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TÉMÁINKBÓL
ELVONÁSOK VÉRHATÓK
A FELSŐOKTATÁSBAN
Az oktatási tárcát bírálta tegnapi
szegedi sajtótájékoztatóján a
Felsőoktatási Dolgozók
Demokratikus
Szakszervezetének országos
elnöke a várható költségvetési
elvonások miatt.
3. oldal

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

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Még nem tudni, Szegeden maradnak-e a Hági régi képei

Eladósorban a Szőnyi-pannók

GYÁRTHATJÁK AZ EMBERI
BŐRT SZEGEDEN
Az eltelt egy esztendő alapján
bebizonyosodott: megvalósulhat
egy hároméves projekt távlati
célja, az, hogy emberi bőripari
méretekben állítsanak elő és
bőrbank létesülhessen Szegeden.
Az új technológiát főként a
súlyos égési sérültek kezelésénél
lehet hasznosítani.
7. oldal

Szőnyi István gyönyörű képeire a Hági sok egykori vendége emlékezik szeretettel.

Szeretettel várjuk!
VASÁRNAPIG TART A VÁSÁR
A HANGÁRBAN
Szakmai nappal kezdődött el
tegnap a vasárnap estig tartó
belsőépítészeti, lakberendezési
és bútorkiállítás a szegedi
Hangár Expo és
Konferencia-központban. A
vásáron szakemberek segítik az
érdeklődőket a lakásbelső
megtervezésében, a kiegészítők
kiválasztásában.
13. oldal
www.delmagyar.hu

Újra láthatók a Hágit egykoron ékesítő Szőnyi Istvánképek Szegeden. A felújított, védett pannókat a Hangárban állították ki. Czinner Mihály tulajdonos vevőt
keres a 40-60 millió forint értékű festményegyüttesre.
Cseppet sem szokványos látvány fogadja azokat, akik kilátogatnak a szegedi Hangár Expo- és Konferencia-központba a lakberendezési kiállításra. A Hangár előcsarno-

kában ugyanis régen nem látott szépségében ragyog a legendás Hági éttermet egykoron ékesítő három eredeti, tiszai halászokat bemutató Szőnyi István-festmény. A pannók nem véletlenül kerültek e kiállítás „fogadószobájába".
A festmények tulajdonosa, Czinner Mihály a restaurálás után itt talált megfelelő helyet a nagy méretű képek
bemutatására, s reményei szerint hozzáértő befektetőre

A Szepark behajtja
kinnlévőségeit
Negyvenmilliós adósságot akar
behajtani a Szegedi Parkolási
Kft. azokon az autósokon, akik
nem fizették ki az önkormányzat által előírt várakozási díjat.
A bliccelők toplistáját közel 1
millió 200 ezer forinttal vezeti
egy autós.
A Belügyminisztérium kiadja a
parkolási
szabálytalanságért
megbüntetett autósok adatait.

így visszamenőleg is számon kérik azokat, akik eddig figyelmen
kívül hagyták a fizetési fölszólításokat.
A Szegedi Parkolási Kft. a bíróság segítségével negyvenmilliós
adósságot akar behajtani a azokon az autósokon, akik nem fizették ki az önkormányzat által
előírt várakozási díjat.
Folytatás az 5. oldalon

Beinjekciózva is a Stuttgart legjobbja volt a Manchester ellen

Szabics ördögöket űzött
Gól és gólpassz. Ezekkel a
szenzációs m u t a t ó k k a l zárta a
szegedi Szabics I m r e a Stuttg a r t - M a n c h e s t e r U n i t e d labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzést.
A labdarúgó Bajnokok Ligája
egyik legnagyobb szenzációjaként, a Stuttgart Manchester
elleni sikerében a szegedi Szabics Imre döntő érdemeket
szerzett. A n é m e t éllovas szegedi származású támadója beinjekciózva vállalta a meccset
a vörös ördögök ellen, és kiderült: jól döntött. A találkozó
m á s n a p j á n délelőtt könnyű átmozgatást végzett a Stuttgarttal, miközben délig az összes
tizenkilences
számú
Szabics-mez elfogyott.
Az orvosi vizsgálatok megállapították: Szabics térdével nincs
komolyabb baj, szombaton a
Köln ellen már újra számíthat rá
Félix Magath edző.
Szabics I m r e , szenzációs gólja u t á n , ö r ö m é b e n felkapta a
labdát.

Fotó: Nemzeti Sport

Stuttgarti írásunk a 19. oldalon

Fotó: Gyenes Kálmán
is. Czinner lapunknak elmondta, hogy a Szőnyi-alkotásokat három esztendeje vásárolta meg - igen rossz állapotban.
- A cigarettafüst, a zsír, a kávé, a vörösbor és a hosszú
hányattatás nem tett jót az egyébként védett műtárgyaknak - mondta Czinner.
Folytatás az 5. oldalon

Csomor Ágnes balesete ellenére is végigjátszotta a főpróbát

Az évad első premierjét tartja ma este 7 órától a
Szegedi Nemzeti Színház prózai társulata: Luigi
Pirandello színművét Almási-Tóth András rendezésében láthatja a közönség. Az egyik főszereplőt, a mostohalányt játszó Csomor Ágnest
baleset érte, ezért nyakmerevítőben játszotta végig a szerda esti nyilvános főpróbát.
A Nobel-díjas olasz drámaíró, Luigi Pirandello
színháztörténeti jelentőségű darabjának bemutatása mindig nagy kihívás egy társulat számára. Alapos műhelymunkát, igazi csapatjátékot igényel a
különös, színház a színházban alaphelyzet, valamint a groteszk történet megjelenítése. Az előző
szezon végén megcsappant prózai társulat szinte
minden tagjára szükség volt a Hat szereplő szerzőt
keres színpadra állításakor, sőt még Koczka Ferenc
karigazgató is feltűnik az előadásban zongoristaként.
A főpróbahéten kisebb baleset történt az egyik
szereplővel, a mostohalányt alakító Csomor Ágnessel, aki nyakmerevítőben játszotta végig a szerda
esti főpróbát. - Egy hirtelen mozdulattól néhány
nappal ezelőtt idegbecsípődés keletkezett a hátam
közepén, amitől fölfelé teljesen lemerevedtem.
Olyan fájdalmaim voltak, hogy az orvosom, dr. Virág György reumatológus a gyógyszerek szedésén
kívül azt is javasolta: használjak nyakmerevítőt,
ami megakadályozza a görcsös összehúzódást. A
gyógyszerektől kezdek egyre jobban lenni, remélhetőleg a premierre annyira rendbe jövök, hogy nem
is kell már felvennem a nyakmerevítőt. Sokat kell
pihennem, egyfolytában fekszem - mondta.
Csomor Ágnes a mostohalány szerepében a szerFolytatás a 4. oldalon

da e s t i f ő p r ó b á n .

üzletközpont a Nagyá
I - n a g y o b b cipő- és k o n f e k c i ó v á l a s z t é k
• jobb árakon
október 4
I - k ö z e l e b b Önhöz!

Fotó: Miskolczi Róbert
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Coetzee
Nobel-díjas
STOCKHOLM (MTI)

¡ohn M. Coetzee (felvételünkön)
dél-afrikai író kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. A díj odaítéléséről határozó Svéd Akadémia
csütörtökön jelentette be választását, egyebek között azzal indokolva döntését, hogy Coetzee regényeit „jól felépített szerkezet,
gazdag párbeszédek és brilliáns
elemzések
jellemzik".
Az
1940-ben, Fokvárosban született
dél-afrikai írót régóta a díj esélyesei között emlegették. Magyarul
is olvasható a Barbárokra várva
című regénye.
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Magyar javaslat a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyének korszerű kezelésére

Európai központ lehet a főváros
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Európai
Központjának felállítását javasolta Medgyessy Péter miniszterelnök (felvételünkön) az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén elhangzott beszédében.
STRASBOURG (MTI)

A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy
rendkívül fontosnak tartja az Európa Tanács
kisebbségvédelmi munkáját, és ezért ajánlja
fel a magyar kormány segítségét ahhoz, hogy
a testület égisze alatt, budapesti székhellyel
jöjjön létre a nemzeti és etnikai kisebbségek
európai központja. Fontos, hogy a központ a
hagyományos nemzeti kisebbségek jogainak
tudományos kutatásán túl az új, bevándorló
kisebbség gondjaival is foglalkozzon - tette
hozzá a kormányfő. Magyarország - hangsúlyozta beszédében Medgyessy Péter - kisebbségeit tekintve is tipikusan európai. Tízmillió magyar él Magyarországon és hárommillió a szomszédos országokban - emlékeztetett a kormányfő, rámutatva, hogy a Magyar

Köztársaság felelősséggel tartozik ezekért a
kisebbségekért. A kormányfő utalt arra, hogy
a határon túl élő magyarok támogatásával a
kormányt három alapelv együttesen vezérli,
nevezetesen segíteni kívánja a külföldön élő
magyarokat nemzeti önazonosságuk megőrzésében, nyelvük és kultúrájuk ápolásában,
abban, hogy szülőföldjükön teljes méltósággal élhessenek. - E segítségnyújtást a szomszédos országok kormányaival együttműködve az államközi kapcsolatokat ezzel is gazdagítva kívánjuk megvalósítani - jelentette ki a
miniszterelnök, hangsúlyozva azt is: a magyar kormány fontosnak tartja, hogy a magyar kisebbségek támogatása az európai normákkal összhangban, az Európa Tanács, az
EBESZ és az EU támogatásával történjék. A
továbbiakban a kormányfő utalt arra, hogy
ezen alapelvek szellemében került sor a kedvezménytörvény módosítására. A módosítással a kormány célja az volt, hogy a törvény
összhangba kerüljön az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 1335. számú határozatával, a velencei bizottság, az EBESZ kisebb-

ségi főbiztosa és az Európai Bizottság ajánlásaival. A magyar kormány kezdeményezi,
hogy az alkotmányos szerződésbe foglalják
bele a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelmét.
•
Eörsi Mátyás a Fidesszel kapcsolatban megfogalmazott vádjaival (képviselői miért nem
hallgatták meg a kormányfői beszédet?) el
akarja terelni a figyelmet arról, hogy a miniszterelnök beszédét mintegy 80 képviselő
hallgatta az Európa Tanácsban - mondta Surján László. „Szerintem nem az a kérdés, hogy
én miért nem vagyok most Strasbourgban,
hanem az a kérdés, hogy Medgyessy Péter
miért van Strasbourgban" - mondta az Európa Tanács fideszes tagja. Az Európa Tanács
nyolcnapos ülésszakot tartott, Medgyessy az
utolsó napon szólalt fel, annak ellenére, hogy
hétfőre és keddre kapott meghívást - mutatott rá Surján László. „Időpont-egyeztetésre
hivatkozva ragaszkodott a csütörtökhöz, holott minden beosztott diplomata jelezte az
alacsony részvételt" - mondta.

A románok és bolgárok gondja

VATIKANVAROS (MTI)

BUKAREST (MTI)

RÖVIDEN
CIVILEK A BEKEERT
A magyar csapatok Irakból
történő visszavonására szólítja
fel a kormányt és a parlamentet
a Civilek a Békéért mozgalom. A
tömörülés erről szóló nyílt
levelét csütörtökön ismertették a
fővárosban.
„KERESZTBE FEKSZIK"
Az ügyészség minden
technikával igyekszik keresztbe
feküdni azon törekvés előtt,
hogy az MTV-nél korábban
bekövetkezett „hallatlan
közpénz-elherdálásra" fény
derüljön - közölték SZDSZ-es
politikusok. Pető Iván
rámutatott: az ügyészség
nyomozást megszüntető
határozata után pótmagánvád
elkészítéséről döntöttek.
FIDESZ-ALAPÍTVÁNY
Polgári Magyarországért
Alapítvány néven német
mintára közéleti alapítványt
hozott létre a Fidcsz-Magyar
Polgári Szövetség - jelentette be
Orbán Viktor, a szövetség
elnöke. Az alapítvány elsődleges
célja, hogy hozzájáruljon a
közéleti műveltség, a politikai
kultúra elmélyítéséhez,
támogassa és elősegítse a XX.
század két diktatúrája által
megtört polgári, keresztény
értékrend, hagyomány
újraéledését és terjedését mondta a pártelnök. Az
alapítvány kuratóriumának
elnöke Matolcsy György volt
gazdasági miniszter lett.
AMI NEM INDOKOLT
A PM továbbra sem tartja
indokoltnak, hogy a lapok az áfa
szempontjából a gyógyszerekkel
azonos megítélés alá essenek mondta Csák Csongor, a
pénzügyi tárca szóvivője. Ezt az
érvelést dogmatikusnak
minősítette Lengyel László, a
Magyar Lapkiadók
Egyesületének elnökségi tagja,
aki úgy fogalmazott: „A
lapkiadás áfájának
megállapításánál az európai
normákhoz és a könyvkiadáshoz
és nem a gyógyszerekhez való
alkalmazkodást kérjük".
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A pápa titkára cáfol

Günter Verheugen nem garantálja a csatlakozást 2007-ben

Günter Verheugen bővítési biztos szertefoszlatta a román álmokat a 2007-es európai uniós
csatlakozásról, mert nem szavatolja a csatlakozási tárgyalások
jövő évi lezárását - írták a csütörtöki román újságok az Európai
Unió bővítési biztosának keddi
kijelentéseiről. Günter Verheugen Strasbourgban, az Európai
Parlament külügyi bizottsága
előtt úgy nyilatkozott: nem tudja
garantálni, hogy Romániával és
Bulgáriával 2004-ben befejeződnek a csatlakozási tárgyalások.
Adrián Nastase román kormányfő az Európai Unió bővítési biztosának kijelentései után is derűlátó Románia csatlakozási tárgyalásainak jövő évi lezárását illetően, de úgy véli, hogy e cél eléréséhez Romániának és európai
partnereinek közös erőfeszítéseket kell tenniük. Sajtójelentések
szerint Románia a harmincegy
tárgyalt fejezetből eddig tizenkilencet zárt le sikeresen.

••. .
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//. János Pál személyi titkára cáfolta az egyházfő egészségi állapotáról keringő híreket, megfeddve az újságírókat. Stanislaw
Dziwisz érsek kijelentette: sokan
már a mennyben vannak azon
újságírók közül, akik a múltban
a pápa egészségi állapotáról cikkeztek. Elmondása szerint Josef
Ratzinger bíboros elsírta magát,
amikor a neki tulajdonított in-

terjút olvasta a Bunte című hetilapban. Az újságírók ugyanis eltorzítva adták vissza a pápa
egészségi állapotára vonatkozó
szavait: „A pápa rosszul van...
imádkozzunk a pápáért" - írta a
Bunte. Ezzel szemben a bíboros
„sírt tegnap, és kijelentette, hogy
soha nem adott senkinek interjút, csupán az utcán mondta egy
férfinak, akivel találkozott, hogy
ha a pápa beteg, imádkozzon érte" - mondta Dziwisz érsek.

Fidesz: újabb szocialista üdülővásárlási ügy
y
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Szoboszlói piramis
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Az EU-ra pályázó Romániát emésztő gondok egyike a romakérdés.
Felvételünkön: Ioan Cioaba önjelölt nagyszebeni „cigánykirály"
12 éves lánya, Ana Maria vonakodott „férjhez menni" a 15 éves
vőlegényhez és kirohant a templomból, ahova végül visszatért... A
gyermekházasság felkeltette a nemzetközi emberjogi szervezetek
f i g y e l m é t is.

László Csaba pénzügyminiszter szerint a következő évben a két legfontosabb kormányzati cél a versenyképesség javítása, illetve a takarékosság megvalósítása a közszférában. A pénzügyminiszter a
Figyelő gazdasági hetilap budapesti fórumán ezzel
kapcsolatban elmondta: a következő évi költségvetést úgy állították össze, hogy az idei államháztartás alakulásához képest a deficit 1 százalékponttal
csökkenjen, ennek révén hozzávetőleg 200 milliárd

BUDAPEST (MTI)

MTI Telefotó/AP/Vadim Ghirda

A versenyképesség javításának éve
BUDAPEST (MTI)

A Fidesz szerint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma 1997-ben áron alul értékesített két hajdúszoboszlói
állami
tulajdonú
ingatlant
Medgyessy Péter mostani miniszterelnök, akkori pénzügyminiszter barátjának.

forinttal több marad a gazdaságban 2004-ben a vállalkozások számára. A következő két évben,
2005-ben 2,8 százalékra, 2006-ban pedig 2,5 százalékra mérséklődik az államháztartás GDP-arányos hiánya. Az idén Magyarország gazdasága várhatóan 3-3,5 százalékkal bővül, a tervezett versenyképességet javító intézkedések, valamint az államháztartási hiány csökkentése révén - kedvező
külső gazdasági feltételek esetén - 2006-ra a gazdasági növekedés elérheti az évi 5 százalékos mértéket - mondta a pénzügyminiszter.

A kuratórium elnöke akkoriban
Kökény Mihály jelenlegi egészségügyi miniszter, helyettese pedig Keller László államtitkár volt
- mondta Szijjártó Péter (Fidesz)
csütörtöki sajtótájékoztatóján. A
politikus közölte, hogy a kuratórium 1997 júliusában döntött a
két hajdúszoboszlói állami tulajdonú hotel eladásáról. A két ingatlant a versenytárgyaláson
résztvevők közül a Thermal Piramis Kft. vehette meg, Szijjártó
Péter szerint igen alacsony áron,
mindössze 75 millió forint plusz
áfáért. Szijjártó Péter megfogal-

mazása szerint „a kft.-t Pántya
György, Medgyessy Péter barátja,
üzlettársa, volt hajdúszoboszlói
párttitkár, az MSZMP hajdúszoboszlói elnöke nevével lehet fémjelezni". A politikus azt is elmondta, hogy a két ingatlanról
értékbecslés nem készült. Szijjártó Péter kitért arra, hogy a
Thermal Piramis Kft.-t Pántya
György 1996-ban mindössze
egymillió forintos törzstőkével
alapította, majd - a vásárlás előtt
- a kft.-bc belépett a Dél-alföldi
Regionális Rt., egy 730 millió forintos törzstőkéjű cég, amelynek
a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
a többségi tulajdonosa. A képviselő emlékeztetett arra, hogy az
MFB elnöke akkor Huszti András, az MSZP pénzügyi ellenőrző
bizottságának korábbi vezetője
volt. „A recept tehát egyértelmű,
Medgyessy Péter barátja úgy jut
állami vagyonhoz, hogy a vételár
kifizetéséhez az állam pénzét
használja fel" - szögezte le.

Tovább épül az izraeli biztonsági kerítésnek nevezett fal
JERUZSÁLEM, RAMALLAH (MTI)

Izraeli járőrkocsi halad a „biztonsági kerítésnek" nevezett betonfal mellett Kalkílija közelében.

MTI Telefotó/EP/Eitan

Hess-Ashkenazi

Az Ariel Sáron vezette izraeli
kormány eltökélt a ciszjordániai
zsidó telepek védelmét szolgáló
„biztonsági ••.kerítés" meghoszszabbítására, amiről döntött a
kabinet. Szilvan Salom külügyminiszter megerősítette, hogy a
biztonsági kerítésnek Ariel településre is ki kell terjednie, s reményét fejezte ki, hogy ebbe „az
amerikaiak is beleegyeznek". Tagadta, hogy a kerítést a jobboldali
kormány Izrael és a jövőbeli palesztin állam közötti határvonalnak tekintené. A biztonsági kerítést 430 kilométer hosszan kívánják megépíteni. A kerítés
mintegy 140 kilométeres szakasza már megépült.
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A K T U Á L I S «

Fél évre is eltilthatják a szabályszegőt

Szigorúan felügyelt kamionok

Barakkhalál
BÁTYI ZOLTÁN

Az elmúlt időszak balesetei is jelzik: szigorúbban kell ellenőrizni a kamionokat.
A gyorshajtó, vezetés közben elalvó kamionsofőrök okozta balesetek számát csökkentheti a szigorú szabályozás és ellenőrzés. Elvileg a járművek sebességét korlátozza egy berendezés, elvileg nem vihetnek túl
sok rakományt és a sofőröknek pihenőt kell
tartani. A közlekedésfelügyelet szakembere
szerint ellenőrzéseiknek van foganatja.
Egyelőre még különbség van a nemzetközi és
a belföldi közúti áruszállítás szabályozása
között, de májustól már az uniós normákat
kell alkalmazni mindenkinek. A nemzetközi
forgalomra érvényes előírásokat, a sofőrök
vezetési és pihenési idejét egy egyezmény
rögzíti, amelynek elveit átvették az unió rendelkezései is.
- Egyrészt nem engedik, hogy túl nagy rakománnyal, vagy túl gyorsan, túl hosszú ideig haladva egyes vállalkozók tisztességtelen
versenyelőnyöket szerezzenek. Másrészt rögzítik, hogy egy gépkocsivezető legfeljebb
mennyit dolgozhat, és mennyit kell ezután
pihennie - ismertette a szabályokat Tóth József, a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet osztályvezetője.

A hitelesített, az adott járműhöz illesztett
menetíró készülék, a tachográf korongra rögzíti a vezető tevékenységének (vezet, egyéb
munkát végez vagy piheni idejét és a megtett
utat, és a mért időből számított sebességet.
Az ellenőrzések egy részét a vámosok végzik
a határokon, útközben is megállíthatják a vezetőket a rendőrök és a közlekedési felügyelet
emberei, de a hazai fuvarozókat a telephelyen is ellenőrzik. Az unió meghatározza,
hogy Magyarországon 280 ezer menetíró korongot kell évente ellenőrizni.
- A nagy haszonjárművek, a kamionok forgalmának korlátozására szolgál még a kamionstop intézménye. Az unió ezt elsősorban a
közlekedők biztonsága érdekében vezette be.
A hazai gyakorlat jelenleg közepesen szigorú,
például nyáron éjszaka és télen megengedi
nemzetközi forgalomban az áthaladást az országon - folytatta az osztályvezető.
Emellett a kamionokba beépítenek sebességkorlátozó berendezést is, amely nem engedi, hogy a 12 tonnánál nehezebb tehergépkocsi kilencven kilométeres óránkénti sebességnél gyorsabban haladjon, így csökkentve
például a borulás veszélyét. A határokon

Olaszoktól Gazdasági fórum és üzletember-találkozó
tanulunk A hármas határ
Az Európai Unió közös agrárpolitikája címmel kezdődött
tegnap háromnapos tanácskozás Szegeden, a megyeházán,
magyar-olasz együttes szervezésben.
Olasz mezőgazdászok adják át
tapasztalataikat Csongrád megyei szakembereknek három napon át Szegeden, a megyeházán,
a Csongrád Megyei Önkormányzat, az agrárkamara, valamint az
FVM helyi hivatala szervezésében. A megyei önkormányzat tavaly írt alá együttműködési megállapodást az itáliai Toscana tartománybeli Arezzo provinciával,
azóta az olaszok részt vettek az
Euroland szakkiállításon, ezekben a napokban pedig az EU-t
„tanítják" a magyar mezőgazdászoknak.
Frank József, a megyei közgyűlés elnöke lapunknak azt nyilatkozta, a konferenciát is uniós
források segítségével rendezték
meg, amelyekre az olaszokkal
közösen pályáztak. Előadásában
pedig - amelyet Haskó Pálnak, a
Csongrád Megyei Agrárkamara
titkárának megnyitója után tartott - hangsúlyozta: a magyar
mezőgazdaság uniós
startja
rossz, s ebben a gazdasági körülmények mellett az utolsó három
év különösen aszályos időjárása
is közrejátszott. Az arezzói delegáció képviseletében Roberto Vasai, a megye mezőgazdasági tanácsnoka tartotta meg a közös
projekt ismertetését.
A konferencia szombaton, a
déli órákban ér véget. A három
nap során olasz és magyar szakemberek tartanak előadásokat,
az EU közös agrárpolitikáján
kívül a nemzeti sajátosságokról is.
F. K.

Fotó: Karnok Csaba

rendszeresen, és időnként a közúton is ellenőrzik a tengelyterhelést, többek között azért,
mert a túlterhelt kamionok tönkreteszik az
utakat.
Tóth József szerint megfelelő eszközeik
vannak a biztonságos és szabályos fuvarozás
feltételeinek betartatására, és uniós támogatással még több műszert tudnak beszerezni,
például a menetírók korongjainak elemzésére.
Az osztályvezető jó példaként említette,
előfordult, hogy ellenőrzéseik nyomán a vállalkozó elbocsátotta az előírásokat rendszeresen be nem tartó gépkocsi vezetőjét. Természetesen olyan is előfordul, hogy maga a vállalkozó gyakorol nyomást a sofőrre, hogy
szegje meg a szabályt. A kockázat viszont
nagy, hiszen olyan súlyosak a kiszabható
büntetések, hogy teljesen ellehetetlenítik a
vállalkozások működését. A munkaügyi felügyeletek milliós bírságokat tudnak kiszabni, míg a közlekedési felügyeletek hosszabb
időre is fölfüggeszthetik a szabály ellen vétő
tevékenységét, és visszavonhatják engedélyét is.

Szegeden

az EU-ban is kötelez

Magyarország előbb csatlakozik az unióhoz, mint Románia, valamint Szerbia és Montenegró, ami befolyásolja a hármas határon
létrejött gazdasági együttműködést - többek között erről is tanácskoztak szerdán és csütörtökön a három ország szakértői
Szegeden, a Novotelben.
A kétnapos konferencia első napján, október 1 - jén a vámigazgatási szervek képviselői és a Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT)
kamarai együttműködés elnökei
zártkörű tanácskozást tartottak
a szegedi Novotelben, amelyen
többek között az EU-csatlakozás
várható hatásairól tartott előadást Nagy fános vezérőrnagy, a
VPOP parancsnoka. Tegnap pedig sor került az immáron hatodszorra összehívott hármas határ
gazdasági fórumra és üzletember-találkozóra, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Csongrád megyei kamara, valamint az
ITDH szervezésében. A tradicionális konferenciát azt követően
hívták össze minden esztendőben, hogy 1997-ben megalakult
a DKMT határ menti eurorégió a
magyar, a romániai és a szerbiai
határ menti megyék közgyűléseinek közreműködésével. Ehhez a
regionális
együttműködéshez
csatlakoztak 1998-ban a régió
gazdasági kamarái, s többek között elindították a hármashatár-konferenciák sorozatát is.
A tegnapi tanácskozáson - Szeri Istvánnak, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntője után - Marosvári Attila, a megyei közgyűlés
alelnöke európai léptékű eurorégiónak nevezte a DKMT-t. Lednitzky Péter, a Belgrádban, Bukarestben irodát, Szabadkán, Újvidéken, Temesváron és Aradon
képviseletet működtető ITDH

vezérigazgatója elmondta: Magyarország a környező országok
befektetői között az élmezőnyben szerepel. Romániában a becslések szerint 500 millió dollárra
tehető a magyar működőtőke-befektetés nagysága. Szerbiában
még nem dicsekedhetünk ilyen
eredményekkel, hiszen ott éppen
csak elkezdődött a privatizáció.
Závoczky Péter, a Külügyminisztérium kereskedelem-fejlesztési főosztályvezetője azt fejtette
ki, 2004. május l-jétől érvényüket veszítik a korábban megkötött
kétoldalú, magyar-román, magyar-jugoszláv szabadkereskedelmi megállapodások, s az uniós
feltételeket vesszük át. Mi közvetlenül nem is tárgyalhatunk szomszédainkkal, csak az európai bizottság tehet lépéseket. Az új
helyzet bizonyos termékekre nézve hátrányos lesz számunkra, hiszen míg eddig például kétoldalú
megállapodásaink alapján szállíthattunk baromfit Romániába, a
jövőben az összes EU-tagállamra
vonatkozó kvóták lesznek érvényesek. A főosztályvezető szerint
kiegészítő tárgyalások indulnak
azokkal az országokkal, amelyek
még nem kerülnek be az EU-ba,
de az unióval társulási megállapodást kötöttek, ilyen például Románia. Szerbia és Montenegróval
pedig az uniónak egyezményt kell
tető alá hoznia, hiszen vele jelenleg nincs érvényben semmilyen
kereskedelmi megállapodás.
FEKETE KLÁRA

M. B. I.

Támogatás
felfüggesztve
A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatására fordítható előirányzat forráshiánya
miatt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium további intézkedésig kötelezettségvállalását felfüggeszti.
A közlemény megjelenését követően e témában a minisztériumba nem nyújtható be pályázat. Továbbá a közlemény megjelenése előtt a tárcához benyújtott és már elbírált pályázatokra
a támogatási kötelezettség nem
vállalható. A megyei földművelésügyi hivatalok hatáskörébe
tartozó támogatások esetében a
helyi keret nem léphető túl.

Nem tudom, mit érdemelne az a bűnös, aki annak idején, évtizedekkel ezelőtt az építési engedélyt kiadta. Még ha kiállítási
csarnoknak is épült egykoron Szeged palotás Belvárosában, egészen pontosan a Horváth Mihály utcában, az akkoriban itt tartott ipari vásár számára. De az ok mindegy - a földszintes tákolmány elkészült, s a szegediek soha nem barátkoztak meg az
építménnyel, ami napi huszonnégy órában csúfította a városképet.
Jelentem: a fabarakk kivégzése megkezdődött. S amilyen serényen a bontáson munkálkodók dolgoznak, könnyen elképzelhető, hogy pár nap múlva már csak rosszkedvünkben gondolunk rá.
Csongrád megye székhelyén egy szégyenfolttal így kevesebb lett.
s ha minden a tervek szerint halad, hamarosan egy többszintes
szép ház alapjait áshatják a mesterek. Örülhetünk, hiszen a barakkcsúfságot unokáink már nem fogják látni. Ugyanakkor szomorúság is fészkelődhet bennünk, mivel Szeged központja még
így is több sebből vérzik.
Aki dühöngeni akar, javaslom, csak pár lépest tegyen a haldokló
barakktól, máris szembesülhet a Vedres István Építőipari Szakközépiskola vakolatától búcsúzó, hosszú évek óta felújításra váró
épületével. Talán ötven méterrel arrébb már a Kass Szálló 1976
decemberében bezárt palotája hirdeti, szép Szegedünkön sem vádolható meg mindenki azzal, hogy gondos gazdaként bánna értékeivel. Riasztó képet mutat a Hági étterem, s bár építménynek
ahgha nevezhetnénk, a Centrum(Skála) áruház mögötti vasbetonnal erősített gödör se éppen képeslapra ajánlható szegedi látvány.
Hogy ez a leltár még közel sem teljes • Tudom én, persze hogy
tudom. Különösen nem, ha azt is számba vesszük, megyénkben
még hány értékes épület vár arra, hogy végre megszabadítsák
rongyos gúnyájától, s oly szépségben pompázzon, mint megépítése után. Egy példát is említek: a szentesi Petőfi szálló épülettömbjét látva a Kurca partjára érkezőt aligha lehet könnyű meggyőzni
arról, már pedig a mi vidékünkön összes hangsúlyunkat a régi értékek megmentésére fektetjük.
Hogy szegény ember ne siránkozzon, inkább lássa be - kevés pénzből mégsem lehet átfesteni az eget is ? No, effélét a romokkal találkozó aligha kérne. Ám az alighanem mindenkinek eszébe jut, hogy a városi sebhelyek gyógyítását gyakorta
nem is annyira forintok hiánya akadályozza, mint inkább a
hányaveti nemtörődömség. Aztán persze ráfoghatják a házgazdák saját bűnüket a tisztázatlan tulajdoni viszonyokra éppen úgy, mint a kedvezőtlen külgazdasági körülményekre, netán az étolaj árának robbanására. Házuk aligha fog vitába
szállni velük.
Inkább csak vár szebb sorsára, s reménykedik, akárcsak mi, városlakók - a barakktemetők szorgos munkáján felbuzdulva tervezőt, vidám kőművest keresnek a ma még pusztuló ingatlanok
gazdái is. S talán egyszer még azt is megérjük, hogy a Petőfi Szálló
szép szobájában álomra készülők arról beszélgetnek, milyen kellemesen is töltötték az estét egy hágis vacsora után a Kass Szálló
báltermében.

Új Démász-elnök
A Démász Rt. október l-jén
megtartott igazgatósági ülésén
a testület elnöke, Dániel Dumont lemondott elnöki pozíciójáról.
Ennek indoka az áramszolgáltató közleménye szerint az, hogy
Dániel Dumont a Démász fő tulajdonosa, az EdF székhelyén,
Párizsban új kinevezést kapott.
A korábbi elnök továbbra is a
Démász igazgatóságának tagja
marad, a testület 2003. október
2-i hatállyal Dervarics Attilát, a
tőzsdei cég vezérigazgatóját választotta meg az igazgatóság elnökévé.

Dervanics Attila lett az igazgat ó s á g e l n ö k e i s . Fotó: Karnok Csaba

Elvonások a felsőoktatásban
Szakszervezeti fórumot tartott tegnap a szegedi
egyetemen a Felsőoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Kis Papp László országos
elnök már a gyűlést megelőző sajtótájékoztatón is
kritikával illette az oktatási tárcát a költségvetési
elvonások és az érdekérvényesítő képesség hiánya
miatt.
Sorra járja a vidéki felsőoktatási intézményeket a
Felsőoktatási
Dolgozók
Szakszervezetének
(FDSZ) elnöksége, hogy helyben tájékoztassák az
egyetemi dolgozókat a felsőoktatási törvény reformjáról, annak szerintük kedvezőtlen lehetőségeiről és a legújabb költségvetési megszorításokról. Az FDSZ országos elnöke, Kis Papp László
tegnap a szegedi egyetem bölcsészkarán tartott
sajtótájékoztatót és szakszervezeti fórumot a fent
említett kérdésekről.
A tegnapi fórumon az oktatási tárca szemére
vetették, hogy a 3 milliárd 400 millió forintos elvonásoknak a 2003/2004-es tanév első féléve látja kárát. - Az elvonásokra nyáron derült fény. Akkor, amikor egyetemi tanácsok már nem tudták
módosítani az idei tanévre tervezett költségvetéseiket - mondta Kis Papp László. Az FDSZ orszá-

gos elnöke kritikán alulinak tartja a minisztérium érdekérvényesítő képességét, hiszen a tárca
az elvonások nagyságát tekintve a harmadik helyen áll a minisztériumok sorában. Elhangzott, a
jövő évi költségvetésben az Oktatási Mini> tériumtól (OM) újabb 6 százaléknyi forrást vonnak
el.
- Az intézményeknek elfogytak a tartalékaik, a
hiányt mindenkinek egyedül kell kigazdálkodni.
Ezzel a lépésével a kormányzat négyezer ember állását veszélyezteti - tette hozzá az elnök. Kis Papp
szerint jól jellemzi a tárca politikáját, hogy úgy adja
meg a 6 százalékos bérfejlesztés lehetőségét, hogy
nincs meg rá a fedezet, azaz a béremeléshez egyetemi, főiskolai dolgozókat kellene elbocsátani. - Ez a
magatartás számunkra elfogadhatatlan ebben a
formában, így nem fogadjuk el a béremelési javaslatot - közölte az FDSZ elnöke.
A szakszervezet vezetői az egységes európai felsőoktatási térhez kapcsolódó OM javaslatokat is kifogásolják. - Nem értünk egyet azzal, hogy szakmai helyett üzleti szempontok érvényesüljenek az
egyetemek, főiskolák vezetésében - hangsúlyozta
Kis Papp László.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
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KÖRKÉP
BALÁSTYA. Zöldség- és
virágfcsztivált rendeznek ma és
holnap a községben. Szombaton
délelőtt fél tízkor átadják az
iskola új irodáit, majd a
rendezvényházban 10 órától
megnyitják a fesztivált. Ezt
követően íjászbemutató,
fogathajtó verseny és veterán
motoros felvonulás kezdődik.
Szűcs László bűvész 13 órakor,
az Oszi Alkony nyugdíjaskórus
pedig 13.45-kor lép fel. A helyi
gyerekek negyed háromkor
lépnek fel, majd az Indigó
együttes koncertezik. A
zákányszéki néptáncosok négy
órakor mutatkoznak be, majd
kihirdetik a fogatverseny
eredményét. Délután 5 órától
másnap hajnalig férfinapi bált
rendeznek. A jó hangulatról a
3 + 2 és a Nco Toncs együttes
gondoskodik.
DESZK. Országos népzenei
minősítő versenyt rendeznek
szombaton 13 órától a
faluházban. Népdalkörökct,
zenekarokat és szólistákat,
összesen 27 fellépőt várnak a
szervezők. A versenyre a helyiek
mellett zákányszékick,
szőregick, cscngelcick,
mindszentiek, szegediek,
maroslclcick,
hódmezővásárhelyiek,
ásotthalmiak, üllésiek,
puszta mérgesiek,
balotaszállásiak,
kiskunfélegyháziak és
pálmonostoriak jelentkeztek.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
ma este 7 órától Mester András
gitárművész koncertezik. Utána
este 9 órától a Frankié Látó
Quartett lép fel.
SZEGED. Tízéves a szegcdi
közoktatási vezetőképzés. Ebből
az alkalomból ma délután 5
órakor a városháza Lechncr
Termében Közoktatás és
felsőoktatás címmel
kerekasztal-beszélgetést
tartanak, amit Botka László
polgármester nyit meg. A
rendezvényen számos szegedi
oktatási intézmény vezetője is
részt vesz. A program végén
bemutatják Farkas Olga főiskolai
docens Közoktatási vezetők
tréningjei — 10 év 10 tréning
című könyvét. A kötet szerzője
többek között a
szervezetfejlesztésről, az
egyeztetési eljárásról, az
önértékelésről, a
konfliktuskezelésről, illetve a
demokratikus iskolavczctésriil
ad hasznos tanácsokat
olvasóinak.
SZEGED. Negyedik alkalommal
rendezik meg a piarista
játékokat. A szegcdi Dugonics
András Piarista Gimnáziumban
(Bálint Sándor utca 14.) ma este
negyed kilenckor nyitják meg a
rendezvénysorozatot.
Szombaton délelőtt 8 és este 6
óra között számos sport- és
ügyességi versenyre várják az
érdeklődőket. A piarista játékok
a vasárnap délelőtt fél tízkor
kezdődő szentmisével zárulnak.
TÁPÉ. A hagyományokhoz
híven október 4-én és 5-én ismét
megrendezik a tápéi búcsút.
Szombaton délután 4 órakor Kis
sic: j k : mmel kiállítás nyílik
a Hoicr Ödön Művelődési
Házban, utána a vajdasági
Telecs. Este 6 órától a
házigazdik mellett kalocsai,
kartali, röszkei, szegedi,
szentmihályi, telecskai és üllési
együttes szórakoztatja a
közönséget. Vasárnap délelőtt 10
órától ünnepi szentmisét és
utána körmenetet tartanak.
Negyed tizenkettőtől egyházi és
népdalokat énekelnek a
templomban a meghívott
együttesek. Délután 3 órától
menettánc indul a tápéi
polgármesteri hivataltól a
művelődési házig. A kultúrház
ú j színpadán fél négytől ismét
bemutatkoznak a zenekarok és a
táncosok.
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Csomor Ágnes balesete ellenére is végigjátszotta a főpróbát

Szegeden szeretnék megnyitni a regionális irodát

Főhős nyakmerevítőben

Összefognak
a fesztiválszervezők

Kihelyezett ülést tartott tegnap Szegeden a Magyar Fesztiválszövetség elnöksége, amely Botka László polgármesterrel arról is
tárgyalt, hogy a jövő év elején itt nyitnák meg a szervezet első
regionális irodáját.

Jelenet a darabból.

Fotó: Miskolczi Róbert

Folytatás az 1. oldalról
Jó lenne, ha a fájdalmaim is megszűnnének péntek
estére - folytatta. - A főpróbán a nyakmerevítő
csak a mozgásban gátolt egy kicsit, a fájdalommal
nem törődtem, igyekeztem a szerepemre koncentrálni.
A próbán nagyon tetszett a közönségnek a produkció. Ez egy fantasztikusan jó darab, csodálatos
volt a próbafolyamatunk is. Szerencsére csak az
utolsó napokban történt velem a baleset, így mindvégig részt tudtam venni a műhelymunkában meséli Csomor Ágnes, aki a harmadik évadját kezdi most Szegeden. Gór Nagy Mária színitanodájának növendéke volt, majd pályakezdőként meg-

hallgatásra jelentkezett a szegedi teátrumba, ahová
Korognai Károly szerződtette. A közönség korábban
a Sógornőkben és az Equusban is láthatta. - Az elmúlt két évben nagyon megszerettem a társulatot
és várost, jól érzem itt magam. Bicskei születésű
vagyok, mielőtt színitanodás lettem ott éltem. A
Pirandcllo-darabon kívül A víg özvegyben és a Pinokkióban játszom még ebben az évadban - árulta
el a színésznő.
•

A ma esti premierhez kapcsolódva 18 órakor Orcsik Roland költő nyitja meg Ábrahám István festőművész Grimaszk című kiállítását a Szegcdi Nemzeti Színház Foyer Galériájában.

Nem jogerős ítélet egy utcai verekedés ügyében

Harcias nagymama
a bíróság előtt
Bűnösnek találta könnyű testi sértés vétségében a vásárhelyi
városi bíróság a mártclyi P. Balázsnét, aki tavaly m á j u s b a n
megverte a vásárhelyi Nagy Sándor U t c a i Altalános Iskola
egyik gyermekfelügyelőjét. A v á d l o t t a t egy év próbaidőre bocsát o t t á k , ám az ítélet ellen az ügyész, a védő, és a vádlott is fellebbezett.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A büntetlen előéletű mártclyi P.
Ralázsné ikerunokái a vásárhelyi
Nagy Sándor Utcai Altalános Iskola egyik osztályába járnak. A
gyerekek iskolai nevelésébe segített bele az előző esztendőben az
iskolában dolgozó K. Andrea
gyermekfelügyelő.
A nagymama és K. Andrea szülői és pedagógusi viszonya kezdetben megfelelő volt, majd kisebb problémák - elveszett, majd
megkerült oltási könyv és tankönyv - miatt fokozatosan megromlott. A gyermekfelügyelő
ezért a osztályfőnökkel és az intézmény igazgatójával egyeztetve
nem foglalkozott tovább az ikrekkel. A nagymama viszont bepanaszolta K. Andreát az igazgatónőnél.
Tavaly május 22-én P. Balázsné
iskolába kísérte unokáit azzal a
szándékkal, hogy beszél a problémákról K. Andreával, akit azonban nem talált a tanintézményben. Tudta viszont, hogy a hölgynek háromnegyed 8-ra kell odaérkeznie, illetve azt is, hogy a közelben lakik, ezért elébe ment. A
József Attila utca sarkán találkoztak.
A gyermekfelügyelő
megpróbált kitérni a nagymama
elöl, aki sorolni kezdte panasza-

HOLLÓSI ZSOLT

it, s amikor azt látta, hogy K.
Andrea nem akar beszélni vele,
megragadta a karját, majd hajánál fogva húzta a föld felé, s ütni
kezdte, többnyire a fejét és a hátát.
Szorult helyzetéből a sértett
nem tudott kiszabadulni, ezért
segítségért kiáltott. Édesapja szaladt ki a házból, s lejtette le a magáról megfeledkezett P. Balázsnét
a lányáról.
A nagymama pillanatokkal később pofon vágta a áldozatát, mire az édesapa is meglegyintette a
nagymamát, aki ettől a földre
ült. K. Andrea apja ezután az irodájába invitálta a támadót és lányát, majd kihívta a rendőrséget.
A sértett orvosi látleletet nem
vetetett, ám az ügyben kirendelt
igazságügyi orvostani szakértő
megállapította, hogy 8 napon belül gyógyuló sérülésekről van
szó.

A magyarság
genetikájáról
A magyarság genetikájának kutatása lesz a témája ma este 6
órakor a közéleti kávéház rendezvényének, amit az MTESZszékházban tartanak.
Az Amit a gének múltunkról
mesélnek című est vendége
Raskó István, az Szegedi Biológiai Központ Genetikai ¡intézetének igazgatója lesz. A házigazdák: Vass Imre és Zoltán
Csaba.

A kapolcsi fesztivál kitalálója és főszervezője, Mártha István zeneszerző elnökletével egy évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Fesztiválszövetség (MFSZ). A ma már 138 fesztivált, 68 rendező szervezetet
tömörítő civil kezdeményezés lő célja, hogy átláthatóbbá tegye a hazai kaotikus piacot és rendet teremtsen fesztiválügyekben. Magyarországon évente 1200 fesztiválnak nevezett programsorozatot szerveznek, amelynek mintegy 12 millió látogatója akad. A fesztiválpiac által generált turisztikai, vendéglátó-ipari és kereskedelmi forgalom
becslések szerint több mint 50 milliárd forint évente. A fesztiválok
többségének alapvető gondja az alulfinanszírozottság és az utófinanszírozási rendszer, valamint kommunikációs nehézségekkel is küzdenek a szervezők.
Az MFSZ olyan szakmai segítő, szolgáltató és érdekvédelmi szervezet kíván lenni, amely sokféle módon tud támogatást nyújtani a fesztiválok szervezőinek. Mártha István elmondta: szeretnének mielőbb
kidolgozni egy korrekt minősítő rendszert, amely lehetővé tenné a
rendezvénysorozatok
rangsorolását. Ez óriási segítséget jelentene a
pénzügyi támogatásokról határozó döntéshozóknak is, hiszen ma
sokszor esetleges, nem a programsorozat értékétől, minőségétől függ,
hogy mit támogatnak. Az MFSZ október 16-án országos szakmai
konferenciát rendez a Millenáris Parkban, amelyre a fesztiválszervezők mellett az állami támogatásokat elbíráló döntéshozókat is meghívták.
Elekes Zoltán, a szegedi Pálma reklámstúdió ügyvezetője, az MFSZ
elnökségi tagja elmondta: a szervezet vezérkara tegnap tárgyalt Botka
László polgármesterrel, aki szeretné, ha a következő év elején Szegeden nyitnák meg első regionális irodájukat. Ennek nemcsak a városi
és a regionális, h a n e m a határainkon túli magyar fesztiválok segítése
is feladata lenne.
H.ZS.

A FESZTIVÁL MAI PROGRAMJA:
Móra Ferenc M ú z e u m : 16.30-kor az írók fürdőruhában című fotókiállítá s megnyitója
M i l l e n n i u m i Klub: 19 órától Mester Sándor gitárművész hangversenye
SZTE-aula: 19 órától Liska Zsanett Fdith Piaf-estje
Millenniumi Kávéház: 21 órától a Frankié Látó Quartett koncertje
Régi zsinagóga: 20.30-tól Tolnai Ottó: Könyök Kanyar - a
MASZK Egyesület produkciója
Belvárosi mozi kamaraterem: 20.30-tól Felnőni nehéz - nemzedékek filmjei: Négyszáz csapás (rendező: Francois Truffautl

Boszik négy keréken
Boszorkányok négy keréken címmel női autós ügyességi versenyt
szervez a Magyar Autóklub szegedi csoportja szombaton délelőtt 10
órától a Plaza parkolójában. Csak hölgyek jelentkezhetnek és saját
autóval versenyeznek. A gépkocsikat köbcenti szerint sorolják különféle kategóriákba.

A bútorbolt helyén négyemeletes társasház épül Szegeden

Elkezdték a barakk bontását

P. Balázsné az eljárás alatt
mindvégig tagadta, hogy megtámadta volna a gyermekfelügyelőt, ellenben azt állította, hogy öt
verték. A bíróság a vádlottat bűnösnek találta cgyrendbeli könynyű testi sértés vétségében,, s
ezért egy év próbaidőre bocsátotta. Az ítélet nem jogerős, mert ellene az ügyész, a védő és a vádlott Ls fellebbezett.

Emlékfutás a hősökért
A budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány és az Országfutók Csapata az idén hetedik alkalommal rendezi meg az Emlékfutás a hősökért
című programot. A 150 kilométeres táv során ma este 7 órakor érintik Szegedet, majd utána Mórahalmot is. A megyeszékhelyen az Aradi vértanúk terén megkoszorúzzák a hősi emlékművet, Mórahalmon
pedig a millenniumi emlékoszlopot. A futásban résztvevő hivatásos
katonák nemcsak magyarországi, hanem szerb-montenegrói településekre is eljutnak a három nap alatt. így a kultúra és a sport segítségével kívánják ápolni a nemzetközi kapcsolatokat.

A rombolás javában tart, az építés tavasszal kezdődik.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Négyemeletes, tetőtér-beépítéses épület kerül a
szegedi Horváth Mihály utcában lebontott bútorüzlet helyére. A földszintet üzletek vagy irodák foglalják el, az emeleteken lakásokat alakítanak ki tájékoztatta lapunka Nóvák Péter építész, aki Sebestyén Tiborral közösen készítette a leendő ház
terveit. A barakk helyére emelt épület kivitelezője a
Pallér Kft., amely a szomszédos Takaréktár utcában

Fotó: Gyenes

Kálmán

már épített egy hasonló társasházat. A műemlékkel és védett epületekkel büszkélkedő Horváth Mihály utcába a legkevésbé sem illő fölvonulási épület
bontása megkezdődött: a barakk külső falát a járdára borították.
Az új épület modern stílusban épül majd, de
megjelenése természetesen illeszkedik a környező
házakhoz is. A tervtanács által is jóváhagyott tervek engedélyeztetése folyik, az építkezés várhatóan
tavasszal kezdődhet el.
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Egyedülálló kistérségi kezdeményezés

Újhelyi az ifjúságért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az országban egyedülálló kezdeményezést karolt fel Újhelyi István szegedi országgyűlési képviselő. Deszken, Újszentivánon és
Tiszaszigeten, valamint Kübekházán és Szőregen a közelmúltban alakultak meg az ifjúsági önkormányzatok.
- Hétmilbó forint támogatást
szereztem a Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztériumtól egy
mintaprojektre, aminek célja a
kistérség ifjúsági életének fellendítése. Miután ezeken a településeken megalakultak az ifjúsági
önkormányzatok, a következő
lépés a térségi társulás létrehozása lesz - magyarázta Újhelyi István, aki egyébként tegnap Szőregen találkozott az ifjú polgár-

mesterekkel, valamint a képviselő-testületek tagjaival.
- Biztosítottam a fiatalokat arról, hogy a jövőben úgy tekintek
rájuk, mint bármelyik képviselőre a körzetemben. Bármilyen
ügyben bármikor fordulhatnak
hozzám bizalommal. ígéretet
tettem arra is, hogy amennyiben
hasznos célokra fordítják a támogatást, okosan használják fel
a pénzt, a jövőben pluszforrásokat szerzek az ifjúsági önkormányzatoknak - mondta az országgyűlési képviselő.
A tizenhét éves Frányó Szilvia,
Deszk ifjúsági polgármestere elmondta: az ifjúsági napok, bulik
és táborok mellett kulturáhs rendezvényeket, ünnepek alkalmával pedig különböző műsorokat
szeretnének szervezni.

Még nem tudni, Szegeden maradnak-e a Hági képei

Eladósorba kerültek
a Szőnyi-pannók
Folytatás az 1. oldalról

- Sajnos a pannókat nem csupán
az idő vasfoga pusztította, az
egyik kép közepére például egyszerűen ajtót vágtak, így rövidítve le a Hági étterme és konyhája
közötti utat - folytatta Czinner
Mihály. A tulajdonos hosszú, különleges felkészültséget igénylő
munkával restauráltatta a képeket, amelyeknek most gazdát keres.
Szeged számára kívánatos volna, ha ezek a helyi kötődésű
műremekek a városban maradnának, ám mint azt a jelenlegi
tulajdonos elmondta, az önkormányzattól udvarias, de elutasító választ kapott, amikor megvételre ajánlotta a képeket. Miután a Szőnyi-pannók kalandos
úton és szerencsés egybeeséseknek köszönhetően maradtak
együtt - s kerültek Czinner Mihályhoz, aki meglehetősen sokat költött arra, hogy megóvja a

képeket az enyészettől - , álnaivitás lett volna azt kérdezni, miért nem ajándékozza oda a városnak, vagy miért nem ajánlja
föl állandó kiállításra a becslések szerint 40-60 millió forint
értékű pannókat.
A Móra Ferenc Múzeum igazgatója, Vörös Gabriella tőlünk
értesült arról, hogy új gazdát keresnek a festmények. Elmondta:
a múzeumot érdekli e nem mindennapi kínálat. Persze előbb látni kell a képeket, meg kell tudni,
ki és milyen módszerrel végezte
a restaurálást, mennyit érdemes
értük kifizetni, ami után a forrás
előteremtése sem egyszerű feladat.
A múzeum igazgatója szerint
a festménycsoportnak illő volna Szegeden maradni, s megfelelő állagmegóvás, szakszerű
gondozás mellett a városi vagyont és a szegediség érzületét
gyarapítani.
O.K.K.

Alkotói díjak Szegedről
Alkotói díjjal jutalmazták Szegeden Kulbert György faszobrász műveit a Natura nemzetközi kiállításon. A szegvári fiatalember mellett a
szentesi Kovács Istvánné népi bútorfestő részesült hasonló elismerésben.
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Öt évre visszamenőleg is behajthatják az elmaradt parkolási díjat

Szepark-adósok sok milliója
Folytatás az 1. oldalról

Sokan sportot űztek a szabályok
kijátszásából, és akár éveken át
nem váltottak sem bérletet, sem
parkolócédulát. A társaság korábban tehetetlen volt a rendre
httyet hányókkal szemben, de
egy törvénymódosítás már lehetővé teszi a kemény föllépést.
- Még sohasem fizettem a parkolásért a Szepark-rendszer bevezetése óta - álh'totta kurucos
büszkeséggel egy szerkesztőségünkbe telefonáló autós, aki
módszeréről elárulta, hogy egyszerűen eldobja az ablaktörlő
mögé csippentett piros tasakot
(népszerű nevén: Mikulás-zacskót), amelybe a fölszólítást csomagolják az ellenőrök.
Most viszont rossz napok következnek a díjfizetés elbbccelőire.
Egy törvénymódosítás ugyanis lehetővé teszi, hogy a Belügyminisztérium adattárából kiadják a
parkolási társaságok által kért információkat, így könnyen megtalálják majd a kocsik tulajdonosait.
Pedig egészen a közlemúltig
úgy tűnt, hogy a fizető parkolási
rendszerre fittyet hányók állnak
nyerésre a várakozóhelyeket működtető társaságokkal szemben.
A Magyar Parkolási Szövetség tavaly első- és másodfokon is megnyerte ugyan a próbapert, a Legfelsőbb Bíróság azonban végül
mégis helyt adott az alperest képviselő Magyar Autóklub felülvizsgálati kérelmének, és jogellenesnek nyilvánította az adatszolgáltatást. A törvénymódosítás viszont nem ad további kibúvót: a
BM kiadhatja az autósok adatait.
Szegeden 1996 óta működik a
fizető autós várakozóhelyek
rendszere. A pótdíjfizetési kötelezettség öt évig nem évül el,

Nem dolgoztak hiába a parkolóőrök.

Fotó: Miskolczi Róbert

BLICCELŐK TOPLISTÁJA
A Szegedi Parkolási Kft.-nek legnagyobb összeggel tartozó autósok
sorát 1 millió 188 ezer 279 forinttal vezeti egy kocsitulajdonos. A
második helyezett 599 ezer 786, a harmadik 561 ezer 508 forint
tartozást halmozott föl. Az összeg a napi büntetőkamattal növekszik.
ezért csak azok érezhetik magukat biztonságban, akiket az első
két évben kaptak videokamera-végre az ellenőrök. A többiek
számíthatnak rá, hogy a kamatokkal és késedelmi tarifával
megtoldott pótdíjról szóló értesítést kézbesít nekik a posta.
Forrai Gábor, a társaság augusztusban kinevezett ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy a sza-

bályozás már 2002 végétől lehetővé teszi az adatszolgáltatást, de
a Szepark és a Belügyminisztérium között a közelmúltban jött
létre az együttműködésről szóló
megállapodás.
A legnagyobb összeggel tartozók,
valamint a legrégebbi adósok már
meg is kapták a per előtti figyelmeztetést, amelyben szeptember
30-át jelölték meg fizetési határ-

A Fidesz már nem csupán családban gondolkodik

Megalakult a megyei nőtagozat
Megalakult tegnap a Fidesz Csongrád megyei nőtagozata. Az első ülésen részt vett a
párt nőtagozatának országos elnöke, Vígh
Ilona is.
A Fidesz tagozatépítő politikájának eredményeként tegnap Szegeden megalakult a párt
Csongrád megyei nőtagozata. Vígh Ilona, a

Fidesz nőtagozatának országos elnöke elmondta, bőven van és lesz tennivalójuk. - A
Fidesz eddig családban gondolkodott, de a tagozat megalakulásával mi, nők, jobban előtérbe tudunk kerülni. Hatékony, tudatos nőpolitikát, valódi szakmai munkát szeretnénk
megjeleníteni a parlamentben - tette hozzá.
Farkasné Pocsai Blanka szegedi önkor-

mányzati képviselő a megyei viszonyokkal
kapcsolatban megemlítette, hogy a Csongrád
megyei tagozat 60 fővel alakult meg. Az elnököt és az ötfős elnökséget lapzártánk után választották meg. A megyei nőtagozat két fővel
képviselteti majd magát az országos választmányban.
G. SZ. L.

Másfél évig tart majd a dóm hatalmas hangszerének felújítása

HÍREK

Gidabőrrel javítják a légszelepeket
Már megrendelték az alkatrészeket - közte harminc négyzetméter gidabőrt - a szegedi
dóm orgonájának felújításához.
A kilencezer sípból álló hangszer kóruson elhelyezett százkét regiszterét másfél év alatt
korszerűsítik.
Ha megérkeznek a németországi
gyártótól a felújításhoz szükséges anyagok, elkezdődik a dóm
orgonájának első nagy karbantartása. Tavaly a hatalmas játszóasztalt cserélték ki, most a
kóruson elhelyezett regisztereket
hozzák rendbe. Hátra van még a
szentélyben és kupolában megbúvó művek nagyjavítása.
- Egy orgonát tízévenként újra
kell hangolni - mondta Kondé
Lajos plébános. - Ez a dómban
legalább húsz éve nem történt
meg. De a levegő útját elzáró szelepek, a tasnik is cserére szorulnak, a sípokat ki kell tisztítani,
az elektronikát újjá kell építeni.
Az érzékeny gyengeáramú berendezést villámvédelemmel is el
kell látni, hiszen a hirtelen nagy
feszültségtől „elfüstölne" az
egész vezérlés - tette hozzá.
Bár a dóm hatalmas hangszere
nem épült akkorára, mint tervezője szánta - hiányzik az altemplomba tervezett része, a kripta-

ORGONABEMUTATÓ
ADÓMBAN

A szegedi székesegyház gyönyörű orgonája felújításra szorul.
mű -, kilencezer sípjával mégis
Európa harmadik orgonája volt
elkészültekor. A pécsi Angster
gyár büszkeségén hetven év múltán azonban az elektromos jelfogókat cserélni kell, mivel ma már
nem is gyártanak hozzá alkatrészeket, az egészet meg kell újítani. A sípokba a levegőt beengedő
tasnikat újra kell borozni. Ezzel a
legnagyobb tapasztalattal rendelkező hazai orgonafelújító mes-

időként. Jó néhányan jelezték,
hogy szeretnék mielőbb rendezni
tartozásukat - mások még várnak.
Az első kétszáz ügy várhatóan október közepén kerül bíróság elé, s
hasonló ütemezésben legalább egy
évig tart, amíg a jelenlegi adósságlistát fölszámolják (közben új ügyfelek is adódhatnak).
A bírósági anyagokat nagy körültekintéssel készítik elő: a
megalapozottságot jelzi, hogy a
társaság - ritka kivétellel - meg
is nyeri ezeket a pereket. - Kintlévőségeinket nem csupán a cég
nehéz anyagi helyzete miatt szeretnénk behajtani, hanem azért
is, mert közpénzekről van szó,
amelyeknek beszedése kötelességünk - tette hozzá az igazgató.
NYILAS PÉTER

tert, Iván Józsefet bízták meg.
Ehhez összesen hetven négyzetméter különlegesen finom állatbőrt, közte harminc négyzetméter gidabőrt rendeltek a kontinens legnagyobb orgonaalkatrész-gyárából, Németországból.
Ebből a 4 ezer 674 darab tasnit,
azaz légszelepet bőrözik újra.
- A felújítás során csak azt cserélik ki, ami feltétlenül szükséges - hangsúlyozta a plébános - ,

A dóm búcsújához kapcsolódva ma a belvárosi általános iskolásoknak mutatják be az
orgonát, holnap pedig bárki
megnézheti még a felújítás
előtt, eredeti állapotában a
hatalmas hangszert.
Minden páros órában tart a
fogadalmi templom orgonistája bemutatót az érdeklődőknek szombaton, a páratlan
órákban pedig Foucault ingakísérletének megismétlésével
bebizonyítják, hogy mozog a
Föld.
Fotó: Miskolczi Róbert

nem átépítésről van tehát szó,
hanem karbantartásról, az orgona megőrzi eredeti jellegét.
- A teljes felújítás huszonhatmilló forintba kerülne, most a
kóruson található regiszterek
korszerűsítését tizenötmillió forintért vállalta a mester. Ezt az
önkormányzat által felajánlott
pénzből fedezik, de saját alapítványuk is gyűjti az adományokat
a munka folytatására, és pályáz-

tak is a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumához - tájékoztatott Kondé Lajos.
A munkákat úgy végzik, hogy
mindig csak egy-egy része esik ki
a hangszernek, így a hívek nem
maradnak muzsika nélkül. Koncerteket viszont csak ennek figyelembevételével tudnak rendezni. A munkák várhatóan
másfél évig tartanak.
M. B. I.

ELETMODISCHIRILLAVAL
ATÉVÉBEN
A Magyar Televízíó Szegedi
Stúdiójának magazinműsorából,
az MTV 1 -en ma 14 órától
látható Élet-módiból kiderül,
hogy mire képes az egészséges
szervezet ifj. Schirilla György
szerint. Hogyan mérhető
korszerű módszerekkel a test
zsírtartalma. A témával
kapcsolatban a 62/480-544-es
telefonon hívható az adás ideje
alatt dr. Weisz Veronika
belgyógyász kardiológus.
További témák: Mikor
költözhetnek az első lakók a
szegedi idősotthonba? Vajon
mi minflen látható a
mórahalmi Aranyszöm
rendezvényházban?
RENDÓRKAPITÁNYI
FOGADÓÓRA
Lakossági fogadóórát tart Kovács
Mihály rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
október 6-án, hétfőn 13 és 15 óra
között a kapitányság Párizsi körút 16-22. alatti épületében.
TÉTLENSÉG
Tegnapi lapszámunkban
megkettőztük a t betűket a
Mahart új szegedi hajójának
nevében. A felújított Mathias
Rex azonban egyelőre nem
mozdulhat a ponton mellől,
mert műszaki vizsgára vár
t-tlenül.
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Tovább bonyolódik a szentesi csacsiügy

Eltiltják a szamárverő fuvarost
Minden szamarát veri Ravasz
gazda. A sorozatos bántalmazástól az egyik csacsit - mint
arról lapunkban beszámoltunk
- a szentesi állatvédő egyesület
úgy tudta megmenteni, hogy
az állatot megvásárolta tulajdonosától, Ravasz Jánostól. A
fuvaros a kapott pénzen újabb
szamarat vett, de azóta azon is
túladott. Legújabb szerzeménye Rudi: vele elégedett a gazda.
A második szamárral meggyült
a baja Ravasz Jánosnak, mert mint mondta - nem vált be. Az
állatvédő egyesülettől kapott
pénzen vett jószágot alaposan
megverte új gazdája. A Jókai utcai háza közelében élő szomszédok egyike felvételeket készített a jelenetról: az amatőr
képeken - melyek szerkesztőségünk birtokában vannak - egyértelműen látszik, hogy a fuvaros ütlegeli az állatot.
A szomszédok nem akarják
befolyásolni a szamaras történéseket, ezért nem vállalják a
szereplést, viszont képtelenek
voltak a kívülálló szemével
nézni azt, ami történik. Ezért
bocsátották rendelkezésünkre a
felvételeket.
Ravasz János az esettel kapcsolatban csak annyit mondott,
hogy a második szamár nem
vált be, semmi köze hozzá. Viszsza is vitte a tulajdonosának a
vajdatelepre. Azt is mondta, a
harmadik szamarat nézi ő má-

sodiknak, a fuvarozáshoz kell,
nem is tudjuk elképzelni, milyen kevés pénzt adnak a vasért.
Kilónként csak három-négy forintot. A szamárnak kevés ennivaló kell, egy nap csak két csíkszedővel eszik meg. így jobban
megél, mert ő segélyért nem
megy a hivatalba.
Lapunk úgy tudja, hogy az
egyesület pénzéből vásárolt
második állatnak a bántalmazástól súlyosan megsérült a
szeme, állatorvosi ellátásra kétszer is szüksége volt. Az állatvédők a hivatalos orvosi látlelet
kiadására várnak, s akkor beadvánnyal fordulnak a szentesi
önkormányzathoz.
Szécsényiné Csergő Judit, az egyesület
vezetője elmondta: céljuk, hogy
eltiltsák az állattartástól Ravasz lánost.
Eddig Szentesen nem volt példa arra - mondta Csányiné dr.
Bakró Vera aljegyző -, hogy valakit eltiltottak volna állattartástól. A témáról a város képviselői
legutóbbi ülésükön fogadták el
az aljegyző által készített rendeletet.
E jogszabály alapján a tiltó határozat elsősorban a tartás egészségügyi, védelmi körülményeire
hivatkozva
születhet
meg,
ugyanakkor nem lehet kizárni az
állatkínzással kapcsolatos következményeket sem.
Az állattartásról született helyi
rendelet a jövő év januárjától érvényes.
BLAHÓ GABRIELLA

Példaértékű fűtéskorszerűsítést
hajtott végre a csongrádi Orgona utca egyik társasházi közössége. A 200l-es fejlesztés
költsége lassan megtérül, és az
épületben élők egyre kevesebbet
fizetnek a szolgáltatónak.

Ravasz János szerint a harmadik igavonó beválik.

Fotó: Vidovics Ferenc

Júlia csak a fióknak írt

Vásárhelyi-terv:
öt víztározó épül

Amikor bemutatkozik, sokan
nem hiszik cl, hogy rokona a
költőnek. Kosztolányi Júlia
azonban nem a nevével, hanem
tudása, értekei alapján szeretne
érvényesülni. Az egyetemista
lány nem volt elégedett saját
verseivel, így azokat a mai napig
az asztalfiók őrzi.

Az autópályaépítés után a második legnagyobb beruházás a
Vásárhelyi-tervben
szereplő
víztározók kialakítása a Tisza
mentén - mondta Kis Zoltán, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium politikai államtitkára csütörtökön Nyíregyházán sajtótájékoztatón.

- Nem tudom pontosan, de vagy
a nagyapám, vagy pedig a dédnagyapám unokatestvére Kosztolányi Dezső - mondta Kosztolányi Júlia. A Szegedi Tudományegyetem angol-kommunikáció szakos hallgatójától sokan
megkérdezik
bemutatkozás
után, rokona-e a költőnek. Amikor elmondja, hogy igen, vannak, akik nem hisznek neki. Nem ezzel akarom felkelteni az
emberek érdeklődését. A saját
tudásom és értékeim alapján
szeretnék érvényesülni - közölte a szegedi lány.

NYÍREGYHÁZA (MTI)

A szegedi egyetemen tanul Kosztolányi Dezső rokona

Kosztolányi Júlia szeretne családfakutatást végezni, de - mint
mondta - az nagyon költséges, és
nem egy hétvégés munka lenne.
A másodéves egyetemista ismeri
rokona műveit, azok ott sorakoznak a polcán. - Ha este előveszek
egy könyvet, az biztos nem Kosztolányi. Nem az én stílusom. Ó
„szobaköltő". Néhány versét
kedvelem, de a kedvencem Radnóti Miklós és József Attila. A
múltkor olvastam Darvasi László Összegyűjtött szerelmeim című könyvét. Lenyűgöző volt, nagyon tetszett.
Mint a legtöbb tizenéves, Júlia
is gyakran próbálta versben megfogalmazni érzéseit. - Szerintem
mindenkinek vannak bájos förmedvényei ifjúkorában. Soha
nem tudtam papírra vetni pontosan azt, amit abban pillanatban
éreztem. Nem tartottam annyira
jónak ezeket az írásokat, hogy a
barátaim elé tegyem. Ezért csak
az asztalfióknak írtam a szösszeneteimet - magyarázta Júlia,
amikor arról kérdeztük, örökölt-e valamit ősétől.
Az egyetemista lány általános
iskolás korában jogásznak készült. Csak a gimnázium máso-

Csongrád:
fűteni csak
okosan

A tárca a legközelebbi kormányülés elé öt tározó megépítési javaslatát viszi. Az első
ütemben nem szerepelnek azok
a térségek, ahol nem történt
meg a társadalmi egyeztetés.
Ilyen például a Tisza-Szamos
közi térség.
Kis Zoltán elmondta: a Vásár-

helyi-terv első ütemében 2006-ig
51 milliárd forintot fordítanak az
öt tározó kialakítására. Ebből a
jövő évi költségvetésben 8 milliárd forint szerepel.
A 2010-ig tartó második ütem
tervezett költsége 80 milliárd forint. Ezzel megoldódik a Tisza
menti települések árvízvédelme.
A kormánydöntés után az érintett települések minden háztartásába eljuttatják a Vásárhelyi-terv megvalósításával kapcsolatos, a lakosságot érintő tájékoztatást. A tározók területén
mód van a tájgazdálkodás megteremtésére. Erre öt éves ciklusban
az Európai Unió 60-80 százalékos támogatást ad, ami hektáronként 30-60 ezer forintot jelent a termelőknek.

Még az ezredfordulón kezdett
agitációs tevékenységbe a Víz és
Kommunális Kft. egy differenciált fűtési technológia népszerűsítése érdekében. A fővárosi Techem Kft. által forgalmazott, a
szolgáltató által ismertetett termékcsomagnak az volt a jelentősége, hogy egy adott társasházban lévő lakások elhelyezkedésétől függően differenciálta a fűtési
díjat. A megkülönböztetésen alapuló számlázás hozadéka nem
csak a csökkenő felhasznált hőmennyiség volt, hanem az igazságos és a megtakarítást ösztönző egyedi fűtés.
Kovács László, a fűtést szolgáltató cég illetékese elmondta:
volt jó néhány egyedi jelentkező, de a programban meghirdetett társulásra csak az Orgona
utca 22. szám alatti lakóközösség jelentkezett. A társasház lakói 200l-es árakon 9 ezer forintért minden radiátorra a differenciáltsághoz szükséges speciális szabályzószelepet szereltettek fel, valamint lakásonként
költségmegosztót. A szakember
szerint hasznosan és jól működik a rendszer, s ezt az előző
évek adatai is igazolják. A technológia felszerelése után a
2001-2002-es fűtési időszakban az előző szezonhoz képest
több mint 24 százalékkal csökkent a ház fűtési fogyasztása,
míg a tavalyi fagyos télen további 14 százalékkal mérséklődött
ez a mutató. Nem véletlen, hogy
a ház vállalkozó szellemű lakói
is elégedettek.
- Csak ajánlani tudom mindenkinek - hangsúlyozta lapunk
érdeklődésére Gila Mihály, a társasház közösképviselője. A lakóközösség ügyvivője szerint lakásonként havonta ezer forintot
tudnak megspórolni, de enyhe
tél esetén ez meg is többszöröződhet. A technológiát forgalmazó cég ígérete is helytálló, ugyanis ők 4-5 év megtérülési idővel
számoltak. A lakások elhelyezkedéséből adódó megkülönböztetésről Gila Mihály elmondta,
az északi oldalon lévő lakások 10
százalékos, a negyedik emeletiek
pedig 20 százalékos kompenzációt kapnak, így mindenki jól jár
és kevesebbet fizet.
B. D.

Magyarországot képviselte Kölnben a szegedi kozmetikus

Dudás Barbara Európa-bajnok
Dudás Barbara szegedi kozmetikus nyerte Németországban,
Kölnben a sminkverseny Európa-bajnokságát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Júlia jogásznak indult.
dik osztályban döbbent rá arra,
hogy egy annyira „pörgős" és hiperaktív ember, mint ő, valószínűleg nem lesz képes több száz
oldalt bemagolni.
- Most mi legyen? - tettem fel
a kérdést magamnak, miután
két éve tanultam a latint és célirányosan jogásznak készültem.
Úgy gondolom, mindenkiben
benne van a vágy, hogy valamilyen módon megvalósítsa önmagát. Ezért van ennyiféle művészeti ág, és ezért születnek csodálatos alkotások. Tizenhat évesen
úgy döntöttem, hogy a média felé
váltok. Igényes, minden korosztálynak szóló irodalmi műsorokat készítek majd - mondta Júlia.

Fotó: Gyenes Kálmán

Kosztolányi Júlia így kötött ki
a szegedi egyetem kommunikáció szakán. Először a televíziózás érdekelte, de később rájött
arra, hogy az nem neki való.
Végül a rádiónál állapodott
meg. - Február óta a Tisza Rádiónál dolgozom. Itt a fiatalok
lehetőséget kapnak arra, hogy
kipróbálják magukat. Aki nem
a divat miatt jön ide, hanem
hivatásának érzi ezt a szakmát,
annak nagyon jó ugródeszka.
Szerintem ezen a pályán, és
egyáltalán, a média világában
nem törtetőnek, hanem törekvőnek kell lenni - tette hozzá
beszélgetésünk végén Kosztolányi Júlia.
A. T. J.

A szegedi Tömörkény István
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola alkalmazott grafikusi szakán érettségiző, majd
szakmát és pályát módosító Dudás
Barbara
kozmetikus
1999-ben Budapesten nyerte
meg első versenyét. Ezt további
sikerek, helyezések követték. A
szegedi szépész idén május végén előbb Budapesten, a Beauty
Hungary sminkversenyén, az
Európa-bajnokság elődöntőjeként számon tartott megmérettetésen állhatott a dobogó legfelső fokára, nemrégiben pedig a
magyar színeket képviselhette
Kölnben. (A budapesti versenyről, Barbara sikeréről lapunkban
is beszámoltunk.)
A kozmetikus egy tízfős mezőnyben rangos európai vetélytársait győzte le és hozta haza a
díjat.

Dudás Barbara sok trófeája mellé most egy Európa-bajnoki is fölsorakozik.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Jók a kUrükai eredményekmegnőtt a laborkapacitás

A környezetért sokat tesznek Vásárhelyen

Védeni jobb,
mint szennyezni

Ha gyártják az emberi bőrt

Az unió arra törekszik: a környezetszennyezőknek ne „érje meg'
kifizetni a környezetvédelmi bírságot, inkább a szennyezés csökkentésében legyenek érdekeltek.
Vásárhelyen egyre több környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozás
működik, ilyen például a közelmúltban alakult Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Alaptevékenysége környezetvédelmi és energetikai szakértés, szaktanácsadás, mérnöki tevékenység. Önkormányzatok számára például környezetvédelmi programot,
gazdasági társaságoknak környezetvédelmi szabályzatot készítenek.
- Az EU-ban egy önkormányzat környezetvédelmi program híján
lemaradhat bizonyos támogatási lehetőségekről - hívja föl ennek fontosságára a figyelmet Vigchett Ferenc ügyvezető. (O maga okleveles
vegyészmérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök, kolléganője pedig okleveles környezetmérnök.) A környezetvédelmi programnak sorra kell vennie az összes lehetséges környezetvédelmi veszélyforrást, és ki kell küszöbölnie ezeket, összhangban a különböző területek környezetvédelmi programjaival, a kistérségitől az országosig.
Hatástanulmányokat is készít a cég, ha arra kell pontos választ adni,
hogy egy-egy tervezett vagy működő beruházás milyen kapcsolatot
alakít ki a környezettel. Környezetvédelmi és energetikai pályázatokat ugyancsak készít.
- Ezenkívül telephely-engedélyeztetésben, a környezetvédelmi
tervfejezetek készítésében is nyújtunk segítséget. Éppúgy, mint környezetvédelmi bevallások elkészítésénél.
Környezetvédelmi megbízotti tevékenységet is vállalnak,- cégeknek
előírás szerint ilyen megbízottat is kell foglalkoztatniuk, akár „külsősként" is - halljuk tovább az ügyvezetőtől. Hol mutatkozik igény a
Vikona tevékenysége iránt? Jelenleg elsősorban Idsebb önkormányzatok megbízásából tevékenykedik a nemrég indult vállalkozás, ahol
kevés a jövedelem, forráshiány is fölmerül, és nincs helybeli szakember. Persze mint hódmezővásárhelyi cég, a városnak is dolgoznának;
egyébként az egész ország területén vállalnak munkát. Az ügyvezető
szerint Vásárhely környezetvédelme országos viszonylatban is jó elég csak a nemrég elindított szelektívhulladék-gyűjtést említem, illetve a regionális hulladékgyűjtőt, a biológiai szennyvíztisztítót.
Mindemellett sok ember számára tudatosítani kell, hogy szennyezett
környezetben élni az EU-ban nemcsak egészségileg, de anyagilag sem
fogja megérni.
F.CS.

Eredeti szellemi termékekre
alapozott fejlesztő és gyártó biotechnológiai cég létesülhet Szegeden: humán bőrsejttenyésztő
laboratórium és bőrbank. Ez
volt a hír - egy éve. Kíváncsiak
voltunk, mi történt azóta.
Eredményes alap- és alkalmazott
kutatások, sikeres bőrátültetések
a klinikán, új sejttenyésztő laboratórium, tárgyalások a zöldmezős beruházás érdekében. Nagyjából ez történt a hároméves kutatás-fejlesztési program első
szakaszában. Az eltek egy év biztatónak tetszik, megvalósulhat a
projekt távlati célja: humán bőr
ipari méretű előállítása és bőrbank létrehozása Szegeden.

Szegedi remények
Nem egészen egy éve, tavaly
novemberben sajtótájékoztatón
jelentették be: megalakult egy
konzorcium, amelynek akadémiai és gazdasági szereplói dermatológiai, genetikai, lézerfizikai alap- és alkalmazott kutatásokra építő biotechnológiai üzemet terveznek létesíteni. Ez lenne az első biotechnológiai zöldmezős beruházás a városban.
Egyúttal példa arra, hogyan lehet
értékes szellemi termékeket, a
tudomány eredményeit ipari méretekben hasznosítani. A kezdeményezés azért is keltett jó értelemben vett szenzációt, mert a
hasonló programok lehetőségéről, kívánatos voltáról, arról,
hogy ez kitörési pont lehet a város számára, megnyithatja a felzárkózás útját a fejlett világhoz évek óta lehet hallani, de eddig
ennél többre nemigen futotta.

Versenyképes termékek

Vásárhely-szcrte szelektív hulladékgyűjtők állnak a lakók (és a
környezet) szolgálatára.
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Fotó: Tésik Attila

Mint emlékezetes, a tudósok
és a gazdasági szereplők összefogásának kutatási, gyógyítási, fejesztési és gazdasági céljai voltak. A program koordináló intézménye a Szegedi Tudományegyetem dr. Dobozy Attila professzor
által vezetett Bőrgyógyászati és
Allergológiai Kilinkája lett, a
programvezető dr. Kemény Lajos, a bőrklinika professzora. A
konzorcium akadémiai résztve-

Az ú j technológiát főként a krónikus betegek kezelésénél lehet majd hasznosítani. Képünk illusztráció.

fotó: Karnak Csaba

vői között van az MTA és az
egyetem dermatológiai kutatócsoportja, amelyet szintén Dobozy professzor vezet, az MTA
Szegedi Biológiai Központ dr.
Nagy Ferenc vezette Növénybiológiai Intézete, a dr. Bor Zsölt
akadémikus által irányított, lézerfizikai kutatásairól nemzetközi hírű egyetemi kutatóhely, az
Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszék. Ezeknek a tudományterületeknek, a legjobb kutatóknak
az összefogása még nem elég a
célokhoz, ezért két fejlesztő cég,
a Trio-Lab, valamint a Zipper
Kft. is a konzorcium tagja.
A kutatások többfelé ágaznak,
bonyolultak. Az a lényegük, hogy
új eljárások révén a beteg saját
sejtjeiből, idegen anyag hozzáadása nélkül, teljes értékű bór,
vagy annak egyes elemei tenyészthetők, ipari méretekben
is. A saját sejtekből tenyésztett
bőr a krónikus betegek számára
bőrbankban tárolható. Az SZBK
kutatói a bőrbetegségek genetikai hátterének kiderítése révén
új diagnosztikai eljárások kidol-

gozásához járulnak hozzá, a fizikusok pedig speciális fényterápiás készülékek gyártásához. A fejlesztések tehát többféle, nemzetközileg is versenyképes terméket
eredményezhetnek.

Pénz és építési telek
A tudomány emberei, szoros
együttműködésben a gazdasági
szereplőkkel, az elmúlt évben valamennyi kitűzött célt elérték, az
arányos részfeladatok megvalósultak - jelenthette a közelmúltban a projekt vezetője. A klinikán folytatódtak a sikeres bórátültetések, a sejttenyésztés technológiai fejlesztése olyan szintre
került, hogy az ipari méretek
megvalósításának nincs akadálya. Új molekuláris biológiai laboratóriumot alakítottak ki, az
eddig meglévő sejttenyésztó laboratóriumot felújították. Az alkalmazott kutatási feladatok ellátása érdekében a Trio-Lab
Kft.-vei közösen új sejttenyésztő
laboratóriumot is létrehoztak és
olyan szakembereket alkalmaztak, akik a jövendő, ipari méretű

sejttenyésztés feladatainak ellátásában is részt tudnak vállalni.
Mint dr. Nagy Norberttől, a
Trio-Lab igazgatójától, a konzorcium gazdasági vezetőjétől megtudtuk, a zöldmezős beruházás
előkészítésében is haladtak. A
nagy kapacitású sejttenyésztő laboratórium és bőrbank épületének tervezése folyamatban van.
Tovább tárgyalnak lehetséges befektetőkkel, hiszen a biotechnológiai beruházás nagy kockázati
tőkét igényel. Ugyancsak tárgyalnak az építési területről is.
Eddig számos magántulajdonú
telket tekintettek meg Szegeden
és a környező kisebb településeken, de tárgyalnak önkormányzatokkal is.
Az állami támogatással tavaly
indult, hároméves kutatás-fejlesztési program elsó szakasza
tehát sikeresen zárult. Jók a klinikai eredmények, fejlesztették a
laboratóriumi lcapacitást, remény van újabb tőkebevonásra a
bioteclinológiai beruházás megvalósulásához.
S.E.

Hová tűntek a Szentes környéki halmok?

Felszántották a régészeti műemlékhelyeket
Traktorok áldozata lett jó pár temetkezési halom. Aki tönkretette a régészeti műemlékhelyeket, annak felelőssége - az egykori szentesi múzeumigazgató, Visy Zsolt professzor
szerint - sohasem évül el.
Széthordták a kulturális örökséget a
traktorok a szentesi térségben. Pedig a
temetkezési halmok - ha nem felszántják, hanem feltárják azokat - sok
adalékkal szolgálnak a tudománynak
a régi korok e tájon élt népeinek szokásairól. Mindenesetre megvan még a
szegvári út mentén Sáphalom, ahol
Rózsa Gábor szentesi mérnök-muzeológus kezdeményezésére pár éve még
emléktáblát is avattak. Egy fotón pedig azt látni, amint a Névtelen nevű
halmot éppen „feltárja", vagyis felszántja a traktor.
A szentesi Koszta József Múzeum egykori igazgatója, Visy Zsolt pécsi régészprofesszor, a műemlékek és lelőhelyek
nemzetközi tanácsa nemzeti szakbizottságának elnöke azt magyarázta a fábiánsebestyéni önkormányzat vendéglátásával egybekötött konferenciájukon: a halmoknak az fenne jó, ha megmaradnának a kutatók számára. Kinek-kinek a
maga területén azt kellene megakadályoznia, hogy ne rabolják ki a még megmaradt temetkezési helyeket. Az őskori
halmokat ugyanis a mezőgazdasági gépek leradírozták a térképről. Pedig ezek
a dombocskák nemcsak régészeti műemlékek, hanem azért is képviselnek kivételes értéket, mert - mint Visy Zsolt
fogalmaz - kis szigetekként őrzik a természetes élővilágot. Ilyen például Fábiánsebestyénben a Pusztatemplom, ahol

FEHERHOLLO

A fábiánsebestyéni Pusztatemplom maradványai még megmenthetők.
a professzor még a múlt század hetvenes
éveiben vezetett ásatást. Ara nem sok
mindent talált, mert a lábiáni mezőgazdasági nagyüzem gépei ott is szorgoskodtak. A régészeti feltárást pár évvel
ezelőtt folytatta a szentesi múzeum
mostani igazgatója, Szabó jános józsef
is, aki Sipos György építésszel azért
küzd, hogy Isten házának falmaradványát megmentse az utódoknak. Az építész szerint nem csupán a templomro-

mot kell helyreállítani, hanem az egész
dombot. A Pusztatemplom falának konzerválása másfel millió forintból megoldható, ám ha rekonstruálnák az alaprajz szerint a műemlékhely nyomvonalát, az belekerülne úgy tizenötmillióba
is.
Gyakornokként került 1974-ben Farkas Sándor a fábiánsebestyéni agrárüzembe, amelynek területébe mintegy
beékelődik a védelemre váró templom-

Fotó: Schmidt Andrea

rom. A Kinizsi 2000 Rt. vezérigazgatójaként és fideszes országgyűlési képviselőként most azt mondja: ő parasztcsaládból született, és a volt téesz halomrombolása miatt szégyelli magát. Honatyaként is felajánlja a segítségét a templomrom és környezete megmentése érdekében. Visy Zsolt professzor úgy fogalmaz: - A felelősség nem évül el. Az
átalakult agrárüzem támogatására is
számítunk.

A szentesi önkormányzat fehér hollónak számít a maga nemében, mert
nem romboltatja, hanem menti a
nemzeti örökséget. A város külterületén lévő Kajánújfaluban Türk Attila, a szegedi Móra Ferenc Múzeum
régésze vezetett ásatást egy magántulajdonú dombon. Ott került elő a
ritkaságnak
számító kettős sír,
amelynek rekonstrukcióját meg is
tekinthették a lokálpatrióták a szentesi múzeumban rendezett kiállításon.
Ezen sorok írója azonban jól emlékszik arra, hogy az ásatás idején a
halom lábától jóval távolabb is szerteszét hevertek az emberi csontok,
amelyeket kiszántottak a földből a
mezőgazdasági gépek. A szentesi önkormányzat pedig, hogy mentse a
még menthetőt, megvásárolta a parcella tulajdonosától a temetkezési
halmot. A régészeknek így már lesz
idejük alaposan átkutatni az elődök
sírhelyeit.
A megyei múzeumi szervezet régész-igazgatója, Vo/ös Gabriella azt
mondja: a szentesi térségben vannak az
Alföld leggazdagabb, már feltárt halmos
temetői. A még megmaradt temetkezési
halmokat mint régészeti műemlékhelyeket a direktornó szerint „meg kell kutatni". Részint a kulturális örökség védelmében, részint pedig azért, mert a tudomány mindenképpen nyer vele.
BALÁZSI IRÉN
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futtatásával, mert ez esetben
előfordulhat, hogy a Férj 1.0 telepíti az Ingerült Csönd 2.3-at vagy
a Kocsmázás 7.0-t, ami által a
rendszer fokozottan ki lesz téve a
Sör 6.1 támadásainak. A Sör 6.1
kártékony program, mely HangpsHorkolás.wav fájlokat hoz létre a merevlemezen. Egyes tapasztalatok szerint a Férj 1.0 a
Pletykadélután 2.1 és a Barátnőim Átjönnek Vacsorára 3.2 futtatása esetén lemerevedhet, ezeket csak akkor indítsa, ha előtte
telepítette az Elmehetsz A
Meccsre 1.5-öt! Bármilyen hibát
is tapasztal a Férj 1.0 működésében, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖn NE telepítse az
Anyós 1.0-t, és ne telepítsen új
Barát programot se!

Ezek nem támogatott alkalElkeseredett mazások; a Férj 1.0 rendszer
összeomlásához és a kapcsolat
megszakadásához vezethetnek.
Kedves Elkeseredett!
Először is, ne felejtse, hogy a A Férj 1.0 remek program, de
Barát 5.0 szórakoztatócsomag, csak korlátozott memóriakezemíg a Férj 1.0 operációs rend- lési lehetőségei vannak, valaszer, saját utasításkészlettel. Gé- mint nem kompatibilis néhány
pelje be a következő parancs- újabb alkalmazással (ilyen pélsort: C:>Azt hittem, szeretsz [En- dául a Vegetáriánus Étel 4.3).
ter] Ezután töltse le a Könnyek Érdemes lehet fontolóra venni
6.7-et, amivel telepítheti a Bűn- néhány kiegészítő szoftver betudat 3.0-t! Ha minden rendben szerzését. Személy szerint a Memegy, akkor a Férj 1.0 ezután leg Vacsora 3.1-et és a Rafinált
magától indítja az Ékszer 2.4 és Alsónemű 7.7-et ajánlom.
Virágok 3.6 alkalmazásokat. KéA legjobbakat:
rem, figyeljen oda, hogy ne terTech n i ka i_Segítség
helje túl a Férj 1.0-t több ilyen al- ( ^ - r i f o r m ü c ö t o r
kalmazás gyakori vagy egyidejű • T l H I ' . I R ' . l . l c f A M w f d

Hátha

Párizs

Két férfi püföli
egymást
a kocsmában. Pofon pofon
után. Egyre jobban kékülnek,
zöldülnek. Egy hatalmas rúgás
után egyikük megszólal: - Miért verekszünk? Legyünk inkább barátok.
- Hülye - szól a másik - , hát
hogy néznénk ki csuhában?

- Nem volt nehéz Párizsban
egyedül? Meg tudtad értetni
magad?
- Még a l e g n e h e z e b b helyzetben is m i n d e n t megértettem. Az egyik b á r b a n például c s o d a s z é p francia nővel
ismerkedtem meg. Üveget
rajzoltam, mire ő bólintott,
én pedig r e n d e l t e m egy üveg
pezsgőt. Aztán tyúkot rajzoltam, ő bólintott, és elmentünk vacsorázni. Egyszer aztán kivette a kezemből a tollat, és ágyat rajzolt.
- És akkor mi történt?
- Akkor én bólintottam. Bár
m a sem értem, hogyan jött rá,
hogy lakberendező vagyok.

Az öreg székely csöndesen
iszogat a kocsmában. Sorra
csúsznak le a torkán a felesek.
Néhány óra múlva az öreg öszszecsuklik és beesik az asztal
alá. Kis idővel összeszedi magát, kinyitja a szemét. - Ha fel
tudok állni, iszom még egyet.
Ha nem, akkor hazamegyek!

Simogató lágyság

Hitele!

Alacsony a kamat (új lakásra - egyedülállóknak Is - 3,49%,
használt lakásra 4,49%)*.
Minden állami támogatás, kamat- és adókedvezmény
igénybevehető.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Koppanó kommandó

Megvadult protézist fékeztek meg a fogorvosi rendelőben. A
csattogva tomboló rágóberendezést a várakozó betegek
segítségével, összehangolt akció eredményeként
sikerült
kalodába zárni a rendőrség megérkezéséig.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Alapkiképzés

Meglepő akadályba ütközött éles bevetés közben egy
különlegesen kiképzett akciócsoport. A
megrohamozott
épületen a kommandósok
nem találtak se ajtót, se ablakot
(ajánlott irodalom Bacsó Péter: A tanú), így dolguk
végezetlenül távoztak. A sikertelen behatolás okozta
megrázkódtatás emlékét utóbb az akcióegység
pszichológusnője oldotta fól a
rohamosztagosokban.

- Katona, most azonnal gyakorlóba öltözik, és fölfókázza a
folyosót! - utasította parancsnoka a laktanya házi szokásaiban
még járatlan Juhász Ferenc honvédelmi
minisztert.
SZÖVEGEK: ASER, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
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Megelőlegezett „szocpol." gyermek(ek)et vállalóknak.
Köztisztviselőknek, fegyveres és rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjainak további kedvezmények.

Művészek * kutatok
vezetők • sportolók

Megfelelő fedezet mellett a hitel a vételár vagy építési költség
akár 100%-a is lehet

Mindenki, aki Szegeden számit

Csak ingatlanfedezetre Is igényelhető. Az anyagi biztonságot
(külön költség nélkül) hitelfedezeti életbiztosítás segíti.

Folyamatos jelentkezes
és adatfrissítés

©FHB
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Elszabadult műfogsor

Délmagyarország

Minden lakáscélra felvehető. Most gyorsabban hozzá lehet jutni.
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A fűdzsungelben
elkeveredett labda keresése közben tört rá
elemi erővel egy focistára az ellenfele mezéből áradó öblítöillat,
amelynek hatására Kokkolínó-mackó
slágerek éneklésébe
fogott; emiatt edzője tízperces türelmi idő és egy beszedett
sáfga lap után le is cserélte a magáról megfeledkezett
játékost.

EGYEDÜL NEM MEGY
~m de segít az FHB Otthonteremtő

OKTÓBER

Mozgásban az egészség

Egy elkeseredett ügyfél
panasza
Kedves Technikai Segítség!
Tavaly frissítettem a Barát
5.0-ról a Fér) 1.0-ra, és azt tapasztaltam, hogy a rendszer
teljesítménye csökken, különösen a Virág és Ékszer alkalmazásokban, amik pedig kifogástalanul működtek a Barát 5.0
alatt. Ezen túlmenőleg a Férj
1.0 több kedvenc programomat
is eltávolította, mint például a
Romantika 9.3-at és az Odafigyelés 6.4-et, ám telepített
olyan alkalmazásokat, mint a
Bajnokok Ligája 4.1 és az Fradi
3.0. Most már az Elbeszélgetés
8.0 sem működik, és ha a Takarítás 2.8-at akarom indítani,
visszautasít a rendszer. Megpróbáltam a Nyaggatás 5.3-mal
kijavítani a hibákat, de sikertelenül. Mit tegyek?
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További információ:
az FHB szegedi irodája
(Tisza Lajos krt. 20.. tel.: 62/553-300).
a bank 06-40-200-115-os hitelvonala
internet www fhb hu . MTV, RTL Klub
képújság 508 oldala

OTTHONTEREMTŐ HITEL AZ FHB-TÓL ÉS PARTNEREITŐL

•

www.delmagyar.hu
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A H U $ - M Y C S r Ingatlanbefektetési Szövetkezet
5 éve áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön b e f e k t e t é s i l e h e t ő s é g iránt érdeklődik,
á j l a k á s t szeretne vásárolni
vagy nívós é p í t é s i t e l k e t keres családi házához,
forduljon a f M I H M f S f * Ingatlanbefektetési Szövetkezet
munkatársaihoz, és érdeklődjön ósxi a k c i ó i n k r ó l is!
Irodáink: Szeged, Tisza Lajos krt. 58. t: 06-62-548-465 • Mtfl* 8.,
Retek u. 10. T.: 315-1311 «Mqwrt VI., Podmankzky u. 4. T.: 475-0165 « MHtm,
54. Anna u. 55.1:06-52-534-816 *Soffm, Ötvös u. 6. T.:06-99-524-960 'fcrtriMM*
Aremu.4.1:06-94-500-523 - ő t * Schweidelu. 15.T.: 06-96-542-168 <%*Myitfa»,
Siarvas u. 14. Tel.: 06-42-504-494 • H M , Sientpáli u. 11. I: 06-46-506-672 '
fillnlilii i , Ady E.u.2.T.:06-22-505-907 • Ha, Kaiinay u. 3.T.:06-72-534-770

Péntek, 2003. október 3.
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Szavak, amelyeket

Amit nem szeretnél hallani
a műtőben

nehéz kimondani,..
...enyhén ittas állapotban:

A parkrongálók ellen

Ez túl mélyen van, hagyd inkább!
Nincs több csipeszünk!
Ha ezt elszontom, amaz felfakad!
Egészen be van ágyazódva... Inkább varrjuk össze!
Szerinted is reménytelen?
Hogy is volt ez annak idején a nagykönyvben megírva? Régen volt!
Na erre mondaná a prof: ez is inkább a boncasztalon feküdne!
Ez nem az az ér! Azt már lekötöttük!
A prof bent van még? Segíthetne!
A rohadt életbe, már megint átvérzett!
Ha minden jól megy, ez még túléli!
Ajjaj.
Hozod vissza, rossz kutya!
Hát ez meg honnan folyik?

Manifesztáció, innovatív, prejudikáció.

Nagyon nehéz kimondani ittas állapotban:
Dezoxiribonukleinsav, individualizmus, cogito ergo s u m , termékspecifikáció.

Szavak, amelyeket LEHETETLEN
kimondani ittas állapotban:
K ö s z ö n ö m , d e i n k á b b n e m f e k ü d n é k m o s t le veled.
N e m kérek t ö b b italt, k ö s z ö n ö m .
S a j n á l o m , d e a szőke, nagy mellű n ő k n e m a z é n ízlésem.
Jó estét, biztos úr, s z é p e s t é n k van, n e m d e ?
Á, senki n e m s z e r e t n é hallani, a h o g y énekelek.

A parfüm

Székelyek

Egy férfi áll az u t c á n , m o biltelefonnal a fülén. Egyszer
csak elmegy mellette egy fiatal
nő, m i r e a férfi megszólítja:
- Ne h a r a g u d j o n , hölgyem,
d e a f e l e s é g e m n e k m a van a
születésnapja, éppen parfüm ö t r e n d e l n é k neki a j á n d é k b a
és m e g é r e z t e m a z ö n illatát.
M e g m o n d a n á , milyen p a r f ü m ö t használ?
- Latrost - válaszolja a n ő
büszkén.
A férfi ismét a f ü l é h e z emeli
a telefont és beleszól:
- Oké! Bármi lehet, csak n e
Latros, m e r t az r o h a d t b ü d ö s .

Székely bácsi h a j a d o n f ő t t áll a
h ó e s é s b e n a h á z a előtt. Arra
m e g y a k o m á j a és megkérdezi:
- Áron, megázik a fejed. Hol a
kalapod?
A bácsi mérgesen válaszolja: Összevesztünk az asszonnyal,
úgy, de úgy lekaptam a tíz körméről, hogy csak na! Most
a z o n b a n kéne' egy bátor e m ber, aki b e m e n n e a kalapomért!

Vásárhelyen szögesdróttal fölszerelt bokrokba
bújtatott
géppuskások
várják a nejlonzacskóba
rejtett metszőollókkal
kiskerti ásókkal támadó
növénytolvajokat.

és

SZÖVEG: ASER, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Nagy dolog

KURTÁN-FURCSÁN

A túlterhelt munkavállalónak
öt perc ideje sincs, nem lehet
olyan nagy az a dolog, hogy a gépet ott kelljen
hagynia.

Férj: - Drágám, m a kereken
egy h ó n a p j a n e m szeretkeztünk.
Feleség: - Te.

Székely bácsi b e m e g y a
k o c s m á b a . Kér öt felest, m e g issza. A k ö v e t k e z ő b e n m á r
csak négyet kér. Kisvártatva
két felest rendel, azt is leküldi.
Kicsit m á r m e g i n o g a lábán,
d e kér m é g egyet. Ó v a t o s a n
megissza, a z t á n elvágódik.
Nagy n e h e z e n m a g á h o z tér. Egyre k e v e s e b b e t iszom, m é g is egyre r é s z e g e b b vagyok!

Dilemma

Nehéz eldönteni,

hogy melyik

készült

előbb...

NAPLÓRÉSZLET

Kétes kétségek
Két vak beszélget a m o z i b a n .
Megkérdezi a z egyik a m á sikat:
- Te látsz valamit?
- N e m , h á t te?
- Én s e m .
- Hát akkor c s e r é l j ü n k helyet.

A részeg nyuszika benyit a
kocsmába.
- Na, ki akar verekedni?
Feláll a m e d v e :
-Én!
Mire a nyuszika:

- Jó, maci, akkor te velem
vagy.

Két alpinista hosszú, keserves m u n k á v a l végre felért a
M o u n t Everestre:
- Hál' istennek felértünk!
M a j d n e m a z é l e t ü n k k e l fiz e t t ü n k é r t e - s ó h a j t fel egyikük.
Most p e d i g a d d ide a zászlót,
h a d d t ű z z e m ki g y ő z e l m ü n k
jeléül!
- A zászlót?! Azt h i t t e m , n á lad van!

„A n a g y p a p á m n e m r é g h u n y t
el. Úgy m e n t el, a h o g y m i n d e n
férfi szeretne: szex k ö z b e n .
N a g y m a m á m zokogva mesélte, hogy v a s á r n a p reggel n e kiálltak a dolognak, m e r t
nagypapának a templomtorony h a r a n g j a segített ritmust
tartani. Máig élne, h a n e m jött
volna a r r a a Family Frost."
AGGODALOM

A n y u g á g y o n fekvő hölgy p a naszkodik a s z o m s z é d j á n a k : Aggódom a férjemért. Bement
a tengerbe, és a z ó t a n e m látom.
- Mikor veszítetted el s z e m
elől?
- P o n t o s a n öt n a p j a !

A DELMADÁR HCT1 MONDÁSA

Nagy bajban csak
egyetlen személyt
okolhatunk:
a másikat.
Jókedv
S e g é d m u n k á s jelentkezik az
építővállalatnál:
- Iszik? - kérdezi az építésvezető.
- Nem, n e m , soha!
- De d o h á n y o z n i d o h á n y zik?
- Hát azt elég sokat. Persze
csak akkor gyújtok rá, h a részeg vagyok!

Választék

•

A r e n d ő r t e m e t é s e n volt.
M á s n a p b e s z á m o l a kollégáknak:
- Hát, vagy a z e n e volt c s a p nivaló, vagy a társaság, d e csak
én táncoltam.

- Önnek mindenképpen

a rózsaszín

WC-papírt

ajánlanám.

Belami lottórejtélye
Ez csalás! - tépett szét kilencvenhat darabra
egy nyeretlen lottószelvényt Cink Enikő. És sápadt
arcához máris rendelhették a meteorológust meg
a kárszakértőt a Zsibbadt brigádvezetőben szomorkodók, ugyanis oly mennyiségű könny csordult ki Enikő szeméből, amennyi már bőven felért
egy kiadós záporesővel. Bika Jenő megkezdte
volna a vigasztalás foganatosítását, ám Snájdig
Pepi egy tétova mozdulattal behorpasztotta Bika
úr tarkóját, s közölte: fölösleges itt minden
vidámító eszközlés, ugyanis Encike bánatára
nincs gyógyír.

lengőbordáját ért ütés után kiegyenesedhetett
volna, Etus már el is mondta különbejáratú
Murphy törvényét, miszerint ahol pénz van, onnan
nem hiányozhat a csalás sem. Márpedig a több
mint 3 milliárd már van akkora rakás vagyon, hogy
azért a csalásra szakosodók megmozgassák öszszes leleményüket.
Plüss Eta szavait újabb érvek követték, úgy pro,
mint persze kontra. Józsi csapos akként vélekedett, a sorsolást lebonyolítónak semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ármánykodjon,
mivel akkor se lesz nagyobb a fizetése, ha
hetvenhét hétig nem nyer a kutya sem. Firnájsz
Egon viszont úgy látta: Józsi csapos talán meszet,
s egyéb, egészségre káros termékeket evett, ha
azt gondolja, a világ olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
- Nagyobb összefüggések rejteznek egy lottós
főnyeremény mögött, mint bárki hinné - közölte
Firnájsz, majd gyártott egy kisebb összeesküvéseiméietet, mivel idejéből éppen futotta. S miközben ütköztek az észérvek, no meg persze a
zsebből nagy hirtelen előrángatott öklök is, Belami szótlanabb maradt kér darab néma leventénél. Csak ült a Zsibi legeldugodtabb sarkában, és apró kis ikszeket rajzolgatott régen
vágott körmeivel a sör habjára.
- Na persze Belami úr ilyenkor még akkorát se
vakkantana, mint Cink Enikő pincsije, a Hózentróger - legyintett bosszúsan Plüss Eta, s mivel
a hasa nem ért rá, hátát fordította a külváros
nyugalmazott szépfiúja felé.
- Mégis, miért beszéljek? - kérdezte ekkor
Belami. - Talán azt mondjam el, mennyire sajnálom én magukat? Hát hogyan lehet úgy élni,
hogy minden mögött sandaságot gyanítanak?
Vagy maguk el sem tudják képzelni, hogy adva
van egy egész ország, amelyiknek polgárain átok
öl, s momentán senkinek sincs akkora szerencséje, hogy megnyerje a háromnál is több
milliárdot? Kész, passz, ilyen egyszerű - közölte
Belami, és a zsebébe nyúlt. Természetesen egy
darab lottószelvényt horgászott ki abból, természetesen számokat ikszelt be azon, s ugye
mondanom sem kell, arcán megjelent a boldogság mámora.

- Egyébként pedig, ha jól meggondoljuk, talán
még igaza is lehet, amikor csalást emleget hergelte nagy hírtelen magát Snájdig -, merthogy
az mégiscsak elképzelhetetlen, hogy az egész
ország lottózik, elfogyott eddig vagy hetvenhét
köbméter golyóstolltinta az ikszelésre, s csodák
csodája, megint nem ütötte meg senki a főnyereményt.
- Majd megütöm én magát, ha hülyeségeket
beszél - kínálta exkluzív szolgáltatását Minek
Dönci, kit roppantul zavart már, hogy a Zsibiben
ücsörgők legtöbbje, látva, az elmúlt héten megint
csak hiába szórta a pénzt lottóra, csalást emleget.
- Azt még megértem, hogy a mi szeretett
Enikőnk, akinek - már meg ne bántódjék, kedves
Encike - az agya egy köbmilliméterrel nem
nagyobb a fél aszalt szilvánál, efféle zöldségeket
beszél. De hogy olyan meglett úriemberek Is, mint
Smúz apu, meggyanúsítson bárkit is csalással,
már az emberi jogok sárba tiprása.
Azt ugyan senki nem értette, hogyan került a
csizma az asztalra, vagyis mi köze az emberi
jogoknak az ötöslottóhoz, de leginkább Smúz
apunak a tisztességben történő megőszüléshez,
ám a Zsibilakók abban a pillanatban fogékonynak
mutatkoztak egy rövidke vitatkozáshoz. így aztán
Bovden Béci is kifejthette nézeteit, miszerint a
lottósorsolást nem lehet megbuherálni. Mert az
még elképzelhető, hogy a számítógép agyába
belekotorászik a Minek Dönci gyereke, az a
heckernek született, szép, vízfejű kölök - mondá
Béci ám azt már csak nehéz elképzelni, hogy a
kézi huzigálás során a delikvens addig matasson
a gömbben, amíg rá nem lel a csaláshoz föl- Na nehogy már éppen Belami törje meg ezt az
tétlenül üdvözítő számra.
átkot -rikoltottekkor Cink Enikő, s két perc múlva
- Az lehet, hogy uraságod csak nyolcvan kiló, de már Béla, a falon ücsörgő légy is számokat diktált
úgy látom, sokkal nagyobb a magában rejtező a Zsibi és társai névre keresztelt lottócsoport
sötétség, mint amennyit a mérleg mutat - ked- üveges szemmel ikszelő tagjainak.
veskedett Bovden úrnak Plüss Eta. S mire Béci a
BÁTYI ZOLTÁN
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A véletlen irányította pályájára

I

Szobafestőből lett templomfestő

lopnak
Mártélyon

Meglehetősen szokatlan foglalkozást választott magának a vásárhelyi Gajda
György. A mester templomok belső festésével foglalkozik. Ő újította fel a kiskundorozsmai templomot, de a kalocsai
érseki palota Patatich Termét is.

Bár a tolvajok kedvelt célpontja
a Vásárhelyhez tartozó mártélyi
üdülőterület, azért a faluban is
történnek lopások. Idén kilenc
alkalommal a községben, huszonhárom esetben az üdülőterületen vetettek szemet a bűnözők más tulajdonára.

A vásárhelyi Gajda György okleveles díszítőfestő és aranyozó a megyében csak
egyetlen pályatársáról, a makói B. Szűcs
Antalról tud, akivel annak idején együtt
végezte az iskolát.
- Az elmúlt rendszer itt, a Dél-Alföldön
csökkentette a hívek számát, a megmaradt kis létszámú gyülekezeteknek nem
nagyon van pénzük a templomuk felújítására - mondta tapasztalatai alapján Gajda
György, aki szerint a Jászságtól északra ebből a szempontból - sokkal jobb a helyzet.

Az egyház zárt világa
Gajda György szobafestőinasként találkozott mestere bátyjával, aki akkor települt vissza Magyarországra Párizsból,
ahol több mint harminc évig templomfestőként dolgozott, és áprilistól szeptemberig Vásárhelyen töltötte az idejét.
- Ó indított el ezen a pályán, felkeltve az
érdeklődésem - emlékezett vissza Gajda
György. - A díszítőfestő-, aranyozószakma elsajátítása sem ment könnyedén,
mert még az ötvenes években megszüntették a képzést. Csak a pesti Török Pál
utcai művészeti gimnáziumban hagyták
meg az egy esztendőn át való tanítását. A
végzősök többsége onnét a Képzőművészeti Főiskolára ment tovább. Végül a hatvanas években lehetett ismét szakmaként
elsajátítani jól (elkészült oktatóktól, de
önköltségesen.
- Mindaddig szobafestőként dolgoztam,
aztán letettem a vizsgát, s körülbelül húsz
éve művelem a templomfestő-, restaurátorszakmát. Igen nehéz volt bekerülni az
egyházi körökbe. Referencia nélkül szerencse kellett hozzá - mondta. - Hiába
dolgoztam az Országházban vagy a Vigadóban, az egyház ezt nem fogadta el. Végül Dragovics Tamás, a váci egyházmegye

Európai
uniós
tanfolyamok.

Gajda György: Ebben a szakmában plasztikusan kell látni.
főépítésze bízott meg az első templom festésével.
Gajda György szerint a templomfestészet attól különbözik más munkáktól,
hogy a falak hatalmas mérete, s a templomok fényviszonyai miatt jó kézügyességet
és úgynevezett belső látást igényel. A katolikus templomokban ugyanis a belső ornamentikát is újra kell festeni.

Goromba alkotások
Míg Nyugat-Európában ezeket gipszből
készítették és színezték, addig nálunk takarékossági okokból egyszerűen a sima
falra festették fel úgy, hogy látszólag kiemelkedjenek a síkból. A templomfestőnek éppen ezért plasztikusan kell látnia,
hiszen 14 méter magasságban „gorombábban" kell ezt újraalkotnia, mint a pad-

pályázatíró
Szegeden!
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Gajda György minden munkáját zsűriztette, s büszkén vállalja a kiskunfélegyházi
Sarlós Boldogasszony-, a ceglédi, a ceglédberceli és kiskundorozsmai római katolikus templomban, illetve a kalocsai érseki
palota Patatich Termében végzett munkáját. A legnehezebbnek a dorozsmai templom kifestését tekinti. Annak tájolása és
színes üvegablakai miatt ugyanis délelőtt a
belső térben hideg kék és zöld színek, míg
délután a lila és a vörös uralkodik. Azaz
egyszerre kell megfelelnie a festésnek a
meleg és a hideg színű fénynek.

Beiskolázási tájékoztató
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Dorozsma volt a legnehezebb

BEMUTATKOZIK
A GIMNÁZIUM!

A tanfolyam részvételi dija 36 OCX) Ft + 25% áfa hallgatónként.
Jelentkezést lapot, tematikát és további információkat talál a www.hunnect.hu honlapon,
vagy hívja a Hunnect Kft.-t a 62-409-085 számon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
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lótól másfél méternyi távolságban. Az elkészült műnek viszont a fény-árnyék viszonyok és a távolság ellenére is egységes
látványt kell alkotnia.

A bűncselekmények mintegy fele a lopásokból, negyede pedig az
ezzel párosuló betörésekből adódik Mártélyon és környékén derült ki a község képviselő-testületének legutóbbi ülésén, ahol
Bende István vásárhelyi rendőrkapitány is beszámolót tartott. E
bűnesetek döntő többsége a Vásárhelyhez tartozó üdülőterületen lévő hétvégi házak tulajdonosainak okoz bosszúságot. Míg tavaly 31 bűncselekményből 29
történt a faluban, vagy a környékén, addig az idén eddig a 32-ből
mindössze csak 9-et követtek el
Mártélyon, s 23 esetben az üdülőterületet szemelték ki az elkövetők.
A hétvégi házakban elkövetett
Fotó: TésikAttila betörések és lopások tetteseit nehezebben keríti elő a rendőrség.
- A templom festésekor az abban már Ezeket az ingatlanokat ugyanis
meglévő színvilágot kell visszaadni, s ez a ritkábban látogatják a tulajdonolegnehezebb - árulta el. - Körülbelül más- sok, s előfordul, hogy nem könyfél hónapig tart az eredeti spektrum beál- nyű elérni a lakókat.
lítása, attól függően, hány árnyalattal kell
A rendőrség mellett a polgárdolgozunk. Maga a festés már viszonylag őrök is kiveszik a részüket a falu
gyorsan megy. Igaz, dolgoztunk már há- közbiztonságának
javításából,
rom évig is egy helyen, azért, mert csak melynek érdekében szeretnék
akkor lehetett felhordani a festéket a fa- népszerűsíteni a Szomszédok
lakra, amikor tizennyolc foknál melegebb egymásért mozgalmat is. Ezt a
volt a templomban.
kezdeményezést tavaly indították be. Akkor pályázati támogaBaj, ha nincs fűtés
tással módszertani útmutatót
Gajda György szerint az elkészült festés juttattak el a lakossághoz. Az
kedvező körülmények között 80-100 évig idén ugyancsak pályázati forrásbírja, ám a fűtés és a szellőztetés hiánya ból folytatják a programot, s adgyakran jóval hamarabb tönkreteszi a fal- ják ki a Szem Magazin című lafelületeket.
pot.
KOROM ANDRÁS
S.T.A.

Tanulj tovább,
a Táltosban!!

A 2 NAPOS TANFOLYAMOKON PÁLYÁZATÍRÁSI GYAKORLATOT TARTUNK!
A TANFOLYAMOK MEGRENDEZÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
•2003. október 13-14.
Általános pályázatírás az EU-ban
•2003. október 20-21.
Mezőgazdasági pályázatírás az EU-ban
• 2003. november 17-18. Általános pályázatírás az EU-ban
• 2003. november 24-25. Mezőgazdasági pályázatírás az EU-ban
• 2003. december 9-10. Általános pályázatírás az EU-ban
• 2003. december 15-16. Mezőgazdasági pályázatírás az EU-ban

aortám
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' a 8. o. diákoknak és szüleiknek
2003. október 17-én,
I 16.00-kor iskolánkban,
a Pósz J. u. 2. szám alatt.
|
Tel.: 62/459-563

Bénító
Dixieland
Band

MITSUBISHI
PO*KlÍPT TRUCKS
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2003. 10. 4., 19 óra

•
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KISTELEK SPORTCSARNOK

72 cm-es televízió

m

Országos targonca turné
szegedi
állomása

M áaz
S,|nin;

2003. október 10.
Varga-Metál Kft., Dorozsmai út 9.

ujsag

s

m

n
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részt

resZf aki októberre

előfizetéssel rendelkezik.

Friss hírek folyamatosan

Kft.

n

M sorsoláson minden előfizetőnk

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 11 és 15 óra között.

f B K f f l

Többet

érrényes

~V

Ingyenes online apróhirdetés

\

Iskolai hírbázis
Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek
Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykereső
Képeslapküldés

SORSOLÁS OKTÓBER I0-ÉN,
10 ÓRAKOR KÖZJEGYZŐ JELENLÉTEBEN.
A nyertesek névsorát a
7T?í

•

í db P

P REGGEL

október 12-i számában olvashatják.
Előfizetéssel és a nyereményjátékkal
kapcsolatos információ:

(A '
radio

10 db P H I L I P S é

DÉW
I. AWARORSZÁG

rrm

PHILIPS
C r

•

www.deJmagyar.hu

*A vasárnapi kézbesítést az alábbi tetepűlésaken és városrészeken tudjuk biztosítani: Algyű. Apátfalva. Baktó, Balástya. Béketelep. Bordány, Csanádpalota.
Csongrád, Deszk, Domaszék, Forráskút, Földeák, Gyálarét, Klebelsbergtelep, Hódmezővásárhely, Klskundorozsma, Kistelek, Kiszombor, Kövegy, Makó, Maroslele, Szenlmihály, Mindszent,
Mórahalom, Óföldeák, Petöfitelep, Röszke, Kecskés István-telep, Sándortalva, Szatymaz, Szeged, Szentes, Szűreg, Tápé, Ollés, Zákányszék, Zsombó. Külterületre vasárnap nem kézbesítünk.
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Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Isten marhája...
Ott fent, Budapesten beszélnek a
tehénről, pedig nem is ismerik,
soha sem láttak ilyen szarvasmarhát. Azok vidéken élnek.
Mennének ki az állatkertbe, vagy
néznék meg egy mesekönyvben,
s aztán(!) lehet róla beszélni, intézkedni meg minden. De így fejni látatlanban!? Ilyen, meg ehhez hasonló marhaságok jutottak eszemben éppen ma, mert
ma mentem az aszálykárra hitelt
felvenni. Otthon mondtam: sietek vissza. Nem vittem heti hideg élelmet, takarót meg ruhát,
és pénz sem volt nálam, hiszen
azért mentem.
A Szegvári Takarékszövetkezet
alig kapott keretet, az igény többszörös - tovább: az Országos Kereskedelmi és Hitelbankban,
helyben nem lehetséges, irány
más település, ott lehet. Hm.
OTP - a legrégibb talán, a legnagyobb, így aztán ő küldött a leg-
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messzebbre, egészen a megyeszékhelyre. Bolyongok a városban, mint a vaklégy, talán már
zümmögök is, de egyszer csak
beugrik a megoldás: Internet, hiszen ezt is hirdették ott fent.
Tényleg, ez jó! Sógor, mire a nap
bukik, végez a tanya körüli itatással, etetéssel, aztán lábat
mosni, feküdni, de nem, ma
nem! A lavór, a láb marad, de a
kéz játszik a klaviatúrán, a szem
a képernyőn, a gyereknek meg
tejes mákot, hogy aludjon, de ne
zavarjon most senki és semmi,
mert letöltés, internetes letöltés
történik a csongrádi tanyavilágban, ahogy a bajuszos pesti jósolta, miközben a tehénről beszélt.
Legyen esze, a „lapjára esettbe"
ne lépjen bele, azt kerülje, de
akikről dönt, döntenek, azokhoz
menjen közel, ismerje meg őket!
MURÁNYI LÁSZLÓ,
CSONGRÁD

Katonai tiszteletadás
Mostanában sokan foglalkoznak a Magyar Honvédség helyzetével,
sokféle vélemény hangzik el velük kapcsolatban. Én nagy megelégedéssel néztem, hogy a magyar katonai díszegységek - mint mindig,
például augusztus 20-án is - a tisztavató ünnepségen nagy fegyelemmel hajtották végre a kapott feladatot.
A közelmúltban pedig Nagytőkén, nyugállományú főtörzsőrmester
bátyám temetésén a szentesi II. Rákóczi Ferenc műszaki dandártól
volt jelen egy szakasz katona, hogy katonai tiszteletadással vegyen
végső búcsút a volt katonától, és osztozzon a család gyászában. És ez
a maroknyi csapat ez alkalommal is ugyanolyan igényesen tette ezt mint a fent említett díszegységek a csapatzászlóval - , a gyászoló gyülekezet csodálatára és megelégedésére. Tették ezt a hazai és nemzetközi katonai feladatok teljesítése közben, a Magyar Honvédség szerény ellátottsága mellett, példát mutatva mindenkinek emberségből
és a kapott feladatok pontos, maradéktalan végrehajtásából, mert a
magyar katonák nagyszerű emberek!
ASZTALOS FERENC TERMÉSZETFESTŐ, SZEGED

A kajak-kenusok befektetett
energiájának hatásfoka
A sportnapilap egyik számában,
a Tizenhat athéni kvóta zsebben
című riportot olvasva újra átéltem a kajak-kenu világbajnokság
magyar és szegedi sikereit. Szívből gratulálok Janics Natasának,
Hüttner Csabának és Joób Mártonnak az aranyéremhez! Fürdők Gábor, bízzál magadban! Véleményem szerint Te, a fent említettek, Börcsök Balázs, Csamangó Attila, Sík Márton és az
evezős Haller Ákos esélyes
Athénba utazni. Az idézett riportban egyik világbajnok magyar kajakos nyilatkozta: „Az
egész férfi csapat szereplése azt
mutatja, hogy valami nincs
rendben velünk." Az egyéni versenyeredmények tanulmányozása után számításokat végeztem.
Összehasonlítottam egy nő és
egy férfi világklasszis kajakos teljesítményének jellemzőit: Kovács Katalinét (későbbiekben
KK) és Nathan Baggaley-ét (férfi)
mindketten egyes kajakban 500
m-en lettek világbajnokok.
A fizikális és a lelki felkészültséget nem vizsgálhattam, csak az
evidenciákra hívom fel a figyelmet.
1. A végzett hasznos munka
értelemszerűen mindkettőjüknél azonosnak tekinthető, (azonos távon egyforma hajókban
eveztek).
2. Versenyidejük: KK: 109, NB:
97,5 másodperc. Meglepő, hogy
KK alig tizenegy és fél másodperccel maradt el a világ leggyorsabb férfi kajakosától.
3. Ha együtt indultak volna az
500 m-es távon, akkor NB győzelmének pillanatában KK 53
m-re lett volna a céltól. Ez nagy
különbségnek tűnik (10 hajóhossznyi vereség). Ez nem von le
semmit KK sikeréből (férfi és női

A versenyzőknél egyaránt fontos a fizikai és a lelki felkészültség is.
eredményeket nem illik összehasonlítani.)
4. Ha KK versenyidejét viszonyítjuk NB-jéhez: az csak 11 százalékkal gyengébb.
5. A döntő különbség a fizikai
teljesítményeknél
mutatkozik
meg. Kovács Katalin hasznos
biofizikai teljesítménye 71,5 százaléka NB világbajnokénak. Tehát alig több, mint Nathan Baggely teljesítményének kétharmada. És ez itt a lényeg.
6. KI és C l férfi számokban
Vereckei Ákos, Kolonics György

és a szegedi Fürdők Gábor úgy
járt, mint Wichmann a moszkvai
olimpián.
Mindegyikük
csúcsformában volt a bajnokságok előtt, mégis az utolsók között értek célba. Úgy gondolom,
itt a felkészülés mentális része
vallott kudarcot és nem ők.
7. Ehhez hasonló számítások
egyénre szabottan is elvégezhetők mind az evezős, mind a kajak-kenus versenyzőknél, sőt laboratóriumi mérésekkel meghatározható, hogy mekkora hatásfokkal használta fel saját befek-

Fotó: Karnak Csaba
tetett energiáját a versenytáv
alatti iramára (hajójának sebességére).
8. A manöken alkatú Paksi Tímea szereplése azt mutatja, hogy
egészséges és felkészült versenyző akaratereje győzelmeket eredményez.
Befejezésül álljon itt az Egészségügyi Világszervezet értelmezése: „az egészség a teljes testi,
szellemi és szociális jólét állapota."
DR. TÖRÖK ATTILA BIOFIZIKUS,
SZEGED

Emeli a kormány a lapok áfáját!

Hívja fel országgyűlési
vo
képviselőiét!
MAGYAR LAPKIADÓK EGYESÜLETE

06 (114414000

Ez a parlament telefonszáma, itt kérje képviselőiét!
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Elégedett-e a fizetésével \

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével 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@deíma®ar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

VILLAMOSSÍN
A 3-as villamos által már nem
használt síneket fel kellene szedni, mert az azokon való „átugratás" tönkreteszi az autókat,
mondta M. Gy.
KÖRFORGALOM
Az algyői út előtt fekvőrendőrre
lenne szükség, mert az autók túl
gyorsan közlekednek, a kerékpá-

VALENTILDIKÓ
hálózatfejlesztő:
- Egy egészségügyi termékeket
gyártó vállalat munkatársa vagyok.
Igazán nincs okom panaszra, mert
nagyon érdekes a munka. Végre valahára olyat csinálhatok, amit igazán szeretek, ráadásul emellett a fizetésemmel is ki vagyok békülve.
C)sszességében tehát „munkaügyileg" jól érzem magam.

CSISZER |ANOSNE
rokkantnyugdíjas:
- Egyáltalán nem vagyok megelégedve. A nyugdíjam rendkívül
kevés, abból sehogyan sem lehet
megélni. Sőt ha hozzávesszük,
hogy nem csak a mindennapi
dolgokra kellene a pénz, mint
ételre vagy a lakás fenntartására,
hanem gyógyszerekre is, akkor
sajnos igencsak lesújtó a helyzet.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felöl) Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszünet napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca (elől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.

és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HET VEGEN

IJJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep
és munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel tél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Tel : 474-374 vagy 104.

FORRÁSKÜT, ÜLLÉS
szombaton, vasárnap: dr. Vereczkey Csaba,
Forráskút.
Tel.:
287-034
és
06-30-9-952-023.

PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
szombaton és vasárnap: dr Hegedűs B.
Zoltán, Öttömös. Béke u. 2. Tel.: 289-570.

ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.

Mórahalom,

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap,
ünnep- és munkaszüneh napokon Szegeden
történik.
Elérhetőségi
telefonszám:
62/474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET

KISTELEKEN

a szemészed klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.
sz. alatt, tel.: 104,597-040 és 598-610.

S.O.S.
LELKISÉGÉLY-SZOLGÁLAT

GYÓGYSZERTÁR

A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 06-80-820-111

ERDELYI ZOLTÁN
cégvezető:
- Én elégedett lehetek a magam fizetésével, nincs okom panaszra. A
munkámat és a munkahelyemet
is szeretem, egy vagyonőr céget vezetek. Viszont az is igaz, hogy ez
nem jellemző manapság hazánkban. Ha megkérdeznénk tíz embert, abból kilenc biztos elégedetlen lenne a fizetésével, jogosan.

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

GYENES MIKLÓS
főiskolai hallgató:
- Én a főiskola mellett dolgozom
egy büfében. Szerencsére nem albérletre vagy egyéb, a mindennapi létfenntartáshoz szükséges
dolgokra kell a pénz, hanem magamnak, egy kis kiegészítés, a
változatosság kedvéért. Szeretem
is csinálni, noha természetesen
nem ez álmaim netovábbja.

P0STAB0NTAS

Célkeresztben
Ratkó Mária az ötvenes évek - szövőnőből előlépett - egészségügyi
minisztere nem tartozott az intelligens emberek közé, viszont szerette az orvosokat, ha szükség volt rá meg is védte őket. Hamar le is váltották. Szerencsére túl vagyunk az ötvenes éveken, de ki fogja az orvosokat megvédeni? Merthogy megint „célkeresztbe" kerültünk. Se szeri, se száma az orvosokat becsmérlő, megalázó, sokszor sárba taposó
közleményeknek, rádióriportoknak, tévéműsoroknak. Nyilvánvaló
az összefüggés az Orvosi Kamara jogos követelései - melyekben a
sztrájk is benne van - és az orvosellenes cikkek növekvő száma között.
A taktika a régj: ha mozgolódtok, akkor mi bekeményítünk, felhecceljük ellenetek a lakosságot. Csakhogy lassan nem lesz kinek bekeményíteni, mivel az orvosok száma vészesen fogy, az utánpótlással is
komoly gondok vannak, tekintve, hogy az orvostudományi egyetemekre való öt-hatszoros túljelentkezés már a múlté. Sajnos a gyógyítás orvosok nélkül nem megy. Lehet egy kórházban új konyhát, meg
új részleget felavatni, átadni, ünnepséget rendezni, de egy intézmény
jellegét, hangulatát az ott dolgozó orvosok határozzák meg, még akkor is, ha ez sokaknak nem tetszik. Még nem hallottam, hogy egy
kórház az étterméről, mosodájáról lenne híres, arról viszont igen,
hogy egy karizmatikus orvos, vezető messze földön hűessé tette az
adott intézményt.
Néhány év múlva sajnálni fogom a jogászokat, mert az orvosok hiánya miatt nem lesz már kit feljelenteniük, valamint sajnálni fogom a
kereskedelmi tévék álszenzációt hajhászó riportereit is. Az orvosok
becsmérlése helyett ugyanis át kell nyergelniük mondjuk a brókerek,
bankárok, jogászok megalázására, mivel a kórházban dolgozó néhány
orvosnak nem lesz ideje a jogászok és az „öntudatos" betegek rágalmazásaira válaszolni.
Nem lehet egy kórházi osztály ajtajára kiírni, hogy: a mai napon a
betegfelvétel és a gyógyítás az osztály egyetlen orvosának bíróságra citálása miatt szünetel. A kórház mellett működő két javasasszony viszont várja a vállalkozó kedvű betegeket. Az egyik kiváló kézrátevő, a
másik meg energiát ad át.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK

H0R0SZK0P
Q f o KOS: Nem a nagy tervek megvaló> V L sításának napjai következnek. A
kudarcoktól megmenti jó hangulata és
erőnléte. Egy szomorú hír azonban sok mindentől elveheti a kedvét.

dr Herczeg István, Szeged, Pacsirta u. 9. ¿ M l BIKA: Új megvilágításba kerülhetnek
l ™ J | régi hiedelmei, világnézeti megyőződéTel, 498-225 és 06-20-9-289-836.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
sei egy utcán elejtett mondat va® a hírek hallaoktóber 4- 10-éig: dr. ifj. Krajcsovics LászKISTELEK, PUSZTASZER,
ló, Szeged, Göndör sor 23/B. Tel.: 457-014
tán. Minél több véleménnyel ismerkedik meg anÓPUSZTASZER
és 06-30-2-753-814.
nál közelebb férkőzhet az igazsághoz.
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6 dr. Sípos Attila, Dóc Tel, 270-253 és
óráig
06-30-3-904-624.
f V ^ I ; IKREK: Szakmai és üzleti téren ma
I önmérsékletet kell tanúsítania.
SZEGED-FELSŐVÁROS,
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
Pénzügyek miatt veszekedés felhői tornyoÉSZAKI VÁROSRÉSZ,
SZATYMAZ
sulnak a láthatáron, és megeshet, hogy ön
PETÓFITELEP, BAKTÓ,
dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz
húzza a rövidebbet.
ALGYŐ, TÁPÉ TERÜLETÉN
Nana u. 7. Tel, 283-180 és 06-30-9-451dr. Maksay Ferenc, Szeged, Szt. László u. 386
^ ¿ P RÁK: Nincs szüksége pénzre a pénz23/A Tel, 492-123 és 06-70-2-482-531.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
SZEGED VÁROS EGYÉB
dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70. I ^ R i csináláshoz, mert tudja, hogy használja
másokét. Ebben az időszakban a befektetés titKÖZIGAZGATÁSI
Tel, 06-20-9-257-787.
kát kutatták. Félő azonban, hogy a hosszú távú
TERÜLETÉN
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
szorgalom helyett „rövidített '' utakat keresnek.
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
dr. Ifj. Krajcsovics László, Szeged, Göndör
sor 23/B. Tel, 457-014 és 06-30-2-753dr. Szőke Csaba. Ásottbalom. Felszabadulás
814.
u. 31. Tel, 291-487 és 06-30-3-245-032.
H J i OROSZLÁN: Talán ön is ezt a régi
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
' • " • I kifogást hangoztatja: „túl öreg vaDESZK, KLÁRAFALVA,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
gyok, hogy tanuljak!" Ostobaság! ValójáKÜBEKHÁZA, SZŐREG,
dr. Hursán Mihály, Forráskút, Csongrádi u. ban maga sem gondolja komolyan, hogy
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
öreg a tanuláshoz. Inkább csak lusta.
10. Tel, 287-654.
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa Mihály
u. 19/B. Tel, 06-30-3-364-440.
Az állatorvos kiszállításától a hívó fél köteDOMASZÉK, RÖSZKE
les gondoskodni.
SZŰZ: Ez a hét kedvezőbb lesz a pár^ ^ í kapcsolatok szempontjából. Szerelmével kisebb viták adódhatnak, de ez hamar elsimul
Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155.
80/825-155
és elmélyíti a kapcsolatukat. A hét végén meglepd
Hódmezővásárhely. Andrassy út 52.. 62/246 006
híreket kaphat melyek hatással lehetnek önre.
SZEGEDEN ÉSJ0RNYEKEN

KISÁLLATÜGYELET

HÓD ÁLLATPATIKA

Az é l v o n a l .

CSAP UTCA
Szegeden, a Csap utcában, a
templommal szemben, a tiltó
tábla ellenérc parkolnak a buszok, jelezte B. János.
DOROZSMAI PIAC
A dorozsmai piacon kohósalakon járnak az emberek. Jó lenne
az áldatlan helyzeten mielőbb
változtatni, véb K. J.

Mára kérdeztük:
Elégedett-e
a fizetésével?

DR. PAPP ZOLTÁN,
SZENTES

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.

PANNON GSM

rosok pedig n e m rendeltetésszerűen használják a körforgalmat.
A balesetveszélyre S. László hívta
fel a figyelmet.

Következő

kérdésünk:

Várta-e Szabics Imre
gólját?
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

AiSMSBénJázásanaanáltarlasarirVtöOéi*.

Szavazhat az interneten

is:

IGEN

NEM

06-30/30-30-921

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

TYUKODILORINA ENNA

BALAZS BÁLINT

Október 1., 11 óra 4 5 perc, 3310 g. Sz. :
Posta Katalin és Tyukodi Csaba (Szeged).

Október 1., 12 óra 55 perc, 3330 g. Sz.:
Gesztesi Tímea és Balázs Róbert (Bátya).

HAJDÚ BOGLÁRKA

VASÁRHELY

Október 1., 11 óra 15 perc, 3360 g. Sz.:
Nagy Daniella Ágota és Hajdú Péter (Rúzsa).

GYAPJAS BALAZS

VÉGH ZSOLT
Október 1., 13 óra 5 perc, 1700 g. Sz.: Végh
Judit és Varga Zoltán (Érsekcsanád).

TERJES KATA HENRIETTA
Október 1., 12 óra 34 perc, 3060 g. Sz.:
Szalal Katalin és Terjés Sándor (Kiskundorozsma Sziksósfürdő).

CSORBA VANESSZA
Szeptember 27., 13 óta 0 perc, 2400 g. Sz.:
Németh Henrietta és Csorba Zsolt (Szeged).

Október 1., 11 óra 40 perc, 4430 g. Sz.: Ábrahám Klára és Gyapjas László (Vásárhely).

VERŐK BERNADETT TAMARA
Október 2., 0 óra 5 perc, 3600 g. Sz.: Stefán
Erika és Verők Zoltán (Maroslele).
SZENTES

JOVAN BENEDEK
Október 1., 5 óra 10 perc, 2950 g. Sz.: Gőg
Andrea és Jovan Zoltán (Csongrád).
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENETEK
/ O V MÉRLEG: Makacsságával sokszor
W Y V . I haragba magára a világot Nehezen köt
barátságot, de akit megszeretett ahhoz hűséges.
A válást sosem ön kezdeményezi Hűségének az
oka, hogy nem szereti a változatosságot

S

SKORPIÓ: Munkájában kiélheti kí• sérietező kedvét A nap pozitív meglepetéseket tartogathat partnerkapcsolatában. Mindenképpen egy új időszak kezdődik magánélet
ében, melyet pár hónapon belül érzékelhet
NYILAS: Ha kénytelen a részletekkel foglalkozni, akkor gyakran követ

el hibákat, nem a hozzáértés hiánya miatt,
hanem mert úgy érzi, fölösleges időt pazarolni az élet apró dolgaira.
BAK: Azért dühöng mert munkaadója
U ^ j I felmérgesítette. Az a gondolkodásmód,
amellyel egy állásért szexuális szolgáltatásokat
vár, hihetetlenül sekélyes. Ha munkaadója azt hiszi, hogy ön hajlandó egy kis etyepetyére, téved.
" j f f t VÍZÖNTŐ: Munkája és karrierje
I d i l l i előtérbe kerül ebben a hónapban.
Kezdje el megvalósítani elképzeléseit. Tervezze meg az új vállalkozásával kapcsolatos teendőket. Ne kapkodjon el semmit.
M

HALAK: Túl érzékeny. Nem is kell a
szó, a tekintaavuoi olvassa ki, ho® mit
akarnak mondani. í® aztán hamarabb megsértődik, mint ahogy megsértenék. Hajlamos, ho®
apró félreértésekből na® drámákat kavarjon

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

Szegedi ízlésformálás
és a növények védelme
Szeretem Szegedet, mert szegedi vagyok, s egyet is értek Forró Mariann főkertésszel, hogy: „a város köztereinek megjelenése ízlésformáló", - de nem tudom, hogy ő látja is a várost?
Kedves főkertész asszony, kinek köszönhető, hogy egy éve a
Mikszáth Kálmán utcában végig állnak a kipusztult fák? Vélem é n y e m szerint n e m kellett volna rosszul megnyírni, de locsolni igen. Most pedig talán pótolni is kellene! De kinek kellene
ezeket kiszedni? Erre meddig kell várni, s az okozott kárt ki fizeti meg?
A nagykörúton is érdemes lenne végigmennie. A Madách utca sarkánál gaz áll az úttestet elválasztó szigetben. Csodás látvány. Hová
tartunk így? Az iskolába menő gyermekek ízlését tényleg lehet formálni, de pont ezzel? A nagykörút parkjára is tessék egy pillantást
vetni.
Az utcákat a Belvárosban is sorra említhetem. Beton áll a fák tövén, nincs légző felületük, a víz, ha akarna, se tudna befolyni. Kinek kellene ezt észrevenni? A Bolyai, a Gutenberg utca, a Kossuth
L. sugárút fáinak többsége is elszomorító látványt nyújt. Szerintem védeni kellene ezeket a fákat, de ezért tenni is kellene valamit!
N e m lenne haszontalan a fiatalokat olyan módon is nevelni,
hogy környezetünk elfogadható, európai. Még az is lehet, hogy ebbe őket is bele lehetne vonni. N e m vitás, a Belváros egyes pontjai
szépek, virágosak, de itt egy teljes varost kellene rendbe rakni!
Nem?
DR. MACYAROSSY JÓZSEF,
SZEGED
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Belsőépítészet, lakberendezés, bútor a Hangárban

Vasárnapig tart a 3 D vásár
Szakmai nappal vette kezdetét
tegnap, s szakvásárként tartja
nyitva kapuit egészen vasárnap
estig a 3D - Design, Domo,
Deko - elnevezésű, belsőépítészeti, lakberendezési és bútorkiállítás a szegedi Hangár Expó
és Konferencia-központban.

„METALL *o
««
y^
30 ÜZLETHÁZ Û3* ••K
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FÜRDŐKÁD
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3PTOR

MUNKATÁRSUNKTÓL

^ ^ ^

A Gellért és Fiai Consulting
Kft. mint a vásár szervezője hagyományteremtő céllal indította útjára a lakberendezési kiállítást, melynek célja egyértelműen az, hogy az elmúlt években felfutásnak örvendő ingatlanpiac immár „tartalommal is
megteljen", azaz az új lakásokba költözőknek, a felújításon,
átalakításon túl lévő vásárlóknak, valamint a kivitelezőknek
egyaránt segítséget nyújtsanak
a valódi, egyedi otthon megteremtésében. A vásár kínálata
igen széles, a közel harminc kiállító termékei a lakberendezés
teljes palettáját lefedik, a kellékek, kiegészítők közül pedig az
is válogathat, aki kisebb lakásfrissítésben gondolkozik.
A kiállítás időpontjának kiválasztása nem véletlen - mondta
Gellért Ákos, a programot szervező cég igazgatója
hiszen év
vége közeledtével a vállalkozások
még felhasználhatják anyagi tartalékaikat irodabútoraik korszerűsítésére, a családok pedig belakhatják
jellemzően
tava-

OM BÚTOR

OMNIMARKT
Zsombó, Szegedi út 1-5.,
tel.: 2 5 5 - 7 5 5

A kiállítás ideje alatt
kedvezményekkel
várjuk
vásárlóinkat!
Hangár Expo A2

fes
A vásár segítséget nyújt az egyedi otthon megteremtésében.
szi-őszi beköltözéssel átvett otthonaikat.
A kiállítás első napján, tegnap
a szakmai látogatóké volt a
Hangár, ahol az ismert esztéta,
Réz András mint a szakmai
programok házigazdája szerepelt, s tartott előadást a tárgyak
kultúrájáról. A szakmai program során több érdekes előadás
mellett szó esett egy, a vásárlókat igen érzékenyen érintő témáról: Pálkúti Istvánné, a helyi

rnnmmms

I

OKTATÁSI ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK
BÚTORAIT KERESSE ÜZLETEINKBEN!

fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője ugyanis a bútorkereskedelem és -vásárlás buktatóira
hívta fel a figyelmet.
Ma délután három órától a kiállításon főzőbemutatót tart a televízióból ismert Borbás Mária, s az
ugyancsak népszerű Benke László
Oscar-díjas mesterszakács. Holnap ugyancsak a fakanálé a főszerep: délelőtt 10 órától Székhelyi
József, a Szegedi Nemzeti Színház

Í S falco sopron

a FALCO Sopron Irodabútor Stúdió, dr. Illés
T ó t h István vezetésével.

s t ú d i ó

Tisztelettel hívjuk és várjuk régi és új partnereinket szeptember l-jétől Szegeden, a Kossuth La-

Irodabútor

\
I

Szegeden, az ó s z u. 4 3 . sz. és

|

a Csongrádi sgt. 51. sz. alatt
épülő társasházakban

Szeged. Csongrádi sgt 51..
i3 lakásos. Iihes társasbáz

lakások, garázsok, parkolók eladók.

WSI

Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján lehet.

ELSŐ H Á Z

KFT.

j S z e g e d , A r a n y J. a . 7. 1/116.
leLi 0 6 - 3 0 - 9 - 5 3 7 - 2 8 7

15 lakásos ta^ashaz

u m H u m *
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Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

KOVÁCSOLTVAS

ELEMEK RAKTÁRRÓL
^ F t
¿ t ó i

SZEGED, BAKAY N. U.29.

kivit«!

Tel.:62/541-772

Telefon: 6 2 / 5 5 5 - 3 0 8 . Fax: 6 2 / 5 5 5 - 3 0 9
Mobil: 0 6 - 2 0 / 4 2 4 2 - 7 2 8
E-mail: info@falcoszeged.hu
Internet: www.falcoszeged.hu

6725 Szeged, Moszkvai krt. 19.
Tel.: 62/44-54-64
Fax: 62/55-77-97
Nyitva: h.-p.: 8-17, szo.: 9 - 1 2

NYITOTT HÉTVÉGE - AKCIÓKKAL
2003. OKTÓBER 4-5.

6724 Szeged, Pacsirta u. 14.
Tel.: 62/478-81 I
Nyitva: H.-P: 7.30-17.00-ig
Szo., Vas.: 8.00-12.00-ig

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0

Team Irodaberendezés

ARANY

M

jos sgt. 72. szám alatti bemutatótermükben.

beszállításra jogosult üzleteink várják szíves
megkereséseiket!

L. tzV

igazgatója készíti kedvenc ételét,
majd délután fél négytől Donkó
Orsolya, a Szeviép Szeged válogatott kosárlabdázója, s lapunk főszerkesztője, Szetey András tart
főzőbemutatót. Vasárnap szintén
gasztronómiai élményben lehet
része azoknak, akik délután két
órakor megnézik, hogyan főz
együtt Kővári Árpád, a Pick Szeged kézilabdacsapatának elnöke,
s Nikola Eklemovics, a csapat kiváló kézilabdázója.

tíanacoK»

KÖZBESZERZÉSES

Team Iskolaberendezés

Fotó: Gyenes Kálmán

+

Víz-« gáz-« központi fűtési
szerelési anyagok
kedvező áron.
KLUDI csaptelepek
és alkatrészek

¿Az aiiAcmleiemtéS' művészei?;

Ír>T E A M

6722 Szeged. Szentháromság u. 13.
Tel.: 62/540-436
Fax: 62/540-437
^Nyitva: h.-p.: 9-17 óráig

M

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.
(ruhagyár területén)

Október 15 . szerda 19 óra

Szegedi
Jazz
Napok 03

IMnoMM

Nigun (Magyarország)
Hommage ó Chet Baker

Nikota Mitroviá Trío (Szerbia-Montenegro)
Közreműködik: Kurina Kornél - gitár
Október 16. csütörtök 19 óm
Bebrómsi Mozi - Nemzetközi Gálakoncert
Blaha Attila Qaartet (Magyarország)
kenaud Garcia-Fons Trío (Franciaország)
Martin Toylor gitár szólókoncert (Skócia)

d k

A szemrevaló külső elegancia rabul ejtő, mégis szálljon
be mielőbb az Opel Signumba! A tágas belső tér
minden apró részlete, például a hátradönthető, fotelszerü hátsó ülések is, az ön kényelmét szolgólja.
Jöjjön el hozzánk az Opel Signum bemutató hétvégére, és győződjön meg róla, hogy amit máshol tanulmányautókban láthat, az az Opelnél már megérett
a mindennapi autózásra.

MNtffŰBMt

SSW

Október 17. péntek 19 óra
Belvárosi Mozi - nemzetközi Cáigkoncen
Mircea Tiberian Quortet (Románia)
Lantos Zoltón's Mirronmtld (Magyarország)
Don Byron Sextet (USA)

...

UegMürtt/wt

Signum bemutató hétvége: október 4-5.

Október 18. szombat 19 óra
«EMENS

Bebrán»}' Mozi - nemzetközi MakoiKet
Max. fogy. (virox/orszigút/vcgycs): 10,6/5,8/7,6 1/100 km,
max. COj-kibocsátis: 204 g/km (2.2 DTI, 5 ajtó)

Ne hagyja ki a lehetőséget, tekintse meg

SZEGEDEN AZ OPEL SIGNUMOT!
AKCIÓK:
Astra Viva 1.2-1.4 motorral 120 000 Ft árkedvezmény
(ajándék elektromos ablak és rádió-magnó)
Corsa 200 000 Ft akciós csomaggal
Meriva 2 999 000 Ft-tól, ajándék klímával

Zbigniew Namyslowski Quintet (Lengyelország)
Ivon Smimov Group (Oroszország)
Oregon (USA)
közreműködik: Tbeodossii Spassov - kával (Bulgária)
Média

Max. CO? («bocsátás: 256 g/km (3,2 V6 benzin, automata 5 seb.. 5 gjtá)
Az Ön Opeí-portnere.

an

Opel Rupesky

6728 Szeged, Fonógyári u. 2-4.
Tei.r (62) 558-400, Fax: (62) 558-401
opei@fupesky.hu, wwwzupesky.hu

támogatók:

MagyarltMtth Q j

(YivVíPÁ T»ïalf/t*?

SZEGEDI «Il

9

><n«M.

Arany Autóház Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Szántó K.J. u. 134.
Tel.: 62/535-021,
535-020

6723 Szeged,
Algyői út 38.
Tel.: 62/553-691,
553-690

6600 Szentes,
Csongrádi út 251.
Tel.: 63/560-060,
560-061

|

^
JÔM&.
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A Szegedi Hirdetőben is hirdető
partnereinknek

Opel Vectra GTS 1.8 1 000 000 Ft árkedvezménnyel*
Opel Vivaro 1.9TD hosszú (2900 kg) 800 000 Ft árkedvezménnyel*
Ingyenes szerviz, átvizsgálás Szegeden és Szentesen
A nyitott hétvége mindkét napján 9-16-ig várjuk kedves ügyfeleinket.

Max fogy. (yóros/ut/vegyes): 15.7/7,8/10,71/100 km

P R O G R Af 1

DÉLMAGYARORSZÁG
Info: 06-70/381-7069; Mait: szerda@tiszanet.hu
Internet- www.juventus.szeged.hu/jazznapok
Jegyek: Belvárosi Kikötő 800 Ft; Belvárosi Mozi 2.400 Ft diákoknak 1.500 Ft
Belvárosi Kikötő (6720 Szeged, Stefánia 4. T: 62/547-988)
Behrárosi Mezi (6720 Szeged, Wesselényi u. 4. T: 62-543186; Fax: 62-242140)
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kedvezményt adunk
Érd.: 62/567-810

Korr:."

minden hónap «tején
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•
Albérletet kínál
Állást keres
Állást kínál
Autó
Apro-csepro
Bútor

Egycb
Elveszett

Építőanyag
Építési telek
Földterület
Garázs
E Q Gazdit keres
6-kepzés
Gép, szerszám
Hagyaték
ronállat
Haszonjármű
Háztartási gép
Hirdetmény
Irodaszer
munkát kínál
Könyv
Magánház
M f Z f t j ü K l i i i i j i gép
Oktatást vállal
Oktatót keres
Panellakás
Pénz, értékpapír
Reqisogek
Ruházat
I Szakképzés

H0HST0P

«

Társközvetítés
Téglaépitésú lakás
j Tenuéuy, tákánsAwy
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vállalkozás
Albérletet kínál
• BELVÁROSHOZ közeli,
egyedi fűtéses, bútorozott,
igényes, téglaépitésú garzon zári udvari kocsibeállási
lehetőséggel, hosszú távra
kiadó. 40.000 + rezsi +
kaució.
06-20/386-9096.
(30194011)
• SZEGED, Kálvária sgt on. csendes környezetben,
ónálló fűtésű, kétszobás,
téglaépitésú
lakás kiadó
nem dohányzó, kél diáklánynak. esetleg fiatal párnak, egy dolgozó hölgynek.
Érdeklődni: 06-20/357 7722. (»194092)
• SZEGEDEN, Bihari utcában panellakás egy szobája
(öleg diáklány részére, kedvező áron kiadó Érd : 0630/234-34-74. (30193647)
Állást keres
• 23 ÉVES. szegedi fiatal
ember B kai. jogosítvánnyal,
személy- és vagyonőr végzetséggel állandó munkát
vállal
06-30/28-60-589
130193950)
Állást kfnál
A Délmagyarország
napilap kézbesítésére

kézbesítőt
keresünk
Újszentiván területére.
Jelentkezés a meo/elenés ü
napján. §-11 ira körött
személyesen Györki Zsoltnál.
Szeged. Stefánia 10. szám alatt
A Délvilág c. napilap
Makó város területen
történő terjesztésére
agilis, kimondottan
megbízható,
jó munkabíró
képességű,
VEVŐORIENTÁLT
MUNKATÁRSÁT
keresünk.
Jelentkezni lehet személyesen
az ügyfélszolgálati irodában,
munkanapokon, nyitvatartási
idóben. vagy a 6 2 / 2 1 » 36 S
telefonszámon.
• AMERIKAI MAGYAR vegyesvállalat keres önállú.
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi irodájába Korrekt fizetés és
egyéb támogatások. M á sodállás is lehetséges Átképzés biztosítva! Időpontegyeztetés: 9-11 óráig Tel:
06-62-255-240
Szeged
(30193804)

R

O

E

T

HIRDETÉSFELVÉTEL:

E

S

"

PENTEK, 2003. OKTOBER 3.

62/507-035

(ízeaetrigzítí is)

anwsvsri

gyakorlattal rendekező
munkatársakat keres
TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ

Apróbörze

munkakör betöltésére
gépészmérnöki végzettség
mérnöki gyakorlat
kereskedelmi gyakorlat
angolnyelv-ismeret
Pályázatokat szakmai
önéletrajzzal várjuk.
6724 Szeged, Rigó a. 29
entrasys@delta*. he
06-30-9380-158

AZ

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

'°SVSrr

gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres
SZERKEZETLAKATOS
GÉPSZERELŐ

munkakör betöltésére.
Pályázatokat
szakmai önéletrajzzal várjuk!
6724 Szeged, Rigó u. 29.
Feltételekről érdeklődni lehet:

06-30-9289-068, ?
06-30-9380-158 s
Gyakorlattal rendelkező
szobafestőket
felveszünk

5

azonnali belépéssel,

f

Jelentkezni 8-10 óráig. 3
FA G O K f t S z e g e d ,
Makkosházi krt11.

ASA

Tanya

TELEFONOS

H I

A z .4 SA Építőipari Kft.
felvételt hirdet:
cpílőmcsieh. vagy
építőipari szakközépiskola,
vagy
építőipari technikusok részére
művezetői m u n k a k ö r b e ,

• BETANÍTOTT munkára
Budapest környékén található. elektronikai gyárba
azonnali kezdéssel dolgozókat felveszünk
Szállás,
hazautazás megoldott Műszerész tapasztalat előnyt
jelent!
06-70/279-33-00
vagy munkaidőben 52/532020. (»194156)
• C, D, E kategóriás jogosítvánnyal és PÁV-II. vizsgával rendelkező gépjárművezetőt keres viziszárnyasvágóhíd. Pusztamérges környéki lakóhellyel. Érd.: 621
589-800. Horváth Jánosné,
munkanapokon. 8-17 óráig.
(»193709)
• 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)
• HÚSIPARI szakembert
keresünk készitménygyártói
gyakorlattal
30/947-0216.
Pécs. (»1941»)
• KONYHAI kisegítőt keresünk Jelentkezni: 62/420910, vagy Szeged, Oskola
U. 4 (»194182)

• ORSZÁGOS biztosítási
alkuszcég megyei vezetőt
keres Szegeden Jelentkezni
lehet a 06-70/319-3430.
PéCS. (»194134)

ipari p a d l ó é p í t é s h e z .

• MULTINACIONÁLIS
Továbbá felvételt hirdet:
részvénytársaság, direkteladásban és csapatépítésben
- kőműves s z a k m u n k á s
jártas értékesítési vezetőket
- kőműves betanított sm.
keres kecskeméti és szege- segédmunkás részére
di munkahelyekre 300.000
ipari padlóépítéshez.
Ft jövedelemlehetöség melJelentkezni lehel:
lett. Önéletrajzokat a megASA Építőipari K f t
jelenést követö egy héten
IlodmezniásarhH,. Krzséhrli él 4. belül, az Ahico Alig Life
Bánfi Isis énné.
Z, 6721 Szeged. Pusztaszeri u.
Telefon 141-257.241-511. £ 27. címre várjuk. SMJ10
hétköznap 7-16-ig.
g
jeligére (»194061)
vállalkozás keres szegedi

gyakorlattal rendelkező
• »

Követelmény:
—
B kategóriás jogosítvány, ft
középvezetői gyakorlat §
fényképes önéletrajzot várunk:
Eiclusíve Best Cltange Kit.

7616PÓCS16. Pl.: 6.

• A SWEDISH Match Hungária Kft. (Gyufagyár) gépbeállitó lakatost keres két
műszakos
munkarendbe
Érdeklődni:
62/424-532.
(30193663)
• 20/30, nyitott gondolkodású bejárónőt keresek. 0630/497-1489. (»193997)
• ARC 2000 KFT. munkaerőt keres kövegyt munkahelyre, sertésgondozói állás
betöltésére. Jel: Györki Anttánál. Kövegy külterület. (816-ig). (25089744)
• AZ OKFT KII (6750 Algyö, Mol Rt. Ipartelep. Pf
21.) keres asztalos szakmunkást.
segédmunkási,
valamint gépkezelöt lapszabász és élzáró gépekre.
Érd.: 62/517-400. (25069915)
• AZ SZTE Neurológiai Klinika szakképzett ápolókat
keres folyamatos munkarendbe Bérezés Kjt. szerint.
Jelentkezés: új klinika. V.
emelet 574 szoba, vagy
telefonon 62/545-369 számon. hétköznap 9-13 óra
között. (24968289)
• BETANÍTOTT munkára
és műszerész pozícióba kiemelkedő
jövedelemmel,
azonnali kezdéssel NyugatMagyarországra dolgozókai
felveszünk. Szállás, hazautazás megoldott
06-70/
279-33-00 vagy munkaidőben 52/532-020. (»194152)
• BUDAPESTI munkára
(hosszú távú) építőipari alvállalkozókat keresünk. 0630/382-48-40. (»193351)
• DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
(»193294)

• LEINFORMÁLHATÓ bejárónőt keresek heti egy alkalomra. Szeged, 62/313-110.
(»193981)
• NAGYFAI Bv. Intézet felvételre
keres
hivatásos
tiszthelyettesi állományba 35
év alatti, sorkatonai szolgálatot letöltött, érettségizett
felügyelőt havi átlag nettó
82.000Ft illetménnyel.
Jelentkezés: 267-241, 267293-as telefonon (»I94t50)
• NEMZETKÖZI Egészségügyi Központ szegedi intézetébe felvételre keres jó
képességű, udvarias munkatársnőt betegirányító, irodai munkakörbe Feltételek:
gépírói végzettség elóny,
egészségügyi
ismeretek.
Jelentkezés
62/545-862.
Varga. (»194088)
• PIACVEZETŐ részvénytársaság legalább középfokú iskolai végzettséggel
ügyfélszolgálati/üzletkólói
tevékenységre munkatársakat keres. Kezdési támogatást, ingyenes oktatást biztosítunk
Időpont-egyeztetés:
06-30-412-53-94.
(»194120)
• SZAKKÉPZETT h i d e g burkolókat alkalmaznék. 30/
233-4494, Szeged. (25292238)
• SZAKKÉPZETT pultoshólgyet keresek italboltba 0670-338-28-60
Szeged.
(»193650)
• SZAKKÉPZETT szakácsot vagy főzni tudó konyhalányt keresünk azonnali
kezdéssel
06-30/9-289544, Szeged. (»1942»)
• SZEGED közeli gyógyszertár gyógyszerész munkatársai keres, 06-30/9380381. (»193659)
• SZEGEDHEZ közeli virágkertészetbe 30-40 év közötti férfit keresek. 06-30456-8459.
Tiszasziget.
(25292753)

A Printker Office Land Rt..
a régió piacvezető papír-írószer
a Szeged N a g y á r u h á z b a n lévő üzletébe keres

ELVÁRÁSOK: felsőfokú végzettség,
nyelvismeret, számítógépes gyakorlat.
Kereskedelmi gyakorlat előnyt jelent.

• TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden Tel.: 06-30-576-7430. (»193987)
• TITKÁRNŐT keresek
franciatudással. Gyakorlattal
rendelkező
kőművest és
segédmunkást keresek. 0620/4403-105. (25292964)
• TÁVMUNKA-LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboriték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat!
G.I.L. Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út
14. (25292833)
• VALUTAPÉNZTÁROSI
munkakörbe férfi munkavállalót felveszünk. Feltétel:
alapfokú nyelvvizsga vagy
külföldön szerzett érettségi,
jogosítvány, szakirányú képesítés. Jelentkezés: 06-20/
321-4489. Nádlx. (»193707) • VIRÁGKÖTŐT keresünk
Szegeden gyakorlattal. 0620/338—43-87. (»193584)

s
s
|

munkásokat

keres exportvágóhíd hentes, libabontó,
daraboló munkakörbe.
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Zsana, Rúzsa, Öttömös.^
Bordány, Üllés, Balotaszállás környéki lakóhely

|

és hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előny. 5
Érdeklődni 62/589-800, Horváth Jánosné, 8 - 1 7 óráig.

Nagykereskedelemmel foglalkozó
szegedi részvénytársaság
KI KM KIT 11.YKEI.EKKKI VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRA

É R T É K E S Í T Ő T keres
Feltétel: tárgyalóképesség, számítógép felhasználói
szintű ismerete, kereskedelmi gyakorlat.
felsőfokú végzettség, jogosítvány.
s
Lehetőség: alapfizetés + teljesítményarányos
í
premizálás, gépkocsi- + telefonhasználat.
Jelentkezni: ..Key account 30193541" jeligére, kézzel
írott, fényképes önéletrajzzal a Sajtóházba.
PROGRAMOZO

munkakör betöltésére keres munkavállalót.
Ideális pályázónk:
• felsőfokú szakmai képesítéssel,
néhány éves programozói gyakorlattal rendelkezik,
- MS SQL-ben és Delphiben jártas,
- agilis, nagy munkabírású személy.
Amit kínálunk:
- biztos munkahely,
- versenyképes jövedelem.
A pályázati anyagokat a R o t a P a c k R t . 6728 S z e g e d ,
D o r o z s m a i ú t 3 5 . címre kérjük postázni vagy a
m a i l a r o t a p a k k . h u e-mail: címre küldeni „ P r o g r a m o zó n megje!ölésscl.
030193411

• ZSIGULI 1974-es, felújított eladó 06-30/419-34-24
(Szentes). (»193605)

• MŰSZAKI cikkre tv. v i deó. videokamera, porszívó,
vágósertés cserélném nagyon jó állapotú Skoda 120
L automata, 70 km-rel betegség miatt. 62/452-965,
06-30/5519-135
Szeged.
(»194288)

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (»193657)
S Z E K R É N Y S O R O K
hazai 9yarte«ol
egyedi elkcpzeles
a l a p j a n is!
Tisza-parti
Bútordiszkont
Felső T i s z a - p a r t I 5 .
Telefon: 6 1 4 1 5 - 7 1 4 .
N„m:
h , - p . : 9 - 1 7,
szo.: 9 - 1 1 .
• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemüt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 3 0 383-7116. (»193311)
m i n ó .

• GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivonás,
súlyadó,
biztosítás.
Csongrádi sgt. 64/b, 30-9854-697 (Szeged) (»193331)
• NISSAN Sunny 1 4SLX újszerű állapotban, sérülésmentesen, kevés km-rel eladó. 62/283-197, Szatymaz.
(»193787)
• OPEL A s t r a C a r a v a n
(1992 évjáratú, benzines)
extrákkal, kifogástalan állapotban eladó Ár: 845.000
Ft Érd.: 06-20/460-35-18.
Szeged. 00194147)
• VW Bora 14 16V 10 hónapos. klímás, 4 légzsákkal,
újszerű állapotban, tulajdonostól eladó Ár: 2.950 000
Ft. Érd.: 06-20/460-35-18.
Szöged (»194148)
• X RENT Autókölcsönzö.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (»194119)

• HÉVÍZEN, családi házas
övezetben 964 nm építési
telek eladó. Érdeklődni telefonon:
20-92-66-197.
(»193766)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Klauzál Gábor ulcai, 562
nm-es telek tárolófelépit
ménnyel eladó. Irányár: 5,2
M Ft. Érd.: 06-30/9838-800
(»190891)
• SZATYMAZON 823 nmes építési lelek Neszürjhegyi
úton eladó. Irányár: 2,1 M
Ft. Érd.: 06-30/9838-800
(»1938881
• ZALACSÁNYBAN 4 5 0 0
nm. összközműves építési
telek (megosztva) eladó. Érdeklődni telefonon: 2 0 - 9 2 66-197. (»193770)

IRODABÚTOR S T Ú D I Ó
O k t ó b e r 2 - 5 . között
kedvezmény

Szeged. P e t ő f i S. sgt. 67.
Tel.: 62/443-078
•TOLLFELVASARLAS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62—489-603
(25292646)

Egészségügy
• IDEGBECSÍPÖDÉS meg
szüntetése azonnal, garanciával.
06-30/5255-363.
(Szeged). (25191449)
• MÁSFÉL doboz Avemar
8500 Ft eladó. 06-70/5328939. (»193975)
• ÉN lefogytam! Önnek is
sikerül, ha segítek! 06-30218-09-85. (25292240)
Egyéb

• BEFEKTETŐTÁRSAT keresek állattartó telep közös
fejlesztésére (Sapard). valamint 39 ha és 37 ha szántó
eladó Békés
megyében.
Tel.: 20/943-6546. Békéscsaba. (»1941»)

Garázs
• SZENTESEN, Belvárosban dupla garázs (2 gépkocsinak) beépített padlástér
rel egyben vagy egyenként
eladó.
06-70/545-9988.
(25292509)

Gazdit keres
• 6 7 hónapos, fekele szuka kutyus vagyok, akii Újszegeden. a Marostöi városrészben találtak Nagytestű házőrző lesz belőlem,
de azért barátságos is tudok lenni. Fogadjon örökbe
és hűséges társa leszek!
Érd.: 62/487-085. (»193731)
Gépjárművezető-képzés
*

Autóvezetői
tanfolyam indul
október 6-án, 17 órakor.

- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
62/444-970. Szeged. Zárda e. 6/A
OKÉV: 06-0060-03.

Elveszett

3 2 9 - 7 9 2 . (»194161)

Építőanyag
• OLTOTT mész. cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap slb.
kapható STUX1 TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)

AMAROSLELE
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
pályázatot ír ki a
Maroslcle, Makói u. 15.
sz. é p ü l e t

Hrdeklódni n polgármesteri .
hivatalnál lehel.
Telefon: 62/256-033. =

m\

BARÁT PAPÍR KFT.
PAPÍRNACYKF.R.
TfozJ Szeged. Irályi Ja. L S
MEGÉRKEZTEK

I

A 2 0 0 Á - E S NAPTÁRAK
ÉS HATÁRIDŐNAPLÓK
Kérje vevőszolgálatunktól:

62/424-777/120, 1211

E E Ö H 3 2 S
• SZERZŐTÁRSAT keresek
szenzációs regényhez. Próbálkozzék!
30/598-05-70.
(»193283)
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, K Ö N Y V H A GYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged. 62-315322. (»193641)
• KÉSZPÉNZÉRT VASARO
LÜNK könyvekel. magánkönyvtárat.
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged. Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (25292709)

garanciával.
74. (»193459)

Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért
Körül Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (»193656)

ZÁRTSZEIVINYEK

• NÉMET |uhász szuka kutyám elveszett, nyakában
lánc és zöld bolhairtó nyakőrv, füle tetoválva Újszegeden többször előfordult.
Jutalom ellenében hívjon:
Rózsvölgyi
62/405-379,

• "HELIA* Műszaki bizományi
készpénzfizetéssel
vásárol korszerű, tiszta háztartási gépeket, gázkészülékekéi. kerti, gazdasági gépeket. szerszámokat, kemping-,
szabadidőcikkeket!
"Hélia", Szeged, Rókusi krt.
9. (62/481-646,
20/4607132). Hétköznapokon. 8 13, 14-17-ig, szombatonként: 8-13-ig. (»193325)

Magánház
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged. Londoni krt. 10.• AZONNAL beköltözhető,
62—426—433 (24887970)
felújított. 2.5 szobás, össz• KORMÁNYOS Autósisko- komfortos, gáz- és vegyes
la. Szeged. Tisza L. krt 14. tüzelésű, központi fűtéses,
gazdálkodásra,
kertészkeTel.: 62-471-921. (25292491)
désre, fóliázásra alkalmas. 1
holdas területtel ház eladó.
Gép, szerszám
Irányár 6.2 M Ft. Érd.: 15
órától. 62-297-122 Kis• GARAZSNAK is alkalmas.
zombor. (»194142)
20 láb hosszú vasúti konténer eladó. Érd.: 06-301 • BEFEKTETŐINKNEK
9433-780. (»193246)
eladó ingatlanokat keresünk

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiségei, tdllnemüt
a legmagasabb áron vásáKÜLÖNLEGES IfKTHBEN rolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
III
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS Károlyi István! 06-62-216mm-ig
VAGYAKÁR FAMINTÁS 324, 30-383-7116. (»193314)
MÉRETRE VÁGVA IS ! • TOLLFELVÁSÁRLÁS a
0 6 2 / 5 4 1 - 7 7 0

• A VIA A31 tehergépkocsi
Iriss műszakival. Korando
Family terepjáró (7 személyes) eladó vagy jószágra
cserélhető
30/581-59-37.
(»194018)

bontási munkáira.

Földterület

CSISZÁR
AUTÓSISKOLA

1 0 %

• FORD Mondeo 1.8i 16V
GLX 1998 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák, ABS, légkörid., riasztó, el. abl., hifi,
kp zár, ködlámpa, alufelni
új gumikkal + téli gumigarnitúra acétfelnivel, Mo.-i
szervízkönyves.
sérülésmentesen, kifogástalan állapotban,
magánszemélytói
eladó Hitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (»193758)

AMIT NYÚJTUNK: versenyképes jövedelem.

Részvénytársaságunk

• S Á N D O R F A L V I fémbútor-készítő üzemünkbe gépész
végzettségű munkatársat keresünk felvételre üzemvezetői munkakörbe. Érdeklődni:
8 - 1 4 óráig, 62/572-036.
(30193263)

• FIAT Brava 1.2 27.000
km-rel. téli gumival, megkímélten 1.65 M Ft-ért eladó
62/437-665, 06-30/20-77105, Szeged. (25191254)

áruházvezető-helyettest.

Betanított

• SZOBAFESTŐKET kit
azonnal felvesz.
06-30943-8252, Szeged. (»194124)

• D A C I Á T , dízel A R O - t
vennék
06-20/920-6210.
Szeged (252930»)

kis- és nagykereskedelmi cége

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal
a Printker nagyáruházi üzletében személyesen
A p r ó n é Soós Zsuzsa üzletvezetőnél.

• SZOBAFESTŐ szakmunkást felveszünk. 62-490042, 06-30/945-7589. (Szeged). (»193249)

• AUTÓÁTÍRATÁS leggyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.
(25291943)

Állást kínál

fiatal, dinamikus munkatársak.

• SZEGEDI bútoripari kit.
adminisztratív területre precíz,
lelkiismeretes,
fiatal
munkatársat keres könyvelési. számlázási gyakorlattal,
számítógép-kezelési ismerettel. Fényképes önéletrajzokat a kelloökellonet.hu
címre várjuk október 8-ig.
(»193652)

• SZEGED-KECSKÉSTELEPI, építésre alkalmas telek
öreg házzal, lakottan, de lakható melléképülettel, kövesút.
közmű, jószágtartásra igen jó,
eladó Érd.: 62/452-965, 0630/5519-135. (02S293088)

legmagasabb heti áron. hívásra díjtalanul házhoz megyek Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296. 06-30/375-5419. 0 6 70/505-90-40. 62/247-269.
(»193982)
Haszonállat
• KUKORICÁZOTT csirke
270 Ft/kg. Tollas tojótyúkok
350 Ft/db
20-540-7480.
(24968578)
Haszonjármű
• VW Transporter T4 1993as, 3 személyes, zárt, friss
műszakival eladó. 1,2 M FI.
06-30/911-99-62. Mórahalom (»194062)

06-1/238-04-

• GYENESDIÁS üdülőövezetében 3 szintes apartmanház eladó. Érdeklődni
telefonon:
20-92-66-197.
(»193767)
Mezögazd. gép
• SZEGED melletti. 3.2 haos. bekerített MARHATE
LEP, 3x50 A, trafóállomás,
istálló, hídmérleg, karámok,
200 trí szolgálati lakás központi fűtéssel. EU-nak megfelelő trágyatároló, juhhodály, hídmérleg bekerítve,
bővítési lehetőséggel eladó.
Szegedi házat, lakást vagy
gépkocsit beszámítok részletfizetési lehetőséggel, 35
M
Ft.
70/380—45-10.
(25292061)

Növény
• DÍSZFÁK, tuják. Örökzöld cseqék termelői áron
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap 06-30/2593244 (24968413)
• TUJA oszlopos. 100-200
cm. gömbök, kúszók, fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola.
Szeged-Szóreg. Magyar u.
214. 62/405-812. Bármikor!
(»193961)

Egyéb

A

C A R

Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . 1
Ő S Z I - T É L I
- 3 0 %

UJ ÜZLET - BEMUTATÓTEREM:

6 7 2 4 Szeged,
Kossuth L. sgt. 4 5 .

S z e g e d , K o s s u t h L . sgt. 99.
ÖSZI

A K C I Ó

a s z e m é l y g é p k o c s i k bérleti díjából.

3 3 saiixa®3(!333 3333(L!}33j?5

Szaunakabinok 10%,
• Amerikai masszázsmedencék 5% kedvezmennydBEMUTATÓKABIN: 350 E Ft-os reklámáron!
Infrakabinok, szaunatartozékok:
kályha, lambéria
stb.
MEDENCÉK KOMPLETT
KIVITELEZÉSE.
6721 Szeged, Szent György tér 5.Tel.: 62/323-797, faz: 62/S40-797
mobil: 06-30/98I9-0H4 I--mail koraiba mail.tiszanet.hu

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 3.
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Növény

• MAKÓI, hosszú gyökérmag eladó. 0 6 - 3 0 / 5 8 1 - 5 9 37. (30193960)
• OSZLOPOS tuják,
gömbtuják, díszfák és b o tanikai ritkaságok széles v á lasztéka
Egyes növények
akciós áron Bolgár DíszfaIskola Szeged, Gera S. u.
18..
62-427-991
Nyitva
egész nap. vasárnap délig
(24968288)

• SZEGEDEN Újrókus, illetve
Makkosháza
területén
1,5-2 szobás lakást vásárolnék ötszintes épületben,
a II. emeletig. Esetlegesen
garzon is érdekel. Érdeklődni: 62/490-145. 0 6 - 3 0 /
2 7 - 8 1 - 5 8 5 . (»194141)

• ÖRÖKZÖLDEK, díszfák,
cserjék,
különlegességek
termelői áron. 0 6 - 3 0 / 9 4 3 8145, Szeged. (24988407)
2 8

Oktatást vállal

• ANGOLTANÁRNÖ diákok
oktatását, nyelvvizsgára való
felkészítését vállalja, 06-30/
856-27-72,
Szeged.
(25292648)
• BIOLÓGIÁBÓL egyetemi
felvételire felkészítek (orvosira is). 0 6 - 2 0 - 4 9 3 - 4 0 6 6 .
(24968553)
• M A T E M A T I K A - , fizika-,
analízisoktatás
középiskolásoknak,
főiskolásoknak,
0 6 - 2 0 - 3 6 4 - 1 8 - 0 5 Szeged
(25292701)
• MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, érettségire, felvételire felkészítést vállalok.
0 6 - 3 0 / 5 5 - 4 5 - 7 8 5 , Szeged.
(25292859)
• MODELLKURZUSSAL
egybekötött
TÁNCOKTA
TAST indít a Mangó Stúdió
október 12—i kezdéssel, 6 26 éves korig. Érdeklődni:
20/321-82-42,
20/483-6653. (Szeged) (30193753)
• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380
(Szeged) (25090125)
2 9

Oktatót

3 1

* VALUTAVALTAS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. 8.06-20/321 -4489
3 2

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (»193662)
• FISHER RÉGISÉGKERES
KEDÉS vásárol antik bútorokat, porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot,
tollneműt
azonnali
készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron. (Szeged) 62/
249-296, 62/247-269, 30/
375-5419,
70-505-9040.
(25292049)
• KÁRÓL Y I - R É G I S É G KERESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 .
(»193287)
3 3

Ruházat

S v á j c b ó l új é s ú j s z e r ű
női, férfi-,
gyermekcipők,
női táskák,
új n ő i - f é r f i r u h á k ,
zakók.

Óriási választék!

Panellakás

Női cipők

• KERESZTTÖLTÉS u - i
nyugdíjasházban
garzon
bérleti joga nyugdíjas részére átadó. Ár.: 2.800 000
Ft-ért. Szeged 06-30/39978-97. (25090235)
• SZEGED, Csillag tér környékén 52 nm-es, I. e m e leti, külön bejáratú, kétszobás, két éve felújított lakás
eladó, 62/311-023. (»193900)
• SZEGED, Építő utcai, 2,5
szobás, igényesen felújított
lakás
eladó,
06-30/2863585. (»194039)
• SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, 2 szobás. II emeleti,
erkélyes,
járólapos,
parkettás, szép lakás négyszintes, cseréptelős házban
8.3 M Ft-ért eladó. Érd.:
20-468-1086. (»193721)

Októberben

USZODAMESTER |
s

tanfolyamot indítunk.

A D Ó K E D V E Z M É N Y IGÉNYBE VEHETŐ.

keres

l o m . (»194085)

MIOK

Pénz, értékpapír

• KOZEPISKOLAI némettanárnőt
keresek
hosszú
távra, azonnali kezdéssel.
06-30/342-8157.
Móraha-

3 0

1 2 9 0 Ft-tól

Táskák

7 0 0 Ft-tól

Gyermekcipők

5 9 0 Ft-tól

ŐSZI AKCIÓ!
2 0 %

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/D.
Telefon: 426-587, 425-596
E-mail: info@iBH>kszeged.iiii
Akkreditációs szára: 0021

Szépség és egészségápolás
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• NÉGYNAPOS Wellness
hétvége. Salaktalanító böjtprogrammal. Október 2 3 26-ig. Csongrádon természetes környezetben, Tiszaparton, családias jelleggel,
kiscsoportos formában. Bevezető reklámáron: 16.000
Ft. 30/278-18-75. (»193634)
• SMINKTETOVÁLÁS bőrbarát festékkel, kedvezményes áron. 06-20/9843-846,
Szeged. (»193732)
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Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(30193539)

Ajtó-Ablak^

engedmény

Szeged, Csongrádi sugárút 3 1 .

3 4

GYÁRTÁSÚ
5 2 5 0 Ft-tól

beltéri ajtók:

9 5 0 0 Ft-tól

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul
Szegeden.
Vizsgáztatás. valamint részletfizetési lehetőség. Tel.: 6 2 544-179,
06-30-358-6664
Kovácsné. (Ny. sz.: 0 7 0493-02). (24887613)

bejárati ajtók: 2 8 0 0 0 Ft-tól
valamint
- Schumacher: - 5 - 1 0 - 1 5 %
- Fenstherm műanyag:-10%
- Borovi és Velux nyílászárók

• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 0 6 - 2 0 - 9 9 75-271, Szeged. (25292085)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló ŐSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (25292613)
• ÉPÍTKEZÉST, vakolásokat vállalok azonnal. Érd.:
•06-30/9651-387.
Sándorfalva. (»194194)

• GRAFOLÓGIAI alapismeretek I. alaptanfolyam
Szegeden. Ideje: 2002. november 9-10. Díja: 9600 Ft.
Információ és jelentkezés:
30/2998-034. (15222496)

Autotherm Kft.
- fűtőkészülékértékesítés, javítás
- raktérhűtők őszi

Tanfolyam

• FELVÉTELI előkészítő
tanfolyamok Indulnak C O REPETA Bt.-nél.
62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u. 17-19. c o repeta@freemail.hu (30193621)

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

g

|

utólagos hőszigetelése
(OÉTI engedéllyel)

Szeged,

• ÚJ lehetőség! Lakberendező tanfolyam indul DÉLEL Ő T T . Érd.: 6 2 / 4 4 2 - 6 9 4
Kurzus Bt. OKÉV: 0 6 - 0 0 9 0 02. (»193391)
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Tanya

• KISTELEK közelében,
Gajgonya-dűlőben
bekerített tanya pincével eladó.
Érd: 30/555-1272. (30193424)

^HÉTVÉGE?!?*
AKKOR IRÁNY •

SZEX SHOP

Szeged Sziltan sgl. 47/AVTel.: (62)486-549 '
Nyitva tartás: HT>: 9-12,13-18 ótáig,
m
- Sa>.:»124rtlB

A Csongrád Megyei

üzemeltető cég

• JOB International ÁLLÁSAJÁNLAT KÖZVETÍTÉS
Érd.:
06-30/433-58-69.
(25191349)

• ALAPFOKÚ angol nyelvtanfolyam indul októberben.
Jelentkezni:
62/442-694
Kurzus Bt. OKÉV: 0 6 - 0 0 9 0 02. (»193392)

62/467-534
06-30/9432-958

Szakképzés

• PONYVAKÉSZÍTÉS
javítás. Tel.: 6 2 - 5 7 1 - 2 3 8 ,
0 6 - 3 0 - 3 2 2 - 5 7 4 3 . (23673016)

3 7

ablakok:

Domus Áruházzal szembeni utca

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.:. 62-517-012,
30-9556-537. Szeged. (25292075)

(24989347)

(bent az udvarban)

- kisáruszállítók

Szeged, Dáni J . u. 6.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 30 9457-577. 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (25292668)

• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! S Z I L Á N K " ! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

Diszkont
SAJÁT

• AKCIÓS új típusú REDŐN Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)

• FUVAROZÁS, költöztetés,
rakodás. 62/488-939,
20/
9835-897, Szeged. (25292718)

akciós átvizsgálása

Arzenál Kisáruház

Profi, italautomatákat
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Társközvetítés

• CRONOS, az igényesek
társkeresője. Szeged, 6 2 430-814,
06-20-433-9842. (24989020)

Rendőr-főkapitányság

piaci pozíciójának további

nyilvános pályázatot hirdet

erősítéséhez szintén profi

a rendkívüli halálesetek elhunytjainak
szállítására

területi

képviselőt
keres.

f
§

A f é n y k é p e s szakmai

l

ö n é l e t r a j z o k a t az a l á b b i c í m r e
kérjük o k t ó b e r 13-ig:
S Z A M I L A KFT.
4030 Debrecen, Sebes u. 4 - 1 0 .

SIEMENS
Program and System Engineering PSE

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád

8 és 11 óra között: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24. (Lukács Kálmánnénál)

ipari telepből
1 1 400 n m

Téglaépítésű lakás

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
S z e g e d , Szilléri sgt. 2 4 .

őszi akciós
kilósruha-vásá

a rajta lévő 7 1 7 n m
felépítménnyel

" t > 1 0 0 0 fel/fax: 62-439-138,
] MBS
70-3141-709.

Szegeden,

ELADÓ.

, RÓMAI EHT.M^t
ffi) gtfU i55jJBü\

a B a r t ó k Béla
M ű v e l ő d é s i Házb,

TeL, 6 2 / 2 4 1 - 1 7 0 .

(Vörösmarty u. 3.)

ISO 9002

o k t . 6., h é t f ő n

62/324-360

kilónkénti 1 0 0 0

esi enieleles IIIIII nm-es.
és [nids/iules

• SZEGED BELVÁROSI,
128 nm-es lakás bérleti joga átadó. 62/319-950, 0 6 20/994-4799. (25292743)

BÉRBE Íllíl.

• SZEGED BELVÁROSI,
110 nm-es, háromszobás,
gázfűtéses lakás eladó, 0 6 20/9-261-699. (30194043)

j

GRAFOLOGIAI
ALAPISMERETEK I.

KIS

CSNATyVKEP

legolcsóbb

111

indítás!!

VARTA, PERION. O P T I M A 8 5 0

16 órás

L

Szegeden

AKKUMULÁTOROK

2003. november 15-16.

INFORMÁCIÓ: Gyürefiné Jutka

Információ: 30/2-998-034

62/567-840.06-20/383-0138

Gratulálunk

EPERJESI JÁNOS
és OLÁH JULIANNA

• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
0 6 - 3 0 / 9 3 - 8 3 - 3 7 7 , Szeged.
(25292848)

50 házassági
évfordulója alkalMából
j ó egészséget
kívánnak

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, FS u. 103.

• ŐSZ u. 43. sz., C s o n g rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok,
parkolók
eladók.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
0 6 - 3 0 - 9 - 5 3 7 - 2 8 7 . Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/116. "(30193674)

rt

...a

ALAPTANFOLYAM

Érdeklődni a (¡2/jliMüil
lelelnns/ámnn, M01934l2

• SZEGEDEN, a Bercsényi
utcában I, emeleti, 60 nmes, 2 szobás, gázkonvektoros öröklakás (pince +
padlás)
eladó.
Irányár:
14.000.000.
Érd.:
06-30/
9862-555. (»193722)

AKKUMULÁTOR

Bálabontás: 8-kor és 12-kor!

Dil nm-es l
hemulaliílcriii. múlni vaut ipari
levékeiysés (»IvUtás. tilnmiil
IIIIII u-es.^BkelRuassín
I Mii Vlh rakliíni/is iá«) ipari
levékenisénréljára

U f y )

F t

árengedménnyel!

• S Z E G E D , N é p k e r t sori,
143,8 nm-es, teljesen felújított lakás új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, padlóés radiátorfűtéssel, részletfizetési lehetőséggel eladó.
Kisebb lakást beszámítok.
29,9 M Ft. 70/380-45-10.
(»193427)

és a j ó Isten áldását
kérik e szép Napon,
szerető családjuk

• HÉVIZÉN, forgalmas helyen 3847 nm befektetési
célú
belterületi
Ingatlan
eladó. Érdeklődni telefonon:
2 0 - 9 2 - 6 6 - 1 9 7 . (»193763)

Szeretettel

Termény, takarmány

• KUKORICA szállítva e l a dó. Érd.: 0 6 - 3 0 - 4 3 6 - 0 6 9 3 .
(»194118)

4 4
Tüzelőanyag

Földeákon
MOLNÁR

• KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással. 72/370-608,
06-30/517-6674.
Pécs.
(»194143)
üzlethelyiség

JÁNOST

ÉS

FELESÉGÉT
PIROSKÁT.

Kívánunk
jó egészségei
örömben

Nekik
és még

eltöltött

Kata, Luca,

sok.
évet.

lányaik,

vejeik

Csányi
< Ferencnének

Vállalkozás

• SZEGEDEN és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni a következő számon: 0 6 - 1 - 3 0 2 42-77. (»193802)

50.

évfordulójuk

alkalmából

• S Z E N T E S E N , Belvárosban, forgalmas helyen többszintes ingatlan üzlethelyiséggel egyben vagy különkülön bérbe adó. 0 6 - 7 0 545-9988. (25292468)

• KUKORICA, idei termés
eladó. Újszentiván, 6 2 - 2 7 7 034. (30193876)

köszöntjük

házassági

• CSONGRÁD központi helyén, József Attila 3. alatt,
volt Tiszti Klub, mely beépítettsége 500 nm, hozzá
tartozó telekkel, vállalkozás
vagy
lakóingatlan
céljára
eladó.
30-9-380-445.
(»193237)

• 3 DB körbálás here eladó. Tel.: 20/483-1215. Sándorfalva. (»194192)
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DEBRECENBŐL

szilárd burkolatú terület,

• SZEGED, Dankó utcai, III.
emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, új lakás garázzsal eladó. Ar: 16,5 millió. Tel.:
62-481-997;
06-20/4111704. (30193917)

4 2

KAPUTELEFON

közművesített,

• KALVARIA sugárúti,
fszt.-l, 32 nm-es, téglablokkos, konvektoros, frissen felújított lakás 6,7 M Ftért eladó. Szeged: 06-20/
233-27-38. (»194103)
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§

Születésnap et

Mihály telekre.
Kerek születésnapi
évfordulóra sok boldogságot
és jó egészséget kíván:
Erzsi és a Faragó család

A z
apróhirdetések

• APATFALVAN üzlet kiadó
vagy eladó. 0 6 - 3 0 / 5 8 1 - 5 9 37. (»193954)

tartalmáért
a

• OSKOLA utcai, 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó.
Érd.:
06-30/9638-843.
Szeged.
(»193716)

kiadó

Szentesre,

S r a í u I á l u n Á

Ürge u. 7-be

NAGY

n e m

vállal
felelősséget!

FRANCISKÁNAK

és CZUCZI

IMRÉNEK

50. házassági

évfordulójukra

gratulál:

Lajos és

családjai

Van egy nyerő

Hirdetését
már

számsorunk: 222 000!

70

Játssza me| velünk az &>z le^riyeröbb számsorát! A Daewoo ősz:- akciója keretében
hmmtt
autóját új
vágása eselén most ¿kár 222 000 Ft-tal* íófcbért
syámójuk bel A? 5 ajtós, 1.2-es Kaios abipmodeb ára továbbra Is nagyon kedve?ó
1 990 000 Ft. SzámoShaJunk Qm<A tQ
Várjak a Budapesti Autós? a ionon október 14-19., a BNV „D" pavilonjában!

Dorina Bútor, Székesfehérvár - „Az igényes otthon itt kezdődik"

Ú j bútorkészlet ü n k e t és a már
meglévő sikeres
bútorainkat

S z o f t v e r f e j l e s z t ő t a l k a l m a z á s f e j l e s z t é s h e z , C + + nyelven,
Solaris platformon. Elvárás: jártasság oo-technológiákban é s
rendszerközell U N I X p r o g r a m o z á s b a n . Solaris k ö r n y e z e t b e n
szerzett projekttapasztalat előny. (Ref: S M C J 3 9 )

3

0

%

-

o

s

kedvezménnyel
árusítjuk

I n f o r m a t i k u s t rendszerintegrációs é s hálózattervezési
feladatokhoz. Jártasság hálózati e s z k ő z ö k konfigurálásában,
routíng protokollok, L A N / W A N hálózatok ismerete, kiváló
angol nyelvtudás é s utazási k é s z s é g elvárás. C i s c o routerek
i s m e r e t e é s n é m e t nyelvtudás előny. (Ref: C S S _ 0 9 )

(több díjat is elnyertek!).

V e r s e n y k é p e s j ö v e d e l m e t , s z a k m a i fejlődést, m o d e r n
e s z k ö z ö k e t é s m u n k a k ö r n y e z e t e t , jó munkahelyi légkört
kínálunk

M i n d e n bőrgarnitúrához

10 000
forintos

A j e l e n t k e z é s e k e t m a g y a r é s a n g o l / n é m e t nyelvű önéletrajzzal,
referenciával é s kísérőlevéllel október 17-ig várjuk a
jozsef.simon@siemens.com címre.
e
www.pse.siemens.hu

4 0

1000+1 SZOLGÁLTATO

Hódmezővásárhelyen

Szenzációs bútorvásár!

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

referenciával é s jó angol nyelvtudással rendelkező gyakorlott

•

• TÁRSKÖZVETÍTÉS elbeszélgetés alapján! Diszkrét,
korrekt.
06-30/278-18-75.
(»193638)

postahivatalban
is feladhatja!

városokban, illetve azok vonzáskörzetében).
Az ajánlati felhívások térítésmentesen átvehetők 2003. október 6-9-ig,

S z e g e d i m u n k a h e l y r e k e r e s ü n k felsőfokú végzettséggel,

•

15

• H I R D E T É S

vásárlási utalványt adunk
ajándékba!

Az előző bútorkiállítás
nagy
sikerére
való tekintettel
és az Önök kérésére
újból megrendezzük
akciós
bátorvásárunkat.
Ha meglátogat
bennünket, közel
db ülőgarnitúrából
válogathat.
2003-ban is érdemes a Dorina
vásárolni és rendelni.

70

Bútornál

A helyszínen bemutatott bútorainkat kérheti valódi bőrből vagy kibővült szövetválasztékból (zsenília, textilbőr; plüssök
300 féle).
§

ÚJDONSÁG: 1
akciósan megrendelt bútorát\ szövetest
2-3 héten belül, bőröst 4-5 héten belül
leszállítjuk, vagy 2004. február
28-ig
bármely hónapot megjelölve
akciósan
fenntartjuk,
majd
leszállítjuk!
Ifjúsági H á z
Szeged, Felső-Tiszapart 2 .
2 0 0 3 . október 4 - 5 .
Nyitva tartás:
9 órától 1 7 óráig

ALFA AUT0HAZ
Hódmezővásárhely,
S z á n t ó K. J. u. 149.
www.daewoo.hu

Telefon: (62) 246-568,
(62) 241-885
Telefax: (62) 242-939

Daewoo. Nagyszerűbb, m i n t gondolná.

HIRDETÉSFELVÉTEL

SZEGEDEN:

Proko Travel Szeged, Kígyó u. 3.
Tel./fax: 6 2 / 4 8 6 - 2 8 3 ,
Szeged,

62/484-225.

M é r e y u. 6 / B , IV. 4 0 4 . Tel./faz:
Magyar Hirdető

62/422-269.

Iroda

S z e g e d , T i s z a L. k r t . 8 3 . T e l . / f a x :

62/474-557.
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•

A Csongrád Megye Önkormányzataiért
Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATOT HIRDET

az alapítványi célok támogatására
A pályázat célja:
Az alapítvány alapító okiratában megjelölt célok megvalósításának támogatása. így különösen:
- A települési önkormányzatok együttműködésének, fejlődésének elősegítése, körzeti, térségi feladatok előkészítése és megvalósítása
- Művészeti alkotók tevékenysége
- Öntevékeny, amatőr művészeti csoportok tevékenysége
- Diák- és tömegsport
2003. cvre az alapítványi célok megvalósításának támogatására 2.5 millió forint áll rendelkezésre.
A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek a megyei közgyűlés által képviselt önkormányzatok, önkormányzati intézmények, társadalmi és civil szervezetek, közhasznú társaságok, magánszemélyek.
A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálása:
A pályázatokat pályázat űrlapon lehet benyújtani, amely
az alapítvány titkárától díjmentesen igényelhető (Szeged,
Rákóczi tér, tel.: 566 040. fax: 42IL637).
Az önkormányzatok kötelező feladatát képező állami vagy
egyéb szervek által ellátandó tevékenység nem részesül támogatásban.
A megyei közgyűlés bizottsága által közművelődési és kulturális mecenatúra keretében támogatásban részesülők
azonos célra az alapítványhoz nem pályázhatnak.
A kuratórium az elbírálásnál a több település, nagyobb térség érdekét szolgáló pályázati célt előnyben részesiti, a kisebb közösségek által megvalósított célok csak kivételes
esetben kaphatnak támogatást. '
A kuratórium reálisan megvalósítható célokat támogat,
vizsgálja a pályázatban megjelölt cél egyéb pénzügyi forrását is.
A támogatásban részesülők kötelesek elszámolni a pályaműben megjelölt cél megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról.
A támogatás átutalása a tényleges megvalósulást követően
történhet, a számlamásolat megküldése után.
Az engedélyezett támogatás igénybevételére az odaítélést
követő 12 hónapon belül van lehetőség.
A pályázatokat 2003. október 31-ig lehet benyújtani a kuratóriumhoz (Szeged, Rákóczi tér), az elbírálás november
20-ig történik, az eredményről a pályázók írásos értesítést
kapnak.
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PALYAZATI FELHÍVÁS
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H I R D E T É S -

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BERKI PÉTERNÉ
HEGEDŰS ILONA
72 éves korában elhunyt. Temetése október 6-án, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
<uoi«367o
Gyászoló család

n

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, apa, testvér, jó barát,
KORMOS ANTAL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
KRISTA KÁROLY
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a rendelőintézet doktornőjének áldozatos,
együtt érző munkájáért.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KELEMEN FERENC
(CSÖPI)
temetésén megjelentek. Külön
köszönetet mondunk a körzeti
háziorvosának és nővéreinek.
A gyászoló család

a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata
(6724 Szeged. Huszár u. 1.)

igazgatói
beosztásának betöltésére
1. Az igazgatói megbízás 2003. dotxmber 1. napjától, határozatlan
idórc szól.
2. Pályázati feltételek:
Kclsófokú állami iskolai végzettség,
vezetői gyakorlat.
Előnyben részesülnek:
- számítástechnikai és informatikai ismerettel, gyakorlattal és/vagy
- költségvetési gyakorlattal, valamint
- közgazdasági vagy államigazgatási végzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkező pályázók.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival, szakmai
tevékenységének részletes ismertetésével)
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő programot.
4. A pályázathoz csatolandó:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
5. Illetmény: a Kjt. besorolás szerinti illetmény, a 77/1993. (V. 12.)
korin.-rendelct alapján 250% magasabb vezetői pótlék. Ul. megállapodás szerint.
6. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15
napon belül.
7. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidót követő 30 nap. illetve az azt követő közgyűlés napja.
8. A pályázatról a közgyűlés pénzügyi bizottságának, szakértői vélemények figyelembevételével kialakított javaslata alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
9. A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez a szükséges
tájékoztatást a polgármesteri hivatal közgazdasági irodáján kapják
meg (telefon: 564 101).
10. A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve. a polgármestert hivatal személyzeti osztályára (6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.) nyújthatják be három példányban.
11. A pályázat elbírálásáról a közgyűlés döntését követően értesítjük
a pályázót.

a.tr
mondunk mindazoknak, akik drága szeretőinket,
SIMON
SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal mély
fájdalmunkon enyhíteni igye-

TJ Köszönetet
V

^ O F O
E£

a

Gyászoló családó-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

OOOI»«177

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott. Fáradt tested
megpihent már, de emléked szívünkbe zár
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok "
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy drága szeretett férj, édesapa, testvét; rokon és barát,
HUSZÁR LÁSZLÓ
48 éves korában elhunyt. Temetése október
7-én, 11 órakor lesz a Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakor
(i*ii94i87
Gyászoló család, Mórahalom

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ mély megrendüléssel tudatja, hogy
HUSZÁR LÁSZLÓ,
a mórahalmi kirendeltség vezetője
48 éves korában elhunyt.
A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ saját halottjának tekinti.
Személyében az intézmény egy kiváló szakembert, nagyszerű kollégát veszített el. Vcgsó búcsút 2003. október 7-én, 11 órakor veszünk
Tőle a Mórahalmi temetőben.
Emlékét tisztelettel cs kegyelettel megőrizzük.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
PSKöszönetet mondunk mind

azoknak, akik
RAKONCZAI
MIHÁLYNÉ
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat eny- §
híteni igyekeztek.
CtggO
§
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszö-1
netet mindazoknak, akik drá| ga szerettünk,
FEHÉR MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, fajdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek Köszönjük a küldött koszorúkat, csokrokat.
Külön köszönjük a szociális
otthon vezetőinek, dolgozóinak odaadó munkájukat.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

pályázatot hirdet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TARI SÁNDOR LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak
025293026Gyászotó családja, Algyó

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonnak, ismerősnek, kik
drága szerettünk,
ZÁDORI
KÁLMÁN
végső búcsúztatásán megjelentek
02529288.3
Gyászoló család

ntniuuvi

51 éves korában örökre itthagyott bennünket
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 8-án,
14 órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TALLÓSNÉ TÖSMAGI
ILONA
búcsúztatóján megjelenésükkel
fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család,
025292903
AlgyÓ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV. B E N D E
KÁLMÁNNÉ
BÖRCSÖK JULIANNA
életének 97. évében elhunyt. Temetése október 6-án, 15 órakor
lesz a Röszkei temetőben. Gyászmise 14 órakor a röszkei templomban.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,
KÁLMÁN
MIHÁLY
türelemmel viselt, hosszan tartó
betegség után, 67 éves korában elhunyt. Temetése október 7-én,
14 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Gyászoló felesége

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
BAKOS JÓZSEFNÉ
NAGY ROZÁLIA
96 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése október 6-án, 14
órakor lesz az Algyői temetőben.
,(»,(,»,
Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SZÉLPÁL FERENCNÉ
SZABÓ MÁRIA
98 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 3-án, 15 órakor
lesz a Sző regi temetőben.
,(«,94,«
Gyászoló család

mniiMini
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ét Tta Temetkezési Iroda Szeged
Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig
Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, |
hogy drága szerettünk,
LENDVAIIMRÉNÉ
MUCSI ESZTER
Makai u. 75. szám alatti lakos 89 éves korában elhunyt. |
Temetése október 4-én, 9 órakor a Dilinka temetőben lesz. |
U30194365

Gyászoló család 1

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama és rokon,
PAPP MÁRIA
életének 81. évében, hosszú, súlyos betegség után csendesen elhunyt. Búcsúztatása október 4én, 15 órakor a Makói görög katolikus temetőben.
»«,,9477» Gyászoló fia cs családja

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
PRÓNAI
GYÖRGY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a makói
kórház neurológiai osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos
munkájukért.
030193563
A gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya, szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e CSODÁT újólag megteremtse."
(Kosztolányi)
Fájó szívvel emlékezünk drága fiunk,
OLÁH P É T E R
halálának 1. évfordulóján. Gyászmise október 12-én, 7 órakor a rókusi templomban.
Bánatos szülei, húga, a rokonság
(bo,94045
és mindenki, aki szerette

Hálás szívvel mondunk köszö-1
netet mindazoknak, akik sze- |j
rettünk,
RÁRÓSI BÁLINT
temetésén megjelentek, mély |
gyászunkban osztoztak Külön |
köszönjük a vásárhelyi Erzsébet kórház férfi belgyógyászat |
dolgozóinak áldozatos munkáját.
QggO
,«»,»«97
Gyászoló család [

SZENTES
GYÁSZHÍR

T

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MOLNÁR MIHÁLY,
Fábiánsebestyén, Mátyás király u.
28. szám alatti lakos 70 éves korában elhunyt. Temetése október 6-án, hétfőn, 10 órakor lesz
a Szentesi alsó református temetőben.
Gyászoló család,
Fábiánsebestyén,
Szentes

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus Jözsei 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, Széksós, út 6.
Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2
Tel : 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely.
Bakay u. 16. Tel /fax: 62/534-985, 62/534986 Márvány Kft 6760 Kistelek. Temeti sor 1.
Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Ktt..
6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fó u. 17-19. Tel.: 63/483-975
Flóra Center Kit., 6722 Szeged, Tisza L 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 Szeged. Török u. 9/B. Tel.:
62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kit., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:
62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Török u. Tl/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kbt, Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567
Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7 Tel.: 62/246605,62-248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt 6600 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 63/400-889.
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PROGRAM

19.30 óra. A szövetség: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. Segítség hal
lettem: 14.30, 16.30, 18.30 óra.
Rettegés háza: 20.30 óra. Malacka a
hős: 14.15 óra. Doktor Szöszi 2:
16.15, 18.15, 20.15 óra.

PONT

SZENTES
Du. fél 6 óra: Spontolvafok. Színes
angol-francia-kanadai akciófilm;
este 8 óra: Ki nevel a végén 7 Színes,
ff. amerikai vígjáték

SZÍNHÁZ
SZEGED
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Hat szereplő szerzőt
keres - színmű. Nemzeti Premierbérlet - emelt helyár
BÁBSZÍNHÁZ
Du. fél 3 óra: Állatok farsangja.
Csipkerózsika-bériet.
RÉGI ZSINAGÓGA (Hajnóczy u.
12.1
este fél 9 óra: Könyök Kanyar Urbán András társulatának
előadása.

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Tomb Raider -Az élet böksöje.
Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 8 óra: Hajó a vége. Színes
amerikai film.
BORDÁNY
Du. 6 óra: Taxi 3. Színes, m. b.
francia film.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: A szövetség. Színes amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. háromnegyed 4 és fél 6 óra:
Anya. Színes svájci
dokumentumfilm; este negyed 8 óra:
Apokalipszis most - rendezői
változat. Színes amenkai film
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra: A Magdolna nővérek.
Színes angolfilm,-du. negyed 7 óra:
Novo. Színes francia film; este fél 9
óra: Négyszáz csapás. Ff. feliratos
film.
GRAND CAFÉ
Váloj^tás Tart Bélafilmjeiből:du. 5
óra: Oszi almanach. Színes magyar
film (1984); este 7 óra: Kárhozat. F£
magyar film (1988); este 9 óra:
Werckmeister harmóniák Ff.
magyar film (2000); este 7 óra:
Ikávézó) Némafilmek
zongorakísérettel. A zongoránál:
Blahó Attila.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. Termrnálor3:
15.15, 17.30, 20 óra. A Karib-tenger
kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra.
Amerikai Pite 3: 14, 16, 18, 20 óra.
Trükkös fiúk 14.45, 17.15, 19.45
21.45 óra. Mmdenóó: 13.45, 15.45,
17.45, 20 óra. Tomb Raider 2: 13,
17.15, 21.30 óra. Oviapu: 15.30,

DESZK
Este 7 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai animációs film.

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész
u.)
18-tól 21 -ig óráig várja az
érdeklődőket.

KONCERT

SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési
Központ nyugdíjasklubja
(Vörösmarty u. 5.) du. fél 4 órakor
regionális dalostaíálkozóra várja az
érdeklődőket. A rendezvényt
Monoki Lajos nyugalmazott
főiskolai adjunktus, karnagy nyitja
meg.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) este 7 órakor:
Liska Zsanett Edith Piaf-estje.
A Milleninmi Klubban (Dugonics
tér 12.) este 7 órakor Mester Sándor
gitárművész hangversenye;
a Milleniumi Kávéházban este 9
órakor Frankié Látó quaitctt
koncertje.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) du. fél 5 órakor
KISZOMBOR
Du. 6 óra: Malacka a hős. Színes, m. nyflik:
az írók fürdőruhában című
b. amerikai rajzfilm.
fotókiálh'tás. A tárlatot dt Szilasi
László irodalomtörténész nyitja meg.
NAGYMÁGOCS
Este 7 óra: XXX. Színes amerikai
A Juhász Gyula Művelődési
film.
Központban
(Vörösmarty u. 5.) du. 5 órakor
PITVAROS
nyílik: dr. Baltásné Gáti Csilla
Este 7 óra: Mátrix - Újratöltve.
festőművész Az én világom című
Színes, m. b. amerikai film.
selyemfestményeiból rendezett
kiállítás. A tárlatot dr Tóth Attila
SÁNDORFALVA
Du. 6 óra: Charhe angyalai - Teljes művészeti író nyitja meg
gázzal. Színes, m. b. amerikai film.
A Szegedi Nemzeti Színház FoyerGalériájában du. 6 órakor nyílik:
KÖZÉLET
Ábrahám István festőművész
SZEGED
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.) Grimaszk című kiállítása. A tárlatot
Orcsik Roland költő nyitja meg
de. 11 órakon
Kémia a szén nanocsövekkel - Niesz
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
Krisztián előadása;
de. 10.30 órakor Walid Habre Effect kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
of Anaesthcsia Management on
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
Airway and Tissue Mechanics.
szombaton 9-től 13 óráig
A Juhász Gyula Művelődési
A Pick Szalámi és szegedi
Központban
paprikamúzeum | Felső Tisza part
[Vörösmarty u. 5.) du. 6 órakor.
10.) látogatható: keddtől péntekig
Legyél a barátom klub szervezésében
15-tól 18, szombaton 13-tól 16
zenés, táncos est nyugdijasok
óráig vasárnap szünnap.
részére.

Jónás Imre, Szeged
• Vass Zoltán, Szeged
M

. JMil

• Prónaí Norbert, Nagymágocs
• Pánczél Sándor, Hmv.-hely
• Segesvári Csaba, Szeged
• Tatár Attila, Szeged
• Temesvári Zoltán, Szeged
• Molnár Mihály, Szeged
• Tarczali László, Szeged
• Szalma István, Makó
Tóth Godó András, Mórahalom
• Mózes Sándor, Makó
• Simon Ferenc, Szeged
• Miku Imre, Hmv.-hely
• Csányi László, Földeák

A döntő a Szeged Plazában október 4-én, 14 órakor kezdődik elméleti
feladatok megoldásával, majd 15 órától a parkolóban látványos gyakorlati
feladatokból álló versenyen dől majd el, hogy ki lesz „CSONGRÁD MEGYE
LEGJOBB GÉPKOCSIVEZETŐJE!''

JÖJJÖN EL Ö N IS,
SZURKOLJUNK E G Y Ü T T !
Támogatóink:

mmm^RMism

m tv

DUNA
TELEVÍZIÓ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Több
mint doktor Olasz tévéfilmsorozat,
19. Találkozás a Nappal (ism.) (16(
10.00 Szuperbuli IFI. rész (ism.)
10.55 Szuperbuli II/2. rész (ism.)
11.50 Szórakoztató percek A halk
szavú asszony (ism.) 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó dclben 13.00
Frissítő vizeink 13.10 Az X csapat
Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat, 16. A tökéletes fegyver |16|
14.00 Körzeti magazinok 14.55 De
mi történik a szemfelszedókkcl?
Szabóék nyakukba veszik a várost
15.25 Szórakoztató percek Hipnózis (ism.) 15.45 A maláj tigris
Olasz kalandfilmsorozat, 5. 16.40
Dallas Amerikai tévéfilmsorozat,
124. A karibi kapcsolat |16] 17.30
Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor (16] 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés.
Körzeti híradók 18.30 Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra Az ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 18.
19.25 Kívül-belül (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek
20.10 Kórház a pálmák alatt
Német tévéfilmsot, 7.|16|
21.40 Szórakoztató percek
Bikaviadal
22.00 Péntek este Benne: Híradó
22.30 Panoráma-különkiadás
Akik óvják Amerikát, 3/2.
L16J
23.00 Ötvenéves (lesz)
a Magyar Televízió
23.05 Híradó-összeállítás
23.10 A játékos Tévéjáték
0.35 Tóth Árpád a Palace-ban
0.39 Kabalevszkij: Komédiások
Balett
0.57 József Attila: Levegőt!
1.05 Kárpáti krónika

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Főid körül (ism.)
|12| 6.35 Jó reggelt, Magyarország!
7.15 Laza@ Szórakoztató, vidám
reggeli csevej 8.50 Stahl konyhája
9.00 Tripla vagy semmi Telefonos
játék extranyereményekkel 9.25
Maria Del Carmen Mexikói filmsorozat, 23. 10.25 Teleshop 11.25
Játszd újra az életed! Amerikai
filmsorozat, 14. Új adogatás |12|
12.25 Smaragzöld románc Némct-olasz romantikus film |12J
14.30 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 36. Első szerelem 16.00 Jó
barátok Amerikai vígjátéksorozat,
181. |12| 16.30 Jakupcsek Közéleti
talkshow |12) 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 162.
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív |12)
19.45 Rex felügyelő
Német filmsor, 106. |12)
20.45 Manitu bocskora
Német westemvígjáték. {12]
22.30 Alföldi Lesz ez még így sem!
23.30 Jó estét, Magyarország!
0.15 Kőkemény pornóvilág
Amerikai film |18|
2.30 Vers éjfél után
K L U B
6.00 Disney-rajzfílm 6.30 Reggeli
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 16. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.25 Já
tékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 12.10 Kavalkád Nemzetiségi műsor 12.40 Ünnepnaptár
Vallási músor 13.05 .hu Multimédia-magazin (ism.) 13.35 Játékzóna
Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm
15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 2. Amazonok 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.25 Balázs A szembesítóshow [12| 17.25 Mónika - A kibeszélőshow [12| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz |12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
Magyar filmsorozat.
21.00 Szupermozi:
Horrorra akadva, avagy
tudom, kit ettél tavaly
nyárson
Amerikai vígjáték [16]
22.35 Végső harc
Amerikai akciófilm |16|
0.35 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.45 Híradó
- Késő esti kiadás
0.50 Sportklub
1.00 Tiszta Hollywood
Amerikai vígjátéksor. |16|
1.25 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] (ism.)

5.30 Gazdakör 5.45 8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő
8.30 Vezérük a bátorság 9.00
Headway a Duna TV-ben 9.30 Magasiskola 10.50 „jövőnk záloga a
család" 11.20 Közép-európai magazin 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismeretetés, vers 12.10
Gazdakör (ism.) 12.25 klub.duna
tv.hu (ism.) 12.55 Mindentudás
Egyeteme 14.05 Varázslatos tanóhegyek 14.40 Hőlégballonnal a
Mount Everest körül 15.35 Elveszett világok 16.30 Régiók - Kolozsvár 16.55 Öt perc zene 17.00
Kalendárium 17.50 Helyesen
18.00 Híradó, sport, meteorológia
1830 Kilátó 18.45 Örökké éljen a
laszti
19.35 Mese Szamba és Ugri
20.00 Ellopták a hangomat
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Végzetes végjáték
23.55 Kiadatás
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Hüadó, sport 1.30
Közép-európai magazin 1.55 Esti
kérdés 2.50 Csipkerózsika 3.40
Hungaría Litterata 4.20 A Maros
Művészegyüttes táncai

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 192. 9.35 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 10.05 Záróra 11.10
Néha az kell, hogy dédelgess... Öszszeállítás Behár György dalaiból
11.30 Hadd győzzek! Speciális
olimpia Dublinban 12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 60. 12.50
Nemzeti értékeink Az egri történelmi borvidék 13.00 Lámpaláz 13.55
Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 25. 14.45 Kárpáü krónika
14.55 Heti menü Teritéken a kultúra. Mélykuü Ilona műsora 15.25
Napnyugta 17.55 Telesport Arany
Ászok Liga labdarúgó-mérkőzés:
MTK-Békéscsaba. Közvetítés a
Hungária körútról
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.05 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő
sorozat, 9. Japán
22.00 Jack kapitány
Angol kalandfilm
2335 Záróra
0.40 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat, 5. A ldnai szarka 1.30 Ablakklasszikus Nagy Györggyel

SZEGED
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- £ V

Z

Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől lélekig - vallási músor |ism.) 7.30
Esteló (ism.) 8.30 Képújság 15.00
Nyitott világ: Dunaújváros sportélete (h) 15.30 Vásárlási músorablak 16.00 Prímatorna 16.30 Doku
mentum Műhely: a marslakók legendája (h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés

(h) 17.30 Kimba. Rajzfilm (h)
18.00 Vásárlási músorablak 18.15
Máriás Bach - Varnus Xavér orgonál (h) 18.20 UNI-JÓ - az Európai
Bíróság, 14. rész 18.25 Klipp 18.30
Városháza - önkormányzati magazin 19.00 Híradó 19.30 Itthon ott
hon van - turisztikai magazin |h)
20.00 Esteló 21.00 A tegnapnál
több a holnap. Francia filmdráma
(h) 23.00 Hüadó (ism.) 23.30 Kép
újság

helyek üzenete: Újszövetség, 18.
rész 10.00 Prímatorna 10.30 Az
Európai Unió és a munka világa,
12. rész 11.00 Kimba 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság
17.00 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Márai Bach. Varmis Xavér orgonál 18.20 UN1-JÓ 2. - az
EU története 1830 Hagymafcsztivál összefoglaló (ism.) 19.00 Híradó, Kalendárium 19.30 Itthon,
otthon van - turisztikai músor
20.00 Dokumentum műhely: a
marslakók legendára 2030 Nyitott
világ: Dunaújváros sportélete 21.00
A tegnapnál több a holnap. Francia
filmdráma 23.00 Szentföldi szent
helyek üzenete, Újszövetség, 18.
rész 23.30 Vásárlási műsorablak
24.00 Képújság

•TV
VÁSMMLV1VM091HMBÓ

16.00 Diákönkormányzatok II. Országos Találkozója 17.00 Gyerekeknek: Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 1730 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Képes Sport
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése
20.20 Az idegen tekintete. Amerikai film 22.30 Híradó 22.45 Nap
kérdése 23.00 Back II Black és a
Princes együttes koncertje 0.00
Képújság

/sÁ"
Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. 15.00 18.00 ig
Délutáni magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szabna Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Fresh Jam7Molnár Balázs és
Joer 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariamvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 30 30 30 244 és 44 2244 20.00 20.00 Házibuli Kovács Lászlóval

ftáiié',97.6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Vásárhelyi Őszi Hetek, 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Vendég:
Hegedűsné Dékány Magdolna
művészeti referens. Paksi
Pauletta turisztikai előadó
12.00 Hüösszefoglaló 13.00
tói Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hűek
18.15 Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp 23.00 tói hirek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
R T L Klub
2 1 . 0 0 Horrorra akadva
Am. vígjáték

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

WHM Tmvl/iO
Mi
(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 8.00 Körűt
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Közérzet 22.00 Szegedi
hírek (ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 18. rész 6.30 Biztonsági zóna 7.00 Testületi ülés
összefoglaló (ism.) 7.30 Döntés
után (ism.) 8.00 A csütörtöki hüadó ismétlése 8.30 Kimba 9.00
Bencze-show 9.30 Szentföldi szent

Fsz.: Shawn Wayans, Marion
Wayans, Cheri Oteri, Anna
Faris
Az utóbbi évek horrorfilmjeinek termését parodizálja fergeteges humorral a művéres
vígjáték. Hat jó barátot halálba kerget egy sorozatgyilkos,
aki egyesíti magában az öszszes stílusos kegyetlenséget.
Ráadásul a média is üldözi
őket egy kotnyeles nporternő,
Gail személyében. Áz címűit
évben, pontosan Halloween
éjszakáján történt autóbaleset
apropóján kezdődik a testviszszaszámlilás: mínusz egy, mínusz kettő...
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Verhetőek az osztrákok
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata szombaton 17 órakor a nyolcszoros BEK (BL)-győztes Hypo NÖ-t látja vendégül a
Hódtói Sportcsarnokban.
A legutóbbi fordulóban a Vásárhely 26-26-os döntetlent ért el a
Kőbánya-Spartacus
vendégeként, míg a Hypo N Ö hazai pályán
szenvedett
vereséget
(21-29) a címvédő Dunaferr
SE-től. A sógorok, élükön Gunnar Prokop menedzserrel - szokása szerint végig toporzékolta,
cirkuszolta a meccset - és Martin
Matuschkowitz
edzővel, elfogult
bíráskodással vádolták a Bonifert, Serfőző bírópárost. Perjánosi
Sándor, az újvárosiak ügyvezető
elnöke ehhez csak annyit fűzött
hozzá, hogy a második félidőt
17-9-re nyerték, ennyit nem tévedhettek a bírók.
- A Hypo vezetői az Esztergom
elleni és a mostani fiaskót követő-

en is a játékvezetőket hibáztatták
- mondta Tamás Sándor, a Liss
vezetőedzője
ahelyett, hogy a
csapatuk teljesítményével foglalkoztak volna. Rá kell ébredniük,
hogy a magyar bajnokság klasszisokkal jobb, mint az osztrák, ezért
vállalták az indulást.
A Hypo Niederösterreich nemzetközi alakulat, a keretben mindössze egy osztrák lEngel) található, rajtakívül van orosz, ukrán,
brazil, koreai, szlovák, litván, román, szerb-montenegrói, horvát
és magyar játékosa a sárga-kékeknek. A kék-sárgák (a két gárdának
ugyanaz a színe, csak más sorrendben I viszont úgy gondolják,
verhető - persze, hatalmas bravúrral - a világklasszis együttes.
- Az Esztergom és a Dunaferr
is bebizonyította, legyőzhető a
Hypo, amely nagyon erős, magas
együttes. A hatosfalas védekezésük ellen nehéz kézilabdázni, de
remélem, lesznek labdaszerzé-

Makói presztízsmeccs
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban már a harmadik fordulóban presztízsmeccs, igazi
rangadó vár a Makó KC együttesére. Szabó László edző tanítványai ma 18 órai kezdettel azt a
Gyöngyöst fogadják, amelytől az
elmúlt pontvadászat tavaszi szezonjában hazai pályán vereséget
szenvedtek.
De az összecsapásnak nem
csak ez a pikantériája. A tavalyi
MKC-ből ugyanis éppen a mostani riválishoz igazolt Bárány
Zsolt edző, valamint két játékos,
Bajorhegyi Ádám és Somogyi Balázs.
Pillanatnyilag
mindkét

együttes egy győzelemmel és egy
vereséggel áll.
- Mindenképpen nyerni szeretnénk - árulta el Nagy György
Sándor klubelnök - és ebben számítunk közönségünk támogatására, buzdítására. Vissza akarunk vágni a tavaszi fiaskóért.
A két dorozsmai gárda közül a
Miksi & Miksi idegenben, a nem
is olyan régen az élvonalat is megjárt Tiszaföldvár otthonában lép
pályára; míg az SZKKSE vasárnap
16.30-kor a Csömörrel mérkőzik
meg az Orczy-csarnokban. Jancsarováék eddig mindkét mérkőzésüket megnyerték, s jó esély
van arra, hogy a hétvégi kör után
is megőrzik veretlenségüket.

A Pick Szegedben több volt a jobb teljesítmény, mint a Dunafenben

Már a Veriasra tekintve

sek, s azokból gyors lerohanások,
gólok. Agresszívan, erőszakosan
fogunk védekezni, amit a Hypo
játékosai nem igazán kedvelnek,
pedig ők is ezt alkalmazzák.
Mindent megteszünk a sikerért.
A házigazdák dolgát nehezíti,
hogy ¡enőfi még mindig lázas beteg, Kása sarokcsontproblémával
küszködik, míg Bacsa térdszalaghúzódást szenvedett. De mindannyian ott lesznek a pályán.
A 6. forduló még nem közölt
eredményei: Hypo N Ö (osztrák)-Dunaferr 21-29 (12-12),
Békéscsaba-Vasas 20-22 (8-11),
Győr-Vác 26-25 (14-12), Debrecen-Cornexi-Alcoa
25-24
(13-12), Esztergom-Ferencváros
25-31(7-14).
A 7. forduló további párosítása:
Vasas-Kőbánya-Spartacus, Dunaferr-Esztergom,
Cornexi-Alcoa-Győr, Vác-Békéscsaba, Ferencváros-Debrecen.
IMRE PÉTER

Gyaloglónap
a megyében
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hét végén rendezik meg világszerte a gyalogló világnapot, melyhez Csongrád megye is csatlakozott. Szombaton 9 órakor Szegeden a ligetben, Makón a termál
fürdő, Zsombón pedig az általános
iskola elöl startolnak a vállalkozó
kedvűek és teljesítik az 5, vagy a 10
km-es távot.
Másnap 9 órára Szentesen a
Széchenyi-ligetbe, Sándorfalván
pedig az általános iskola elé várják a mozogni vágyókat, míg
Csongrádon a fahídtól 10 órakor
rajtol a mezőny.

Nikola Eklemovics a D u n a f e r r ellen is a mezőny fölé nőtt teljesítményével.

KÉZILABDA
A szerdai, aránylag könnyed
Pick-győzelem után szombaton
17 órától talán a Dunaferrnél is
kisebb ellenállást kifejtő csapat, a Százhalombatta lesz a
vendég az újszegedi sportcsarnokban. Ez az a mérkőzés,
amely a főpróbája lesz a jövő
hétvégi, Verias elleni Bajnokok
Ligája-csoportmérkőzésnek.

Hengerelt a szentesi Bertók
A férfi vízilabda OB I/B-ben a
Bertók SC Szentes nyert hazai
medencében, a HVSC-Vakesz
viszont csak döntetlent ért el.
MUNKATÁRSUNKTÓL

BERTÓK SC SZENTES-BVSC IFI
11-4 ( l - l , 4-1, 3-0, 3-2)

0B l / B - s férfi vízilabda-bajnokság. Szentes, ligeti uszoda, 100 néző. Vezette:
Schlosser, Mucskai.
Bertók SC: OROSZ L. - Zentai Á. 1,

MELKHUN 3, Szabó R„ Juhász Zs„ Czirok
1, PITI 3. Csere: Bertók Zs. 2, Törőcsik,
Bíró D. 1, Matajsz G„ Orosz R„ Ludányi.

Megbízott edző: dr. Bertók Gyula.
Gól - emberelőnyből: 7/4, ill. 7/1.
Óvatosan kezdett a Bertók SC,
később m á r bátrabbá vált, okosan, taktikusan, összefogottan
pólózva a középső két negyedben teljesen állva hagyta a
vártnál gyengébb teljesítményt
nyújtó budapesti fiatalokat.
HVSC-VAKESZ—BÉKÉSCSABA

A Dunaferr más, mint a Fotex legalábbis a szegedi kézilabdadrukkerek szemében. Ugyanis a
Tisza partján az első számú riválisnak, az ősi ellenfélnek a
Veszprémet tekintik, s ez elsősorban a nézők számában nyilvánul meg. így volt ez most is, jó fél
ház fogadta a csapatokat.
Mindkét edző már a mérkőzés
előtt kiterítette kártyáit. Kolics
János arra panaszkodott, hogy a
legveszélyesebb lövőjét, Krivoka-

4-4 (3-1, 0-2, 0 - 1 , 1 - 0 )

0B l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Hódmezővásárhely, városi uszoda, 150 néző.
HVSC-Vakesz: Szegi Z. - Szegi D. 1,
Avar, Benyhe K. 1, Donauer, Vékony, Varga Á. 2. Csere: Czakó, Herczeg, Király,
Horváth G., Kasza, Ferenczi, Törökgyörgy.
Játékos-edző: Kasza Attila.

Nyerni szerettek volna a vásárhelyiek, erre volt is lehetőségük,
de a gyenge helyzetkihasználás
miatt végül meg kellett elégedniük az egyik ponttal.

picsot térdsérülése miatt még
mindig n e m szerepeltetheti. Kovács Péter pedig elárulta, hogy a
játékot vállaló Berta nem igazán
gyógyult még meg.
Ami pedig a mérkőzést illeti,
Mezeiéknek
mindössze három
percre volt szükségük, hogy lehiggadjanak és ellenfelüknél öszszeszedettebben játszanak. Amikor pedig tisztes előnyre tettek
szert, úgy gondolták, lehet egy
kicsit lassítani, ezzel pedig egyre
szorosabbá vált a mérkőzés. Na
meg sikerült kellően felpaprikázni Kuzmicsovot, aki a közönség
piszkálódásait jó teljesítménnyel
„honorálta". Mindkét csapatban
volt egy-egy kimagaslóan jól játszó kézilabdás. A Pick Szeged
legjobbja már a bajnokság kezdete óta Eklemovics. Az ellenfélnél
ugyanezt a szerepet a fiatal Császár töltötte be. Hogy mégsem
lett szorosabb az eredmény, az
annak köszönhető, hogy a Pickben többen nyújtottak az átlagosnál jobb teljesítményt. Közü-

Fotó: Gyenes Kálmán

lük is ki kell emelni az ebben a
szezonban kitűnő formában védő Perger Zsoltot és a védelem
tengelyében egyenletesen és magabiztosan játszó Mezei Richárdot. A fiatalok közül Józsa Máté
dicsérhető maradéktalanul.
Természetesen nem szabad azt
sem elfelejteni, hogy egy csapat a
legtöbbször csak annyit teljesít,
amennyi ellenfelének legyőzéséhez szükséges. Biztosak lehetünk abban, hogy a Pick Szeged
is másként játszik, ha egy ütőképesebb és nem két-három játékos teljesítményétől függő Dunaferrt látunk az újszegedi sportcsarnokban. Ezért lehetünk nyugodtak, hogy a Bajnokok Ligájában ennél is gördülékenyebb,
hullámzástól mentes játékot
produkálnak Laluskáék. S abban
is bízhatunk, hogy szombaton
17 órakor a Százhalombatta elleni hazai bajnokit a BL főpróbájának tekintik a szegedi játékosok
és Kovács Péter edző.
SÜLI fÓZSEF

Osztálynyi különbség
1,5 literes
motorral

új!

ALTO

GL

1 875 000 Ft-tól

L/ana

2DlN-es,
CO játszós
rádiómagnóval,
200 000 Ft
Suzuki beszámítási
kedvezménnyei

Wagon

R
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SZEVIEP-SZEGED—CASS0VIA K0SICE
112-71 (24-21,28-24,2S-14,31-12)

1,3 WT. 93 LE

Grand Vitara
400 000 Ft értékű
extra felszerelés

Tesztvezetés
nyereményekkel

Díjak;
1 db IGHIS 1.5 GS,
130 db szines televízió,
200 db DVD lejátszó,
350 db discman.

Fila-kupa nemzetközi női kosárlabdatorna. Miskolc, 2 0 0 néző. Vezette: Földházi,
Hegedűs.
Szeviép-Szeged: Mandache (17), RUSSAI (20/3), Secserbegovics (16), Donkó
(2), Mészáros (3). Csere: R0CZK0V
(12/3), Szopkó (4), KAJDACSI (27), Jex
(11). Edző: Újhelyi Gábor.

Az első két negyedben az utazás
fáradalmait „pihente ki" a Tisza-parti együttes; ennek tulajdonítható, hogy a szlovákok 45
ponttal terhelték meg kosarukat. Fordulás után fokozott
hangsúlyt fektetett a biztonságra, a védekezésre a Szeviép, játékosai sok lepattanót szereztek,
labdát csentek el. A szegediek

Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely. SUZUKI TAKÁCS Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199 • Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Sárosi u. 11. Tel.: 62-493-369 • SUZUKI
SZENTGYÖRGYI KFT. Dorozsmai út 17-19. Tel : 62-554-300. VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. Algyői út65.Tel.: 62-473-000• Szentes. BUDAFER RT. Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-311-211
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Vasárnaptól Fükifa-kupa
MUNKATÁRSUNKTÓL

S U Z U K I . Tudjuk, mi számít

közül kiemelkedett a válogatott
Kajdacsi Judit, aki 27 percet töltött a pályán, s ezalatt 27 pontot
szerzett, 10 labdát „lopott" és 8
lepattanót szerzett. Rendkívül
nagy bizonyítási vágytól fűtve
kosárlabdázott, s ha a bajnokságban is hasonlóan produkál, a
Szeviép kellemes meglepetéseket okozhat.
Újhelyi Gábor: - Örülök, hogy
a lányok megértették és a második félidőben meg is valósították,
hogy egy ilyen kvalitású együttest nem tíz ponttal kell megverni, hanem amennyivel csak lehet. A két gárda nem volt egy
súlycsoportban.
A Szeviép-Szeged ma délelőtt a
Kolozsvárral, 19 órakor pedig a
házigazda Diósgyőrrel mérkőzik
meg a miskolci előkészületi tornán, a Fila-kupán.

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Szeged egyetlen amatőr
biliárdverseny-sorozatát, a Fükifa-kupát. A három hónapig tartó
viadal első fordulóját vasárnap
tartják a Bocskai utcai Aramis-teremben. A viadal 15 órakor kezdődik, ezúttal is a nyolcas

és a kilences játékok szerepelnek
a küzdelmekben. Jelentkezni a
viadal kezdetekor lehet Flaisz
Lászlónál (telefon: 20/570-4507,
e-mail: fukifa@mailbox-hu, internetcím: www.fukifa.ini.hu. A
sorozatot Rappai Attila, Tompái
Imre, Sódar László, Horváth János, valamint Szeged város önkormányzata támogatja.
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REFLEKTOR

Szabics-imádat Stuttgartban
LABDARÚGÁS
A szegedi Szabics Imre nevétől
hangos a német és a magyar sajtó. A Stuttgart szegedi származású idegenlégiósa góljával és
gólpasszával döntő érdemeket
szerzett abban, hogy a német
együttes 2-1-re legyőzze a világhírű Manchaster Unitedet.
MUNKATÁRSUNK JELENTI STUTTGARTBÓL

Szerda este tovább nőtt a futballőrület Stuttgartban. A Bajnokok
Ligája
csoportmérkőzéseinek
második fordulójában, a Daimler-stadionban 55 ezer néző előtt
a VfB együttese 2-1-re legyőzte
az angol Manchester Unitedet. A
remek iramú, színvonalas mérkőzésen a hazai csapatban kezdőként lépett pályára a szegedi
születésű Szabics Imre. A fiatal
csatár döntő érdemeket szerzett
abban, hogy a már említett stuttgarti fociimádat tovább nőjön. A
második félidőben ő juttatta vezetéshez Félix Magath együttesét, majd néhány pillanat múlva
- egy zseniális passz után - kihagyhatatlan helyzetbe hozta a
magyar származású
Kurányit,
aki n e m hibázott. A hajrában
Vím Nistelrooy hiába szépített.

A lefújás után
Szinte hihetetlen, de a közönség
30 percig nem mozdult a helyéről.
Ünnepelt, énekelt, tombolt. Mindenki boldog volt. A Stuttgart fantasztikus produkcióval rukkolt
elő. A játékosok egy rövid időre az
öltözőbe vonultak, jó 10 perc múlva azonban visszatértek a küzdőtérre. Nemcsak ünnepelni jöttek
vissza, hanem a Félix Magath által
előírt levezető köröket is teljesíte-

Szabics (balról) Keane-nel is eredményesen csatázott.
niük kellett. Természetesen közben integettek a nézők felé, azonban 5 kört minden focista teljesített. Köztük volt Szabics Imre is. A
negyedik kör környékén a műsorközlő arra kérte a drukkereket,
hogy közösen kiáltsák a Manchester United elleni gólszerzőket. Felemelő érzés volt hallani, amint
több 10 ezer torok azt kiáltotta:
„Imre Zábics".

Esti találkozó
Négyfős táraságunk már a
meccs előtt megbeszélte Szabicscsal, hogy késő este találkozunk.
23 óra környékén begurult Imre
kocsija a panziónk elé. Imivel ott
volt édesanyja és édesapja is. Három mosolygós ember szállt ki
az autóból. A stadionhoz közeli

Szombaton 14.30-kor: FC Szeged-Budapest Honvéd

Borítani a papírformát
A labdarúgó NB I/B 9. fordulójában a hetedik helyen álló FC Szeged a listavezető Budapest Honvéd csapatát fogadja a Felső H sza-parti stadionban. A találkozó
szombaton 14.30-kor kezdődik.
A legutóbbi fordulót nem számítva az elmúlt öt játéknapon kimagaslóan szerepelt az FC Szeged
újonc NB I/B-s labdarúgócsapata.
A kék-fehér-feketék ez idő alatt
négy győzelem mellett egy döntetlent értek el. Szombaton megszakadt ez a nagyszerű sorozat,
Gelbmanék jó első fébdőt produkálva végül 3-1 -es vereséget
szenvedtek a Vác otthonában.
- Az első 45 percben jobbak voltunk vetélytársunknál - emlékezett a történtekre Kovács Gábor,
az FC Szeged ügyvezető igazgatója. - Sajnos fordulás után visszaestünk, hibáinkkal felhoztuk a házigazdákat, akik két gólt szerezve a
hajrában megszakították ötmecscses veretlenségi sorozatunkat.
Voltak a találkozónak fordulópontjai, azért kaptunk ki, mert
ezekkel nem mi, hanem ők éltek.
Kicsit hasonlóan jártunk, mint a
második fordulóban, Diósgyőrött,
annyi különbséggel, hogy azon a
találkozón három perc alatt három pontot, most viszont öt perc
alatt kettőt vesztettünk.
Az FC Szegednek eddig sem
volt még könnyű mérkőzése, de
a legnehezebb szombaton következik. Az aktuális vetélytárs, a
Honvéd eddigi eredménysorozata ugyanis több mint pazar: hét
győzelem mellett egyszer ért el
döntetlent, a 25 góljára mindössze 3 válasz érkezett.
- Egyértelműnek tűnik, hogy a
Honvéd az NB I/B legjobb csapata
- folytatta a sportvezető. - Az övé a
mezőny legerősebb játékoskerete,
abban csak úgy hemzsegnek a jelentós élvonalbeh múlttal rendel-

kező labdarúgók. Ettől függetlenül
úgy készülünk, hogy meglepetést
okozunk. A Honvéd sem nyerhet
meg minden mérkőzést, előbb
vagy utóbb megálh'tja valamelyik
együttes. Nyilvánvaló, hogy nem
mi számítunk a találkozó esélyesének, de mint az már számtalanszor bebizonyosodott, a papírforma csak addig ér valamit, amíg a
bíró nem ad jelzést a kezdésre.
A mérkőzésre a hazai nézők kizárólag a Felső Tisza-partról juthatnak be. Ott három pénztár a
meccs napján már 12 órától nyitva tart, de aki úgy gondolja, már
ma is beszerezheti a belépőjét a
Bakay Nándor utcai Tisza Volán-sportirodában 8 és 14 óra között. A minden bizonnyal a nagy
számú vendégdrukkerhad az
Etelka sori kapun keresztül juthat a stadionba. A piros-fehér hívők az eredményjelző alatti betonkaréjban foglalnak majd helyett, oda más nem mehet.
A Szeged hétközben 4 - 1 - r e legyőzte az SZVSE-t, a kék-fehér-feketék góljait Túrján, Bali,
Ferenczy és Mórocz szerezte. Az
edzőmeccsen a kisebb sérüléssel
bajlódó Kulacsik és Csúri nem lépett pályára, de a Honvéd ellen
már számíthat rájuk - akárcsak
az eltiltását letöltő Kurucsaira,
valamint a sérüléséből felépült
Dobóra - Szalai István vezetőedző. Dórára viszont biztosan
nem, a támadónak sajnos kiújult
az Achilles-ín sérülése. Tóth Attila sincs teljesen rendben, neki a
bokája rakoncátlankodik, míg
Baranyának a térde sérült.
A további párosítás: Bodajk-Tatabánya, Vasas-Kecskemét, Dabas-Vác, Dunaújváros-Diósgyőr, BKV Előre-Kaposvár,
Hévíz-Balassagyarmat,
Nyíregyháza-Pápa, REAC-Szolnok.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

sörözőben ültünk le beszélgetni.
Természetesen a fő téma nem is
lehetett más, mint Szabics eddigi
legjobb mérkőzése. Pedig sokáig
úgy volt, nem is biztos, hogy pályára tud lépni, hiszen délelőtt
még nagyon fájt a térde. Erezte-e
meccs közben a fájdalmat? - többek között erre is választ kapunk
a vele készített beszélgetésből.
- Az összecsapás előtt két órával
kaptam egy injekciót a lábamba.
Néhány perc múlva már nem
éreztem a fájdalmat, így Magath
edző eldöntötte, hogy a kezdőben
számít rám. Nem mondom, volt
bennem drukk rendesen, a játékoskijáróban kezdtem el egy kicsit
izgulni. Igaz, ez a kezdő sípszókor
teljesen elmúlt. Már az első félidőben jól játszottunk, mi uraltuk a

MTI-fotá: Uli Deck

mérkőzést. Ez kellő önbizalmat
adott a második játékrészhez. A
gólom előtt nem sok időm volt
gondolkodni, hiszen a védők egyre
közelebb kerültek hozzám, így
nem volt más választásom, mint
jobb belsővel elrúgni a labdát,
amely hál' istennek pontosnak sikerült. Néhány pillanat múlva egy
szenzációs labdát kaptam, s láttam, hogy csatártársam, Kurányi
hatalmas lendülettel tör a kapu felé. Szerencsére a passzom jól sikerült, így Kevin kétgólosra növelte
az előnyünket. A 1 l-eskor a védőmmel, Silvestre-ve 1 megbeszéltem, hogy ajándék volt a bírótól,
ezt ő is kézséggel ehsmerte.

Szabics-mezek
A meccs utáni délelőttön a

Stuttgart az edzőközpontban 10
órakor már tréningezett. Szabics
könnyített munkát végzett. A helyi Fan Shopban az egyik legnépszerűbb ruhadarabnak a 19-es
Szabics-mez bizonyult. 11 óra
után már n e m volt a készletből,
délutánra ígérték, hogy újból lehet mezt vásárolni. A Fan Shop
bejárása után a VfB mindent kielégítő éttermébe tértünk be, ahol
éppen a horvát válogatott Soldo
adott interjút a pályaedző Kiasszimir Balakov társaságában. Szabics Imre fél egy körül csatlakozott hozzánk. - Csak nagyon lazán tudtam mozogni - kezdte
mondandóját a csatár - , hiszen a
térdem elég érzékeny volt a mai
tréningen. A gyakorlás után a csapat orvosánál töltöttem el jó néhány percet, fizikoterápiás kezelést kaptam, illetve megvizsgálták
a térdemet. Szerencsére nincs komolyabb baj, így a szombati, Köln
elleni hazai összecsapáson szeretnék mindenképpen pályára lepni.
Hihetetlen mennyiségű SMS-t és
telefont kaptam a lefújás után,
rengetegen gratuláltak. Örülök,
hogy Szegedről is rengetegen szorítottak nekem és boldogságot
szereztem a barátaimnak és a
szurkolóimnak. Nálunk nincsenek sztárok, talán nem is illene a
játékstílusunkhoz: az egységben
és a barátságban van a fő erőnk.
Stuttgartban néhány nap alatt rádöbbentem, hogy nagyon más felfogású együttes, mint bármelyik a
világon. Kedveljük, szeretjük egymást, nincs rivalizálás köztünk.
Az ebéd közben sok-sok autogramot kellett kiosztania Szabicsnak, sőt volt olyan szurkoló, aki
a 19-es mezzel a kezében másfél
órát időzött a parkolóban. Nagyon kedvelik Imrét, és ez még
csak a kezdet lehet.
SÜLI RÓBERT

A hét vége sportműsora
Péntek

ARANY ÁSZOK LIGA
Az élvonalbeli
labdarúgó-bajnokságban a 9.
forduló mérkőzéseit rendezik a
hétvégén. A program, ma 18 óra:
MTK-Békéscsaba (ATV),
szombat, 18: Újpest-Videoton,
18; Pécs-Győr, ZTE-Haladás,
Sopron-Balaton FC; vasárnap 16:
Debrecen-Ferencváros (ATV).
ÓVA FRADI!
A BVSC 7-6-ra legyőzte a férfi
vízilabda OB I 2. fordulójában a
Fradit, amely Nyéki szabálytalan
leigazolása és jogtalan
szerepeltetés miatt, megóvja a
találkozót. Az exszegedi
Weszelovszky keze eltört.
VERESÉGEK
Az országos első osztályú hú
utánpótás
vízilabda-bajnokságban a
HVSC-Vakesz együttesei súlyos
vereségeket szenvedtek.
Serdülők: HVSC-Vakesz-Vasas
1 - 2 3 ( 1 - 5 , 0 - 6 , 0-3, 0-9), a
vásárhelyiek gólját Hajdú
szerezte. Gyermek:
HVSC-Vakesz-Vasas 4 - 1 8 (1-5,
1 - 3 , 2 - 5 , 0 - 5 ) , g.: Kasza,
Kmetykó, Farkas Á., Szabó J. Ifi:
HVSC-Vakesz-Vasas 1 - 9 (0-0,
0-4, 1-3, 0-2), g.: Komáromi.
KERÉKPÁRVERSENY
Holnap rendezik meg Rúzsán a
IX. rúzsai és az I. mikrokörzeti
kerékpárversenyt. Nevezni a
verseny napján a művelődési
házban (Tömörkény tér) 9 órától
9.45-ig lehet.
KSZSE-SIKEREK
Megkezdődött az országos serdülő
leány kézilabda-bajnokság, az első
két meccsét a KSZSE megnyerte.
Eredmények: KSZSE-Túrkevei
VSC 24-12 (15-2). KSZSE: Varga
- Szögi 5, Bódi 5, Gémes 4,
Horváth 3, Romfa 4, Arany.
Csere: Tátrai (kapus), Pásztor,
Tátrai 1, Molnár, Mészáros 1,
Farkas 1, Palágyi. Mezőtúri
VSI-KSZSE 12-20(3-11).
KSZSE: Varga - Szögi 6, Bódi 5,
Gémes 3, Horváth 4, Romfa,
Arany 1. Csere: Kamuti (kapus),
Tátrai, Mészáros 1, Farkas. Edző:
Pördi Péter, Grandjean Gábor.
Csongrád megyei felnőtt női
bajnokság: KSZSE ih-Mindszent
3 5 - 1 6 (20-7), a győztes csapat
legeredményesebb gólszerzői:
Gémes 10, Takács 8, Mayer 5.

zsa.
Ópusztaszer-Sándorfalva
II., rét-Tiszasziget, Gyálarét. SándorfalÓpusztaszer.
Székkutas Szőreg II., va—Balástya,
Sándorfalva.
MindNBI/B, férfiak: Makó KC-Gyöngyösi FKK, Székkutas. Szentesi Kinizsi—Algyő SK szent-Mórahalom, Mindszent. KisteMakó, városi sportcsarnok, 18: ifjúságjak,
II., Szentes. Eperjes-Pitvaros, Eperjes.
lek—Röszke, Kistelek.
Szőreg-Makói
16.
Ferencszállás-Nagymágocs,
FerencSpartacus. Valamennyi találkozó 15 óraszállás. Ambrózfalva-H. Astra FC, kor kezdődik, előmérkőzést (13 órától)
Kispályás labdarúgás
Ambrózfalva. Valamennyi találkozó 15 az ifjúsági csapatok játszanak.
Veteránbajnokság l-es pálya: Metál
FREEZE-AIR-EREDMÉNYEK
Duó-Vásár Piac Kft. (17 óra), Mol Rt.-SZAK órakor kezdődik.
Megyei II. osztály: C s a n y t e l e k — Á s o t t A Freeze-Air kispályás
(18); ll-es pálya: Heavytex-Trió Kreál (17),
Utánpótlás-bajnokságok, NB-s serdülő;halom, Csanytelek. Domaszék-Fábiánlabdarúgó-bajnokság legutóbbi
Panagró-Kék Mókus (18); lll-as pálya: Dó- HFC-Hetényegyháza,
10; előkészítő:
sebetyén, Domaszék. Szentmihály—Csalordulójának az eredményei:
zsa-Keveró (17), Tervezők-Kolibri (18); HFC-Fábiánsebestyén, 10.45; NB-s ifjúsánádpalota, Szentmihály. Zenner-CsongKálvária Aksiker-Nemes FC
IV-es pálya: Bőrker-Nagy Kft. (18). Vala- gi; HFC-Hetényegyháza, 12. A mérkőzéserád-Universitas SC, Csongrád (ifjúsági4-0, Szürkebarátok-Titánok
mennyi találkozót az újszegedí Kisstadionket a vásárhelyi városi stadionban rendezik
ak: Zenner-Csongrád-Komlósi Baktó).
3—2, Freeze-Air—Anonymus 9—1,
ban rendezik meg.
meg. Szentes-Makó, Szentes, U16, 10; Újszentiván—Apátfalva, Újszentiván. VaBörcsök Team-Napos Agro 4-2.
U19,12.
lamennyi találkozó 15 órakor kezdődik,
Szombat
előmérkőzést ( 1 3 órától) az ifjúsági
Streetball
SZEGVÁRI DIADAL
csapatok játszanak.
Asztalitenisz
I. Liget streetballfesztivál, Újszeged, JáA teke NB III-ban:
NB l/B, nők: Makói SVSE-Békési TE, tékok Kertje, 8.
Megyei III. osztály: Pázsit SE-IKV-Alsó- Szegvár-HFTK 5:3 (2359-2331).
Makó, Kálvin téri iskola tornaterme, 11.
Szabadidősport
város, Szeged. Hunyadi téri egykori DóPontszerzők: Gyermán 410, Bozó
Atlétika
IV. Piarista játékok, Szeged, Dugonics zsa-pálya. Forráskút—Károlyi DSE, Forrás408, Szabics 400, ill. Németh
kút. Zsombó-Csengele, Zsombó. Puszta398, Iványi 397, Szabó 394 fával.
Gyalogló világnap, Újszeged, sportcsar-András Piarista Gimnázium sportcsarnoka,
mérges-Baks, Pusztamérges. Kübekhánok előtti játszótér, 10.
9.
za-Ferrocolor-Tápé II., Kiibekháza. MárHorgászat
Tenisz
ALGYŐI EREDMÉNYEK
tély-Maroslele, Mártély. Földeák-DereA Katech HE László István emlékverseEko-kupa teniszverseny, Újszeged,
Az Algyő NB II-es női
kegyház, Földeák. Valamennyi találkozó 15 labdarúgócsapata az elmúlt
nye, Szeged, atkai holtág, 7.
Eko-park, 9.
órakor kezdődik.
Kerékpározás
fordulókban a következő
IX. rúzsai és I. mikrokörzeti kerékpárver- Vasárnap
eredmények érte el. Köfém-Algyő
Sakk
seny, Rúzsa, 10.
Atlétika
NB I: Makói SVSE-BEAC, Makó, Közös1-l), a vendégek gólját Baksa
Kézilabda
Pick korosztályos utcai futóverseny, Sze- ségi Ház, 10.
lőtte. Algyő-Sándorfafva 6-0,
NB L férfiak: Pick Szeged-Százhalom- ged, Móra-múzeum, Roosevelt tér, 8.30.
NB II: Makói SVSE ll.-Szentesi Spartagólszerzők: Sebestyén (4),
batta, újszegedi sportcsarnok, 17; ifjúságiBiliárd
cus, Makó, Közösségi Ház, 10.
Körmöczi, Csonka.
ak, 15. Nők: Liss-HNKC-Hypo NÖ. VásárAlgyő-Lágymányos 3-1, a hazai
Fiikifa-kupa, Szeged, Aramis játékterem
Teke
hely, Hódtói Sportcsarnok, 17; ifjúságiak,
(Bocskai u. l/A), 15.
Szuperiiga, nők: Amazon Teke SE-FTC, gólszerzők: Szolga (2), Körmöczi.
15.
Kézilabda
Szeged, Postás-pálya, 10.
Labdarúgás
NB l/B, nők: Szeged-KiskundorozsTenisz
MÁTRADERECSKÉN
NBI/B: FC Szeged-Honvéd, Szeged, Fel- ma-Csömör, Dorozsma, Orczy-sportcsarEko-kupa teniszverseny, Újszeged,
SZEREPELTEK
ső Tisza-parti stadion, 14.30.
nok, 16.30; ifjúságiak, 18.
Eko-park, 9.
A szegedi GM Művészeti Iskola
Szilánk Csongrád megyei bajnokság:
NB II, nők: Sándorfalva-Köfém, SándorVízilabda
Egyesület táncosai
Hódmezővásárhelyi KE—Algyő KE ifi, Vásárfalva, 15. AlgyőSK-lris, Algyő, 15.
OB L férfiak: Szeged Beton VE-Szolnok, Mátraderecskén, a területi
akrobatikus rock and
Megyei I. osztály: Szegedi VSE-Kiskun- hely, Hódtói Sportcsarnok, 15.
újszegedi sportuszoda, 12.
roll-versenyen szerepeltek.
dorozsma, Szeged, Vasutas-stadion, 15.
Kispályás labdarúgás
Eredményeik, gyermekek, nagy
Előmérkőzést (13 órától) az ifjúsági csapaCsongrád megyei bajnokság nők: AL-K0 Hétfő
lányformáció: 2. Narancsvirágok.
tok játszanak.
Szentes-Szentesi Kinizsi, 9.30.
Kispályás labdarúgás
Páros: 2. Király Tamás, Túri Kitti.
Megyei II. osztály: Szikáncs Üllés, Szi- Labdarúgás
Freeze-Air kispályás labdarúgó-bajJuniorok: 6. Schuszter Martin,
káncs. Újszegedi TC-Szegyár, Újszeged,
NB II: Szentes TE—Salgótarján, Szentes, nokság: Titánok-Kálvária Aksiker ( 1 8
Kertész utcai pálya. Szatymaz-Tömörkény,
óra), Szürkebarátok—Börcsök
Team Varga Szabina. Junior II.: 5. Nyári
15. Makó FC-Gyula TFC, Makó, Erdei FePétét Ocsai Brigitta. Felnőttek,
Szatymaz. Mindhárom találkozó 15 órakor
(18.50), Anonymus-Nemes FC (19.50),
renctéri sporttelep, 15.
kezdődik, előmérkőzést (13 órától) az ifjúa Napos Agro—Freeze-Air mérkőzést nagy lányformáció: 1.
NB III: HFC-Szarvas, Hódmezővásárhely,
Transz-formáció. C kategória: 1.
sági csapatok játszanak.
kedden 19 órakor rendezik meg. Valavárosi stadion, 15.
mennyi találkozót a Kálvária sugárúti Csókási Gábor, Schuszter
Megyei III. osztály: Röszke ll.-ÖttöMegyei I. osztály: B o r d á n y - M a r o s Boglárka, 5. Gajdács Attila,
Sportcentrumban játsszák le a csapamös, Röszke. Balástya II.—Zákányszék, . dömpe; Deszk, . y B o r t f á n y , , 0 1 ,
Nákits Klaudia.
tok.
Balástya. Ruzsa-Mikroton Baktó, Rúbot-Ferfícotoc-tápí„'.Kfezo^or."

Kézilabda
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A pincebográcsozóban
PODMANICZKY SZILÁRD
A minigolf-bajnokságunk
előtt már két héttel tréningezni kezdtem. Esténként leültem a tévé elé
és koncentráltam. Mereven néztem a képernyőt
és mereven koncentráltam. Hátha ki tudom kapcsolni. A koncentrációnak
az egyik legjobb erőpróbája ez, s ha a szerencse egy váratlan áramszünettel ajándékoz meg közben, lehet némi elképzelésünk,
valójában miféle képességekkel is
rendelkezhetnénk,
ha.
A hátizsákba előkészítettem a golfsapkát, a golfkesztyűt, a golfpólót, a golfcipót, és amit mindig
itthon felejtek: a golfütőt. A golflabdákat egy szerencsétlen folyosóbaleset óta a barátomra bízom,
ö akkor jót nevetett rajtam, hogy hogy lehet elseggelni három pattogó golflabdán, miközben hátrafelé magyarázok a szobapincérnek.
De az nevet utoljára, aki nevet.
Ó ezúttal nem golflabdára, hanem
rúdelemre
lépett, és vitte a télikert üvegportálját. Csúnya sebek, kis híján megskalpolta magát. Három nappal
a golfbajnokságunk
kezdete előtt. És ez mind
semmi. Kiderült, hogy olyan idióta szerződést kötött a pincebográcsozóval, ahol pincérként dolgozott, hogy a szabadságán kívül egyetlen nap sem
eshetett ki.
Állj he, állj be helyettem, csak egy hét, tiéd a jatt
- nyöszörögte talpig gyolcsban vagy miben, akár
egy élethű múmia, aki az ezoterikusa
hatására
nyelvtani variánsokat ismétel
mantraként.
Semmi jártasságom nem volt ebben a szakmában, csak némi elképzelés, amennyit eddig láttam. Az eszembe se jutott, hogy segítsek neki,
csak úgy, beálltam.
Ráadásul.hétvégét fogtam ki kezdetnek, borzal-

masan nagy tömeggel, állítólag valami
nemzeti
ünnep van ilyenkor, amit azzal ünnepelnek, hogy
megtöltik az éttermeket, jól bezabálnak, aztán rá
beisznak. Mert ez különleges alkalom.
Már reggel kezdődött a vendégjárás, volt aki tehát ennek a napnak minden cseppjét ki akarta
használni; reggeli degeszre, ebéd torkig, vacsora
kocsilőcsig.
Hol notesszel, hol tálcával a kezemben
rohangáltam a placc és a konyha között, s mert hogy a
főnökkel egyeztetni kellett a személycserét,
egy
módon egyezett bele: ha nem tévedek. Tehát
mindenképpen
figyelmesnek, gyorsnak és pontosnak kell lenni. Aki előbb rendel, annak előbb
kell kivinni, különben oda a pincebográcsozó jó
híre.
Roppant koncentrációra volt tehát szükség, és
pontos feljegyzésekre, mert az egyik helyen még
tojást rendeltek, a másikon már gulyást, a harmadikon kispörköltet, a negyediken mézes csülköt
szalmaburgonyával, az ötödiken főtt tyúkot tormamártással, a hatodikon sóletet szelet sonkával.
Csak győzzem észben tartani. Számoztam
veszettül.
Az első napon nagy nehezen túl voltam, de a
második már rosszul kezdődött, és egyszersmind
azt is mondhatnám:
végződött.
Fölvettem a rendelést, s percek múlva vittem
volna az adagokat, de nem találtam a noteszem.
Még két percet keresgéltem, de sejtettem, a konyhások tréfája lesz ez. Ott álltam a két tányérral,
szemben a két vendéggel a konyha bejáratánál, és
döntenem kellett, ki rendelt előbb. Vagyis mi volt
előbb: a tyúk vagya tojás?

Svájci
hamisítás
ZURICH (MTI)

A svájci lapok sem védettek álújságírók álriportjaival szemben: a
Blick című zürichi bulvárlap a
hasábjain volt kénytelen elismerni, hogy hamisítványsorozatot jelentetett meg szeptemberben, amtkor Mick Jaggerrel, a
Rolling Stones frontemberével
„készített" interjút közölt folytatásokban. A lap azzal védekezett,
hogy az interjút „készítő" Róbert
Macher német újságíró már korábban is dolgozott a zürichi lapnak, a szerkesztőségben személyesen is ismerik a tollforgatót,
akiről kiderült, hogy gyakorlottan csattogtatja az ollót is, hiszen korábbi nyilatkozatokból
ollózta össze az álriportot, és soha nem is találkozott Jaggerrel. A
zürichi lap nem találja eddigi címén a német újságírót, akinek
pikáns részleteket is tartalmazó
lagger-interjújából még a német
sajtó is részleteket közölt.

Pásztorórák

Változóan felhős
Készítette

MADRID (MTI)

Spanyol televíziós értesülések
szerint a Real Madrid labdarúgói
a Bernabeu-stadion közelében
közösen bérelnek lakást pásztorórák számára. A Tele Madrid csatorna úgy tudja, hogy a Passeo de
la Habana utcában található, titkos légyottok színhelyéül szolgáló ingatlanhoz a csapat több játékosának is van kulcsa. Nem tudni, hogy a sztárok közül kik töltenek hölgyrajongóikkal ellenőrizetlen perceket e helyen.

A váltoHÍan felhős ég mellett hosszabb-rövidebb napsütéses időszakokra is számíthatunk. Helyenként kisebb eső. zápons kialakulhat.

ISTEN ELTESSE!

Szegőd

HELGA
Helga északi germán eredetű, jelentése:
egészséges,
boldog.
Egyéb névnap: Gertrúd, Heliodor, Hubert, Ignác, Ilián, Jozefa,
Mária, Ménás, Teréz, Terézia.
Heliodor görög származású, jelentése: a napisten ajándéka. Ilián szintén görög név. Jelentése a
Nappal kapcsolatos. Hubert német névből rövidült, jelentése:
szellemétől kiváló. Ignác a latin
Ignatius rövidülése, jelentése a
tűzzel kapcsolatos.

SZERSZÁMOKAT LOPOTT
Egy építés alatt álló telek melletti
bódét tört fel ismeretlen tettes,
aki kézi és elektromos szerszámokat vitt magával összesen
180 ezer forint értékben.
MAKÓI TOLVAJ
Makón az egyik szórakozóhely
látogatója a pulton őrizetlenül
hagyta mobiltelefonját. A készülék pillanatok alatt eltűnt. A kár
12 ezer forint.

Mórahalom

-

25°

Mlndszont

¿Zú

25°

Szolnok

Csongrád

£N>

25°

Kecskemét

24°

Kistelek

jPN

25°

Orosháza

24°

25°

Fotó: Karnok Csaba

SENKI TÖBBET...

OKTÓBERBEN AKÁR 300.000 FT-TAL IS
RÁLICITÁLUNK HASZNÁLT AUTÓJA ÁRÁRA!

Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 178. Tel.: 6 2 / 5 ^ - ^

yűlési

állományából j

24°

jelentós változás várhaté időjárásunkban. A hét végén nyugat telől beborul az ég, és
egyre többfelé ered el az eső, záporeső. Helyenként jelentős mennyiségű csapadékra
van kilátás. A jövő hét elején ismét naposabb időre számíthatunk.

Hétfő

Kedd

Max:17°
Mln:14

Max: 14°
Mbt:10°

Max:17°
Mfn:6

Esős

Felhős

Változó

Vasárnap

te

te

tVíON

DuvO
Max:24°
Mln:15°
Zápor

Vízállás
A Tisza Szegednél 96 cm (hőfoka 17,7 C°), Csongrádnál -149 cm,
Mindszentnél-17 cm. A Maros Makónál-100 cin.
A N a p kel: 6.45, nyugszik: 18.21, Hold kel: 13.39, nyugszik: 1.08

HIVATALOS M A R K A K E P V I S E L E T ES S Z E R V I Z
• 10% befizetés
• 72 hónap futamidő

5,77% T H M

®Mobil
Szeged. Napos út 6.

62/488-177

trapézlemezek - cserepeslem
eresz- és lefolyócsatornák

•

L

•

csarnokok kivitelezése

Lindab Family könnyűszerkezetes házak kiviteli
SZÖGI KFT., 6724 SZEGED, LONDONI KRT. 9. T./FAX: 62/323-956

A NAP VICCE
Műtét közben: - Meddig operálunk még? Szegényből már alig
maradt valami... - Operálunk?!
Nem boncolunk?
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15

•
•
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H o b b i j a a t á n c , a z e n e h a l l g a t á s és a z u t a z á s .

te>

TovábM kilátások

•

•
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Makó

m
•

A NAPOS OLDALRÓL. Novakov Beáta tavaly érettségizett a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolában. Jelenleg is ebben az
intézményben tanul, felsőfokú nappali tagozaton gazdasági informatikát, és levelezőn pénzügyi és számviteli ügyintéző szakot végez. Az iskola mellett egy hip-hop tánccsapat tagja, mellyel már
több hazai és nemzetközi táncversenyen is sikeresen szerepelt.

£S>

25°

W. A. Mozart, a zene mágusa
2 3
VÍZSZINTES: 1. Wolfgang Amadeus Mozart háromfelvonásos víg- t
operája. 11. Vívók küzdőtere. 12. A továbbiakban nem engedélyez.
11
13. Erős kártyalap. 14. Iljusin tervezte repülőgépek betűjele. 15.
Jelfogó. 16. Ösztönzés, rábeszélés. 19. Páros szulák! 20. Piroxén 13
»
ásvány (=AUGIT). 21. Tunisz határai! 22. Állóvíz. 23. R Z. T. 24.
Központi égitest. 2 5 . . . . Ben (híres londoni harangtorony). 26. Néma 1«
futás! 27. Lángolni kezd! 28. Vállalati forma. 30. Sportbiztatás. 32. 19
... Haag (Hága holland neve). 33. A megtörtént dologból adódó későbbi bonyodalom. 35. Psota...; színművésznő. 36. Ásványi fűszer. 22
37. Római 1 1 0 0 . 3 8 . Német orvosról elnevezett test-átvilágítás. 41.
Növényi szövet, ill. szál. 43. Mozart háromfelvonásos operája.
o |
FÜGGŐLEGES: 1. Mozart kétfelvonásos operája. 2. Lobogó. 3. Sop- 23 29
roni sörmárka. 4. Levéltávirat, röv. 5. A német ábécé magánhangzó
*
módosulása. 6. Hélium. 7. Gally. 8. Kanadai operaénekesnő (Tere- 33
34
sa). 9. Kérdés személyre (két szó). 10. Beteget gondoz. 14. Intéz- 35
ményt vezet. 17. Némán lóg! 18. Valakiről szobrot készítő. 23. Fitt,
friss (sportoló). 26. Város az USA-ban, Kalifornia államban. 27. Fő- 38
39
zeléknövény. 29. Hang-, ill. képfelvételt semmissé tesz. 31. Rajkai
részlet! 32. Ördögi lény, rossz szellem. 34. Recept. 39. Cigivég! 40.
Becézett angol férfinév. 41. Helyrag, -ra párja. 42. Fél toll!
CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyes megfejtése: Rókalépés; Ringasd és forgasd; Süteményséta.

25°

te

hírek

CSERBEN HAGYOTT KISFIÚ
A lakosság segítségét kéri a rendőrség egy baleset körülményeinek tisztázásához. Szeptember
5-én Szegeden délután 3 óra körül a Fiumei utcán egy ismeretlen típusú autó ismeretlen vezetője egy kerékpáros kisfiút előzött, de nem tartotta be a kellő
oldaltávolságot. A kisfiú megijedt, és az út menti lámpaoszlopnak ütközött. A gépkocsivezető megállás nélkül továbbhajtott.
A fiú súlyosan megsérült. A
rendőrség kéri, hogy aki látta a
balesetet, jelentkezzen a Szegedi
Rendőrkapitányságon személyesen,
vagy
telefonon
a
62/562-400-as szám 12-56-os
vagy 11-14-es mellékén.
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Szentes

Szombat

KÉK

fQ

Hódmezővásárhely
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Okos
félrelépők
MÜNCHEN (MTI)

A német nők 58 százaléka életében egyszer már félrelépett, a 25
és 60 év közötti nők 42 százalékának pedig jelenleg is van viszonya „balkézről" valakivel - derül
ki a Freundin című magazin
megbízásából a Gewis közvélemény-kutató intézet által elvégzett felmérésből. A férfiak 46
százaléka nyilatkozott úgy, hogy
állandó partnere mellett más valakivet is viszonyt folytat - jelentette az apa. A megkérdezett 20
és 35 év közötti nők 70 százaléka
állította, hogy szeretőjük teljességgel különbözik a férjüktől. A
félrelépő nők 47 százaléka élvezi
ezt és nincs miatta lelkiismeretfurdalása. A viszonyoknak csakn e m fele két-öt év után megszűnik. Végül az is kiderült a felmérésből, hogy minden negyedik nő
otthagyja addigi partnerét és férjhez megy a szeretőjéhez - hogy
azután azt csalja.

