással. 29. A megfejtés harmadik sora
(zárt betűk: E, T). 30. Afféle. 34. Becézett orosz férfinév. 35. Fél
kolbásza! 37. Tobzoska. 39. Hangszer. 40.1. A. N. 42. Autójel Erdélyben. 43. Német helyeslés. 45. Idősb.
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Ha a cápa evett a kezedből, a lábadból is fog.

híd

lábánál.

6724 Szeged, Kossuth L Sgl 112. |
Telefon: 62/471-242

Sünhárító
kerítés
MOSZKVA (MTI)

Sünhárító
kerítést
emelnek
Moszkvában az úgynevezett elnöki autópálya egy szakaszán, a
táplálékkereső éjszakai rovarevők az utóbbi időben ugyanis
szabályszerűen ellepték az utat.
Az autópálya egyes és hetes kilométerszelvénye közötti, erdőn
átvezető részén a szakértők szerint azért nőtt meg a sünforgalom, mert a térségben tucatszámra emelt hétvégi házak elzárták a kis tüskés állatok bejáratott útvonalait. A fokozottan
ellenőrzött, félig titkosnak minősülő autóút két oldalán, az említett szakaszon a hatóságok fél
méter magas kerítést terveznek
építeni.

Szélsegítség
MINNEAPOLIS (MTI)

Széllel próbálta győzelemhez segíteni több alkalommal is a minneapohsi baseballcsapatot a Metródome sportcsarnok egyik volt
munkása. A szél nem a sajátja
volt, hanem művi: a stadion szellőző ventilátorainak állítgatásával
keletkeztette. A férfi által alkalmazott módszer igen egyszerű volt:
amikor a Minnesota Iwins játékosai következtek, maximális teljesítményre állította a ventilátorokat
és a légkondicionáló berendezést a
hazai csapat térfelén, hogy minél
messzebbre repüljön a labda.

