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A szükséges pénz tizedét költötték a város útjaira

TÉMÁINKBÓL
KENYERHARCBAN A PEKEK
Az éles piaci verseny szinte
lehetetlenné teszi, hogy a pékek
emeljék termékeik árát. E
közben a sütőipari alapanyagok
folyamatosan drágulnak, így a
mindennapi kenyérharc már
nemcsak a fogyasztó ügye,
hanem a sütőipari cégeké is.
3. oldal
INTELLIGENS HÁZ
Nyolcszázzal több szegedi
kollégiumi férőhely lehet annak
a szegediaz eredménye,
amelyben a magán- és a
közszféra együtt venne részt.
Universitas

Albérlet
vagy

törlesztörészlet?
M e l y i k e t fizetné?
Ajánlatunk a 3. oldalon!
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BIRAK ELŐTT A GYERMEKET
ELHAGYÓ ANYA

Az idén februárban született
Mátyás Géza, akit kitettek az
utcára. A kisfiúról úgy tudjuk,
csongrádi nevelőszülőknél
cseperedik. Anyjának bírósági
tárgyalása tegnap kezdődött
Szegeden. A 17 esztendős lány
ellen kiskorú veszélyeztetése
miatt indult per.
4. o l d a l

Elköltözünk!

KIÁRUSÍTÁS
engedmény
Szeged, Kölcsey u. 5.
(Royal Szálló mellett)

www.delmagyar.hu

Életveszélyes szegedi kátyúk

Októberben
kezdődik
a csatornázás
Szegeden október második felében kezdődik az ISPA-támogatással megvalósuló csatornázási program. Deszken, Kübekházán, Újszentivánon és Tiszaszigeten várhatóan tavasszal indul a munka.

Szegeden még e hónapban, az ISPA-csatornaprogramban résztvevő Kübekházán, Tiszaszigeten,
Deszken és Újszentivánon tavasz végén kezdődik a munka tájékoztatta lapunkat Novak
Gyula, a beruházás tervezését,
lebonyolítását és műszaki ellenőrzését végző Szegedi Víziközmű
Működtető és Fejlesztő Rt. igazgatója.
Amint arról már tájékoztattuk olvasóinkat, az uniós és kormánytámogatással megvalósuló, több szakaszra osztott program első munkafázisáról, a szegedi fejlesztésről szóló beruházási szerződést szeptemberben
írta alá a kivitelezéssel megbízott Culvert 2003 konzorcium
képviseletében Zsigmondi András.
Úthibák a Kálvária sugárút és a nagykörút kereszteződésében. Itt halt meg a horgosi motoros.
Fotó: Miskolczi Róbert Szegeden három év alatt 36
millió eurót, azaz közel tízmilforintot
költenek
a
Pénteken lesz két hete, hogy egy horgosi férfi életét veszítette a Kálvária sugárúton, mivel motorral, hol biciklivel a várost. Már megta- liárd
motorjával - nagy valószínűséggel - egy úthiba miatt elesett. Szerte a városban most is nulta, merre vannak a legveszélyesebb ká- szennyvízhálózatra, amelyből
lyukak éktelenkednek, főként a villamossínek mellett. A kátyúk nem csak a kocsikat tyúk az úttesten.
253 kilométer csatorna épül. A
rongálják, hanem - mint a példa mutatja - valóban életveszélyesek.
A 3-as és a 4-es villamos vonal van a leg- város csatornaellátottsága jerosszabb állapotban. A Csongrád Megyei lenleg 72 százalékos, a program
A jelenleg rendelkezésre álló összeg többszö- Ezeken a helyeken a kerékpárosok, motoro- Közlekedési Felügyelet vasúti osztályának ve- befejezésével viszont már minrösét is el tudnák költeni a szakemberek út- sok csak nehezen tudnak átzötyögni a ke- zetője, Hencz Péterné szerint csak a nemrég den ingatlanról elvezetik a
elkészült Dugonics téri csomópont és a róku- szennyvizet, amelyet tisztítva
felújításra Szegeden. A villamosvasúti pályák reszteződésen.
elhasználódtak, néhol húsz centi mély ká- Ha elesek, rögtön alatta vagyok egy teher- si végállomás vágányai megfelelőek.
engednek a Tiszába.
tyúk bújnak meg a sínek mellett, vagy a vágá- autónak, de nem szállhatok le minden sínnél
nyok magasra kiemelkednek az úttestből. - dühöng Erdi János, aki gyakran járja hol Folytatás az 5. oldalon
Folytatás az 5. oldalon

Megszúrta
élettársát
Tegnap az esti órákban egy
együtt élő pár házukban szóváltásba keveredett Fábiánsebestyénen, majd az asszony szívtájékon szúrta élettársát. A férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel
szállították a mentők a szentesi
kórházba.
M. Toronykőy Márta rendőr
hadnagy, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
szóvivő-helyettese arról tájékoztatott
bennünket, hogy a főkapitányság
emberölés kísérletének alapos
gyanújával eljárást indított az
asszony ellen.

A megvadult ebet a gazda kilencéves kisfia csalta be a házba

Harci kutya támadt két emberre
Harci eb támadott Algyőn egy
kutyáját sétáltató fiatal nőre és
férfira. A megvadult ebet negyed
órán keresztül senki sem tudta
megfékezni. A tulajdonosok
nem érzik felelősnek magukat a
történtekért.
Gulyás Beáta barátnőjével sétáltatta négy hónapos bullmastiff kutyáját Algyőn, amikor
egy harci eb rájuk támadt. A lányok a Korsó utcában jártak,
amikor messziről észrevették,
hogy a szomszéd kutyái szabadon szaladgálnak az utcán.
Vártak, mivel nem akartak bajba kerülni.
A lányok néhány méterre voltak a házuktól, amikor az egyik
eb ismét előkerült és nekirontott
a kölyök bullmastiffnak. Beáta
azonnal a két állat közé ugrott,
megpróbálta védeni saját kutyáját, barátnője pedig segítséget hívott.
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Fehér folt
az unió

A térség gazdáinak többsége úgy
véli, az unió még mindig fehér
folt számukra. A termelők immár abban sem biztosak, vetnek,
aratnak-e jövőre.
Részletek a 3. oldalon

A támadó és a megtámadott eb - és gazdáik.

Szeged,
Széchenyi
tér 2., Tel.:
62/425-311
* tves kamut. í'ŰKM- 3,25% » 2 hónapon lékút(«t<

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás az 5. oldalon
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Klaus szerint a V4-jövő
konkrétumokat kíván
BUDAPEST (MTI)

A visegrádi együttműködésnek
(V4) csak akkor van értelme, ha
konkrét projektekkel tudjuk
megtölteni - jelentette ki Václav
Klaus (felvételünkön) cseh elnök
kedden Budapesten újságírók
előtt, miután magyar partnerével, Mádl Ferenccel tárgyalt. Václav Klaus hivatalos látogatáson
tartózkodik
Magyarországon.
Mádl Ferenc köztársasági elnök
nyilatkozatában kiemelte: november 3-án Magyarországon találkoznak a V4 (Magyarország,
Csehország, Lengyelország és
Szlovákia) elnökei és arról tanácskoznak majd, mi lehet a szerepe ennek az együttműködési
formának az EU-csatlakozás
után. A cseh elnök elmondta:
Prága és Budapest egyetért abban, hogy az Európai Unió jövő-
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Zsebre menő levegő-, víz- és talajterhelési díj

Vita az adózás rendjéről
Az adózás rendjét szabályozó, valamint a
környezetterhelési díjról és az energiaadóról szóló törvényjavaslatot tárgyalta a parlament; az ellenzékiek a javaslatokat nem
támogatták, míg a kormánypártiak azok
szükségességét hangsúlyozták.
BUDAPEST (MTI)

Veres János, a PM államtitkára a változtatás
súlyponti részének nevezte a személyi jövedelemadó adóhatóság által történő megállapításának szabályait, amelyek a jelenleg önadózó magánszemélyek nagy részét mentesítenék az adóbevallási kötelezettség alól. Egyszerűsödik a gépjárműadó-bevallás rendje: az

beni fejlődése, a leendő alkotmány nem korlátozhatja a tagállamok nemzeti identitását, érdekeinek érvényesítését.
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adóhatóság az adót elsősorban a közúti közlekedési nyilvántartásból havonkénti gyakorisággal kapott információk alapján veti
majd ki. Veres hangsúlyozta: „a kormányzati
cél, hogy 2006-ra már minden adózó elektronikus úton teljesíthesse bevallását".
Ivanics István (Fidesz) úgy vélekedett: a
törvény csak az állami bevételek növelésére
ügyel. „Hibás adóbevallás esetén ugyanis a
hatóságnak lehetőséget ad büntetni akkor is,
ha a hiba adóhiányt nem okoz".
Veres János a környezetterhelési díjról, valamint az energiaadó kapcsán elmondta:
ezek olyan adónemek, amelyek a vízkészlet-járulékkal, valamint a termékdíjakkal
együtt részei az ökoadők formálódó struktú-

rájának. Az önbevallás alapján történő fizetést ellenőrző rendszer segíti, „míg azonban a
levegő-, illetőleg a vízterhelési díjból származó bevétel a központi költségvetés része, a talajterhelési díj az önkormányzatok forrásait
gyarapítja" - ismertette a környezetterhelési
díjra vonatkozó javaslat részleteit Veres János.
A Fidesz elfogadhatatlannak tartja az energiaadó bevezetését és a javaslat visszavonására kérte a kormányt, a szocialisták az uniós
elvárásokkal érveltek az előterjesztés mellett.
Kósa Lajos debreceni polgármester (Fidesz)
szerint „megutáltathatja" az emberekkel a
környezetvédelmet „ez a költségvetés céljait
szolgáló sarc".

Medgyessy, Boross és 1956

A gyógyszergyártókat a kormány kordában tartaná

Idősek napi ígéretek
BUDAPEST (MTI)

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy „jövőre a
nyugdíjak értéke növekedjék", s
azon van, hogy óvja az idősöket
azoktól a kedvezőtlen hatásoktól, amelyek a magyar gazdaságot érik - mondta Medgyessy Péter, az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepi beszédében, a
Budapest Kongresszusi Központban.

Magas a gazdasági bűnözés hazánkban

A gazdasági bűnözés komoly veszélyt jelent a magyarországi
vállalatok számára.
BUDAPEST (MTI)

A megkérdezett cégek 39 százaléka számolt bc arról, hogy az elmúlt két évben szenvedő alanya
volt egy vagy több gazdasági bűncselekménynek - mondta Roger
Stanley, a PricewaterhouscCoopers (PwC) csalás-felderítési csoportjának regionális vezetője. Ez
azt jelenti, hogy a magyar cégek
esetében a gazdasági bűncselekmények a legutóbbi, 2001 -es felméréshez képest 12 százalékkal
emelkedtek. A regionális vezető
szerint figyelmeztető jel, hogy a
magyarországi gazdasági bűncselekmények szintje meghaladja a
34 százalékos nyugat-európai át-

lagot, de a világ többi részén tapasztalt mértéket is, amely Közép- és Kelet-Európát beszámítva
37 százalékos. A magyarországi
felmérés során több mint 108
cég vezérigazgatóját vagy pénzügyi vezetőjét kérdezték meg. A
leggyakrabban említett bűncselekmény a vagyontárgyak hűtlen
kezelése volt, amelyeknek az
összgazdasági bűncselekményen
belül a megkérdezettek körében
51 százalékot ért cl az aránya.
Roger Stanley szerint a válaszadók 58 százaléka a gazdasági
bűncselekmények közül a korrupciót és a megvesztegetést jelölte meg legnagyobb veszélyforrásként, a megkérdezettek körében a tényleges gazdasági bűncselekmények közül azonban
csak 14 százalék kötődött korrupcióhoz.

Medgyessy Péter kormányfő részt vett a Szabadságharcos Közalapítvány kuratóriumának ülésén, és
megállapodott a testület tagjaival, hogy emlékbizottságot hoznak létre az 1956-os forradalom 50.
évfordulójának megünneplésére. Boross Péter volt miniszterelnök, a kuratórium elnöke társaságában meglátogatta a bajtársak otthonának lakóit, ahol Dilinkó Gábor festőművész egy alkotásával
ajándékozta meg Medgyessy Pétert.

Forró egyelőre kivonult a tévéből

Forró Tamás elismerte, hogy az általa vezetett cég
számlájára 64 millió forintot fizetett be egy
magánszemély, de ez - elmondása szerint - tagi
kölcsön volt, amit visszakapott.
BUDAPEST (MTI)

A Tízezer Kft.-hez érkezett 64 millió forint egy tagi
kölcsön volt, amelyet a társaság 56 százalékos tulajdonosa - egy magánszemély - fizetett be; a tagi
kölcsönt aztán egy üzleti tranzakciót követően
visszakapta - közölte Forró Tamás, a társaság ügyvezetője. Arra reagált, hogy lapinformációk szerint

BUDAPEST (MTI)

/

KONDOR-ÜGY
Az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára kedden
átvette a Kondor Katalinnal
kapcsolatos iratokat a
Nemzetbiztonsági Hivataltól közölte a titkosszolgálati iratok
átadását ellenőrző háromtagú
bizottság soros elnöke. Sipos
Levente elmondta, hogy pár
oldalas iratanyagról, kartonokról
van szó, amelyekben Kondor
Katalin „társadalmi megbízott"
minőségben szerepel.

MTI Telefotó: Bruzák Noémi

Talpa alatt mind forróbb a magyar közélet talaja

Rytkó mossa Jótékony deszkapalánk
kezeit
A Miniszterelnöki Hivatalon belül történt adminisztrációs hiba
miatt maradt cl az Országos Választási Bizottság egy 2002 áprilisában született határozatának
közzététele - tudatta az Országos Választási Iroda vezetője. Az
állásfoglalás szerint tilos a választás napján a névjegyzék alapján tájékoztatást adni arról, hogy
kik nem vettek még részt a voksoláson. Az OVB 2002. április
18-án bocsátotta ki állásfoglalását a szavazás titkosságáról. A
szóban forgó állásfoglalás közzététele érdekében az OVI intézkedett, a dokumentumok 2002.
április 23-án megérkeztek az országházi levélátvevőbe. A közzététel a MeH-en belül történt adminisztrációs hiba miatt maradt
el - írja Rytkó Emília.

A BRITTON ELAD
A Britton eladja Pannonplastrészvényeit a nyílt piacon, és
későbbiekben nem is akar
visszatérni a társaság
tulajdonosaként.
MEGHALT A TANÁR
A tanítványáról szexképeket
készítő kecskeméti tanár az
áldozata annak a halálos
balesetnek, amely hétfőn este
történt Budapest határában. A
34 éves tanár Polski 126-os
személykocsijával egymás után
két teherautóval ütközött, s a
helyszínen meghalt.

A kormányfő hangsúlyozta:
nem tudnak mindent kivédeni,
de a gáz ára nem emelkedik nagyobb mértékben, mint az infláció, s a gyógyszergyártókat is
igyekszik a kormány „kordában
tartani". Hozzáfűzte: azt sem
tudják elkerülni, hogy a villanyáram jövőre ne dráguljon, ugyanakkor megígérte, mindent elkövetnek, hogy a nyugdíjak megállapításánál „figyelembe vegyék"
a drágulásokat.

Sok a hűtlen kezelés

RÖVIDEN

a K and H Bank brókercégénél történt sikkasztással
és pénzmosással kapcsolatba hozható cége, amelynek számlájára 64 millió forintot fizetett be a pénzmosási úgy őrizetben lévő szír gyanúsítottja. Azzal,
hogy a „sajtó egy része" több összefüggésben is kapcsolatba hozta az úgynevezett brókerúggyel, televíziós közreműködése megnehezíti a műsor, a csatorna és a kollégái helyzetét. „Ezért kezdeményeztem, hogy amíg nem tisztázódik minden az esetleges vagy állítólagos érintettségemmel kapcsolatban, addig tévés tevékenységemet felfüggesztem" közölte. Az MTI információja szerint Forró is rajta
van Kulcsár Attila mintegy 200-as VIP-listáján.

ÚJHELYIT BEPERLIK
Rágalmazásért és személyiségi
jogai megsértéséért pert indít
Szadai Károly, az MR
kuratóriumának elnöke Újhelyi
István szegedi szocialista
országgyűlési képviselő ellen.

Meggyilkolt
jotevo

Gyilkosság, emberrablás, menekülés, önakasztás

Szerelmi tragédia,
több felvonásban

Megölte szerelme 12 éves öcscsét, majd menekülés közben
magával is végzett egy ajkai férfi
kedden - közölte a rendőrség.
AJKA (MTI)

A különösen tragikus bűncselekmény előzménye, hogy egy hónapja K. József 31 éves román állampolgár, aki tizennégy éve él
Magyarországon, a vele másfél
éve szerelmi kapcsolatban lévő,
ám szakítani akaró tizennyolc
éves K. A - t súlyosan megfenyeA keszthelyi önkormányzat deszkapalánkot építtetett a város ha- gette. Az akkor megindult rendtárában az egykori téglagyár területén levő omladozó házak elé, őri eljárás nyomán mostanáig
amelyekben roma családok cinek. A polgármesteri indoklás sze- nem zaklatta volt szerelmét a
rint egyelőre így tudják elfedni a nemkívánatos látványt a turisták férfi, ám a keddre virradó éjszaka
kíváncsi s z e m e elől.
MTI Telefotó: Varga György behatolt a fiatal nő családi ottho-

nába, ahol előbb megölte K. A.
alvó, 12 éves öccsét, majd a 18
éves diáklányt magával hurcolva
eltávozott. Az édesapát a lány
mobiltelefonon értesítette, így az
r i a s z t h a t t a a rendőrséget, a m e l y

a bűncselekmény fölfedezésével
azonnal megkezdte a hajszát a
férfi után. Az Ajka környéki erdőben menedéket kereső férfi,
amikor észrevette a közeledő
rendőröket, a lányt elengedte,
maga pedig tovább menekült. A
férfi végül az erdőben fölakasztotta magát. K. Józsefet, aki alkalmi munkából élt, korábban
lopásért három év börtönre ítélték, s a lány szülei éppen a büntetett előélete miatt voltak ellene
a kapcsolatnak.

HERGEISA (MTI)

Agyonlőtték a szakadár Szomáliföld Köztársaságban Annalena
Tonellit (felvételünkön), aki három évtizede folytatott jótékonysági tevékenységet Afrikában. A
szegényeket segítő 60 éves olasz
asszony (akit Szomáli Teréz
anyaként emlegettek) tbc-s betegeket látogatott az általa alapított és működtetett kétszázágyas
boramai kórházban, amikor két
fegyveres lépett be a kórterembe
és egyikük kétszer főbe lőtte Tonellit, aki azonnal meghalt.
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A liszt ára fölment, a cipóé alig változott

Sürgősségi

Kenyérharcban a pékek

ellátás
SULYOK ERZSÉBET

A szeptemberre, októberre beígért áremelési szándékát képtelen elfogadtatni a sütőipar, a
sima fehér kenyér változatlanul
olcsó maradt, miközben sok kisebb pékség válságos helyzetbe
került.
Több mint egy éve készül jelentős áremelésre a sütőipar, mivel
fokozatosan drágult a legjelentősebb alapanyag, a liszt. Vele párhuzamosan emelkedett az egyéb
költségek ára, köztük a gázé, a
villanyé, s nőttek a bérterhek is.
Ehhez a szándékhoz képest alig
néhány százalékkal tudnak többet kérni a kereskedőktől termékeikért. A piaci elutasítás oka az,
hogy egyes becslések szerint háromszor akkora a sütőipari kapacitás a megyében, mint kellene,
ráadásul a szomszédos megyék
pékségei is Csongrádban próbálnak piacot találni, vagyis a szó
szoros értelmében a megrendelő
diktál.
Az éles piaci verseny és a kereskedők ellenállása hiúsította meg
az árak emelését - fogalmazott
egy neve elhallgatását kérő, méreteiben nagynak számító szegedi sütőipari vállalkozás ügyvezető igazgatója. Elmondta, szerették volna 110-120 forintért adni
a fehér kenyeret a boltosnak, aki
140-150-ért árulta volna a vásárlóknak, ám hiába próbálkoztak.
Az áremelést azonban szerinte
most már végképp nem lehet
elodázni, a molnárok szeptemberben 15-20 százalékkal növelték a liszt kilónkénti árát, januárban pedig további árváltozásokat ígértek. A vezető kifejtette:
az EU-ban ugyanekkora költségek mellett ötször annyiba kerül
a kenyér, mint nálunk.
Kiss Mihály, a makói Holsum
Sütőipari Kft. ügyvezetője nem-

A túlkínálat a vásárlóknak kedvez.
csak nyugat-európai példákat
említett, hanem elmondta: saját
szemével látta, a velünk együtt
az unióhoz csatlakozó országokban 300-500 forintba kerül egy
kiló kenyér, szemben a mi
120-150 forintos veknijeinkkel.
Az ott élőket n e m éri majd meglepetés jövőre, a magyarokat viszont igen, és erről az árhajsza,
valamint a kereskedelem tehet.
Élő példaként említette meg,
hogy az egyik áruházlánc legfrissebb prospektusában 69 forintért
hirdetik a feltehetően saját sütőüzemben készült kilós fehér kenyeret. Ilyen árral pedig ki tud
versenyezni? A makói vállalko-

Fotó: Gyenes Kálmán

zás „fehér hollóként" két hónappal ezelőtt árat emelt, 120 forintért szállít saját szakboltjaiba,
amelynek vállalta a következményeit, vagyis azt, hogy csökkent a
termelés.
Míg a pékek élet-halál harcot
vívnak, s azt próbálják egymásnak megmutatni, ki milyen túlélési képességekkel rendelkezik,
a molnárok egy ideig elégedettek
lehetnek saját magukkal: árat
tudtak emelni. Ez elkerülhetetlen volt, hiszen előtte évekig
ugyanazokkal a problémákkal
küzdött a gabonaipar is, mint a
pékségek. Nyilasi Endre, a vásárhelyi malom, a Véka Kft. ügyve-

A gazdák nem tudják, mi vár rájuk csatlakozás után

Fehér folt most is az unió
A Csongrád megyei gazdák
többségének fogalma sincs, mit
hoz majd hazánk európai uniós
csatlakozása. A lapunk által
megkérdezett gazdák úgy vélik,
rosszabbodni fog helyzetük az
unióban.
Jövő májusban hazánk is tagja
lesz az Európai Uniónak. Csatlakozásunk jelentős változásokat
hoz majd mindenben, így a mezőgazdasági termelésben is. Hónapok óta szakemberek járják a
vidéket és előadássorozatokat
tartanak az EU-ról. A gazdák közül igen sokan elmennek ezekre
a fórumokra, de csak nagyon kevesen tudják, mi vár rájuk jövőre.
- Nem leszünk könnyebb helyzetben, mint most, annál is inkább, mert a felvevőpiac még
kérdőjeles. N e m lehet tudni, mi
kell majd az unióban - vélte Molnár Mihály, a forráskúti hegyközség elnöke. Jövőre csak minőségi borokat lehet eladni. Az a
borász marad talpon, aki ilyet
tud termelni. A forráskúti gazda
szerint az EU-ban az adminisztráció is jelentősen megnő, ami
többletkiadást eredményez.
Molnárék húsz hektáron családi vállalkozásban foglalkoznak
szőlővel. - N e m elég, hogy mi
nem tudjuk, mi lesz, de még az
illetékes hivatalnak sincs fogalma az egészről - folytatta. Annyi
azonban biztos, hogy sokan már
most abbahagyják a gazdálkodást, mert nem tudnak megélni
belőle. Hiába vesznek fel hitelt, a
szigorodó jogszabályok, illetve az
egyre mostohább időjárás miatt
kilátástalan a helyzetük.
- A megyében szinte nem volt
olyan EU-s rendezvény, amin ne
vettem volná részt. Egyre jobban
elkeserített, amit ezeken hallottam - vélte Mraznicza Béla. A

zető igazgatója kifejtette, a búza
ára az aszály, a gyatra termés miatt az aratás óta szinte hétről
hétre emelkedett, jelenleg egy
tonna megközelíti a 40 ezer forintot. Tavaly ugyanebben az időszakban 23 ezerért adták. Ehhez
képest a malomipar nem duplázott: először csak 15-20, októbertől pedig újabb 10 százalékot
tett rá az árra. így most 52-57 forintos kilónkénti áron adják tovább az ipari, zsákos lisztet a sütőiparnak. Szerinte januártól a
gázárak emelkedése és az egyéb
költségek miatt újabb lisztáremelésvárható.
FEKETE KLÁRA

Határakció
Széles körű határrendészeti akciót szervezett erre a hétre a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság.
A Dunától egészen a magyar-szerb-montenegrói és román hármas határig megsokszorozták a járőrök számát.
Az akció célja, hogy megakadályozzák a nagy értékű lopott gépjárművek külföldre csempészését, illetve visszaszorítsák az illegális határátlépéseket. - Napközben a készenléti rendőrség
MI-2-es helikoptere is segítik a
munkánkat — tájékoztatta lapunkat a határőr igazgatóság sajtószóvivője, Kovács Iván.
Elsősorban a határ közelében
növelték meg a szolgálatot teljesítő állomány létszámát. Emellett azonban az alsóbb rendű utakon is találkozhatnak határőrökkel az autósok. A járőrök szinte
minden gépkocsit megállítanak
és ellenőriznek.

A pillanatfelvétel elképesztő. Ha igaz - s miért ne lenne az -, hogy
hónapok óta szakemberek járják a vidéket, felvilágosítandó a gazdákat, mi vár rájuk az EU-csatlakozással, akkor
pillanatfelvételünk szerint az ismeretterjesztők abszolút kudarcot vallottak. Ha
a gazdának több előadás után sincs dunsztja, miért kell a mezőgazdaságban a koncentráció, ha tetszik: a szövetkezés,
megint,
akkor teljesen fölöslegesen fizetjük mindannyiunk
adójából az
előadókat. Ha a mezőgazdasági termelők ennyire nincsenek tudatában, hogy Franciaország mellett-után Magyarország lehet az
egyik legerősebb agráriummal rendelkező uniós ország, akkor mi
a fittyfenéről beszélhettek nekik a szakértők ?
Persze, most felvett pillanatképünk másról is szólhat. Az elkeseredettség kiábrándultság, kilátástalanság-érzet, pesszimizmus és félelem a közeli és távolabbi múlt agrártönénéseinek teljesen okszerű
következménye. Például: maga a szókimondó államtitkár közölte a
minap, hogy a mezőgazdasági támogatások majdnem száz százalékát egy mindössze tízszázaléknyi, igen jó érdekérvényesítő
termelői
csoport veszi fel. A többi' Szidja a mindenkori kormányt. Tegnap
azt, ma ezt. Es szívja a fogát, men nemhogy ötről a hatra nem jut,
hanem elveszíti termőterületeit, gépeit, eladósodik,
tönkremegy.
Nem tud megélni abból, amire, „föltette az életét". És például: az
erőszakos szövetkezetesítések és a forradalmi földosztások ismétlődései után lélektanilag tökéletesen indokolt, hogy a gazdák irtóznak
egy újabb kényszerű szövetkezésnek még a gondolatától is. Az örökös egybe- és szétszervezésektől meggyötört-meggyengített
magyar
agrárium szereplőinek egy pszichés gátat is le kéne bontaniuk magukban, hogy el tudják hinni: a megint kényszerűen szükséges, új
termelői, értékesítői szövetségek tényleg a hasznukra lesznek.
EU-s ismeretterjesztő legyen a talpán, aki képes
megbirkózni
csak ebben a két példában sorakozó
ellentmondás-dömpinggel.
Ha azzal az őszinte szóval kezdi, hogy emberek, ez a magyar mezőgazdaság úgy, de úgy el lett szúrva, hogy akarva sem tudtuk volna jobban - vajon segít-e az elcseszett agrárium kárvallottjain ?
Aligha. És sokukon az EU-csatlakozás sem fog segíteni - ez lenne
a második őszinte szó. A harmadik arról szólna, kinek hogyan
lesz esélye, mégis, saját hajánál fogva kihúzni magát a gödörből.
Csakhogy ehhez nem elég holmi gyorsfénykép a helyzetről, úgy
általában. Vakuval kell közlekedni és gondos átvilágítás után személyre szóló receptet ajánlani a gazdáknak. Ez lenne most a mezőgazdaságban a sürgősségi ellátás.

Rendkívüli közgyűlés az ingatlanszövetkezetnél

Nyitva a Duna Profit

A Duna Profit Ingatlanbefektetési Szövetkezet rendkívüli
közgyűlésén úgy döntöttek a tagok, hogy működjön tovább a
szövetkezet. így nyitva marad a
cég szegedi irodája is.
A Duna Profit ellen szeptember
18-án indult rendőrségi eljárás,
melynek során az irodákban,
köztük a szegediben is házkutatást tartottak, lefoglalták a tagnyilvántartást, a nyomozóhatóságok kérésére az ügyészség elrendelte a cég számláinak zárolását. A Duna Profit igazgatója,
Pákh László a szövetkezet hétfő
esti közgyűlésén utalt arra, hogy
a K P H M é s a Verticai I n v e s t kö-

rüli botrányok alapjaiban rengették meg a szövetkezetek iránti
bizalmat, így sokan lemondtak a
várt hozamról és idő előtt kezdték visszakérni pénzüket. A szövetkezet azonban ingatlanok építésébe fekteti a begyűjtött pénzt,
és ha tömegesen kérik vissza azt
a befektetők, akkor ez az igény
nehezen, vagy a kritikus tömeg

A gazdák azt sem tudják, hogy jövőre érdemes-e még vetni. Kép ü n k illusztráció.

kübekházi gazdálkodó korábban
állattartással foglalkozott, most
már csak egyetlen szarvasmarhája van, de az idén azt is levágja. - Az uniós programban azt
hangoztatták, hogy az EU-ban
harmadannyival többért lehet
majd eladni a marhát, mint a jelenlegi ára, ez azonban hazugság,
hiszen már most sem lehet leszerződni egyetlen állatra sem mondta dühösen a gazda.
A kübeki termelő nagyban már
csak gabonát termeszt, de ebben
sem lát jövőt. A napraforgó fele
annyi lett, mint tavaly, a felvásárló pedig mázsánként kétezer
forinttal ad kevesebbet érte, mint
korábban. - Húsz hektáron
mindössze 250 mázsa termett,
így félmillió forintot húztak ki a

Fotó: Schmidt Andrea

zsebemből - panaszolta. Az általunk megkérdezett gazdák úgy
vélik, az unióban n e m lesz piaca
a magyar terményeknek. Szerintük a termelők csak jóval ár alatt
tudnak majd értékesíteni. Az
EU-ban több ezer hektáros szövetkezetről beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a családi vállalkozásoknak nincs jövője, mivel az ottani terület töredékén gazdálkodnak. - A gazdálkodásra tettem fel
az életem, de kész ráfizetés. Ha
nálunk megint szövetkezni kell,
mint egykoron, akkor én inkább
külföldinek adom el a földemet,
mint hogy valamilyen téeszes
magyar úri gazda megkaparintsa
- fogalmazott elkeseredetten
Mraznicza Béla.
KORMOS TAMÁS

Albérlet vagy törlesztőrészlet?
Melyiket fizetné?
Lakáshitelek a HVB Banktól.
Építésre, bővítésre és korszerűsítésre is!
Hívjon minket most!

További részletek: 06-40/50-40-50
www.hvb.hu IA HVB Group tagja

felett késve teljesíthető. A Duna
Profitnak márciusban még hatezer tagja volt, ám a júniusban
kezdődött pánik hatására októberre háromezerre csökkent a
szövetkezeti tagok száma.
A rendkívüli közgyűlést azért
hívták össze, mert a megmaradt
tagságnak választania kellett:
vagy végelszámolással befejezi
tevékenységét a szövetkezet, így
a tagok befizetett pénzüknek egy
részéhez hozzájuthatnak, vagy a
cég továbbműködik, ami azonban a tagok részéről áldozatokat
követel. A szövetkezet tagsága ez
utóbbi mellett döntött. Határoztak, arról is, megszüntetik az idő
előtti kifizetéseket és 1 milliárd
800 millió forint értékben célrészjegyet bocsátanak ki, amit
csak a jelenlegi tagok jegyezhetnek és ebből az összegből fejezik
be a sajóvelezdi ablakprofilgyárat. Emellett m i n i m u m hat hónapra kifizetési moratóriumot
rendelnek el, és a részjegyekre 11
százalékos hozamot számítanak.
O. K. K.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A könyvtári hct
keretében újabb programokkal
várják az érdeklődőket a községi
könyvtárban. Ma délelőtt fél
tíztől folyamatosan az általános
iskola felső tagozatosainak
tartanak bemutatókat a
CD-ROM-ok a tanulásban és a
szórakozásban címmel.
Csütörtök délután 3 órától Ki
nyer ma? műveltségi vetélkedőt
rendeznek gyermekeknek, majd
délután 5 órától a felnőttek is
összemérhetik tudásukat. Este 6
órától pedig ismét a felnőtteket
várják, feng-shui-bemutatót,
illetve IQ-tesztet szerveznek
nekik.
FORRÁSKÚT. A helyi
étteremben péntek délelőtt 9
órától két ülést is tartanak.
Elsőként a tizenöt települést
összefogó Homokháti
Önkormányzatok Kistérségi
Területfejlesztési Egyesülete
rendezi a soron következő
összejövetelét. Ezt a homokháti
önkormányzatok
kistérségfc|lesztósi társulásának
megbeszélése követi. A
tizenhárom település
polgármesterei többek között
meghallgatják a vidékfejlesztési
menedzser beszámolóját,
megtárgyalják a közös
pályázatokat, módosítják a
társulás idei költségvetését,
illetve szó lesz még a Szeged és
Ásotthalom között tervezett
kcrékpárútról, valamint az
ásotthalmi tejbegyűjtó állomás
építéséről.
MÓRAHALOM. Elkészült a
homokháti kistérség tizenöt
települését érintő felmérés,
amely a hátrányos helyzetű
tanyán élő gyermekek helyzetét
tárja fel, elemzi. Ebben sajátos
programokat is kínálnak a
problémás családban felnövő
gyermekek felzárkóztatására,
hogy a tanyai élettér ne legyen
számukra behozhatatlan
hátrány. A Homokhátságon
körülbelül húszezren laknak
tanyán. A felmérés eredményét
csütörtök délután 1 órakor
ismertetik a mórahalmi
kistérségi iroda tárgyalójában.
PUSZTASZER. Németh Zoltán
festőművész halálának második
évfordulója alkalmából nyílik
kiállítás csütörtökön a
pusztaszeri Zichy Galéria
alkotóházában (Tanya 92.). A
közel húsz képből álló tárlatot
Nagy Józsefné Pintér Eszter, az
alkotóház vezetője rendezte be.
Németh Zoltán hosszát évekig
dolgozott az alkotóházban, az
alföldi tájat bemutató képeinek
nagy része itt készült. A szegedi
születésű festő súlyos betegség
után 48 éves korában hunyt el.
Az érdeklődök a kiállítást
október 12-éig nézhetik meg,
naponta 10 és 17 óra között.
SZÓREG. Tíz férőhelyes
parkolót adták át tegnap
Szönegen. A Szerb utcai
úgynevezett Malomiskolába
közel száz alsó osztályos
gyermek jár. A kicsiket többnyire
szüleik hozzák, viszik kocsival.
Eddig a padkin kellett
megállniuk az autóknak.
Tavasszal és ősszel hatalmas
sárban szállnak ki a gyermekek.
A Szerb utca amúgy is forgalmas,
a buszok is arra járnak. A főúttól
elkerített parkoló megépítésével
megszűnt a balesetveszély. A
beruházás egymillió forintba
került. Az összeget Iványi Aurél
önkormányzati képviselő a
választókerületi alapból
finanszírozta. A kivitelező
rekordgyorsasággal, alig másfél
hét alatt készítette el a parkolót.
ZÁKÁNYSZÉK. Az egészséghét
zárásaként péntek délután 4
órától a sportcsarnok mögötti
téren road show-t rendeznek. A
résztvevőket mazsorcttek és
néptáncosok szórakoztatják
majd. Ezenkívül tréfás
csapatversenyeket szerveznek 5
és 10 fős baráti társaságok,
családok részére.
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Az utcára tett Mátyás Géza nevelőszülőknél él
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Közös fejlesztési koncepciót készítenek

Bíróság előtt a baksi lány A sikeres régiós

pályázat feltételei

A dél-alföldi, nyugat-romániai
és vajdasági fejlesztési terveket
együtt bemutató koncepciót készít a Duna-Körös-Maros-Hsza Eurorcgionális Együttműködés. Erre az uniós alapokhoz
benyújtandó pályázatok sikere
érdekében van szükség.

Mátyás Géza, miután februárban megtalálták, a gyermekkórházba
A Szegedi Városi Bíróságon tegnap elkezdődött a kiskorú veszélyeztetésével vádolt B. Erzsébet tárgyalása. A fiatal baksi lány,
miután februárban megszülte, sorsára hagyta kisfiát.
„Újszülöttet talált egy baksi aszszony keddre virradó éjjel házuk
teraszán. A kisfiú Molnár Ferencnének köszönheti életét" írtuk lapunk 2003. február 26-i
számában, amelyben arról tudósítottunk, hogy egy fiatal baksi
lány, B. Erzsébet, miután titokban megszülte egészséges kisfiát,
felöltöztette, majd egy kartondobozban egy közeb ház teraszára,
az ajtó elé tette. A ház egyik lakója, Molnár Ferencné szokatlan
hangra riadt fel. A februári hidegben a kisbaba valószínűleg rövid
időn belül magfagyott volna, ha
az asszony nem figyel fel a sírásra.
A Csongrád Megyei Rendór-fókapitányság nyomozói alig több
mint egy hét alatt megtalálták a
kisbaba anyját, aki a Molnárékkal párhuzamos utcában lakik.
Az akkor mindössze 17 éves
lány ellen kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás. Ügyét

tegnap tárgyalta a Szegedi Városi Bíróság. B. Erzsébet nem kívánt vallomást tenni, ezért a bírónő a rendőrségen tett részletes
beismerő vallomását olvasta fel.
A lány ebben azt nyilatkozta,
hogy félelmében mindenki elől
eltitkolta terhességét, majd február 24-én este megszülte kisfiát. Elmondta, hogy megbánta
tettét és nagyon hiányzik neki a
gyermek.
A bíróság tanúként hallgatta
meg Molnár Ferencnél, aki a bírónő kérdésére, mely szerint
tud-e valamint a babáról, azt válaszolta: azóta semmit sem hallott róla, de nagyon kíváncsi rá,
mert szép, egészséges kisbaba
volt (A gyermek, aki megtalálásakor a Mátyás Géza nevet kapta
az ápolónőktől, jelenleg nevelőszülőknél él, információink szerint Csongrádon.)
H. Ferenc, a gyermek édesapja,
a bíróság előtt elmondta, feltűnt

Spanyol turnén
a szimfonikusok
Gyüdi Sándor igazgató-karnagy
vezetésével háromhetes spanyolországi turnéra indult a
Szegedi Szimfonikus Zenekar.
Az évek óta ismétlődő vendégszerepléseknek és a János Károly királlyal történt találkozójuknak
köszönhetően a Szegedi Szimfonikus Zenekar a legismertebb
magyar együttesek közé tartozik
Spanyolországban. A szegedi muzsikusok Gyüdi Sándor ígazgató-karnagy vezetésével vasárnap
késő este két autóbusszal, hetven
fővel ismét elindultak a Pireneusi-félszigetre. Pénteken este San
Schastianban jósé Antónia Sáinz
Aifaro vezényletével adnak koncertet, amelynek műsorán többek között Puccini Messa di Glóriája is szerepel. A következő napon Bilbaóba indulnak tovább,
ahol már évek óta közreműködői
a helyi színház operabemutatóinak. Tavaly Massenet operáját, a
Wcrthert adták elő a neves olasz
karmester, Marco Boemi vezényletével, idén pedig Bizet Carmenjét játsszák Alain Guingal dirigálásával, nemzetközi hírű énekművészek közreműködésével. Az
október 18-i bemutatót további
három előadás követi. Alain Guingal a múlt héten Szegedre is eljött, hogy próbáljon a szimfonikusokkal. A francia karmester
nemzetközi karrierje 1975-ben

Fontos mérföldkőnek nevezte
Marosvári Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt a megbeszélést, amelyen vele együtt a
DKMT Eurorcgionális Együttműködéshez tartozó román megyék és a Vajdaság területfejlesztéssel foglalkozó tisztviselői, politikusai vettek részt kedden. A
szegedi megyeházán tartott tanácskozásra a DKMT májusban
létrehozott, kht.-ként működő
fejlesztési ügynöksége hívta meg
a résztvevőket.
Eldöntötték,
hogy a DKMT tagjai az uniós intézmények követelményeinek is
megfelelő fejlesztési koncepciót
készítenek, elsősorban azért,
mert az eddig szóba került konkrét tervek megvalósítására csak
úgy tudnak uniós támogatást
szerezni - azaz, csak akkor lehetkerült.
Fotó: Karnok Csaba nek sikeresek a DKMT Fejlesztési Ügynökség Kht. által elkészíneki, hogy barátnője meghízott, tett pályázatok - , ha azok egy
de a lány azt állította, ez a fogam- ilyen koncepcióra támaszkodzásgátló tablettától van. - A ki- nak.
csit meglátogattam az újszegedi
gyermekkórházban, az anyámmal pedig voltam Kisteleken a
gyámhatóságnál, hogy megtudjam, miként vehetném magamhoz a babát - mondta a fiatalem- A megye bűnügyi és közbiztonber. Hozzátette: ha Erzsébet közb sági helyzetéről tájékoztatták
vele, hogy terhes, elmentek vol- tegnap a helyi kisebbségi önna orvoshoz, majd közösen fel- kormányzati tisztségviselőket a
nevelték volna a kicsit. - Ha vol- Csongrád Megyei Rendőr-főkana rá lehetőség, most is így ten- pitányság vezetői.
nék - fogalmazott az apa.
Tanúként idézték be a bíróság- MUNKATÁRSUNKTÓL
ra a vádlott édesanyját és nővérét, akik éltek mentességi joguk- - Társadalmunk kiemelt figyelkal. Ez azt jelenti, hogy mivel ők met fordít a kisebbségek jogaia vádlott hozzátartozói, nem kö- nak érvényesítésére, amit az alkotmány is nevesít - fogalmatelesek terhelő vallomást tenni.
B. Erzsébet védője, Krajkó Zol- zott tegnap a tegnapi találkotán újabb elmeorvos szakértő ki- zón Lukács ¡ános dandártáborrendelését kérte. Arra szeretne nok, a Csongrád Megyei Rendválaszt kapni, vajon a terhesség őr-fókapitányság vezetője. Az
alatt a vádlottnál kialakulha- összejövetelen a megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetétott-e sokk és súlyos depresszió.
A tárgyalás november 11-én a ről tájékoztatták a kisebbségi
önkormányzatok képviselőit a
perbeszédekkel folytatódik.
A.XJ. Csongrád Megyei Rendőr-fóka-

Marosvári Attila elmondta, az
a szándékuk, hogy közös adatbázisban gyűjtik össze a DKMT
magyarországi, romániai, vajdasági tagjai által megfogalmazott
projekteket, programokat. Öszszegyújtik azoknak a partnereknek az adatait, akik együttműködnek a DKMT munkájával,
egy másik adatbázis az elérhető
forrásokat veszi számba. Ez azért
fontos, mert a három ország háromféle csatornán keresztül juthat hozzá az uniós pénzekhez. S
létrehoznak egy jogszabálygyűjteményt is, épp amiatt, mert e
tekintetben is nagyok az eltérések, de ha összegyűjtik a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos
magyar, román, vajdasági törvényeket, könnyebben tájékozódnak a paragrafusdzsungelben.
A megbeszélést követő tájékoztatón Csókási Eszter, a fejlesztési
ügynökség igazgatója arról számolt be, hogy három pályázatuk
is elbírálásra vár Brüsszelben,
ezek közül az egyik egy aradi
nemzetközi
sajtókonferencia
megrendezéséhez kér szakmai és
anyagi támogatást, a másik az
eurorégió újságjának elkészítéséről szól, a harmadik egy gazdaságfejlesztési céllal szerveződő
tanácskozássorozatról.
B.A.

Rendőrök és kisebbségek
pitányság vezetői. Az önkormányzatok vezető tisztségviselői pedig beszámoltak munkájukról, valamint értékelték a
rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatát.
A megbeszélésen több településről képviseltette magát a román, szerb, szlovák és horvát kisebbség. A küldöttek jónak ítélték a rendőrség és az önkormányzatok viszonyát.
- A megyénk területén élő kisebbségek vezetőit azért kértük
fel a részvételre, hogy véleményükkel, észrevételeikkel segítsék a rendőrséget abban, hogy
meg tudjon felelni a vele szemben támasztott
követelményeknek - tette hozzá Lukács
)ános megyei rendőrfőkapitány.

Kettős ősbemutatóra készül a Szegedi Kortárs Balett

Carmen a börtönpékségben

az Avignon-i Operaházban indult. Vendégdirigensként az öszszes nagy francia operaházban
megfordult, dolgozott a bolognai, firenzei, barcelonai, madridi, bécsi, római és a müncheni
operánál, vezényelt Japán és az
Egyesült Államok nagy dalszínházaiban is. Napjaink legkeresettebb operakarmesterei között
tartják számon. A háromnapos
szegedi próbaidőszak alatt elégedett volt a szimfonikusok teljesítményével, nagyTa értékelte,
hogy a muzsikusok minden
instrukcióját azonnal végrehajtották, dicsérte az együttes finom hangzásvilágát és rugalmasságát. Még sohasem járt
Magyarországon, ezért is örömmel jött Szegedre, ahol vqlt alkalma körülnézni, és nagyon
megtetszett neki a város.
Mialatt a zenekar Spanyolországban vendégszerepel, a Festő
utcai székházban nagy a felfordulás, mert felújítják és klimatizálják a próbatermet. Hogy erre milyen nagy szükség van, az az idén
nyáron is bebizonyosodott: Montserrat Caballé - aki az augusztusi
kánikulában legyezővel is alig bírta ki a fülledt helyiségben a kétórás próbát - láthatóan megdöbbent, hogy milyen körülmények
között készülnek fel koncertjeikre
a szegedi muzsikusok.
H. ZS.

Kettős premierre készül a Szegedi Kortárs Balett: Martin Stiefertnann A tragika című darabját
és Uri Ivgi koreográfiáját, a Carment pénteken mutatják be a
Nemzeti Táncszínházban.
A Hollandiában élő Uri Ivgi nem
először dolgozik /uronics Tamás
együttesével, az Apres Moi című
darabját 1999-ben a Kisszínházban láthatta a szegedi közönség.
Most a spanyol cigánylány, Carmen népszerű történetét állítja
táncszínpadra, de nem Bizet operája alapján, hanem Rodion
Schedrin zenéjére.
- Sokat változtam azóta, hogy
négy évvel ezelőtt Szegeden megcsináltam az Apres Moit, hiszen
akkor még a koreográfust pályafutásom elején jártam. A Szegedi
Kortárs Balett csapatával már korábban is élveztem a közös munkát, most azonban még inkább,
mert sokkal erősebbé, karakteresebbé vált a társulat. A szegediek
mindenre nyitott, kedves, tehetséges táncosok, szívesen dolgozom velük. Mindannyian profi
művészek, gyorsan ráhangolódtak a stílusomra - mondja az
egyik szegedi próba előtt Uri Ivgi,
aki jelenleg szabadúszó koreográfusként dolgozik. - A Carmen
nagy kihívás számomra, mert
klasszikus darabot még sohasem
koreografáltam. Juronics Tamás

Uri Ivgi másodszor készít koreográfiát a szegedi együttes számára.

azonban kifejezetten ezt kérte
most tőlem. Ez az előadás kifejezetten az én Carmenem lesz,
nem pedig az a jól ismert történet, amit a nézők várnak. A színhely önmagában is érdekes: a darab egy börtönben vagy egy koncentrációs táborban működő
pékségben játszódik. Carmen
nemcsak egy roppant vonzó nő,
aki megbolondítja a férfiakat,
hanem közösségi ember is, aki
megpróbál harcolni a társaiért. A
végén Don Jósé nem elsősorban
szerelemféltés miatt öli meg, inkább azért, mert Carmen túl erős

Fotó: Schmidt

Andrea

egyéniség, aki kívánatosságát
eszközként használja fel ahhoz,
hogy kivívja a szabadságát.
A táncdráma ősbemutatóját
Martin Stiefermann A tragikájával együtt pénteken este 7 órától
tartják a Nemzeti Táncszínházban. A Carmen címszerepét Barta Dóra, Jósét Fodor Zoltán, a
Torreádort Finta Gábor táncolja.
Az öt budapesti előadás után huszonhat kecskeméti következik,
a szegedi közönség pedig január
második feléljen láthatja a kétrészes produkciót.
HOLLÓSI ZSOLT
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A szükséges pénz tizedét költötték a város útjaira

Sínlyuk
Sínlyuk, úgy bizony. Ezt a fogalmat is érdemes megtanulniuk azoknak, akik Szeged útjain vágtatnak autóikkal. Attól persze nem kell
tartaniuk, hogy magán a sínen, úgy is, mint a villtmyűzemú tömegközlekedés jármű kötött pályáján rejtezne a kocsik beszippantására
alkalmas fekete lyuk. Azt viszont jó lesz megtanulniuk, hogy a villamossínek mellett hol is állít alattomos csapdát az aszfalt hiánya,
immár hónapok óta.
A József Attila sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében futó
sínpályán ugyan még az autó tengelytörése nélkül át lehet döccenni. De ha valaki a József Attila sugárútról Makkosház felé kanyarodik, jobb, ha kétszer is elmormol egy hosszabb imát, mielőtt a sínekhez ér. A mérsékeltebbek véleménye szerint kátyúk, a dühösebbek azt álUtják, dagadt elefántok befogására is alkalmas csapdák
várják a gyanútlan autósokat.
A dolgok jelen állása szerint a lyukak mélyén még nem találtak
eltévedt kóbor kamionokat, de ahogy mélyülnek eme likak, barlangászok hamarosan tervezhetnek ide túlélő túrákat középhaladóknak. Addig pedig reménykedjünk, hogy ezen az akadálypályán
mindenki baleset nélkül átevickél. S még véletlenül sem robog arra
felé egy kismotoros, aki lyukra futva, esés közben már csak abban
bizhat, neki van legnagyobb szerencséje kerek e sínlyukas világon.
B.Z.

Emléktábla a karnagynak
A szegedi önkormányzat, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kara cs a Vántus István Társaság kezdeményezésére
ma 15 órakor avatják fel Szatmári Géza zeneszerző és karnagy emléktábláját a Stefánia 3. számú ház falán. Köszöntőt mond l'ászti Ágnes
tanácsnok, az emléktáblát Kerek Ferenc kari főigazgató avatja fel.

Októberben kezdődik a csatornázás

Három év, 10 milliárd
Folytatás az 1. oldalról

Minthogy leghamarabb október
második felében kezdődhet a
munka, s nem tudni előre, az
időjárás meddig kedvez az építőknek, idén várhatóan csak kisebb
szakaszhosszabbításokat
végezhetnek. Pontos menetrend
még nincs, de annyi biztosnak
látszik, hogy Petőfi- és Béketelepen, Újszeged-Marostón, valamint Alsóvároson dolgoznak
majd a csatornaépítők. A szegedi
beruházás befejezésének határideje: 2006. szeptember 19.
A programban résztvevő falvak
csatornahálózatának lefektetésére kiírt pályázat októberben jelenik meg. A kilencvennapos jelentkezési határidő, valamint az
ajánlatok elbírálása után, várhatóan 2004 tavaszának végén kezdődhet a négy községben a beruházás.
Nóvák Gyula kérdésünkre kifejtette: a felvak csatornázására a
költségek elkülönítése és a finanszírozás különválasztása miatt
nem írhattak ki Szegeddel egy
időben pályázatot - ez a feléves
időkülönbség oka.

5

Egyedülállóvá teszi az ISPA-csatornaprogramot az is,
hogy - az uniós normáknak megfelelően - a munkát a Tanácsadó
Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) iránymutatásai és
elvei alapján kell végezni. A magas szakmai követelmények mellett ez azt jelenti, hogy a kivitelezést a hazai gyakorlatnál többször ellenőrzik, így az is egyértelművé válik, ki a felelős az egyes
munkák elvégzéséért.
Az ellenőrzést a nemzetközi
szervezet által kijelölt felelős
mérnök végzi. A regionális csatornaprogram felelős mérnöke
Nóvák Gyula.
Az igazgató kiegészítésül elmondta még, hogy a több részre
osztott programba a települések
teljes csatornázásán kívül az újszegedi főgyűjtő, a déli átemelő,
a Tisza alatti vezeték, valamint a
szennyvíztisztító biológiai tisztítást és iszapkezelést végző üzemrészének megépítése is beletartozik. A beruházás elkülönített
szakaszainak
megvalósítására
ugyancsak pályázaton keresik
meg a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Életveszélyes szegedi kátyúk
Folytatás az 1. oldalról

A leginkább elhasználódott szakaszokon lassabban kell haladniuk a villamosoknak, így például
sebességkorlátozás érvényes a
Tisza Lajos körúton. Az önkormányzat pályázati pénz fölhasználásával építené újjá a pályát
ezen a szakaszon.
A város a pályázaton elnyerhető összegeken felül körülbelül
százmillió forintot tud a villamosok és trolik felső vezetékeinek illetve sínjeinek fejlesztésére, karbantartására költeni. Ehhez képest tízmilliós nagyságrendű kiadást jelentene az, ha
egyetlen kereszteződésben a villamossínek között megújítanák
az útburkolatot.
Az elmúlt, fagyos tél után készült javítási jegyzek százötven
oldalt tett ki. Molnár László a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője a
télen keletkezett károk felmérésekor azt mondta, a rendelkezésre álló 140 millió forint tízszeresét is el tudná költeni a város útjainak rendbehozatalára.
A kátyúzás és a felújítások
csak a nyár közepén kezdődtek
el, mert a város új szerződést kötött a kivitelezővel, amely így végül elönyösebb feltételekkel vállalta a munkát, mint korábban.
Nagy Sándor, a munkákkal megbízott Szegedi Mély- és Magasépítő Rt. vezérigazgatója elmondta: negyvenezer négyzet-

A villamossínek környéke a legtöbb kereszteződésben veszélyes a forgalomra.
méternyi aszfaltszőnyeget terítettek le a város utcáin, tizenhárom buszmegállót pedig beton
térkővel burkoltak. A cég néhány
helyen előbb a közművezetékeket cseréli ki, ezért ott még nem
fejezték be a munkát.
Serege /ános, a városi utak kezelésével megbízott Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa kiemelte: a 140 millióból
sikerült például új aszfaltréteggel
borítani a Vásárhelyi Pál utca
legrosszabb állapotú szakaszait.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elsődleges vélemények szerint úthiba
okozott halálos balesetet a közelmúltban
Szegeden a Kálvária sugárút és a nagykörút
kereszteződésében, amikor egy 52 esztendős horggsi férfi megbillent motorkerékpárjával, elesett és a helyszínen belehalt sérüléseibe. A tragédia pontos okát szakértők bevonásával még most is vizsgálja a rendőr-

ség. M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: az orvosi szakvélemény alapján annyi állítható bizonyosan,
hogy a motoros nem rosszullét miatt esett
el. A balesettel kapcsolatosan Ábrahám
László ügyvéd lapunknak elmondta, amenynyiben az áldozat hozzátartozói kártérítési
pert indítanának az adott útszakasz fenntartója ellen, minden kétséget kizáróan

Emberölési kísérlet volt a vád
vádlott nyakánál fogva odaszorította az ágyhoz. Ezt
követően a sértett kiment a szobából, a főbérlóvel
együtt tévét nézett, s közölte a vádlottal, hogy befejezte kapcsolatukat. B. ekkor kést hozott magával és
át akarta metszeni az asszony nyakát. Két helyen is
megsebesítette a nőt. A dulakodó férfiak elestek, s a

B. István élettársi kapcsolatban clt albérletben Szö-

vádlott kése ekkor sértette m e g K Ferencet.

esélyeit, é s a lehetőleg elkerülen-

rcgen A.-né L. Évával. Viszonyuk a gyakori veszekedések miatt többször is megszakadt. B. azzal is meggyanúsította élettársát, hogy főbérlőjükkel, K. Ferenccel, az ügy másik sértettjével megcsalja. 2001.
szeptember 22-én a vádlott este 9 órakor erősen ittas állapotban tért haza. Otthon is ivott a sértettekkel. Mivel lefekvés A.-né elhárította a közeledését, a

A Csongrád Megyei Bíróság tavaly májusban B.
Istvánt emberölés kísérletében és életveszélyt okozó testi sértés kísérletében találta bűnösnek, s ezért
10 év börtönre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyektől. A Szegedi ítélőtábla B. István ügyében 7
évre enyhítette mind a börtönbüntetés, mind pedig
a közügyektől eltiltás időtartamát.

dő veszélyeket. A turisztikai
szakemberek délután 2, a civil
szervezetek képviselői pedig 4
órától ismerhetik meg a város
idegenforgalmi koncepciójának
részét képező elemzést.

A Szegedi ítélőtábla hét évre enyhítette B. István
börtönbüntetését. Emberölés kísérletééit a férfit
tíz év börtönre ítélte korábban a megyei bíróság.

Harci kutya támadt két emberre Algyőn
A néhány házzal anébb lakó
szomszéd Staffordshire terrierje
azonban kitartó volt: a lány hiába
próbálta fojtani vagy ütni, tovább
harapta kedvencét. Időközben
megérkezett Beáta édesapja is, aki
szintén megpróbálta szétválasztani a kutyákat. A megvadult eb
olyan lendülettel lökte fel az apát,
hogy bordatörést szenvedett.
Hosszas küzdelem után végül
sikerült elkapni a kutya nyakörvét, de a házba sehogyan sem
tudták visszavinni, ezért kihívták
a rendőröket. Mire azonban a járőrök kiértek, a harci eb gazdájának 9 éves kisfia, aki egyedül volt
otthon az állattal, negyedórányi
próbálkozás után egy kevés étellel
be tudta csalogatni a kerítésen
belülre a megvadult ebet.

Beáta kutyája több helyen is
megsérült. A sebeket az állatorvos
ellátta. A dulakodás során valamelyik kutya Beátát is megharapta, karját lila foltok borítják. Édesapja azóta gyógyszereken él, hogy
elviselje fájdalmait. Elmondták,
mindenképpen szeretnék elemi,
hogy a harci eb elkerüljön a környékükről.
A Staffordshire terrier gazdája,
Táborosi Zoltán lapunknak kijelentette: kutyája nem agresszív
és még sohasem támadt emberre. Azt viszont elismerte, vérében van, hogy rátámadjon más
kutyákra. Véleménye szerint
Gulyásékat is azért bántotta,
mert beleavatkoztak a két állat
vitájába. — Minek kellett magának a két kutya közé ugrani? kérdezte a férfi Beátát, amikor a
fiatal nő megmutatta, milyen sé-

HÍREK
TURISZTIKAI TERV VITAJA
Vitafórumon tárgyalják a helyi
turisztikai szakemberek és a civil
szervezetek képviselői csütörtökön a városházán Szeged idegenforgalmi
SWOT-analízisénck
munkaanyagát. Az elemzés a helyi turizmus erős és gyenge pontjait tárja föl, bemutatja a fejlődés

A megvadult ebet a gazda kilencéves kisfia csalta be a házba

Folytatás az 1. oldalról

M. B. I.

nyernének. A motorkerékpáros férfi egyébként a sebességhatárokat is betartotta, hiszen a rendőrségi sajtóközleményből kiderült: a baleset akkor történt, amikor a járművek a lámpa zöld jelzésére elindultak.
Ábrahám László elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló ügyben a Bajai Állami
Gazdaság ellen nyert kártérítési pert. Akkor
úthiba miatt borult árokba egy kocsi, melynek vezetője életét vesztette.

A Szegedi ítélőtábla enyhítette B. István büntetésének időtartamát

MUNKATÁRSUNKTÓL

A VTV és a Délmagyarország közös műsorának, a Szemköztnek ma
este negyed 8-tól Újhelyi István országgyűlési képviselő (MSZP) lesz
a vendége, akit beszélgető partnerei képviselői munkáján túl médiaügyekről is faggatnak majd. A beszélgetés szerkesztett változatát
szombati Szieszta mellékletünkben olvashatják.

a 110 millióból végül 30 millió
forint marad útjavításra, de ennek akár öt-tízszeresét is el tudnák költeni. Serege János emlékeztetett arra, hogy ahol csatornát építenek, ott a munkák befejezéseként a burkolatot is kijavítják, így a város jelentős részén,
több száz utcában új utat építenek hamarosan.
Az eddig be nem tömött kátyúkat viszont csak jövőre javítják
ki.

Jogos lenne a kártérítési igény

N Y . P.

Szemközt Újhelyi Istvánnal

és rendbe hozták az Indóház téren is a burkolatot. Kátyúztak,
utat javítottak például Alsóvároson a Szent Ferenc utcában, a
Bakay Nándor utcai körforgalomnál, és a tápai Rév utcában
is.
Az említett 140 milliós keret
mellett útkezelői feladatokra
évente biztosított közel 110 millió forintból a jelzőlámpák karbantartására, a burkolati jelek
festésére, közüti jelzések elhelyezésére is fordítanak pénzt. Ebből

Fotó. Miskakzi Róbert

Gulyás Beáta, édesapja és Major József állatorvos együtt beszélték
meg a történteket.
Fotó: Schmidt Andrea
rüléseket okozott neki a harci
kutya. Táborosi mindezek után
még hozzátette: ha az állat valóban hajlamos lenne arra, hogy

embereket bántson, „szétszedte
volna őket, amikor rugdosni
kezdték".
A szomszédok egyébként ott-

jártunkkor beszéltek először egymással az eset óta, és rövid időn
belül heves szóváltást alakult ki.
Beáta sérelmezte, hogy a történtek után még csak elnézést sem
kértek tőlük, Táborosiék viszont
azzal vagdalkoztak, hogy aki „kihívja rájuk a rendőrséget", azzal
nekik nincs miről beszélniük.
Major fózsef, Algyő körzeti állatorvosa elmondta, hogy a kutya, amely megtámadta Gulyásékat, nem volt beoltva veszettség
ellen. Ezért kéthetes megfigyelés
alatt kell tartani, hogy kiderüljön, Beátának be kell-e adni a védőoltásokat. A kötelező injekció
elmaradásáért az állatorvos feljelentette
Táborosiékat,
akik
egyébként azzal magyarázzák
mulasztásukat, hogy a soroltás
idején ők éppen dolgoztak.
TÍMÁR KRISZTA

VAGABOND-DÍSZBEMUTATÓ
A Szegedi Mozgókép Kft. rendezésében ma este 7 órától a Belvárosi moziban tartják Szomjas
György Vagaborid címú új filmjének díszbemutatóját. A Kopaszkutya, a Falfúró és Roncsfilm alkotója ezúttal a Budapesten működő táncházakba kalauzolja a
közönséget, a bűnügyi és szarkasztikus elemekkel átszőtt Vagabond a periférián vagy az újgazdag miliőben élő fiatalokról
szól. A film operatőre Grunwalsky Ferenc. A díszbemutatón
a rendező mellett részt vesz Rosta Katalin producer is.
AZ INFORMATIKÁRÓL
Szegeden tegnap kezdődött a X.
jubileumi vállalati informatika
konferencia és szakkiállítás a
Hotel Novotelben. A kétnapos
szakmai találkozó során harminckét előadást hallhattak a
résztvevők egyebek mellett a vállalatirányítás informatikai hátteréről, az információvédelem aktuális kérdéseiről, valamint az
intranet/internet web szerverek
biztonságos eléréséről.
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KOLLÉGIUM FEJLESZTÉSI TERVEK A SZEGEDI EGYETEMEN

Intelligens ház, magántőkéből
Jelentősen javíthatja a szegedi egyetem kollégiumi ellátottságát az az Újszegeden építendő 800 helyes „intelligens ház", amely a mostanában egyre többet emlegetett PPP-program keretein belül valósulna meg.

PPP, azaz Public Private Partnership. A fogalom egyre ismertebb és egyre több területen alkalmazott, sikeres fejlesztési technikát takar. A
magán- és a közszféra
együttműködésével
valósít
meg döntően állami feladatokat, a beruházási, a fenntartási költség és a kockázatmegosztás
szempontjából
kölcsönösen előnyös módon.
A módszer sikeresen alkalmazható a felsőoktatásban, s
megjelent a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) is,
ahol - úgy gondolják - a kollégiumfejlesztési tervekben
kínálhat megoldást.
A PPP-alkalmazás hazai feltételrendszerének kidolgozását egy tárcaközi bizottságra
bízták, amelyben a minisztériumok képviselői mellett a
magánszféra delegáltjai ügyvédek, pénzügyi tanács-

adók, bankemberek és fejlesztési társaságok vezetői is helyet kaptak. A jogi szabályozás mellett ki kell dolgozniuk a résztvevők - az állam,
az önkormányzatok és a magánszféra - együttműködésének kereteit is. Helyzetüket
megnehezíti a PPP-projektek
sokszínűsége. A legegyszerűbb változatban csupán a
tervezésbe és az építésbe
vonják be a magántőkét.
Máskor a létesítmény fenntartója, netán üzemeltetője is
magánvállalkozó lesz. Egy
másfajta gyakorlat szerint a
fenntartó az állam marad, de
a magáncég üzemeltet, ám az
sem elképzelhetetlen, hogy a
köz csupán használja a létesítményt, mert azt a befektető építette, ő üzemelteti és
rövidebb-hosszabb ideig ő a
tulajdonosa is.
Az egyetemeken a program

Beköltözés a Hermán Ottó Kollégiumba. A magántőkével csökkenthető a helyhiány.
leginkább a kollégiumfejlesztésekben, különböző építkezésekben alkalmazható, s en-

RACZ BELA FOGLALKOZIK A STRATÉGIAI TEENDŐKKEL

Hosszú távra terveznek
A hosszú távú stratégiai feladatok koordinálására önálló posztot hoztak létre ettől a tanévtől a szegedi egyetem vezetésében. Rácz Béla
fizikaprofesszor (képünkön) jelenleg megbízott rektorhelyettesként tölti be ezt a posztot.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az európai uniós csatlakozás kapcsán gyökeres
reformok várhatók a magyar felsőoktatásban,
amelyek egyebek mellett az eddigi képzési

Rácz Béla

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

struktúrát és a finanszírozást átalakítják. Az
országos szinten kidolgozott, Csatlakozás az
európai felsőoktatási térséghez elnevezésű reformprogramról az egyetemek, főiskolák oktatóinak véleményét is megkérdezik. A szegedi
egyetemen az újonnan létrehozott stratégiai
rektorhelyettesi posztot egyelőre megbízottként betöltő Rácz Béla egyetemi tanár feladata,
hogy tájékoztassa a reform tartalmáról az intézményben oktatókat, s egyúttal összegyűjtse
az átalakítás kapcsán alkotott álláspontokat. A
professzor hatáskörébe tartozik a Nemzeti fejlesztési tervhez (NFT) való csatlakozás
koordinálása, és azoknak a pályázatoknak az
előkészítése, amelyekkel az NFT különböző
programjaiból igyekszik támogatáshoz jutni az
egyetem.
A stratégiai rektorhelyettest bízták meg azzal
is, hogy megszervezze az Ady téren felépülő
könyvtár és konferenciaközpont működtetését. Ehhez egyebek mellett előre ki kell számítania, mennyibe kerül majd az épület „üzemeltetése", a konferenciaközpont várossal közös használatára is megoldást kell kidolgoznia.
Rácz Béla feladatai közé tartozik még a hosszú
távú tervezéshez ötleteket adó, gazdasági szakemberekből álló társadalmi tanács üléseinek,
illetve a műszaki és anyagtudományi intézet
létrehozásának megszervezése. A fizikusként
lézerekkel foglalkozó professzor mondhatni
otthonosan mozog a stratégiai tervezés terén,
hiszen az ő vezetésével dolgozták ki a Világbanktól kapott kölcsönből megvalósítandó
beruházások - így a könyvtár építésének terveit, 2000-200l-ben az egyetem világbanki
programirodáját irányította, mostanáig pedig
az SZTE stratégiai irodájának élén állt. Vezető
tapasztalatokat szerzett a JATE egykori rektorhelyetteseként is az 1990-es években. Mostani munkáját stratégiai igazgatóként Vilmányi
Márton, a gazdaságtudományi kar tanársegédje segíti.

nek köszönhetően jelentősen
javulhat például a szegedi kollégiumi helyek aránya. A ter-

Cégvezetők
tárgyaltak
az egyetemen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegedi cég- és intézményvezetőkkel találkozott tegnap a
tudományegyetem rektori vezetése. A megbeszélésen megtárgyalták az SZTE szerepe és
lehetőségei a helyi gazdaság
fejlesztésében című vitaanyagot. A találkozón a cégvezetők
mellett részt vett Dervarics Attila, az egyetem társadalmi tanácsának elnöke, a Démász
Rt. vezérigazgatója.

Díszdiplomák
a bölcsészkaron
Díszdiploma-átadási ünnepséget tartott nemrég a bölcsészettudományi kar. Berta
Árpád dékán Pukánszky Béla
oktatási rektorhelyettessel közösen 1 rubin, 4 gyémánt és 20
aranydiplomát adott át a 70,
60, illetve 50 éve végzett egykori hallgatóknak.

FOTÓ: KARNOK CSABA

vek szerint ugyanis a PPP keretein belül épül egy teljesen
új, minden képzeletet felül-

múló egyetemi kollégium Újszegeden. Ez sokkal inkább
nevezhető majd „intelligens
háznak", mint hagyományos
diákszállónak. A 800 személyes épület ugyanis számos
szolgáltatást nyújt majdani lakóinak: lesz benne posta,
bank, rekreációs szolgáltatásokat is igénybe lehet majd
venni, emellett korlátlan telefon- és intemet-hozzáféréssel is várja a leendő kollégistákat. A befektetésre az állam oldaláról - mind a pénzügyi, mind az oktatási tárca
részéről - rábólintottak, az
egyetemnek
„mindössze"
annyi a dolga, hogy megtalálja
a megfelelő befektetőt.
A kollégiumfejlesztéseken és
-építésen túl azonban a Szegedi Tudományegyetemen az
idén máshogyan is enyhült a
kollégiumi helyhiány. Mint arról már korábban is beszámoltunk, az egyetem 11 fecskeházat kapott a Tápai utcában épült negyvenegy lakásos
garzonházból. Ezekbe a 27
négyzetméteres
lakásokba
hallgatói házaspárok költöznek.
G. SZ. L.

Fricsay-koncertterem
a zeneművészetin
A zenei világnap alkalmából Fricsay Ferencre, a 40 évvel
ezelőtt elhunyt, Szegedről indult világhírű karmesterre emlékezve ünnepségsorozatot rendezett az SZTE Zeneművészeti
Főiskolai Kara.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legendás dirigens unokája, a Berlinben élő Ferenc von
Szita-Fricsay mesterkurzust tartott a kar Vántus István Szimfonikus Zenekara számára. A kar koncerttermében, amely
felvette a ma is világszerte ismert karmester nevét, díszhangversenyt rendeztek. A muzsikus bronz mellszobrát - amit
ajándékba kapott az intézmény - leánya, Dobayné Fricsay
Márta avatta fel.
Fricsay Ferenc 1914. augusztus 9-én Budapesten született, a Zeneakadémián diplomázott, 1934-től a szegedi 9.
honvéd gyalogezred zenekarának, majd tíz éven át a Filharmóniai Társaság Zenekarának karmestere és a Szegedi
Városi Színház zenei vezetője volt. 1945-ben a Magyar
Állami Operaház, 1947-től a bécsi Staatsoper dirigense
lett, 1948-tól a berlini Városi Opera, 1956-tól a müncheni
Staatsoper, 1961-től a berlini Deutsche Oper főzeneigazgatója volt egészen 1963-ban bekövetkezett korai haláláig.
Miközben világszerte vendégszerepelt, egyike volt azoknak a karmestereknek, akik az elsők között váltak a hanglemezpiac sztárjaivá. Felvételeit ma is etalonként emlegetik.

EGYETEMI KLUBOK
JATE-KLUB

október 8. 20 óra: Európaklub - multikulturális találkozó,
21 óra: jogász buli
október 9 . 2 1 óra: Student-est
- újdonságok nosztalgiával, 22
óra: Bacardi-akció
október 10. 21 óra: Korai
Öröm-koncert
október 11. 22 óra: Mi-csoda
buli

október 13. 21 óra: BTK-s
est
október 14. 20 óra: Hobo Jim
Morrison-estje Amerikai ima
címmel
SZOTE-KLUB

október 8. 18-tól hajnali 4
óráig: filmparádé alkonyattól
pirkadatig - válogatás Quentin Tarantino és Robert Rodriguez filmjeiből

október 9. 22 óra: EFI gólyaavató buli Patkóssal
október 10. 22 óra: péntek
esti házibuli Gajdács Zoltánnal
október 11. 22 óra: szabad
szombat party DJ Harmathtal
október 13. 19 óra: orvos-jogász-közgazdász vetélkedő
október 14.21 óra: Jamie Winchester- és Hrutka Róbert-koncert, utána buli Patkóssal
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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Telefonál-e nyilvános fülkéből l

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

BANKOK
S. Gy. pusztaszeri olvasónk kifogásolja, hogy még abban a bankban, amellyel közel 10 éve partneri kapcsolatban áll, sem engedték meg, hogy igénybe vegye a
toalettet. Olvasónk véleménye
az: bankokban is tekintettel kellene lenni az emberek elemi
szükségleteire!

BAGDI CSILLA
élelmiszer-eladó:
- Nem. Évek óta van mobiltelefonom, így azt használom. Amikor még nem volt, akkor pedig az
otthoni vezetékes készüléket részesítettem előnyben. Persze ha
elromolna a mobilom vagy otthon felejteném, és sürgős hívást
kellene intéznem, akkor biztosan használnám a nyilvános fülkét.

FARAGÓ GRETA
szociális munkás:
- Nem. Mobilkészüléket használok, de ezt megelőzően sem
telefonáltam nyilvános fülkéből, inkább az otthoni vezetékes
készüléket vettem igénybe. A telefonfülkék állapota szerintem
elég kielégítő, bár akad egy-kettő olyan, amelyik megviseltnek
látszik, mert használóik nem
kímélték.

DEZSONE HEJJA ADRIENN
szociális munkás:
- Nem. Mobilos vagyok, csak ha
nagyon muszáj, akkor használnám. A nyilvános készülékek
használata amúgy is macerás,
hiszen a legtöbb kártyával működik, az pedig csak azoknak van,
akik rendszeresen onnan telefonálnak. Szerintem már lejárt a
nyilvános fülkékből telefonálás
korszaka.

In memóriám Kövesdi Pál

E-MAIL ÜZENET

Lakóparki pókerparti
A lap Lakóparki mérleg Vásárhelyen című írásában olvashattuk
dr. Lázár János polgármester nyilatkozatát. A nyugdíjas-lakóparkbek 107 lakásból szerinte azért
csak negyvenet sikerült eddig értékesíteni, mert politikai ellenfelei a kampányban a létesítmény
rossz hírét keltették, ma is támadják, ahelyett, hogy a lakókkal
való feltöltésben segítenének.
Nem véletlen, hogy a polgármester a vádaskodásában semmi
konkrétumot nem említ az ellenzék bűneiből. Merthogy ilyenek
nem léteznek! A választási kampány során a választók részéről
fogalmazódtak meg aggodalmak a
szigorú beköltözési szabályok miatt. Leginkább azt sérelmezték,
hogy az igénylök kötelesek a lakóingatlanukat eladni a beköltözés
előtt. Nos, az élet őket igazolta,
hiszen ma az egyik legnagyobb fékező éppen ez a kikötés, mert ha
valaki mégsem tud megszokni,
akkor nem tud korábbi lakásába
visszaköltözni.
Azt sem árulta el a polgármester, hogy jelenleg mivel támadja
az ellenzék a lakóparkot. Szerintem semmivel! De hogy valami
konkrétumról is essen szó, lássuk, mivel segítette és segíti a mi
képviselőcsoportunk a lakópark
benépesítését.
1. Mi javasoltunk egy olyan

Életének 84. évében meghalt a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékének 34 éven át volt vezetője, dr. Kövesdi Pál professzor emeritus. Újpest szülötte volt, de
egész életét, alkotó tevékenységét Szegednek, a pedagógusképzésnek adta.
Fizikatanárok százait oktatta, nevelte, vizsgáztatta, s bocsátotta
a pályára, akik ma sok-sok iskolában adják tovább annak a tudásnak, emberségnek, szeretetnek a morzsáit, amit szeretett tanáruktól, mindenki Pali bácsijától kaptak. Tanítványai között vannak
azok is, akikkel sok éven át dolgozott, dolgozhatott egy tanszéken,
akik megélhették jóindulatú szigorúságát, fegyelmező mosolyát,
példamutató életszemléletét, a munka és a becsület tiszteletét. Tanítványai azok is, akik a fizikai társulaton, konferenciákon, szimpóziumokon keresztül ismerhették meg, mint oktató szakembert,
mint tudós kollégát, mint ízig-vérig pedagógust.
Dr. Kövesdi Pál főiskolai oktató-kutató munkája mellett hallatlanul nagy gondot fordított arra is, hogy a fizikában elért eredményeket a nem szakértő közönség is megismerje. Hosszú éveken át tevékenykedett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban. Vezető
tagja és aktív munkatársa volt a Műszaki és Természettudományos
Egyesületek Szövetségének, s azon belül az Eötvös Loránd Fizikai
Társulatnak.
Igen finom pedagógiai érzékkel vett részt a tanszéki tankönyvíró
csoport tevékenységében. Elképzelhetetlenül nagy szerepe van abban, hogy a tanszék oktatói által írt tankönyveket széleskörűen felhasználták az ország iskoláiban. A tankönyvírás - az oktatási programok kidolgozása - ma is a tanszék egyik legjellemzőbb és legeredményesebb tevékenysége. Sokan ismerték - nem csak az egyetemen - magas, szikár, sportos alakját, aki mosolyogva rótta a kilométereket - gyalog - munkahelye és lakása között.
A szakma és a pedagógia mesterségszeretetét, művelését, tiszteletét családján belül is meghonosította. Egyik lánya az általa vezetett tanszék docense, fia Budapesten fizikatanár és gimnáziumi
igazgató.
Kedves Pah Bácsi! Nyugodjál békében!

módosítást, hogy az esetleg mégis kiköltöző nyugdíjas a befizetett összegből többet kapjon viszsza, lehetősége legyen lakásszerzésre. A közgyűlés el is fogadta a
javaslatunkat, a polgármester is
megszavazta.
2. Képviselői fogadóórára meghívtuk a lakópark igazgatóját, lehetőséget biztosítva arra, hogy
bárki „első kézből" kapjon információt.
3. Amikor a közgyűlés elé került a lakóparkbeb lakbér csökkentése (ezzel is ösztönözve a beköltözést), megszavaztuk az előterjesztést.
Mindezek ellenőrizhető konkrétumok és nem vitatható módon a
betelepülést segítik. Ezek mellett
lépéseket tettünk a Fidesz-kormány által hozott szigorú beköltözési szabályok enyhítésére. Mint
ahogy a polgármester is mondta,
ez igen nehéz feladat, hiszen kormányrendelet megváltoztatásáról
van szó. Mi megpróbálunk ebben
is segíteni. írásom végére kissé elbizonytalanodtam. Lehet, hogy
nem is ránk gondolt a polgármester; amikor az ártó ellenzéket említette?! De hát Bin Laden meg nem
vett részt a kampányban! Blöffölni
lehet, de végül még a pókerben is ki
szokás teríteni a lapokat!
SZELI FERENC TELEPÜLÉSI
KÉPVISELŐ, MSZP

SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK

I

MÉRLEG: Mutassa ki érzelmeit
családtagjainak. Bár a kapcsolatok
nem tartoznak élete legfontosabb részéhez,
azért szüksége van valakire, aki előtt nyugodtan elsírhatja magát.

BIKA: A nap második fele kedve^
tzőnek tűnik munkahelyi ügyeinek
rendezésére. Azért ne vállalja túl magát ebben a periódusban, mert ez inkább befelé
fordulásra alkalmas időszak.

W
i SKORPIÓ:
Nagyszerű hét áll ön
^ / l e l ő t t . Nagyon gyorsan cselekszik,
kiváló kapcsolatokra tesz szert. Minden reménye valóra válhat, a szerelemre kiváló a
hétvége.

IKREK: A napokban fantasztíkuI sak a lehetőségek ingatlanvonalon,
és a z ekkor bekövetkező változások miatt
határtalanul boldognak érezheti magát.
Egészségére ügyeljen!

j l j nyilas: Este a Nap együttállás
r ^ í I ba kerül a Jupiterrel. Annyira energikusnak és optimistának érezheti magát,
hogy hajlamos lehet nagyobb falatot is kiharapni, mint amit meg is tud rágni.

RÁK: Töltsön több időt család^ ^ f t a g j a i v a l , és szakítson időt a befelé
fordulásra is. Oda kell figyelnie lelki szükségleteire. Barátkozó hangulatban van, és
szeretne egy kicsit a középpontba kerülni.

BAK: Megérkeztek ön számára a
Z M k x várva várt, újabbnál újabb lehetőségek. Legyen szerény és diplomabkus.
Harci csatabárdját eláshatja egy időre. Ne
akarjon túl sokat.

A J

OROSZLÁN: Hatalmas energiatartalékkal rendelkezik, de vajon
mire fordítja? Mély, elemző gondolkodású,
de könnyen túlhajszolja magát - szüksége
van az irányításra.

| vízöntő: Baráti
társaságban
^ K i nagy változásokat tapasztalhat,
ami egyértelműen kedvező önnek. Olyan
eszmékkel találkozhat, amelyek mások felé
orientálják.

SZŰZ: A rutinfeladatok elvégzése
menni fog. Ebben az időszakban legyen minél aktívabb és törekedjen arra,
hogy sok különböző emberrel kerüljön kapcsolatba.

j ( H A L A K : Mindent egyszerre akar
^ ^ r elvégezni. Űzi, hajtja családját,
még gyorsabb munkára próbálja ösztökélni
őket. Már mindenki támolyog a fáradtságtól,
olyan, mint az őszi légy.

GYEVI TEMETŐ
A 20/213-2764-es telefonról olvasónk jelezte: önkénteseket keres a Gyevi temető kitakarítására
és a hulladék elszállítására.
MAROSTÓ
Többek véleménye szerint a Marostői városrészben tervezett
parkban, illetve a Fő fasorra vezető út mentén - amelyek közterületek - szintén illene kiirtani a
gazt! A városnak jó példát kellene mutatni.

PANNON
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Következő

Megdöbbenten olvastam a közelmúltban a leépítésekből adódó
nagy vesztes megyei településekről. Kerestem a térképen fatornyos maradék falumat, de
Csongrád már azon sem volt. Itt,
meg máshol, ahol szintén élnek,
élnének emberek, már aÜg van
leépítés, mert már nincs mit, kit
leépíteni. Pedig volt, csak hát országos, megyei - benne szegedi átlagot kétszeresen meghaladó
veszteséget élünk meg. Ami igazán baj, az az, hogy nálunk a lakosság 9 %-a csupán a felső vég-

Szereti
a menzakosztot?
Küldje e l v á l a s z á t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

MURÁNYI LÁSZLÓ, CSONGRÁD

HETI POLLENJELENTES
Október első hetében kevés pollen volt a levegőben. A parlagfű
csak csütörtökön ért el kicsit
magasabb értéket, a többi gyom
(üröm, paréjok, füvek) is kevés
virágport termelt.
Többen érdeklődtek, hogy hogyan lehetséges az, hogy a parlagfű alacsony virágporszámáról
tájékoztatom önöket, de ők
mégis tüsszögnek és folyik az
orruk. Úgy gondolom, hogy a
két hónapos tartós allergén pollentermelés érzékenyébbé tette
szervezetünket és már kisebb
terhelés hatására is reagálunk a

külvilág pollen- és gombaspóra-ingereire. Külföldi kutatók
szerint születésükkor a virágporszemek felületére apró, fénymikroszkóppal is alig látható,
de allergiát okozó fehérjegömböcskék rakódhatnak, amelyek
később, a pollenről leválva
„önálló életet élnek", azaz még
akkor is a levegőben keringenek,
amikor az adott pollen már
nincs a légtérben. Lehet, hogy a
parlagfűnek is vannak ilyen
önállóvá vált részecskéi?
DR. JUHÁSZ MIKLÓS, SZTE
NÖVÉNYTANI TANSZÉK
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As SMS uámlázá^ normál tarja uerwltorlmk

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

FILO BARNABAS

Október 6., 13 óra 45 perc, 3 3 0 0 g. Sz. : Török Marianna és Tanács Zsolt (Szeged).

zettségű, a többit elszívta a nagyváros, de már visszajönni nem
tud, ott meg felesleges lett. Felelősök! A világ, meg mindenki,
aki megfoghatatlan, az eszme, az
elmúlt 50 év stb. De ez sem lehet
igaz. Személyében is ugyanaz
nyugtat, megmagyaráz, válaszol,
olykor kioktat, aki a fél évszázados kitérő „forgalmistája" volt. A
vonaton most úgy ülnek, mintha
a mozdonyt is ők fordították volna meg. A bakter azért tudja,
hogy ez nem igaz.

FEKETEMUNKA
Több szegedi belvárosi üzletben
„feketén" akarták foglalkoztatni
S.-né lányát. Olvasónk úgy véli,
gyakoribb ellenőrzéssel kellene
elejét venni a tényleges adócsalásoknak.

kérdésünk:

TANÁCS LEVENTE

P0STAB0NTAS

MUNKAHELYEK
Kiss József úgy véli, Szeged önkormányzatának, vezető politikusainak végre tenni kellene valamit a működő tőke idecsábításáért, új munkahelyek teremtéséért. Ellenkező esetben a fiatalok előbb-utóbb elhagyják a várost.

Telefonál-e
nyilvános fülkéből?|

Október 4., 2 óra 42 perc, 3 7 6 0 g Sz. : Ráday Katalin és Filó Tibor (Szeged).

A nagy vesztes

H0R0SZK0P
KOS: Jól tette, hogy kész volt
m l kompromisszumot kötni. Ellenkező
esetben a munka megfeneklik és önt is pellengérre állították volna. Rosszul teszi, hogy
nem tesz fel kérdéseket barátainak.

CSÁKI MATE
általános iskolás:
- Nem. Soha nem is telefonáltam nyilvános fülkéből. Tavaly
óta van mobilom, így azt használom, előtte pedig anyukám
készülékéről telefonáltam. A
fülkék állapota nem valami jó,
nagyon sokat megrongáltak
már, de hiába is javítják meg
őket, ha használóik újra tönkreteszik.

ÜRES
ÁLLAMKASSZA?
Olvasói levébe reagált B. Balázs.
Az SMS küldője úgy véli: az
MSZP csak úgy teljesíthette ígéreteit, hogy a Fidesz nem üres államkasszát hagyott hátra. Miután azonban az MSZP megadta a
beígért fizetésemelést, a nyugdíjkifizetést, valóban kiürült a
kassza, de teljesen!

BAK ZSÓFIA ESZTER
Október 3., 10 óra 0 perc, 3 4 3 0 g Sz.: Feje
Krisztina és Bak Gábor (Szeged).

TÓTH LEVENTE
Október 6., 12 óra 4 0 perc, 4 0 1 0 g Sz.: dr.
Veréb Blanka és dr. Tóth Tamás (Szeged).

ZELLER ÁDÁM ZSOMBOR

VÁSÁRHELY

Október 6., 14 óra 25 perc, 3 4 0 0 g Sz.: Zeller Annamária Rózsa (Szeged).

VIRÁG BENCE DOMINIK

KNOPP MÁTÉ ALFONZ
Október 6., 2 0 óra 4 5 perc, 3 3 5 0 g. Sz.:
Zombori Etelka és Knopp Tamás Alfonz
(Bordány).

KOVÁCS FRUZSINA
Október 6., 2 0 óra 5 0 perc, 2 7 8 0 g. Sz.:
Czigle Andrea és Kovács Tibor (Szeged).

Október 6., 2 3 óra 4 5 perc, 2 9 0 0 g Sz.:
Berta Krisztina és Virág László (Vásárhely).

MAKÓ

NAGY BIANKA BOGLÁRKA
Október 7., 6 óra 30 perc, 3 3 0 0 g Sz.: Budai Teréz és Nagy Tibor (Ambrózfalva).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 . Csak sürgős
esetben!

SZTÁROK, ZENE, SULI, BULI MINDEN SZERDÁN
NAPI M E L L E K L E T E K

RANDEVÚ
SZERKESZTI: WERNER

KRISZTINA,

HEGEDŰS

SZABOLCS •

Zsanett sanzonokat énekel
Francia sanzonokkal aratott nagy sikert eddigi három
szegedi fellépésén Liska Zsanett. A gyermekkora óta
énekesi karrierről álmodó ötödéves szegedi egyetemista
szeme előtt a magát hihetetlen kitartással a huszadik
század kiemelkedő énekesnőjévé felkiizdő Edith Piaf példája lebeg.

Kicsi gyermekkora óta nagy
álma, hogy énekesnő lehessen. Kisebb-nagyobb fellépéseket már régóta vállal, az igazi ugródeszkát azonban az jelentette számára, amikor Deák Tibor, a zenekonzervatórium adjunktusa hallotta a híres Edith Piaf-dalt, a Milordot
Zsanett előadásában. A zongoraművész tanárnak ekkor
támadt az az ötlete, hogy önálló estet hozzanak létre Edith
Piaf dalaiból. A műsor ösz-

szeállításában, a fellépések
megszervezésében nagy segítségére van férje, és ahogy ő
nevezi, impresszáriója, Somogyi Ferenc, aki egyben az est
narrátora.
S miért érzi úgy, hogy a
negyven éve elhunyt művésznő ennyire közel áll hozzá? Ezekben a gyönyörű sanzonokban b e n n e van Piaf tragédiákkal és szenvedéssel teli
egész élete. A mai előadóművészek legtöbbször úgy érvényesülnek, ha van kellő pénzük és ismeretségük. Ő azonban a lehető legmélyebbről,
hihetetlen kitartással vált a
huszadik század kiemelkedő
énekesnőjévé - érvel Zsanett.
Az ötödéves lány lelkesen
beszélt lapunknak terveiről.
Elmondta, szeretné, ha a zongora mellett egy harmonika és
egy nagybőgő is kísérné az
estjein. Gondolkodik azon is,
hogy más előadók sanzonjaival bővítse repertoárját, és
nem titkolt vágya a későbbiekben saját hanglemez kiadása.
Arra a kérdésre, hogyan
egyeztethető össze az egyetemmel az előadóművészi
karrier, határozott választ ad:

Él a vonal,
mely ósszeköl
Olyan hölgy van még, aki kedves, értékeli, ha
szeretik és 35 alatti? Én 30-as férfi vagyok. írj
SMS-t: 70/331-5736.
Megismerkednék egy barátságos, nőies, finomielkű, házias, társtalan, tőlem picit fiatalabb
szegedi hölggyel. 34/179, barna, jó megjelenésű, talpraesett, független fiatalember. (Rendezett körülmények.) SMS: 20/419-6290
Üzenj a P a n n o n G S M élvonalán:

\

06-20/9432-663

Mobil őrangyal
Nincs többé iskola előtti és utáni csavargás, s
persze a tanórákról sem lóghat el titokban az a
nebuló, aki magával viszi a legújabb fejlesztésű mobilját a suliba. Az Alcatel cég
Franciaországban piacra dobta a „mechanikus őrangyal"-t. A szerkezet ellenőrzi a diák
minden lépését, például azt, hogy oda
megy-e, ahová indult és annyi idő alatt jut-e
el, amennyiről otthon tudnak.

Kedd GYÓGY-ÍR,
A PÉNZ BESZÉL
8.

WWW.DELMAGYAR.HU

KERDEZZ-FELELEK

A DROGROL

Te vagy a „király"?
Kezdődő rovatunkban kérdéseket tehetsz fel arról, amit nem tudsz vagy
arról, amitől félsz a randevu@delmagyar.hu e-mall címre. Akármelyik oldalon is állsz, érdemes meghallgatni az
orvos véleményét. Attól, hogy struccként a homokba dugod a fejed, a drog
az élet része. És nem a napos oldala... A
kérdéseitekre dr. Csernus Imre (képünkön) válaszol.

Orvosi szempontból minden, aminek valamilyen pszichoaktív agyra ható - hatása van. Gyakorlatilag ide értendők az illegális
drogokon kívül a nyugtatók, a koffein, nikotin, alkohol.
ML SZÁMÍT KÖNNYŰ ÉS NEHÉZ DROGNAK?

Mivel 12 éve dolgozom narkósokkal, véleményem szerint nincs
könnyű meg nehéz drog. Magyarországon mégis tévhitként alakult
ki, hogy vannak könnyű és nehéz drogok. Az utóbbi időben
megszaporodott azoknak a fiataloknak a száma, akik „csak" fű
miatt estek szét vagy kattantak be, vagy már kihullottak az
iskolákból.
Igazán a fiatalok között nem látok olyat, aki saját maga tudná
kontrollálni a drogot. Mindenki azt hiszi, hogy meg tudja csinálni,
de akkor minek használják azt a kifejezést: „Akkor teszem le a
cuccot, amikor csak akarom." Ezt akkor kezdik el használni, amikor
már érzik, hogy nem ők diktálnak, de önmaguknak még szükséges
a bizonygatás: „Én vagyok a »király«!" (Ha-ha-ha!)
Nem hiszek abban, hogy meg kell különböztetni könnyű és nehéz
drogokat. De akinek jólesik, az sorolja a füvet-hasist, az Extasyt, az
LSD-t, az amfetamint a könnyű drogokhoz. Tudják, egy kis
önbecsapás nem árt!
HA TUDOM VALAKIRŐL, HOGY DROGOZIK, MIT TEGYEK?

Liska Zsanett
kiadása.

nem titkolt vágya saját

hanglemez
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Valóban n e m könnyű ez a
pálya, ahhoz, hogy egy-egy
előadásra megfelelően felkészüljek, rengeteg gyakorlás
szükséges. Az viszont, hogy

ß
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Hétfő A DÉL SPORTJA

ML MINŐSÜL NÁLUNK DROGNAK?

eddigi három szegedi fellépésem mindegyikén telt ház volt
és a közönségtől vastapsot
kaptam, kárpótol mindenért.
PATAKFALVI DÓRA

A Venus újjászületése
• a

Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA

2003. OKTÓBER

AZ ÖTÖDÉVES LÁNY ÚGY ÉRZI, A TRAGIKUS ÉLETŰ EDITH PIAF KÖZEL ÁLL HOZZÁ

Liska Zsanett meglepő könynyedséggel és megnyerő kiejtéssel énekelte a köztudottan nehéz francia sanzonokat
az elmúlt péntek este az egyetemi őszi kulturális fesztiválon. A 24 éves lány elmondta,
ez annak köszönhető, hogy
négyéves korától -kezdve három évet Algériában töltött a
családjával, így az óvodában a
számokat és az ábécét francia
nyelven kezdte tanulni. Itthon, Szolnokon ének-angol
tagozatos gimnáziumba járt,
majd egy évre kijutott Franciaországba is. Most pedig a
szegedi egyetem végzős francia szakos hallgatójaként éppen nyelvórákat ad egy középiskolában.

Csütörtök BIZALMASAN

A zenekar tagjai túltették magukat Zsuzsa távozásán és lelkesen készültek a
próbateremben új lemezük felvételére.
A Venus egy-két éve Magyarország leghíresebb sztáregyüttesei közé tartozott, de úgy tűnt, hogy frontemberük,
Varga Zsuzsa - aki azóta már szólókarrierbe kezdett - kiválása a sikerszéria végét jelenti.
Azt már fél évvel a hivatalos feloszlás
előtt tudni lehetett, hogy a csinos énekesnő elhagyja a csapatot, Stofiék
azonban úgy döntöttek, folytatják a zenélést, és két hét pihenő után azonnal a
próbaterembe vonultak.
Kellermann
Kristóf a Randevúnak elmondta, úgy
érezték magukat, mint egykoron az
amatőr időszakban: lelki nyomás nélkül, nyugodtan írták és vették fel a dalokat. Ennek eredményeként egy vidám, energikus lemezt hozott létre az

új Venus, rockos hangzásokkal és teli
lendülettel. A számokból talán hiányzik a régi, megszokott melankólia, amit
a zenekar tagjai mindenképpen pozitívnak értékelnek. Mire jó? című első
maxilemezük is egy könnyedebb, szerelmes felvétel, amely jól tükrözi: sikerült újítani a régi formációhoz képest. A
kedves számhoz készülő videoklipet a
napokban forgatják le Stofiék.
Stofi, Andi, Picure, Töpi, illetve Eto
gondolkodtak természetesen az együttes nevén, de nem látták értelmét annak, hogy az eddigi munkák elvesszenek
és teljesen megszűnjön a Venus. Andi
énekel, akinek hangja szinte mindenkit
elvarázsolt mind a szakma, mind a rajongók körében. A sztáralakulat tehát
túlesett a nehézségeken és első lemezbemutató koncertjén is. Stofi örömmel
jegyezte meg, várakozáson felüli érdeklődést tapasztaltak a fellépésen.
KÓCZÁN BÁLINT

Több út lehetséges, igazán csak az egyik okés - szerintem.
1. Könyörgés. „Ne tedd, mert belepusztulsz, tönkremész. Az
anyád belehal." Ennek különböző variánsait lehet használni.
Ilyenkora másik hallgat, megértően bólogat, majd ha ez túl terhes
lesz neki, akkor névleg rábólint, de esze ágában sincs változtatni.
Lásd a fenti kijelentést.
2. Racionális magyarázat. Logikával. Értelmetlen. Szerelmes
embernek beszélsz, aki a narkóba szerelmes, nem pedig beléd.
A narkós mellett általában van egy olyan ember, aki nem
narkózik és meg akarja menteni. Vicces. De ennek a belső
folyamata érdekes. A narkósnak azért van szüksége ilyen emberre,
mert a „tiszta" ember jelképezi számára a külvilágot, továbbá azt,
hogy ő nem lehet olyan rossz ember, ha még mindig van mellette
valaki, aki kívülálló. Az ÁLLAT a saját egóját erősíti ezzel. Az ÁLLAT
saját magát szereti.
3. Érzelmi manipuláció. „Otthagylak, ha nem csinálod ezt és ezt."
Ordibálás és fenyegetőzés. Lehet ragozni, az olvasó képzeletére
bízom. Eredmény? Erőszak. Mivel aki szelet vet, az vihart arat.
Hirtelen ennyi jut eszembe, de lehet ragozni a hatástalan
„segítési" módszereket.

Megoldás?
a) Szubjektíven nem lehet segíteni. Aki benne van egy párkapcsolati, baráti viszonyban, az szubjektív. A fától nem látja az
erdőt. így az adott helyzetet bagatellizálja, és legfőképpen következetlenné válik, mivel olyan kijelentéseket tesz, amelyeket nem
tart be. Tehát a hitele, tekintélye megszűnik. így segíteni?
b) Megfelelő segítő megtalálása. Szegeden: Drogambulancia
Fésű u. 4. Tel.: 62/436-353.
Budapesten van egy ingyenesen hívható drogvonal, a Drog Stop.
Postacím: Drog Stop Budapest Egyesület, Budapest, Újpest I. Pf.
223, 1325. Telefonos segélyvonal egész nap: 06/1/2673-344,
06/1/2702-766.
c) Hát, akár én is. Telefonszám nyomozás kérdése.
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A főzelék és a tészta a legkelendőbb

50 Cent
késésben

Szeged központjában négy nagyobb menza verseng a
diákokért, az oktatókért és egyre inkább a városlakókért
is. Kíváncsiak voltunk, az egyes étkezdék mivel és hogyan
csábítják az éhes vendégeket.

Az amerikai raper idén megjelent Get Rich Or Die Tryin
című lemezével egy csapásra a
hip-hop egyik legkeresettebb
sztárjává vált. A tervek szerint a
következő nagylemeze még az
idei év végén a boltokba került
volna, ám a legfrissebb információk szerint meglehetősen sokat kell még várniuk a
rajongóknak rá.
Egy amerikai televíziós csatornának nyilatkozva Fifty elmondta, hogy lemezkiadójának
kérésére csak jövő júniusban
fog megjelenni az új korong.
„Először szeretnék a g-unitos
társaimmal közösen készülő lemezre koncentrálni. Ez feltehetően már novemberben megjelenik. Ám a kiadóm véleménye szerint nem lenne üzleti
szempontból szerencsés, ha
rövid időn belül ennyi korongom kerülne a boltokba" nyilatkozta a raper. Állítólag a
következő albumra felkerülő
dalok már régóta elkészültek,
ám még egy ideig 50 Cent
fiókjában fognak lapulni.
M.T.

A Hősök k a p u j á n á l 200 m é teres k ö r b e n négy diákkonyha közül is választhat a délelőtti
előadások
közben
m e g é h e z ő hallgató és oktató. A SZOTE ételbár, a Diáktanya, az Irinyi bisztró és a
Béke Tanszék egyaránt arra
szakosodott, hogy gyorsan,
e l f o g a d h a t ó árakkal, többnyire meleg étellel tölthessék m e g g y o m r u k a t az egyetemisták.

Új szemeszter - régi
árakkal
A diákok számára jó hír,
hogy az új tanévben a m e n zákon nem, vagy csak minimálisan kérnek többet a kedvenc főzelékjükért vagy tésztájukért. A SZOTE ételbárban, a Díáktanyán és az Iri-

nyiben n e m emelkedtek az
árak, egyedül a Béke Tanszéken volt minimális árkorrekció.

Slágerétkek
A diákok és oktatók többsége annak ellenére az étlapról választ magának valamilyen ételt, hogy legalább kétfajta m e n ü t mindegyik étkezde kínál. Menükből a SZOTE-n
van a legtöbb, ott hat, előre
összeállított „ételcsomagból"
lehet választani, az Irinyiben
és a Békében viszont csak A és
B m e n ü van. A többség mégsem ezeket eszi, h a n e m a
pénztárcakímélő főzelékeket
vagy tésztákat, illetve ha megengedheti magának, akkor a
frissen sült csirkéből, pulykából készült ételeket. Érdekes,

] Gyakran fogyasztott ételek árai
a szegedi menzákon
«ÉKE TANSZÉK

DIÁKTANYA

IRINYI BISZTRÓ SZOTE ÉTELBÁR

gyümölcsleves

mákos tészta

.

ketkáposztafimmk .,
i

120

150

350-430

jegyre: 348
jegy nélkül: 380

-

Forrás: DM-gyűjtés

Diákok és oktatók is ebédelnek a SZOTE-n.
hogy zónaadagot egyedül a
Béke Tanszéken adnak, bár a
rossz nyelvek szerint a többi
helyen is zónát eszik a vendég,
csak az adott étteremben nem
úgy hívják. Jegyrendszer csak
a SZOTE ételbárban van, a
többi helyen n e m látnak fantáziát az előre megvett ebédjegyekben.

Változó közönség
Egy étkezdét leginkább a
törzsvendégei és azok száma
jellemez a legjobban. Ezen a te-

rületen eléggé kiegyenlítettek
az erőviszonyok, mind a négy
hely stabil törzsgárdát mondhat magáénak. Az Irinyi bisztróba és a Béke Tanszékre elsősorban a diákok járnak dél környékén ebédelni, míg a Diáktanya és a SZOTE ételbár fogyasztói között jelentős arányban
képviseltetik magukat az oktatók. Mellettük a legtöbb alkalmi
betérő a SZOTE-n fordul meg,
egy-egy hétköznap fél egy környékén hosszan kígyózik a sor
az étkezdében. Itt megjelentek
a kisnyugdíjasok is, akik első-

NATejóég!

Voss Vilmos, a Nemzeti
alaptanterv-felülvizsgálat
projektigazgatója.
Mostanában megint nagy vita
folyik arról, jó-e a NAT, vagy
sem. Főleg a pedagógusok és
a politikusok aggódnak, te, a
diák meg kimaradsz az egészből. Hogy tudd, mi alapján
okítanak a suliban, utánajártunk egy s másnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Miért működik, amikor még
véleményeket gyűjtenek róla,
és miért n e m (teljesen)? Egyáltalán, mi köze a kerettantervekhez és a helyi viszonyokhoz? Szóval jó nekünk?
Kell nekünk? Erről kérdeztük
Vízss Vilmost, a Nemzeti Alaptanterv-felülvizsgálat projektigazgatóját.
A komoly titulus takarásában egy nagy szervező bújik
meg. „Az a feladatom, hogy
koordináljam az egyeztetéseket, a különböző bizottságokat. Összesen egy nyolcvanfős
szakembergárdával állok kapcsolatban, akik egyrészt a
NAT-bizottságban (a döntéshozó szervben, az alapelvek-

ben megállapodó bizottságban), másrészt a szerkesztőbizottságban, illetve szakmai
műhelyekben vesznek részt.
Utóbbiban tíz műveltségterületre lebontva 7-7 fő m u n kálkodik. Ők szakértő kutatók,
gyakorló pedagógusok. Fontos szempont volt, hogy a műveltségterületi szakmai fórum o k b a n legyenek ilyen emberek - főleg szakmai tanárszervezetek elnökségeiből - ,
akik később tudnak egyeztetni
tagságuk egy részével, vagy saját szervezetük elnökeivel."
Persze ez a h á r o m szerv - és
közel száz ember - még n e m
elég ahhoz, hogy a NAT véleményeztetői reális képet
kapjanak a tanterv fogadtatásáról. „Az internetre is felpakoltuk különböző helyekre
a vitaanyagot: az Oktatási Minisztérium, az Új Pedagógiai
Szemle honlapjára, de a Sulinet is foglalkozott vele. így
mintegy száz vélemény jött
vissza. Aztán kiment még postai úton is 250-300 kérdőív.

Erre válaszolva háttérintézmények, felsőoktatási, kutatóintézetek munkatársai, szakértői listán szereplő emberek
mondhattak véleményt. A
reprezentatív felmérés eredményeképpen szintén körülbelül száz írásos véleményt
kaptunk. Plusz április óta mintegy húsz helyszínen - regionális konferenciákat rendeztünk. Az ilyen előadásokon, szekcióüléseken, fórumokon, interaktív vitákon
részt
vevő
négyezer-ötszáz-ötezer főt meghallgattuk, sőt kérdéseket tettünk fel
nekik a NAT-tal kapcsolatban,
hogy leszűrhessük a tanulságokat."
Hogy mi lett az eredménye
ennek az egésznek? „A NAT
bevezetőjét
közérthetőbbé
tettük, a javaslatok alapján
világosabbá vált a Nemzeti
alaptanterv funkciója. A m ű veltségterületeket a korábbi
alaptantervhez
hasonlóan
százalékos arányokban határoztuk meg - hogy az iskola

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

sorban egy tál főzelékért, vagy
diós tésztáért állnak ételhordókkal sorba. Az Irinyibe szinte
mindenki betéved legalább
egyszer, a törzsgárdát elsősorban az épületben tanuló hallgatók és az itt oktató tanárok teszik ki. A Béke Tanszék a tanárképzősök törzshelye, de betérnek a környék építkezéseiről a
munkások is. A Diáktanyára a
házias ízek kedvelői járnak, javarészt diákok, bár egyre több
tanár dönt úgy, hogy leszalad az
alagsorba egy ebédért.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

RANDI-rovat
Oktatási
Minisztérium
saját óraterve, óraszáma vagy
akár tantestületének függvényében nagyobb önállóságot
kapjon. Tehát tól-ig határoztuk meg, adott műveltségterületnek mekkora arányban
kell szerepelnie a tantervben.
Ugyancsak a javaslatok alapján kiemeltük az idegen
nyelv, az információs és kommunikációs technológiák, az
anyanyelv és irodalom területeket, kiemelt fejlesztési feladattá vált a környezeti nevelés (már ötödik-hatodik osztálytól) és a m u n k a világa témakör is." A NAT célja tehát a
pályaorientáció, a m u n k á b a
álláshoz szükséges fejlesztések kivitelezése - a te jövőd
érdekében. Eddig a magolás
volt a lényeg, most az, hogy
önállóságra neveljenek. „Sokkal kevesebb ismerettel-tananyaggal dolgoztunk, mivel a
képességfejlesztésre szeretnénk áthelyezni a hangsúlyt.
A tudás
használhatósága,
gyakorlatban alkalmazhatósága a fontos, ezért lesz életvezetés, egyéni önfejlesztés is
a NAT-ban a korszerű alapműveltség mellett."
KISSZÓTÁR
NAT - Nemzeti alaptanterv
MŰVELTSÉGTERÜLET - „tantárgy"
KERETTANTERV - amit az iskolád
készít el, a NAT alapelveihez és
a helyi viszonyokhoz igazodva

Randizok figyelmébe! Továbbra
is váijuk leveleiteket, ugyanúgy
hirdethettek, mint eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott
borítékra. Neveteket, címeteket nem közöljük, az üzenetek
tartalmáért felelősséget nem
vállalunk. A borítékra írjátok
rá: Randi-rovat!
FIÚ KERES LÁNYT

26 éves, 170 cm magas, fekete
hajú, barna szemű, káros
szenvedélyektől
mentes,
őszinte, sportos, jú h u m o r ú ,
de romantikus, sokoldalú,
dolgozó srác keres egy korban
és magasságban hozzá illő,
arányos testalkatú, komoly
gondolkodású lányt Vásárhelyről és környékéről, tartós
kapcsolat céljából. Ha magadra ismersz, vagy felkeltettem
az érdeklődésedet, írj SMS-t a
70/289-5971-es számra.
ROSSZ EGYEDÜL

28 éves, 175 cm magas, átlagos
testalkatú, barna hajú és szem ű fiú vagyok. Munka mellett
tanulok is, ezért szeretnék
megismerkedni egy vásárhelyi
lánnyal, aki 23-28 év közötti,
nálam alacsonyabb, n e m m o lett és n e m dohányzik. Ha neked is hiányzik egy őszinte,
tartós, romantikus kapcsolat
az életedből, írj „Rossz egyedül" jeligére, vagy küldj SMS-t
a 30/517-3727-es számra.
GYÖNGY

26 éves, rövid, barna hajú, nyugodt, kiegyensúlyozott természetű szegedi lány keresi társát,
írd meg korod, magasságod,

foglalkozásod, esetleg telefonszámod „Gyöngy" jeligére.
HÖLGY KERES FÉRFIT

Kedves kerékpáros, összejöh e t n é n k Makón. Ha magadra
ismersz, hívj ezen a számon,
vagy
küldj
SMS-t:
30/644-7990.
JUNIOR

Most egy szegedi srác bemutatkozását olvassátok. 20 éves,
172 cm magas, kb. 68 kg, barna szemű és b a r n a hajú, átlagos testalkatú srác vagyok,
aki társat keres magának. Lehet, hogy n e m vagyok álompasi, de csúnyának sem lehet
m o n d a n i engem, és ez a külső
érzéki, romantikus, kedves,
aranyos, h u m o r o s srácot takar, aki az igazi szerelmet keresi egy olyan, 16-20 év közötti, lehetőleg n e m molett,
kedves, aranyos, romantikát
szerető lányban, aki újra mosolyt t u d n a csalni az arcomra,
és aki szintén az igazi szerelmet keresi, és egy olyan pasira vágyik, amilyen én vagyok. Ha úgy érzed, te vagy az
a lány, akkor ne várj tovább,
írd le SMS-ben nekem a neved, a korod, a magasságod, a
hajad és a szemed színét:
70/269-9901. „Junior"
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Üzlethelyiség

„Ablak-ajtó 0301*4482"
jeligére a Sajtóházba.
TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok »dúlnak
Szegeden, október 13-án.
Arany J u. 7 11713.
Tel.: 06-30-576-74-30
Tiszaszigeti

SERTÉSGONDOZÓKAT
keresünk nappali
és éjszakai műszakra,
valamint

Albérletet kínál
• KÜLÖN bejáratú albérleti
szoba értelmiségi fiatalember, vagy diák részére kiadó Tel.: 62-465-532, 0670/277-2809. (30296031)
• MAGÁNYOS hölgynek albérleti padlásszoba kiadó
10 000 FI + rezsi. Érdek
lödni: 62/464-549 Szeged
(30294996)

M SZEGEDEN, Belvároshoz
közel, Rigö utcában 3 szobás, új, üres lakás hosszú
távra kiadó
06-30/33074 6 5 . (30194334)

Állást keres
• 30 éves hölgy k ö z g a z dasági végzettséggel (10
éves bérszámfejtő ös munkaügyi gyakorlattal) állást
keres Szeged. 06-70/53669-90 (30295065)
Állást kínál
Biztonságtechnikai cég
gyakorlattal rendelkező
rendszertelepitöket
keres
B kategóriás jogosítvánnyal
06-62/322-471.

1 fő TRÁGYATÉRKEZELŐT.
FIZETÉS MEGEGYEZÉS SZERTTT.
Fxdekkxkrt: 2 5 3 - 8 0 3 as

|

telefonszámon, a

g

telepvezetőnél.

*

• 1«. életévüket betöltött
diákok jelentkezését várjuk
Szegedről
és
Csongrád
megye minden más településéről. önálló időbeosztással végezhető telefonkönyvkézbesítési munkára
Érdeklődni: 62-543-510, 543511 és 70/315-5362, 201
483-5251;
csongradeiurgediak hu. (25191363)
• 300 500.000 Ft kereseti
lehetőség havonta Budapesti széktielyü. piacvezető,
pályázatíró cégünk számlaképes. saját gépkocsival
rendelkező üzletkötőket keres
többéves
üzletkötői
gyakorlattal, a megye területéről! Érdeklődni munkaidőén
06-1-413-64-79-es
telefonszámon
Budapest
(30194243)

H AUSZTRIAI, olaszországi
munkára lehel jelentkezni
Nyelvtudás nélkül is! 06-301
471-9986 Győr. (30194332)

Gratulálunk

N A KISS Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola helyettesilésre. heti 10 órában biológia szakos, egyetemi végzettségű tanárt keres. A jelentkezést a szakmai önéletrajz leadásával október
15-ig, az iskola titkárságára
kérjük (Szeged) (30296038)
• A KISS Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola könnyű fizikai munkára 1 fő férfi hivatalsegédei vesz lel, festeni tudás előny Jelentkezni
az iskola gazdasági vezetőjénél. az 548-933-as telefonon (30295063)

L1PPA1 A N T A L
és DÉKÁNY ILONA
)0. házassági évfordulója

(»193294)

M EURÓPA m á r k a v e z e t ő
művész-, modell- és rendezvényügynöksége
keres
művészeket minden ágazatból, modelleket, gyermekmodelleket (amatőröket is),
statisztákat, stb
62/4079 9 4 . (30295024)

M GYAKORLOTT virágkötőt
keresek. Tel : 20/9-358938.

• A MEDIKÉMIA Rt felvételt
hirdet
TMK-lakatos
munkakör betöltésére Fejvételnél
követelmény
az
érettségi és a szakmai végzettség A gépésztechnikus
végzettség, a pneumatikában vak5 jártasság előnyt
jelent a (elvételnél. Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok fénymásolatával és a fizetési
igény megjelölésével a kővelkezö címre kérjük küldeni
2003. október 13-ig: MEDIKÉMIA Rt., 6701 Szeged.

(30296023)

P l . : 5 0 6 . (30194505)

(30295049)

M AUSZTRIAI munkára felszolgálók. mosogatók, takarítók. konyhalányok jelentkezéséi várjuk. 06-30/264-757 6 (30295035)

M AUTÓSZERELÖT, a u t ó villamossági szerelöt autószervizbe felveszünk Igényes, együttműködő, fejlődőképes kollégákat keresünk. Leveleket Sajtóházba:
•Megbízható
030194413"
jeligére. (30194413)
M A Z O K F T Kft. (6750 Algyő, MOL Rt Ipartelep. PL 21.)
keres asztalos szakmunkást,
segédmunkást, valamint gépkezelőt lapszabász és élzáró
gépekre Érd.: 62/517-400.

(25088915)
M BETANÍTOTT m u n k á r a
Budapest környékén található. elektronikai gyárba
azonnali kezdéssel dolgozókat felveszünk. Szállás,
hazautazás megoldott Műszerész tapasztalat előnyt
jeleni!
06-70/279-33-00
vagy munkaidőben 52/5320 2 0 (30194156)

M BUDAPESTI m u n k á r a
(hosszú távű) épitöipari alvállalkozókat keresünk. 0630/382-48-40 (30193351)
M B Ú T O R G Y Á R T Ó Cég
asztalosokat és betanított
munkásokai keres 20/3929-205 (Szeged). (»193824)

SzatyMazra,

M DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszborilék ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca. Egry J. u. 18.

B FORGALMAS, belvárosi
szépségszalon fodrászt keres alkalmazotti munkaviszonyba.
30/370-2248,
Szeged. (»194722)

M GÉPJÁRMÜTECHNIKUS1
felveszünk autóalkatrész üzletbe Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
október 11-én, szombaton
10-kor a Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged).
(30294888)

M HAMBURGEREZÖBE k e resek liatal eladólányokat,
300 Ft/óra, 06-70/274-0249, 62-327-297. (Szeged)
M IPARVÁLLALAT pályázatot hirdet gyakorlattal rendelkező bérszámfejlő és tbügyinléző munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:
közgazdasági szakközépiskolai érettségi, Ib-ügyintézői
tanfolyam, szja-törvény alkalmazásának ismerete. 2
éves
szakmai
gyakorlat,
Word, Excel programok felhasználói szintű ismerete.
Pályázatát bérigény-megjelöléssel,
bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül
"üzemi kifizetőhely" jeligére
várjuk az alábbi postafiók
címre: 6701 Szeged, PL:
5 0 6 . (»194242)

M JOGI, ingatlan- és értékbecslői ismeretek oktatására
felsőfokú végzettségű óraadó tanárt keresünk. Pályázatokat: Krúdy Oktatóközpont 1075 Budapest, Asbóth u. 19 címre. (302950»)
M JÁTÉKÜZLETBE azonnali
kezdéssel üzletvezetőt, helyettest. eladókat felveszünk.
Önéletrajzokat sjuditügullFvertoys hu
e-mail
címre
vagy a 06-1/414 4080 faxszámra várjuk Sarkady Judit
részére Az eladók a helyszínen (Bambi Játéküzlet
Szeged Plaza Kossuth L.
sgt. 119.), vagy a 62-556390-en
érdeklődhetnek.
(30294926)

M NEHÉZGÉPKEZELÖT LO.
Poclain, PUM 500-ra és B
kategóriás
jogosítvánnyal
felveszünk
Lakás
megoldható. 62/555-680, 8-16
óráig. Szeged. (30295120)
M SZÖREG, Aradi kisvendéglő szakképzett pultost
keres,
06-30/9-685-117.
(»194522)

boldogságot és jó
az egész család

Ezúton mondok köszönetet
petöfitelepi ügyfeleimnek, az iskolának,
az önkormányzat és Posta vezetőinek,
munkatársaimnak
nyugdíjba
vonulásom alkalmából rendezett
ünnepségért, ajándékokért!
Józsi (a volt postás)

Boldog
születésnapot
\J

Tanács
Imrénkének,
a legkedvesebb
dédinek
80. születésnapjára
millió
csókot küldenek
dédunokái:
Donát és Odett,
unokája:
Barbara és unokaueje:
Zoltán

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

Állást kínál

- karrier-tanácsadókat
- pszichológusokat keres.

H ÉPÍTŐIPARBA betanítóit
segédmunkást,
betanított
lakatost, betanított bádogost
(elveszünk Téli munka is
biztosítva. Tel.: 06-30/3352818

- egyetemi végzetség

M ÉRETTSÉGIZETT eladót
keresünk fotocikk-óra szaküzletbe Szegeden Kereskedelmi végzettség, angol
nyelvtudás előny. 62/452296, 20/9266-779. (30295178)
H ÜGYVÉDI iroda ügyvédjelöltei keres. Gépjármüvei
rendelkezők előnyben. A
pályázatokat
"Ügyvédjétől!
030194256" jeligére kérjük a
Sajtóházba. (»194256)
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autók, Munkagépek

§

- szakszerviz - alkatrészek

Orcsik Műhely Kft.
Szeged, Ösz u 51. Tel.: 62/543-777.

- megbízási szerződés alapján

Fényképes szakmai önéletrajzokai a g a r s i . k a t a l i n O e j a m . h u vagy a J A M ,

Szeged. Oroszlán u 2. címre várjuk Beküldési haliódő: 2803. október 22.
^ t a ^ h

Munkatársat keresünk vízmü-uzemeltetés területére:

b p

1 fő vízépítő mérnököt

¡ 5 — ^ 6

vizgépészeh munkákhoz:

AQUAPILUS
ELVÁRÁSAINK

§

KFT 1 fő gépészmérnököt §
AMIT AJÁNLUNK:

- versenyképes jövedelem
- felsőfokú végzettség
- családias légkör, kellemes
- számítógép-felhasználói ismeretek
munkakörülmények
(Word. Excel)
- kreativitás, dinamizmus
- biztos, stabil munkahely
- perspektíva
- új technológiák iránti érdeklődés
- szakmai fejlődés
- gk -vezetői jogosítvány
ELŐNYT JELENT
- idegennyelv-ismeret
- ISO vagy más minőségbiztosítási
rendszer ismerete
Önéletrajzát várjuk 10 napon belül címünkre:
aquaptus@aquaplus.hu - 6 7 6 2 S á n d o r f a l v a , S ö v é n y h á z i út 1.
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H CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (»193678)

Egyéb

SZEGED BAKAY NÁNDOR U 29

M TÓTH Autósiskola S z e ged. Petőfi sgt. 10. 62-450-

CSŐ és VAS

974

- új beépités - karbantartás - javitás

Orcsik Műhely Kft.
Szeged. Ösz u. 51 Tel: 62/543-777

M CITROEN Berlingo 1.9D
piros, kétszemélyes tgk egy
tolóajtóval, sötétített hátsó
ablakokkal,
vonóhoroggal,
központi zárral,
rádióval,
44.000 km-rel, 22 hónapos,
szervizkönyvvel, első tulajdonostól, reális áron, családi okok miatt, áfás számlára
eladó
Érd.: 06-20/9563M DACIÁT, dízel A R O - t
vennék
06-20/920-6210,
Szeged. (252930»)
M EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged. Rákóczi
tér, 62-541-410. (»193640)
M FIAT P a n d a , 1 9 9 0 - e s
(műszaki: 2005
júniusig)
eladó 300.000 Ft-ért. 62/
473-241, Szeged. (30294902)
M GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivonás,
súlyadó,
biztosítás.
Csongrádi sgt 64/b, 30-9854-697. (Szeged) (»193331)

M ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged. (»193657)
M ANTIK bútorokat, r é g i ségekel. tollnemüt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek Károlyi István 06-62 216-324. 30383-7116. (»193311)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62-489-603.
(25292646)
A z

MÉRETRE VÁGVA

IS !

062/541-770
8

Építési telek

M MAKÓ, Luther ulca 52.
szám alatti lelek tervrajzzal
eladó 62/261-051 (30294928)
9

Építőanyag

iNOX

ÜZLETHÁZ

soz SDAMEN1fü
ES

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, GÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KORACÉLOK, FIÏÏ1NGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTllÓOÁIC, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N.U.29.
Tel.:62/541-772
TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
§
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep

M BONTOTT pala. valamint
barakelemek (oldal, menyezel, panelek) eladók. 300 Ft/
db 06-20/9134-602 Algyő.

ged

(»193856)

M HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (30193314)
HTOLLFELVÁSÁRLÁS a
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.
(»194249)

1 4

Haszonállat

M BIKABORJU m a g y a r tarka, 2 hónapos eladó 62/
252-507, 06-30/582-03-38,
Sándorfalva (30294931)
M SZARVASMARHA vörös
és tekete növendék bikaborjú eladó. 62-419-811.
(Szeged) (30295133)

K B D S B H
M AVIA A31 tehergépkocsi
friss műszakival, Korando
Family terepjáró (7 személyes) eladó vagy jószágra
cserélhető
30/581-59-37.

M FOGADJA örökbe Foltost
a Tappancstól, aki 3 éves,
fehér, barna foltos kan kutya. Jó házőrző, de ugyanakkor a gazdival kedves,
barátságos,
ragaszkodó.
Érd.:
06-70/380-22-86.
(30295028)

M GAZDIT keres a 2 éves
Zsömi a Tappancstól, aki
barátságos, kedves, német
juhász keverék kan kutyus.
Szerelő családra vágyik.
Érd.:
06-70/380-22-86.
(30295029)

H GOMBÓC vagyok, egy 1
év körüli, kis termetű, szürke
bundás,
tündéri
frizurás
szépség. Szeretetre éhesen
várom a gazdimat a Tappancsnál Érd.: 06-70/38022-86 (302960»)

vállal

tartalmáért
felelősséget!

M KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárai.
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged. Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. ( » 1 9 4 1 » )
20

Magánház

M BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával
06-1/238-047 4 . (»193459)

M BELVÁROSBAN 2 szobás
házrész eladó vagy cserélhető. Érd.: 06-30/469-7337.
(»194774)
M CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házal vagy lakást
keresek 06-30-40-68-012,
Deli. (X193967)
M CSONGRÁD, Géza u. 2.
számú, kertes, kétszobás
ház komfort nélkül eladó.
Érd.:
62/258-636
vagy
Csongrád, Csáki György u.
7. Irányár: 2,2 M. (25292341)
M KÉTLAKÁSOS társasház
mindkél fele, egyben vagy
külön is eladó kétszer 60
nm. kétszer 17,8 millióért.
Ráadás egy udvari lakás.
Kétszer 60 nm + 50 nm.
Pince, padlás, udvar, szerszámoskamra; garázsbejáró nincs. Szeged. Lengyel
u. Tel.: 06-30-92-82-570.
(30295082)

M NEMZETI park k ö z e l é ben, Csikóspusztán, nagy
portán családi ház eladó.
650.000 Ft. 30/453-5450
(»194650)
M RÓNA utcai, 1,5 szobás
magánházrész
7.200.000
Ft-ért eladó. 06-30/4136851, Szeged. (30295009)
H SZEGED PETÖFITELEPI,
háromszobás
magánház
felsővárosi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel,
vagy eladó 12.000.000-ért,
06-30/313-0517. (30296079)
H SZEGEDEN és 50 km-es
körzetében családi házat
vagy lakást keresek Pecze
06-30-406-80-12. (25292448)
M SZEGEDEN b e f e j e z é s
előtt álló magánház eladó.
06-70/2780-095. (»193319)

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

HIRDETESFElVETEi

BAKSON:
TaBézó, F i a. M 3 .
Háztartási gép
M HÁZTARTASI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok,
gázkészülékek,
híradástechnika: "Hélia" Műszaki
Bizományi, Szeged, Rókusi
krt. 9. (62/481-646, 20/4607132). (»193423)
17

Kertészkedés

DRÓTHÁLÓT
tüskésdrótot, dróthuzaít
cslrkehátót, rabkhálót
szita-, rostaszöveteket
a készítőtől vásároljon

(30295026)

3 2 2 . (»190641)

ESCEBS532K

legolcsóbban
M BEFOGADÓ gazdit keres
a Tappancs közvetítésével
egy
zsemleszínű,
fehér
"zoknis", 3 - 4 éves, szuka
palotapincsi kutyus. Szobakutya, idősek vagy gyerekek
mellé ajánljuk Tenyésztési
célra nem adjuk a kutyust.
Érd.:
06-70/241-64-60.

Könyv

M FORD Transil, 10 éves
haszongépjármű kedvezményes áron eladó. 62/443594, 7-15-ig. (»194014)

Garázs
M SZEGEDI székhelyű cég
keres belvárosi vagy belváros környéki garázst bérlet,
illetve
vásárlás
céljából
Sürgős Érdeklődni: 62/424214 (30295016)

19

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 62-315-

(»194018)

M BONTÁSBÓL eladó nagy
tégla, piros cserép, faanyag, deszka, tűzifa.
30/473-5419. (302949»)
M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (Xi938i9)

Hagyaték

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körül Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979 Sze-

(30295153)

apróhirdetések

a kiadó nem

(30294980)

13

62/267-001
06-20-414-61-71

kitűnő prezentációs és kommunikációs képesség

Javadalmazás:

(»1941»)

(»194225)

Webasto

„

- mobilitás, tapasztalat

Egészségügy

M HAJHULLAS komplex
kezelése gyógykőzpontban!
62-431—422.
(Szeged).

(30295248)

M ZSIGULI friss műszakival,
kitűnő állapotban, garázsban lartottan eladó 62/472767. Szeged (30294971)

Á
tTi", N^TTH

A sikeres pályázókai intenzív tréning keretében készítjük fel.

Elvárásaink.

M TAPASZTALT, eredményorientált. jó vezető személyiségű üzletvezetőt keres
országos ruházati cég szegedi üzletébe
Fényképes
önéletrajzát küldje a: 1519
Budapest, Pl. 270-es címre,
vagy a 06-1-372-47-15-ös
faxszámra. (»193806)

M X RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (»194119)

A Junior Achkvement Magyarország Alapítvány
középiskolai karriertréning programjának
megvalósításához, határozott időtartamra

6

M SZEGED P l a z á b a e g y szerű, betanított élelmiszerkészítő, eladó munkára női
alkalmazottat keresünk. 0 6 30-2770-175. (30294881)

6 7 3 (30295058)

M KÜLFÖLDRE k e r e s ü n k
munkaerőt! Érdeklődni telefonon:
06-20-232-16-31,
06-30-556-93—49. (X193811)

alkalMábol nagyon sok
egészséget kíván:

H MULTINACIONÁLIS
részvénytársaság, direkteladásban és csapatépítésben
jártas értékesítési vezetőkel
keres kecskeméti és szegedi munkahelyekre 300.000
Ft jövedelemlehelőség mellett. Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten
belül, az Ahico Alig Lile
6721 Szeged, Pusztaszeri u.
27. címre várjuk, SMJ10
jeligére. (Xi9406i)

Gépjármuvezeto-képzés

1 2

M ATI Császárné Bt. m o ped. motor, személy, teher,
nehézpótkocsi, Eu-konform
árufuvarozó vállalkozó, Eukonform buszos vállalkozó,
nehézgép-,
könnyügép-,
targonca^, ADR, TIR, belföldi buszvezető, belföldi
árufuvarozó,
taxivezetö,
taxivállalkozó és undortkeltö
tanfolyamokat indíl TANDÍJ
30%-ára, max. 60 E Ft. a
vonatkozó jogszabályok é r telmében
ADÓKEDVEZ
MÉNT i g é n y b e vehető.
OKÉV Tsz:
06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240,
20/9431-444.

Apróhirdetése + 8 0 Ft-ért megjelenik a zinterneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

M A WORKLINE MAGYARORSZÁG b e d o l g o z ó k a t
keres otthoni, kézi. illetve
papírmunkák
elvégzésére.
Válaszborilékért ingyen tájékoztatjuk 1032 Budapest.
Kiscelli u. 76. Érdeklődni
telefonon: 06-1-240-74-24
és 30-591-08-47. (30194580)

sertéstelepünkre

is]

Apróbörze

szobafestőket

Állást kínál

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 11.

Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916
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M MAKÓI, hosszú g y ö k é r mag eladó 06-30/581-5937 (»1939»)
M OSZLOPOS tuják, g ö m b luják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron
Bolgár
Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991 Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (X194700)
M OSZTÁLYOZOTT d u g hagyma eladó. 62/263-526.
Este
(Csanádpalota)
(»193663)

M TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók. fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szöreg. Magyar u
214 62/405-812. Bármikor'
(»193961)

Közlemény

í

A DÉMÁSZ RT. Hódmezővásárhelyi
í B A v s z i / v f r üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és
a lakosságot, hogy karbantartási
munkák miatt áramszünet lesz:

2003. október 15-én, 8 órától 12 óráig

Szegedi út, volt Lenin Tsz Központ (Korona Gombaipari
Kft ), Maroslelei út Vad trk., Diófás-dülő trk., valamint

2003. október 15-én, 16-án, 17-én,
8 órától 16 óráig
Laktanya gépjárműbázis tr.-állomás
Szegedi út Juhászat trk , Kisállattenyésztő trk., Kishomok I.
dűlő trk., Kishomok III. dűlő trk., L0K trk., Homokbánya trk.
—— — •—• ,
• M 7 , I .— . " - .
* * '•
Koszonimr fogyasztom* türelmet es megértését.
A DCMÁSZ Rt Makót Üzer
e értesül risztek
Fogyasztók, hogy Makón 0.4 kV-os hálózat átépítési munkái
-3993. MMAn 19-én, U l i r i á i l 19.99 áriig az Aradi utcán 76. számtól es 89. számtót a FÉG-ig. a Tölgyfa utcán végig, a Wekerle utcában végig, a Móra Ferenc utca 104.
es 67 szám a lati. a Vásárterén a (.enzdes soron, a SHELL benzinkútnál, á BAUSTUDIUM Kft-nél. á Dózsaletel*:!' es a Szeszlözüenél
• 2903. aktákat 174a, 0.00 aratni 19.00 a r a * az Aradi utcán a 76. számtól 110 számig ós 89. számtói 115. számig terjedő szakaszán, a tölgyfa utcában végig, a Wekerle utcában 24. számtól 28 számig ás 19. számtól 21 számig terjedő szakaszán,
á Móra Ferenc utcában 104 és 64 szám alatt
• 2003. aktékar 20-áa, « 00 érátél 10.00 orvra az Aradi utcán a 76 számtól 110 számig és 89 számtól 115. számig tegedő szakaszán, a tólgyla utcában végig, a Wekerle utcában 24 számtól 28 számig és 19. számtól 21 számig terjedő szakaszán,
a Móra Ferenc utcában 104 és 64 szain alatt a volt AFI l telephelyen, a Wekerle utcai Kemping területén áramszünet lesz. Fagyasztóink s u j i i t i i á l Mszéajft!

•

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 11.
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Oktatást vállal

• MATEMATIKAOKTATÁS.
vizsgára felkészítés középiskolásoknak, egyetemistáknak, 06-30/341-9632. (Szeged). (30194110)
• MODELLKURZUSSAL
egybekötött
TÁNCOKTA
TÁST indít a Mangó Stúdió
október 12-i kezdéssel, 6 26 éves korig. Érdeklődni:
20/321-82-42, 20/483-6653. (Szeged). (30193753)
• OLASZ , spanyolnyelvoktatást vállalok kezdőtől a
haladóig. Nyelvvizsgára, felvételire
felkészítés
nagy
gyakorlattal. Érd.: 70/3102010. Szeged. (30194745)
24

Panellakás

• SZEGED, Siha közi. vízórás, hevederzáras, erkélyes,
kihelyezett elöteres, 2+2-es
lakás 5 szintes épületben a
II. szinten, 13 nm-es garázs
zsal + garázslehetőséggel,
sürgősen eladó. 70/331-2415, 70/330-56-96. (30294872)
• SZEGED ÚJRÓKUSI, 55
nm-es, 2 szobás, II. emeleti,
erkélyes,
járólapos,
parkettás, szép lakás négyszintes, cseréptetős házban
8.3 M Ft-ért eladó novemberi beköltözési lehetőséggel.
Érd.:
20-468-1086.
(30193721)
Pénz, értékpapír

» VALUTAVÁLTÁS »
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádik, Kárász u. 8. 06-20/321 -4489

26

• RÉGISÉGKERESKEDÉS.
ÉRTÉKBECSLÉS, HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLAS. Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (30194261)
27

Szakképzés

• 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.
(30194240)
• KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket. porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116.
(30193287)

Számítástechnika

Profeiinonális szinten, igény szerinti használt,

II

új alkotrészekkel HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGTEL

06-10/510-6439.

SZÁMÍTÓGÉPK E Z E L Ő (-HASZNÁLÓ)
tanfolyam indul Szegeden
2003. október 10-én.
|
jelentkezés:

g

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(30194516)

Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 9 5 , 3 0 / 2 6 9 - 7 6 - 9 2 . "
OKÉV: 06-0017-02

EalSBESH

Munkanélküliek,
gyeseit lévők,
rokkantnyugdíjasok
számára
képzési támogatás
igényelhető.
Szja.kedvezmény
igénybe vehető.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30193539)

e-mail: ikokszegeddeinvilel.hu

IPARI ES
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKk REDÍTÁLT INTÉZMÉNY
S / F GEU, TISZAI.. KRT. 83.

11

tanfolyam indul érettségizettek számára

2003. november elején.
Felvilágosítás,

ELEMEK RAKTÁRRÓL

jelentkezés:

Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 9 5 , 3 0 / 2 6 9 - 7 6 - 9 2 .

OKÉV: 06-0017-02
Munkanélküliek,
gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok
számára
képzési támogatás
igényelhető.
Szja-kedvezmény
igénybe vehető.

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.;62/541-760

e-mail: ikokszeged@invitel.hu

IPARI ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
SZEGED.TISZA L. KRT. 8.1.

II

WOMA KFT.

t a n f o l y a m indul

2003. október 15-én.
Felvilágosítás,

g

jelentkezés

-

Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 9 5 , 3 0 / 2 6 9 - 7 6 - 9 2 . °
OKÉV: 06-0017-02

Munkanélküliek,

gyesen

rokkantnyugdíjasok
képzési támogatás
Szja-kedvezmény

lévők,

számára

-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
3
szállítása
SZEGED:
62/499-994,
20/9810-130

igényelhető.
igénybe

vehető.

e-mail: ikokszeged@invitel.hu

®
MI0K@
ű7-0619.02
9»!

• ABLAK, ajtó szigetelése,
redőny, reluxa készítése,
javítása garanciával. 06-70/
2507-700. (30295210)

2 0 0 3 . október 1 3 - á n

viragkoto
tanfolyamot indítunk.

|

Első szakképesítés

|

megszerzése esetén

tandíjmentes!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/D.
Telefon: 426-587, 425-596
E-raall: iido@miokszeged.lia
Akkreditációs szám: 0021

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630-9457-577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (25292668)

vizsgára felkészítő

tanfolyam indul akt. 15-től.
RÉSZLETFZ
I ETÉS is OÁ
I RKEOVEZMÉNT.

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizúgyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (30194298)

Érd 1 0 / 4 9 4 1 - 6 4 4 .

TOVÁIIKÉPZÖ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- Idegenvezető
- Ekszerbecsüs
- Drogériái
kereskedő
- Protokollügyintéző
- Külkereskedelmi
ügyintéző
- Külkereskedelmi
üzletkötő
- PR-munkatárs

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (25292075)
• HÚSFÜSTÖLÉST vállalok,
50 Ft/kg. Zsombó, Szegedi
út 103. (Benzinkút mellett)
62/255-627, 06-20/381-2600. (30295007)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24. Tel./fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)
• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged. (25292085)

• AKCIÓ! Szeptember 1-től
1500 Ft-os rezsióradíjért javítjuk
személygépkocsiját.
Autószerelés,
villamossági
javítás, vizsgáztatás most
akciós áron! Kis Jakab Zoltán Szeged, Szivárvány u.
5. Tel.: 62/311-446. (25090385)
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)

• SZOBAFESTŐ , mázoló-,
tapétázómunkát vállalok, vidékre is. Előrendelést felveszek. isocsis Gáspár, 62289-642,
30-9-63-29-58.
(30194474)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! SZILÁNK"! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.
(24989347)

30

ADÓKEDVEZMÉNY,
RÉSZLETFIZETÉS!
S z e g e d , Deák F. u. 22.
hitemet:

WWW.tanulok.hll

Tel.: 62/425-805,
9 - 1 6 óráig.
Akkreditációs lajstromszám:

0010.
O K É V nyilvántartási s z á m :
07-0065-02.

• A KISOSZ november
elején az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető, gyorsétkeztetési
eladó és vendéglátó-üzletvezetó.
Munkanélküliek,
gyesen lévők támogatást
igényelhetnek a munkaügyi
kirendeltségen. 30% adókedvezmény! Részletfizetés!
Jelentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/b. (62/485-610)
OKÉV:
06-0013-02.
(30193384)

• FENG I

Szegeden

11-12.

30-201-141
3 2 Társközvetítés

• SZEGED, Budapesti k r t i, 55 nm-es. II. emeleti,
téglaépítésű, gázfűtéses lakás sürgősen eladó, 06-20/
423-6660. (30294947)
• KÁLVÁRIA sugárúti,
fszt.-i, 32 nm-es, téglablokkos, konvektoros, frissen felújított lakás 6,7 M Ftért eladó. Szeged: 06-20/
233-27-38. (30194103)
• SZEGEDEN, Égő Arany
házban másfél szobás lakás
beköltözhetően eladó, 0630/349-0422. (30295008)
SZEGEDEN:
62/484-225.

Hirdetéseit
már

70

Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.
álláslehetőség.

Tel.: • • - 1 0 / 1 5 0 - 5 9 0 1 ,
06-30/97 3-59-81

135-205 E Ft/m2 áron!
Fizetés: 202 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu
• ÖSZ u 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok,
parkolók
eladók.
Érdeklődni telefonon tórténó
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u 7.
1/1 16. (30193674)
34

Termény, takarmány

• SÜTŐTÖK minőségi, b á lás hereszéna eladó. Makó.
62/216-053. (30295077)
35

Üdülő, hétvégi ház

Tüzelőanyag

• KEMÉNY tűzifa rendelhető szállítással. 72/370-608,
06-30/517-6674.
Pécs.
(30194143)

Tel./fax: 6 2 / 4 7 4 - 5 5 7 .

AKADÉMIÁN

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

36

S z e g e d , Tisza L. k r t . 8 3 .

a B O L S MIXER

VÁROSRÉSZEN,

M é r e y u . 6 / B , IV. 4 0 4 .

M a g y a r Hirdető Iroda

indul

FRANCIAHÖGY

• KISKUNDOROZSMAI, 2
üdülő eladó vagy elcserélhető összkomfortos, szegedi, magántulajdonú lakásra.
62/440-949. (30294949)

Tel./fax: 6 2 / 4 2 2 - 2 6 9 .

MIXERTAMFOLYAM

A

Volvo

- volt r u h a g y á r t e r ü l e t é n n a g y k e r e s k e d e l m i raktár
v a g y ü z e m i c s a r n o k céljára
5 3 0 m ! alapterületű,
10 m belmagasságú
INGATLAN,
valamint

SZEGEDEN,

T é g l a é p í t é s ü lakás

• SZEGED B e l v á r o s á b a n
110 nm-es, polgári lakás
tulajdonjoga eladó. 06-70/
338-51-17. (30193309)

Tel./fax: 6 2 / 4 8 6 - 2 8 3 ,
Szeged,

MkttífcSmgMoKIL

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42. (30193903)

420 m1 alapterületű
ÜZLET KIADÓ, ELADÓ.
Tehergépjármű behajtása
biztosított.
g
Érdeklődni:
§
70-248-50-35.
• A KOSSUTH Holding
Válságkezelő és Felszámoló
Rt., mint a Heavytex Újszeged! Szövő Rt. f a. (6726
Szeged, Alsókikötő sor 11.)
felszámolója a Heavytex Rt.
f.a. tulajdonában lévő. újszegedi ipartelepet kínálja
nyilvános
pályázat
útján
megvásárlásra. Az ipartelepet a Szegedi Körzeti Földhivatal állal
1936/2. és
1936/4
helyrajzi számok
alatt nyilvántartott, Szeged I.
kerületében található ingatlanok alkotják. A pályázati
felhívás, amely részletesen
tartalmazza a pályázat feltételeit, a Cégközlöny 2003.
szeptember 25—i számában
jelent meg. Az értékesítésre
meghirdetett ipartelep irányára 800.000.000 Ft A pályázat benyújtásának
helye:
Kossuth Holding Rt. (Békéscsaba, Árpád sor 2/1.). A
pályázat benyújtásának határideje: 2003. október 13án, 10 óra. Érdeklődni lehet:
Kossuth Holding Rt. (Békéscsaba. tel.: 66/442-811).
(30194452)
Az ingatlan +5 a fármö «jvatokban
javasoljuk az IRÁNYÁR
faltöritetését.
• APATFALVAN üzlet kiadó
vagy eladó. 06-30/581-5937. (30193954)
• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455,
06-20/582-6355,
Szeged.
(30194538)
• SZOLÁRIUM, masszázs
bérleti joga teljes berendezéssel, Szeged belvárosában, frekventált helyen eladó. 30/3656-128. (30294955)

márkaszerviz

postahivatalban
is feladhatja!

s

•6/79/389-97-47
www.mlxersuli.hu

A L A P Í T V Á N Y O K , KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK FIGYELMÉBE!

• Haszonjárművek teljeskörű javítása,
műszaki vizsgáztatása
• Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata
• Alkatrész értékesítés

Most tegyék közzé felhívásukat a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására.
O K T Ó B E R

uutv

MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA
g
IGÉNYELHETŐ!
S
8
Kedvező ár, részletfizetés!
Államilag elismert képzések,
30%-os adókedvezmény
igénybe vehetó!
Szeged, Berlini krt. 16-18.
Telefonszám: (62) 421-260
Ny. sz.: 07-0028-02

P r o k o T r a v e l S z e g e d , K í g y ó u. 3 .

Tanfolyam

A legjobbaknak

Kossuth Lajos s g t . - o n

Szofisztikánál!

október 21-én induló
OKJ-s tanfolyamunk:

33

Üzlethelyiség

oktatásszervezés

Tanuljon a

HIRDETÉSFELVÉTEL

Talált

• ÚJSZEGED, Héjjá utcai
buszmegállóban
sötétkék.
Nokia típusú mobiltelefont
találtam. Jogos tulajdonosa
hívjon a 06-30/26-99-564es telefonon. (30295266)

31

37

J^PUfrt SZOFISZTIKA

6 B ™ A

tb-ügyintéző

• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS. Hétvégén is! 30-4810411. (Szeged). (30194457)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318, 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (25292613)

11

E C D L és E C D L S t a r t

• REDŐNY reluxa harmonikaajtó,
szalagfúggóny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakfordítás. 62 457 562, 30 94 36
411, TÖRÖK TIBOR, Szeged. (30194701)

KERESKEDŐ- f
BOLTVEZETŐ 1

(+ PÉNZTÁRGÉPKEZELŐ)

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30193662)

28

javítása 0 - 1 4 éráig.

IPARI KS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
SZEGED. TISZAI.. KRT. 83.

ABC-ELADÓ

Régiségek

• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul Szegeden. Vizsgáztatás, valamint részletfizetési
lehetőség. Tel.:
62-544179, 06-30-358-6664 Kovácsné. (Ny. sz.: 07-0493NOI NNOOCIÓGT

Számítógép helyszíni

Felvilágosítás.

• BUDAPESTI krt.-i, 2 + 2 es, II. emeleti, exkluzív lakás
9 600.000 Ft-ért eladó. 0630/279-76-60
(Szeged).
(30194599)

25

• REGISEGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b„ 10-17
Óráig. (23976954)

H I R D E T É S «

I Ó - Á N MEGJELENŐ MELLÉKLETÜNKBEN

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK.'
mm
• r

Tisza V o l á n R t
Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
Teí./fax: (62) 560-198

Ismertessék meg ideiben alapítványukat és annak célját az adózókkal!
Anyagleadási határidő: október 13., 12 óra • Információ: Gyürefiné Judit 62/567-840, 20/38-30-138

V O L V O

KARACSONY1 VASAR

X8ARA

Helyükre kerülnek

A SZÉCHENYI TÉREN
2 0 0 3 . DECEMBER 1 . ÉS 2 3 . KÖZÖTT!

az apróságok

Xsara Picasso
1.6i SX
klímával most
3
J

m

ù

U 7 v

n o n
U U U
: x.híTőí

A SZEGEDI VÁROSKÉP KFT.
KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA
A DECEMBER HÓNAPBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

•¿iüí

KARACSONYI VASARRA!
Az árusítás a Széchenyi téren felállított egységstandokból
és faházakból történik, melynek ára egységesen

29 900 Ft + áfa/m2
Jelentkezés:
A CITROËN a TOTALT 1 választotta

Az ön

Az akció 2003. október 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. Átlagfogyasztás: 7,5 i/100 km, COg-kibocsátás: 178 g/km. A képen tátható autó illusztráció.

2003. október
Cím: Szeged,

15-től hétköznaponként
Deák F. u. 28-30.

9-12

Tel.:

óráig

62/471-397.

Minimálisan igényelhető terület: 4 m 2

márkakereskedője:

ZIXEM 2000 Kft.

folyamatosan.

Szeged, Dorozsmai út

Tel.: 62/549-666 • e-mail: info@zixem.hu

A részvételi
6.

CITROËN

díjat a jelentkezéskor
egy
a fenti címen kell kifizetni.

összegben,

A vásárra nem szegedi telephelyű árusok is jelentkezhetnek.
Kérjük, a regisztrációhoz hozza m a g á v a l vállalkozói igazolványának
és működési e n g e d é l y é n e k másolatát, valamint bélyegzőjét!

12

• H I R D E T É S "

Gyászközlemények

refh

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

SZE&ED

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

GYÁSZHÍR

pasztörös,
tejipari szakmunkás,
vegyszerkezelő,
targoncavezető.

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
fcrj, Édesapa, nagyapa, testvér, sógor,
GARDIAN JÓZSEF
méltósággal viselt, rövid, súlyos betegségben, 52 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása október 10-én, 11 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet magas szakmai
és mély emberi gyógyító és ápolási munkájukért a belklinika hematológiai osztálya,
valamint az intenzív osztály orvosainak és
ápolóinak.
<«019.1533
Gyászoló család és testvére

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

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

Akartam élni, betegséget legyőzni, veletek tovább maradni. Még éltél, nagyon szerettünk,
érted mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul. Csillagként ragyogsz felettünk, akkor
is vigyázva minden lépésünk ígérjük, míg
élünk, rád emlékezünk
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy drága jó szerettünk,
FARAGÓ KÁROLY
életének 84. évében elhunyt. Temetése 2003.
október LO-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

„Ami neked csend és nyugalom, az nekünk
örökös fájdalom."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama és rokon,
SÁGI JÁNOSNÉ
SZABÓ PIROSKA
rövid, súlyos betegség után, 58 éves korában
elhunyt. Temetése október 9-én, 15 órakor
lesz a Baksi temetőben.
<«029530«
Gyászoló család, Baks, Dóc

elektroműszerész
(pneumatikában, automatikában jártas)

géplakatos
(ív-, lánghegesztői vizsga előny)

villanyszerelő
Elvárások: önálló, gyors, pontos munkavégzés.
Jelentkezni: személyesen, naponta 13-14 óráig •
Czollner Sándor műszaki vezetőnél.
Szeged, Budapesti út 6. sz. alatt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesapánk,
BARANYÁS JÓZSEF
(Domaszék, Béke u. 7.) életének
80. évében elhunyt. Temetése
2003. október 9-én, 15 órakor
lesz a Domaszéki temetőben.
Előtte gyászmise 14 órakor az új
templomban.
ow2952k3
Gyászoló család

Délmagyarország

ON-LINE

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 11.

Filmajánlók
filmkritikák
filmhírek

Válasszon filmet!

Fájdalommal tudatjuk, hogy
MUCSI KÁROLY
LÁSZLÓNÉ
Q GERE KLÁRA
2003. október 2-án, 74 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2003. október
10-én, pénteken, 11 órakor lesz
a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászmise 10 órakor a kiskundorozsmai templomban.
0.W2952M
A gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj. Édesapa, nagy
apa, gyermek,
TÖRÖK JÓZSEF
(„SURDA" PAPA)
életének 51. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. október 10-én, 10 órakor
lesz a Belvárosi temető hamvszóró parcellájánál.
(«029525«
Gyászoló család

RENAULT

SCENIC

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Új Renault Scénic.

Utat mutat.
V

0

SCENIC
*****

Az új Scénic sikeresen egyesíti magában az egyterű intelligenciáját egy
bertine temperamentumával és a felsőbb kategóriájú Renault-k kényekével
A kivételes utastéri komforthoz dinamikus viseltedé és példaértékű vezetési
élmény társul Az tg Scénic 5 csillagos minősítést ért el az EuroNCAP törésteszten, így bizonyítottan kategóriájának legbiztonságosabb autója.
Ismerkedjen meg vele Ön is márkakereskedésünkben az október 11-12-1
nyitt hétvégéi* alkalmával!
I q a k KW KD Wy-. U t ^ VfcOT 4.4 IftJ; OviqCr: 4,4 M: Ca24*eo*»

1» (W (wtaoil f OogörU

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik szerettünk,
HUSZÁR LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel, fájdalmunkat enyhíteni jgyekeztek.
Gyászoló család,
......
Mórahalom
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
V Ö N E K I LAJOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek
oio294899
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
KÁLMÁN MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték.
010194*44
Gyászoló felesége
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ÁCS SÁNDOR
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Ezúton is
köszönetet mondunk háziorvosának és asszisztenseinek segítőkész munkájukért.
Gyászoló szerettei,
„
Sándorfalva

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. ÁROKSZÁLLÁSI GÉZA
halálának 2. évfordulóján.

Szerettei

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk,
könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert a szívünkben örökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága Édesanyánk, szeretett Anyósunk,
ÖZV KIS IMRÉNÉ
HEGEDŰS LÍDIA,
Hódmezővásárhely, Észak u. 152. szám alatti lakos 91 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése október 10-én, 14.30 órakor a Kincses temetőben lesz.
Gyászoló család
I1K11U4U01

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa, testvei, nagybácsi, rokon és
jó barát,
SAJTI SÁNDOR,
a porcelángyár nyugdíjasa, Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 9. (volt
kopáncsi) lakos 69 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése
2003. október 9-én, 14.30 órakor
lesz a Kincses temetőben.
«30295040
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hegy drága szerettünk,
ZALAHEGYI
MIHÁLY,
volt mérleggyári dolgozó,
Hódmezővásárhely, Visszhang u.
10. szám alatti lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése október 10-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem hal meg az, akit eltemetnek, csak az, akit elfelednek"
Köszönetünket fejezzük ki mindazon közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaknak, akik drága szerettünk,
LIPTÁK MIHÁLYNÉ
KECSKEMÉTI KLÁRA
temetésén mígjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak. Külön köszönjük a megható búcsúztatást.
Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hegy drága szerettünk,
LÁNC JÁNOS,
makói lakos 59. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 10-én, pénteken, 10 órakor lesz a Maros-parti kápolnánál. Akik búcsúzni szeretnének
Tőle, kérjük, hogy kegyeletüket
1 szál virággal róják le.
ow295252
A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, anyós, nagymama, testvér,
rokon és ismerős,
KISS IMRÉNÉ
GERA ERZSÉBET,
Makó, Arany I. utcai lakos 62
éves korában, hosszú, súlyos
szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 10-én, pénteken, 13 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló lánya és családja
Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SUHAJDA TAMÁS,
apátfalvi lakos 20 éves korában,
tragikus baleset után elhunyt.
Búcsúztatása október 10-én, pénteken, du. 3 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.
,.>n,<>4>7n
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BOJTOS GYÖRGY,
Makó, Kürt utcai lakos 43 éves
korában, türelemmel viselt, rövid,
súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 9-én, csütörtökön, 13 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család, Makó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a hozzátartozóknak, a zom
bori és földeáki megjelenteknek,
ismerősöknek, akik szerettünk,
PAPP MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának, ideggondozó orvosainak és nővéreinek. Köszönjük a
szép búcsúztatást.
Gyászoló fia és családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TAKÁCS FERENC
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek.
Q30294SS5
Gyászoló családja

SZENTES

CSONGRÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága
szerettünk,
ÖZV. FÁBIÁN-NAGY
SÁNDORNÉ
MOLNÁR JULIANNA
temetésén megjelentek, sírját a
kegyelet virágaival elhalmozták.
Külön mondunk köszönetet körzeti orvosának, a korház I. belgyógyászati kezelőorvosainak és gyermekei munkatársainak megjelenésükért.
Gyászoló család, Szentes

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
LANTOS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
(«0295063
Gyászoló családja
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PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Szellemjárta mese. Vidor-bériet.
ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZ (Rákóczi u. 1.)
du. 2 óra: Az fordolt farkasról, ki
Szent Ferencnek miatta fordola
nagy szelídségre - Hattyúdal Színház előadása.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4 óra: A szövetség. Színes
amerikai film; este 7 óra: Díszbemutató: Vagabond. Színes magyar
film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. háromnegyed 4 és fél 6 óra:
Anya. Színes svájci dokumentumfilm,
este negyed 8 óra: Apokalipszis
most - rendezői változat. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. 4 óra óra: A Magdolna nővérek Színes angol film; este negyed
7 óra: Novo. Színes francia film;
este fél 9 óra: Megáll az idő. Színes
magyar filmdráma.
GRAND CAFÉ
Du. 5 és este 7 óra: Hukkle. Színes
magyar film; este 9 óra: Donnie
Daiko. Színes amerikai film;
este 11 óra: 2001. Űrodüsszeia.
Színes araerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád: 13.15. Terminátor 3:
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 óra. Mmdenöó: 13.45,
15.45, 17.45, 20 óra. Tomb Raider
2: 13, 17.15 óra. Oviapu: 15.30,
19.30 óra. A szövetség: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. Segítség hal
lettem: 14.30, 16.30, 18.30 óra.

N A P I S Z O L G Á L T A T Ó « K U L T U R Á L I S P R O G R A M - ÉS M Ű S O R A J Á N L Ó

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Bartók Béla Művelődési Központ
Dísztermében du. 6 órakor:
Flamenco. A Szegedi Táncművészeti Alapiskola estje. Vendégek:
Ábrahám Anikó, Borsos Anikó,
Horváth Károly és d t Tóth László,
az iskola vezetői. Közreműködnek:
az iskola növendékei. Házigazda:
Borsos Nándor alapító.

Rettegés háza: 20.30 óra. Malacka
a bős: 14.15 óra. Doktor Szöszi 2:
16.15, 18.15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Tomb Raider - Az élet bölcsője.
Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
este 7 óra: Sporttolvajok Színes
francia film
SZENTES
Du. fél 6 óra: Sporttolvajok Színes
angol-francia kanadai akciófilm;
este 8 óra: Ki nevel a végén 1 Színes, ff. amerikai vígjáték.

Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi u. 1.) du. 6 órakor
Harangozó Imre Sokat gondolkodtam a régi atyákrul című kötetének
bemutatója.

KÖZÉLET

SZEGED
A szegedi dómban (Dóm tér) de.
10 órakor
A dóm búcsúja alkalmából diákok
ingyenes idegenvezetésen vehetnek
részt a templomban, az altemplomban és a toronyban. Indulás
du. 4 óráig kétóránként a dóm város felőli oldalbejáratától.

A SZOTE-ldubban (Dóm tér 13.)
du. 6 órától:
Alkonyattól pirkadatig - filmparádé szünetekkel. Válogatás Qucntin
Tarantino és Róbert Rodrigucz
filmjeiből.
GRAND CAFÉ (kávézó) este fél 7
óra:
a szabadkai Üzenet folyóirat esteje:
Vendégek: Lovas Ildikó, Hózsa Éva,
Maurits Ferenc, Szajbély Mihály,
Pató Attila.

A Bálint Sándor Művelődési Házban (Temesvári krt. 42.) de. fél 11
órakor
Csongrád Megyei Módszertani
Szociális Teiepintézményck L
Szakmai Találkozója.

A Sík Sándor Piarista Egyetemi
Szakkollégium társalgóiában
(Lechner tér 2JA.) este 7 órakor
Egyház és az Európai Unió. Beszélgetés Veres András egri segédpüspökkel, a magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával.

A Stefánia 3. sz. háznál du. 3 órakor
Szatmári Géza emléktáblájának
felavatása a jeles zeneszerző, egykori zenekonzervatóriumi tanár
halálinak 25. évfordulója alkalmából.
A SZAB Székházban (Somogyi u.
7.) du. 3 órakor
A SZAB Kardiológiai Munkabizottságának elektorválasztása; du. 3
órakor Neurológiai Kerékasztal:
2003. évi Miskolczy Dezsó tudó
mányos emlékelóadás Új utak a
neurológiában. Megnyitja: Vécsei
László, az MTA levelező tagja.; du.
fél 5 órakor A SZAB Humángenetikai Munkabizottság tudományos
ülése. Szervezi: SZAB Orvostudományi Szakbizottság és Humángenetikai Munkabizottsága.
A Bartók Béla Művelődési Központban (Vörösmarty a. 3.) du. 6
órakor
cseresznye- és meggyfajták ismertetése. Elóadó: Ónozó Ferenc szervezőtitkár

Tisztelt

A Millenniumi Klubban
(Dugonics tér 12.) este 7 órakor
A Barlangkutató Csoport diavetítéses előadása.

KONCERT

SZEGED
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) este 7 órakor
A konzervatórium koncert fúvószenekarának és rézfúvós együttesének koncertje.
Az Ifjúsági Házban (Felső Tiszapart 2.) este 7 órakor Sinatranekemtenemmutogatol címmel
a Cotton Club Singers és a Besh o
droM közös koncertje.
A Millenniumi Kávéházban (Dugonics tér 12.) este 8 órakor
A Rambling Blues Trio akusztikus
blues koncertje.

Ügyfelünk!

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. §-a rendelkezik arról,
hogy háztartási fogyasztók kedvezményes földgázellátásban részesülhetnek.
E kedvezmény valamennyi háztartási jellegű (egyedileg mért, társasházi,
valamint távhőszolgáltatás keretében történő) fogyasztóra vonatkozik.
A k e d v e z m é n y m é r t é k e egyedi

mérővel

rendelkező

ügyfeleink

részére a földgázszámla összegében érvényesítésre kerül.
Közös mérővel rendelkező társasházakat
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illetően a kedvezmény

érvényesítésének feltétele a társasház közös képviselőjének írásos bejelentése
a földgázszolgáltató felé a társasházban található lakások számáról.

Amennyiben
a helyesen kitöltött nyilatkozat
2003. október
beérkezik
ügyfélszolgálati
irodáinkba,
a
kedvezmény
már az október 1. után történt első leolvasástól
számított
elfogyasztott
mennyiségre
is elszámolásra
kerül.

31-ig

A 2003. november 1. után beérkezett nyilatkozatokat illetően kedvezményt
kizárólag e dokumentum beérkezésének időpontjától kezdődően áll
módunkban elszámolni.
Ezúton kérjük a társasházak közös képviselőit, hogy a kedvezmény
igénybevételére jogosító adatokat minél előbb juttassák el ügyfélszolgálati
irodáinkba, mivel a kedvezmény elszámolása nyilatkozat beérkezése napján
kezdődik.
A bejelentő nyilatkozat megtalálható ügyfélszolgálati irodáinkban és a
www.degaz.hu internetes oldalon.
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DELMAGYÀRORSZAG
58!

mat,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ
a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

Info: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

DUNA

5 3 5 Hajnali gondolatok 5 3 8 Agrárhíradó 530-9.00 Napkehe 9.05 Több
mint doktor Olasz tévéfiknsorazat,
21. A távolban (ism.) |16] 10.00 Új
Szeszélyes évszakok (ism.) |16| 11.00
Osetdei töredékek Francia természetfilm-sorozat, 5. Befalazva [16| 12.00
Déb harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Frissítő vizeink 13.10 Savannah Amerikai tévéfilmsorazat, 7. Információt kérek [16] 14.00 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi
magazin 14.25 Betanul nostiu Román nyelvű nemzetiségi magazin
15.00 Kormányváró 1 5 3 0 Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat, 126. A
poklok pokla 16.25 Tanúságtevők
Boldog Tetéz anya 16.45 Evangébkus ifjúsági műsor 1 6 3 5 Deák emléke Ráday Mihály és Katona Tamás
műsora, 62.17.25 Kívül-belül 1730
Navigátor Ismeretterjesztő magazin
műsor |16| 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti
híradók 18.25 Uniós pályázati kalauz 1830 Mnzi zongtrára mikrokiE
mosz Kislány masnival 1835 Kachorra az ártatlan srókevény Argentin tévéfibitsorozat, 21.
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
1 9 3 6 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kórház a pálmák alatt
Német tévéfilmsorozat, 7.
Arnyak a paradicsomban
21.35 Szórakoztató percek
22.00 Szerda este Benne: Híradó
22.30 Hungarikum
23.05 Makavejev-sorozat
Beszélgetés Dusán
Makavejev rendezővel [ 16]
W. R., az organizmus
misztériumai
Jugoszláv-NSZK film
(feliratos, fi)

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Propaganda
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
Laza© 8.50 Stahl konyhája 9.00
Tripla vagy semmi 9.25 Maria Del
Carmen Mexikói filmsorozat, 26.
10.25 Teleshop 11.25 Játszd újra az
életed! Amerikai filmsorozat, 17.
Az a régi túz [12] Mozidélután
12.25 Robin Hood, a tüzes íjász
Spanyol-olasz-francia kalandfilm
[12] 1 4 3 0 Kapcsoltam 14.55 Charlie - Majom a csalidban Német
családi kalandfilmsorozat, 39. Az
utolsó út 1 5 3 5 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 184. 16.25
Jaknpcsck Közéleti talkshow [12|
17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 165. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112)
19.35 Hárman párban Szerelmi
kalandtúra
20.00 Ali you need is love - Ha te
is akarod A határtalan
érzelmek show-ja
Moziverzum
21.00 Dupla csavar Amerikai
akciófilm |12| Közben:
kenósorsolás
23.05 Nyom nélkül Máté
Krisztina bűnügyi
oknyomozó műsora [16]
0.00 Cinematrix A mozimagazin
0.30 Jó estét, Magyarország!
1.15 Vissza a jelenbe Amerikai
filmsorozat, 17.
Az álmodozó [ 12]
2.15 Aktív A TV 2 magazinja
2 3 5 Vers éjfél után
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub
(ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria
Mexikói filmsorozat, 19. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show
ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.05 Autómánia Autósmagazin (ism.) 1 3 3 5 Játékzóna
Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játék
zóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 15.20 Az elveszett világ
Amerikai kalandfílmsorozat, 5. Á
kastély 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
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt _
21.00 Szupermozi: Űrgolyhók
Amerikai vígjáték [12]
22.55 Kincskommandó Amerikai
akciófilm-sorozat, 6.
Atomcsapda [12]
23.50 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.00 Híradó - Késő esti kiadás
0.05 Sportklub
0.15 Az elnök emberei Amerikai
filmsorozat, 2. sorozat.
Mélyponton [12|
1.10 Antenna
1.40 Fókusz

mnfn6
5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Apáról fiúra Kékülni 9.00 „Jövőnk záloga a család" 9.30 Egy magyar nábob Magyar játékfilm 11.05 Gong
11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör
12.25 Isten kezében Portré 12.55
Déli muzsika 13.15 Beavatás Czakó
Gábor televíziós esszéje 13.30
Headway a Duna TV-ben Angol
nyelv lecke kezdőknek 14.00 Navigátor Meditcrráncum 1 4 3 5 Ausztrália természeti világa - Egy szigetvilág arcképei 1535 Virtus 16.25 Az
én Európám 16.30 Régiók Székelyudvarhely 16.55 Öt perc zene
17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! Balázs Géza műsora 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.35 Mese
20.00 A törvény nevében Amerikai
western
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport,
meteorológia
22.10 Talentum Benkó Imre
22.40 klub.dunatv.hu
23.05 Jazz
0.05 Gosh rockcirkusz 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó,
sport 1.30 Gong 2.10 Kerekasztal
3.05 Verbunkok a Kárpát-medencében 3.15 Lcgato Magyar játékfilm
4.50 Mese 5.00 Híradó, sport

5 3 5 Hajnali gondolatok 5 3 8 Agrár
híradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-bclül 9.05 Úton - Európa magazin 9 3 5
Deka 10.00 Tudósldub 1035 Liszt Je
rene: VI. magyar rapszódia 11.05 Párhuzamos életrajzok Tihanyi Péter beszélgetései 12.00 Déli harangszó 12.01
Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat 61. 12.50 Főtér „Fedezzük fel
együtt Magyarországot!" Mór és vidéke 1330 Népzenei magazin 14.00
Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat 26. 14.45 Kárpáti krónika 1435
Alpok-Duna-Adria Öt ország tartományi televízióinak közös műsora 15.25
Napnyugta 18.00 Telesport 19.40 Esti mese Pufi kalandjai. Belga-francia
rajzfilmsorozat. A jégkunyhó A gesztenyepüré. \bckor az első bében. Ma
gyar rajzfilmsorozat Vbckor a táblánál,
de csak tolmáccsal akar felelni
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus Bánki
Ilonával Benne: Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.05 Ezerarcú világunk Francia
ismeretterjesztő sorozat 10.
Omán
22.00 Botrányos szerelem
Amerikai film (18|
23.30 Záróra
0.35 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat 8. Ki nyeri a golfversenyt? 1.30
Ablak-tematikus 1.55 Századunk
Bokor Péter és Hanák Gábor filmje 193. 2.25 Népzenei magazin 2.50
Alpok-Duna-Ádria Öt ország tartományi televízióínak közös műsora
3.20 Polilbur Világjáró-mozaik 3 3 0
Telesport

SZEGEDI

\ i ú u i i
6 3 0 Híradó (ism.) 7.00 Estetó (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Nyitott világ: alzheimer-kór
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
16.00 Itthon otthon van. Turisztikai magazin (h| 16.30 Dokumentum Műhely: Dél-Afrika, ma (h)
17.00 Sátga csikó, 3. rész 17.30 Az
Európai Unió és a munka világa (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.15 Máriás Bach - Varnus Xavér
orgonál (h) 18. 20 UNI-JÓ - az Európai Beruházási Bank, 18. rész
18.25 Kilipp 18.30 Prímarorna (h)
19.00
Híradó
19.30
Egészség-környezet hírek 20.00
Estelő 21.00 Poirot: nyaraló gyilkosok. Angol krimi (h) 23.00 Híradó (ism.) 23.30 Képújság
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6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 21. rész 6.30 Nyitott világ: alzhcimcr-kór 7.00 Testszcpítés - romázzon Bíró Icával 7 3 0
Fókusz (ism.) 8.00 Híradó (ism.).
Kalendárium 8.30 Kimba 9.00 Biz
ronsági zóna 9.30 Szentföldi szent
helyek üzenete: Újszövetség, 21.
rész 10.00 Terhestorna 10.30 Az
Európai Unió és a munka világa 3
11.00 Kimba 11.30 Vásárlási mű
sorablak 12.00 Képújság 17.00 Sár
ga csikó tévéfilm-sorozat 18.00 Makó KC-Gyöngyös férfi kézilabdamérkőzés felvételről 19.00 Híradó,
Kalendárium 19.30 Egészségkörnyezet hírek 20.00 Dokumentum Műhely: Debrecen és az agglomeráció 3 20.30 Nyitott világ: az
alzhcimcr-kór 21.00 Poirot: nyaraló gyilkosok. Angol krimi 23.00
Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 21. rész 2 3 3 0 Vásárlási
músorablak 24.00 Képújság

Eff V

vaúmrovánsihwx)
16.00 Hangverseny a Zene Világnap
alkalmából 17.00 Fecsegő tipegők.
Amerikai rajzfilmsorozat 1 7 3 0 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vá
sárhelyi magazin 20.00 Híradó
20.15 Nap kérdése 20.20 Biztos,
ami biztos. Amerikai film 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Expedíció. Természetfilm 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 1 8 3 0 22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bendc Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda 20.00 Kiss Balázs

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariannCenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.: 06 30
30-30-244 és 44 22 44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 120 perc Marosi
Antallal

¡Mnimm
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor - téma: a
Csongrád megyei Közlekedési Felügyelet munkája. Vendég: Sallai László főtanácsos
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tói Óránként hitek 14.30 Humorpercek 1 5 3 0 Angol hirek
18.15 Sportturmix 20.15 Dínomdánom, 23.00-töl hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
21.00 Dupla csavar

Amerikai film

"Ju
22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00-ig a Városi Tv
Szeged műsora 20.00 SZÓ-TÉR civil partnerség 20.20 Miénk a város 21.00 Szerszámosláda 21.30
Szegedi kultúra 22.00 A Városi Tv
Szeged műsora

9

vwou nuvmó
s/iun

7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Közérzet (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.10 Mese 19.15 Szemközt 19.30
Képmutatók (ism.) 22.00 Szegedi
hirek (ism.)

Fsz.: Pierce Brosnan, Tom
Skerritt, Wcndy Hughes
Neal Skinner kijön a börtönből, és bosszút forral. Négy
évvel ezelőtt üzlettársa, Ebet
Berens belerángatta őt egy bonyolult ékszercsempészési
ügybe. Mikor Skinnert a smaragddal elfogják a mexikói határon, kézenfekvő a bizonyíték...
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Negyed nyolckor játszik a Pick

Szathmáry és Mazány visszatérhet Vásárhelyre

Erősödik a Hód TC

KÉZILABDA
ifek.
n iA

. tf ;

TENISZ
A Hód T C férfi teniszcsapata az
előző négy idényben mindig a
dobogón végzett a csapatbajnokságban. Erre jövőre is megvan az esély: együtt marad a
keret, sőt két egykori Hód TC-s
játékos visszatérhet.
Négy idény óta tart a Hód T C
férfi teniszcsapatának remek
szereplése. A vásárhelyi együttes
egy bajnoki arany-, egy ezüst- és
két bronzérmet kasszírozott az
első osztályú csapatbajnokságban. Hazánk meghatározó egyesületének számít az alakulat.
Idén a dobogó harmadik fokára
állhatott fel a gárda, szaporítva a
klub éremkollekcióját. Az idény
vége felé közeledünk, így a legtöbb csapatnál már a jövőt tervezik, a jövő évi keretet alakítják
ki. Lesznek-e változások a Hód
TC-nél? - többek között erre is
választ kapunk Serfőző István
csapatkapitánytól.
- Az elnökség sikerként könyvelte el az idei harmadik helyezésünket. Ha egy kis szerencsénk
van, akkor az elődöntőt megnyerhettük volna. Sajnos György
Tamás súlyos sérülése döntőnek
bizonyult, hiszen rá nagy szükségünk lett volna. Az egykori Davis-kupa válogatott vérbeli páros
specialistának számít és egyesben is képes a bravúrokra. Tomi
a térdműtét után jelenleg a rehabilitációt végzi, az is elképzelhető, hogy befejezi a pályafutását.
Éppen
emiatt
tárgyalásokat
kezdtünk két egykori vásárhelyi
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Tegnap eldőlt, hogy szombaton
19 óra 15 perckor kezdődik az újszegedi sportcsarnokban a Pick
Szeged-Filippos Verias férfi kézilabda Bajnokok Ligája E csoportja mérkőzése. A találkozón,
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A hétvégi fordulóban egy győzelmet és két vereséget könyv e l h e t t e k el a Csongrád megyei NB I/B-s kézilabdacsapatok. A M a k ó KC nyert, míg a
két dorozsmai együttes Tiszaföldváron, illetve o t t h o n kikapott.
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Bardóczky Kornél a következő szezonban is a vásárhelyi együttest
Fotó: Tésik Attila
erősíti.
játékossal. Mazány Norben már
a nyáron jelezte, hogy szívesen
visszatérne hozzánk, és Szathmáry Tiborral is hosszasan beszélgettünk. Mivel mindketten
jelenleg külföldön versenyeznek,
így egy-két héten belül akár a
szerződés aláírására is sor kerülhet. Jó hír: a többiek maradnak.
Azt hiszem, ez a legfontosabb.
Első számú teniszezőnk, párosban a világranglistán az első

Két megyei ökölvívóldub versenyzői is emlékversenyen szerepeltek. A Szegedi BC bokszolói Pécsett a Horváth Géza-kupán indultak. A serdülőknél Kakuszi Tibor (62 kg, Tabán iskola, Szeged),
a kadetteknél Márta András (46
kg, Tabán iskola), míg a felnőtteknél Aranyos Péter (69 kg, Csonka
szakközépiskola, Szeged) végzett
az első helyen. A bokszklub sportolói közül még ezüstéremmel

százba igyekvő Bardóczky Kornél, Szépvölgyi Tamás, Jancsó
Miklós, Kiss György, Nagy Viktor
és Kóczán Viktor is a következő
idényen nálunk szerepel. Ha a
két új játékos hozzánk igazol, akkor erősödhetünk és előreléphetünk. A célunk a következő szezonban sem lehet más, mint a
dobogón végezni, ott maradni a
legjobbak között.

SZEGED KKSE—CSÖMÖR
27-33 (14-17)
NB l / B - s női kézilabda-mérkőzés. Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Kóbor, Tóth.
S z e g e d - K i s k u n d o r o z s m a KSE: Borosné
- Vadászy 4, Jancsarova 11 (7), Sipos 2,
Bodó 1, Fülöp 2, Horváth 1. Csere: Tóth
0. (kapus), Mucsi 2, Takács 4 (1), Kincses, Pocsai, Hódi. Edzők: Prónay Gyula.
Giricz Sándor.

Az első gólt a hazaiak szerezték,
ezt követően azonban jobbára a
Csömörnél volt az előny. Az első
félidő hajrájában már 14-8-ra elhúztak a vendégek, ebből a szünetig
hármat
faragott az
SZKKSE. A második játékrészben jól küzdöttek [ancsarováék,
s a 43. percben sikerült fordítani
egy 6-1-es széria után, 21-20. Ez

Kikaptak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az eredményt tekintve súlyos
vereséget szenvedett a női teke
szuperligában a szegedi Amazon
Teke SE. Ám az egyéni teljesítmények alapján - a mérkőzést a
Postás-pályán rendezték - alig
marad el a két csapat, amit bizonyít az a tény is, hogy az összesen ütött fák közötti különbség
mindössze nyolcvankilenc volt.
AMAZON TEKE SE S Z E G E D - F T C 1:7
(3166-3255)
A szegedi pontot Hegykőiné szerezte 5 5 7
fával.

V

Megugrott a kamat!
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Szeged M.J. Város Önkormányzata és a Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITDH)
Csongrád Megyei Regionális Képviselete
2003. október 15-én 9 órától

BEFEKTETÉSI FELKÉSZÍTŐ SZEMINÁRIUMOT SZERVEZ
SZEGED ÉS KISTÉRSÉGE PROJEKTGAZDÁI SZÁMÁRA
a városháza dísztermében
(Szeged, Széchenyi tér 1 0 ) .
A rendezvény célja: a t é r s é g b e i r á n y u l ó b e f e k t e t é s e k ö s z t ö n z é s e ,
befektetési célpontok és projektgazdák beazonosítása Szegeden és
kistérségében, továbbá a projektgazdák felkészítése külföldre kiajánlható
projektek kidolgozására, befektetők fogadására.
A szemináriumon való részvétel ingyenes.

I Témák:
) Szeged gazdaságfejlesztési törekvéseinek
o

Érvényes: 2003. szeptember T0-től visszavonásig.

X

Raiffeisen

BANK
VELÜNK KÔNNVFM
Szeged, Széchenyi lér 15

Hódmezővásárhely, Andrássy út 5 - 7

(J) 0 6 - 4 0 - 4 8 - 4 8 - 4 8

Szentes, Kossuth Lajos utca 13.

| www.raiffeisen.hu

A klubvezetés kéri azokat a
testnevelőket
és kézilabdás
szakembereket, akik még n e m
rendelkeznek a Pick mérkőzéseinek megtekintésére szolgáló
vonalkódos belépővel, telefonon regisztráltassák magukat a
sportiroda 5 6 0 - 1 1 1 / 4 3 2 l - e s telefonszámán,
hogy
szintén
megkaphassák
a
beléptető
rendszernek megfelelő jegyüket.

azonban pünkösdi királyságnak
bizonyult és végül a vendégek
meglepően magabiztos sikert
arattak. A fiaskót elsősorban a
gyenge védekezés, a rossz kapusteljesítmény és a rengeteg eladott
labda számlájára lehet írni.
TISZAFÖLDVÁR—MIKSI & M I K S I
DOROZSMA 3 5 - 2 0 ( 1 4 - 1 2 )
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. Tiszaföldvár, 6 0 0 néző. Vezette: Kocsmáros, Nagy.
Miksi & M i k s i D o r o z s m a : Porobic Mendebaba 4, Lázár 1, Mikis 2, Sándor
3, Ördögh 5, Szabó Tönkl 2. Csere: Mikus, Kuli (kapusok), Bessenyei 1, Nagy,
Fekete-Szabó 2, Pusztaszeri, Balogh. Ját é k o s - e d z ő : Ördögh József,

föl kezdtek a dorozsmaiak, a 9 .
percben 4-2-re vezettek a bajnoki címre aspiráló Tiszaföldvár ellen. Lehet, hogy ez a hazaiaknak
ébresztőt fújt, mert a l ó . percre
8-5-re fordítottak. Porobic védései tartották versenyben a vendégeket. A második félidőben egy
másik dorozsmai együttes lépett
pályára, a játékosai hibát hibára
halmoztak és a 46. percben már

24-16-os földvári vezetést mutatott az eredményjelző. S a különbség a lefújásig tovább nőtt.
MAKÓ KC-GYÖNGYÖS 3 8 - 3 1 ( 1 8 - 1 6 )
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. M a kó, 2 5 0 néző. Vezette: Babiczki, Dudás.
M a k ó KC: Nagy Z . - V I S Y 9 , KATONA 4,
Minik 1, SZEPES4, Madár 1, Gera 3 .
Csere: AVRAMOV, Miklós (kapusok), Balázs, Cselovszki, HALÁSZ 4, Vörös 1, IGN Á C Z 1 1 . Edző: Szabó László.

A találkozót mindkét gárda
presztízsmérkőzésnek tekintette, s az első félidőben nagy csata
alakult ki. A vendégeknél három
egykori makói (Juhász, Bajorhegyi, Somogyi) kézilabdás is pályára lépett, valamint szakmai
munkájukat Bárány Zsolt, az
MKC tavalyi trénere irányítja. A
második 30 percben tovább fokozódott a tempó és a több jó produkciót felvonultató Maros-partiak megérdemelten arattak hétgólos, magabiztos győzelmet. A
csapat fordulóról fordulóra egyre
egységesebb és jobb teljesítményt nyújt.
i.p.

SÜLI RÓBERT

térhetett haza Bodnár Gábor (fel- kére az egykori kiválóság szülőfanőttek, 64 kg, Kőrösy szakközép- lujában, Hajdúsámsonban reniskola, Szeged) és Ruszkai Miklós deztek emlékviadalt. Az esemé(felnőttek, 69 kg, Hansági szak- nyen hetvenkét versenyző vett
középiskola, Szeged). Két szegedi részt, a magyarokon kívül ukrán,
származású versenyző a Kecske- román és szlovák bokszolok. A
méti SC színeiben ért el első he- vásárhelyi Hódgép SE két főt indílyet: Gerebecz József (64 kg) és tott: a serdülő korcsoportban
Szuknai
Zsuzsanna
(57 kg).Nokta Norbert (38 kg), az ifjúságiMindannyian Gál László tanítvá- aknál pedig Görbics Gábor (60 kg)
nyai. A legjobb felnőtt versenyző egyaránt aranyérmes lett. Szálkái
László tanítványai közül Görbics
díját Aranyos Péter érdemelte ki.
Az 1936-os olimpián első he- ezenkívül elnyerte a legharcosabb
lyet szerzett Harangi Imre emlé- versenyző különdíját is.

3 hónapos lekötött forintbetét éves kamatlába
(EBKM) 5 millió forinttól magánszemélyeknek.

amelyet az m 2 élőben közvetít,
két osztrák játékvezető, Reisinger és Kaschütz fújja a sípot.
A nagy érdeklődésre való tekintettel már mától, 14.30 és
18 óra között megkezdik az újszegedi sportcsarnokban a jegyek árusítását. Holnap és holn a p u t á n ugyancsak az előbbi
időben, míg vasárnap 8 - 1 2 óráig tart nyitva az elővételi pénztár.

Két dorozsmai vereség

Megyeiek emlékeztek
MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL
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bemutatása, Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Hogyan dolgozzunk ki sikeres, piacképes
projektet? (Befektetői elvárások,
leggyakoribb befektetői kérdések.) ITDH
Projektmenedzsment, projektfinanszírozási
lehetőségek, Promei. Kht.
A projektírás gyakorlati tudnivalóiDuna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.
Már letelepedett külföldi befektetők tanácsai
Szeged és kistérsége projektjeinek,
projektötleteinek bemutatása

| További információ, Jelentkezési lap:
Pokriva Eszter
I T D H Csongrád Megyei Regionális
Képviselet
Tel.: 6 2 / 5 4 0 - 3 4 0 • Fax: 6 2 / 5 4 0 - 3 4 3

Fodor Krisztina
Szeged Megyei J o g ú Város
Polgármesteri Hivatal
Tel.: 6 2 / 5 6 4 - 2 2 0 • Fax: 6 2 / 5 6 4 - 3 4 4
E-mail: fador.krisztina@polghiv.sze8ed.hu

E-mail: itdszeged@itd.hu

A m e n n y i b e n Ön kész projekttel vagy projektötletekkel rendelkezik,
részvételére feltétlenül számítunk.
| Jelentkezési határidő: 2003. október 13.

*

Németországban jól szerepeltek

Kisteleki aranyak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A németországi Herrenbergben
nemzetközi kézilabdatornát rendeztek, melyen két korcsoportban 11989/90 és 1987/88) vettek
részt a kistelekiek. Ónozó István
és Lazányi Etelka edző tanítványai mindkét
korosztályban
megszerezték az aranyérmet.
1989/90-es kcs., 12 együttes:

Gera Petra, Fekete Piroska, Sisák
Orsolya, Király Adrienn, Fekete
Martina, Csaba Nikolett, Szél
Katalin, Mucsi Ágnes, Dékány
Mónika, Krizsán Lilla.
7987/88-as kcs, 15 együttes:
Mitykó Zsuzsa, Sulik Bettina,
Jobbágy Petra, Balasi Orsolya,
Németh Hajnalka, Fekete Adrienn, Virág Éva, Papp Emese, Búkor Renáta.

Vásárhelyi ob-sikerek
LÖVÉSZÉT
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden, az Etelka sori városi
lőtéren rendezték meg a tűzfegyveresek ifjúsági bajnokságát. Az erőfelmérőre minden hazai klub képviseltette magát,
amelyik foglalkozik utánpótlásneveléssel. Csongrád megyét a
házigazda Szeged VLK és a Hód
PLE képviselte. A vásárhelyiek
Csende Andrea a sportpisztolyos lánycsapat (Stuller Zsuzsa,
Csende Andrea, Ozgyin Beáta),
valamint a kisöbű sportpuskás
lánytrió (Varga Judit, Szűcs Erika, Katona Martinal révén három ob-aranyat nyertek, de jutott az ezüstből és a bronzból is
a HPLE-nek. A vendéglátók két
harmadik helyezést (Borbély
Katalin és a kisöbű sportpuskás
lánycsapat) értek el. A szakemberek elégedettek voltak tanítványaik szereplésével.
Eredmények:
Sportpuska, 3x20 összetett, lányok: 1. Gábli Orsolya (Szolnoki
MÁV LK) 546, 3. Borbély Katalin
528, 4. Borbély Erzsébet (mindkettő Szeged VLK) 526 kör.
Szabadpisztoly,
60 lövés, fiú
egyéni: 1. Benedek Zoltán (Inno
21 LE) 534, 8. Kojedzinszky Tamás (Szeged VLK) 471 kör ; csapat: 1. Inno 21 LE 1524 kör.

Sportpisztoly 30+30 lövés, lány
egyéni: 1. Csende Andrea 556,
2. Stuller Zsuzsa 537, 7. Bárány
Zsuzsa 503, 8. Ozgyin Beáta
(mind Hód PLE) 500 kör ; csapat: 1. Hód PLE (Stuller, Csende, Ozgyin) 1593 kör. Fiú egyéni: 1. Bencz Lajos (KSI SE) 544
kör.
Kisöbű sportpuska, 60 lövés,
lány egyéni: 1. Kocsis Enikő
(Nyíregyházi PLE) 577, 2..Szűcs
Erika 567, 3. Varga Judit 566, 5.
Katona Martina (utóbbi három
Hód PLE) 565, 7. Borbély Erzsébet 553, 8. Borbély Katalin 541,
10. Mészáros Anita (utóbbi három Szeged VLK) 492 kör ; csapat: 1. Hód PLE (Varga, Szűcs,
Katona) 1698, 3. Szeged VLK
(Borbély E., Borbély K., Mészáros) 1588 kör.
Kisöbű szabadpuska, 3x20 öszszetett, fiú egyéni: 1. Molnár Ferenc (Szolnoki MÁV LE) 557, 5.
Varsás Dániel 538, 11. Hegedűs
Csaba 493, 16. Balogh András
(utóbbi három Szeged VLK) 414
kör ; csapat: 1. BHSE 1600, 4.
Szeged VLK (Balogh, Hegedűs,
Varsás) 1445 kör.
Kisöbű szabadpuska, 60 lövés,
fiú egyéni: 1. Horváth Gábor
(Komáromi VSE) 578, 16. Varsás
Dániel 554, 20. Balogh András
536, 21. Hegedűs Csaba (utóbbi
három Szeged VLK) 532 kör,- csapat: 1. Nyíregyházi PLE 1716, 5.
Szeged VLK (Balogh, Hegedűs,
Varsás) 1622 kör.

•
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fanics Natasa szerint az aranyérmek között nincs különbség
FUTSAL

REFLEKTOR

Előfutam, ellenfél nélkül

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csó-Montage Bajnokok Ligája
csoportmeccsei miatt - a fővárosi
együttes a rendező, a meccseket
Budapesten, a Népligetben bonyolítják le - a futsal (teremlabdarúgó) NB I-ben legutóbb szünnap volt. A szegedi Első Beton a
szabadnapot sem pihenéssel töltötte, hanem Budapestre, az Aramishoz utazott edzőmeccsre A
tapasztalatokról Bódi Attila edző
számolt be.
- Mozgalmas hetünk lesz,
amelynek az első állomása ez a
barátságos felkészülési meccs
volt. Az Aramis nagyon jó csapat,
ezt most is bebizonyította. Soós
Ferenc edzőkollégámmal kétszer
harminc perc tiszta játékidőben
egyeztünk meg, így három bajnoki félidőt focizhattunk. Négygólos hátrányból egyenlítettünk
4—4-re Kovács Péter két, Ambrus
és Laszk egy-egy góljával, ám a
végén összezuhantunk, és simán
kikaptunk. Harminchét percig,
37J7 majdnem egy teljes meccs
rendes játékidejéig döntetlenre
állt a meccs, és ez mindenkeppen
biztató. Hasznos volt ez az összecsapás, mert olyan ritmusú mérkőzésen gyakorolhattunk, ami
fejlődésünket és rutinszerzésünket segíti - nyilatkozta a tréner.
A Beton csütörtökön a szerbmontenegrói Szabadkát fogadja
19 órától az újszegedi sportcsarnokban. A vendégeknél több egykori, illetve jelenlegi válogatott
játszik, így jó találkozóra van kilátás. A szegedi csapat pénteken ismét Budapestre utazik, és megtekinti a Csö-Montage-Castellón
BL-csoportmeccset. A spanyol
gárda kétszer megnyerte a BL-t.

KAJAK-KENU
Nem tesz különbséget az aranyérmei között Janics Natasa. A
Démász-Szcgedi VE kétszeres
világelső kajakosa négyesben tavaly kétszázon, idén ezren lett
vb-első.
A 2002-es vb-aranyérem után,
amelyen a négyes tagjaként kétszáz méteren lett első a DémászSzegedi VE kajakosa, fanics Natasa, az idén is arra lehetett számítani, hogy a legrövidebb távon
startol a Tisza-parti klub versenyzője.
- Az egységünk, rajtam kívül
Dékány, Rasztótzky és Fazekas,
ezren csak a második számú volt
a Kovács, Viski, Bóta, Szabó kvartett mögött, ám azért az edzéseken rendszercsen legyőztük őket
ezen a távon, sőt a válogatót is
megnyertük. Ezért mérges is volt
ránk a tréner, Fábiánné Rozsnyói
Katalin, de azt hozzá kell tenni: a
sikert senki sem tiltotta meg nekünk. Aztán a szövetségi kapitány, Angyal Zoltán akarata érvényesült, azaz: Kovácsék az ötszázat és a kétszázat vitték el, míg
mi előreléptünk első számú egységgé ezren - magyarázta Janics a
számváltást.
Az amerikai világbajnokságon
beigazolódott Angyal ötletének
jogossága, hiszen a női szakág
nyolc aranyérmet gyűjtött, ezzel
együtt a maximális hét olimpiai
kvótát szerezte meg.
- Számomra a tét csak fokozza
a harci kedvet, nem is volt gond a
vb döntőjében, mindenre maxi-

Janics Natasa teljesítményét Mádl Ferenc köztársasági elnök jutalommal ismerte el a szegedi látogatásakor.
Fotó: Miskolcri Róbert
málisan tudtam figyelni - emlékezett vissza Janics a Gainesville-i eseményekre. - Amikor megláttuk a rajtlistát, kétségeink támadtak: nincs alkalom belerázódni a versenybe, vajon elég lesz
az, hogy csak finálét rendeznek?
így aztán elhatároztuk, megyünk
egy előfutamot egyedül, ellenfelek nélkül. Nem a legjobb tapasztalatokat szereztük így, de rájöttünk a hibákra, és ezeket kijavítva vártuk a döntőt.
A fináléban ott voltak az elmúlt évek nagy riválisai, a kínaiak, a lengyelek, valamint az
ausztrálok. Őket kellett megverniük, ami végül sikerült is.

Csütörtök 16 óra: Legrand-Szentesi VK-Domino-BHSE

Berlin után a Kurca partján
vízilabda

A férfi vízilabda OB I-ben elhalasztott mérkőzést pótolnak
csütörtökön a ligeti uszodában.
A Legrand-Szentesi VK 16 órakor a címvédő Domino-BHSE-t
fogadja.
Eredetileg szombaton kellett volna az öt ohmpiai és világbajnokkal (Molnár Tamás, Fodor Rajmund, Biros Péter, Kiss Gergely,
Vári Attila), valamint a „csak"
vb-aranyérmes Gergely Istvánnal felálló Honvédnak a szentesi
ligeti uszodában vizitálnia. Erre
akkor azért nem kerülhetett sor,
mert Berlinben nemzetközi tornán vett részt. Nem utazott hiába: magabiztos játékot nyújtva,

százszázalékos teljesítménnyel
végzett az élen ; a vert seregben a
horvát Mladost Zagreb, a német
Spandau 04 és az orosz CSZKA
Moszkva szerepelt.
Ami késik, nem múlik: holnap
délután 4 órakor pótolják az elhalasztott meccset.
- A Vasas elleni (3-13) bajnoki
nyitány óta kétszer is vízbe szálltunk, a Szolnokkal és a Szegeddel kétkapuztunk - mondta
Komlósi János, a Legrand-Szentesi VK vezetőedzője. - Ezeken az
cdzőmeccseken már a Honvéddal szembeni taktikát is gyakoroltuk. Nem hiszem, hogy újat
mondanék azzal, amikor kijelentem: mi más, mint a tisztes
helytállás a célunk. A világ egyik
legjobb gárdája ellen öngyilkosság lenne fejetlenül támadni, a
játék lassítására kell töreked-

nünk. Felelőtlenül nem szabad
ellövöldözgetni a labdákat, csak
a támadóidő vége felé. Riválisunk hihetetlenül gyors csapat,
nem szabad teret adni a lefordulásaihoz. A legnagyobb probléma
az, hogy hiába készülünk föl
egyik vagy másik játékosból,
mellettük még vagy nyolc klaszszissal rendelkezik Kovács István
alakulata. Pár hete már volt szerencsénk ezt tapasztalni: a szeptemberi Legrand-kupán 15-4-es
vereséget szenvedtünk. Most
azért szorosabb eredményre számítok.
A tréner Szénászki Zsolton kívül minden játékosára számíthat. A nagy lövéseiről is ismert
bekknek sajnos fáj a bal válla, az
orvosok egy hét teljes pihenőt javasoltak számára.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Mohamed Aida harmadik
VIVAS
Már az első éremosztó napon
sikerült dobogós helyezést szereznie a magyar küldöttségnek
a havannai vivő világbajnokságon: a tőröző nők egyéni versenyében Mohamed Aida 3.
lett.
HAVANNA (MTI)

Mohamed Aida - aki a tavalyi
lisszaboni teljesítményét ismételte meg - későn kapcsolódott
be a versenybe, mivel kiemeltként nem vívott a selejtezőben,
illetve a 64-es tábla első fordulójában. Talán éppen ezért is nehezen lendült bele a görög Kalli ellen, de azután egyre jobban mozgott a páston, végül magabiztosan került a legjobb 16 közé. Itt a
német Müller várt rá, aki szintén

nem okozott neki komoly gondot, nem úgy, mint a folytatásban az orosz fucseva. A legutóbbi
világbajnokság ezüstérmesét először - a tavaly győztes honfitársával, Bojkóval együtt - kizárták
a versenyből, mert az orosz csapat késve érkezett meg a vb helyszínére, utóbb azonban a versenybíróság a nemzetközi szövetség vezérkarának nyomására
megkegyelmezett neki és csapattársának. Jucseva magabiztosan
menetelt a negyeddöntőig, ott
azonban már nem bírt Mohameddel, aki szokásától eltérően
ezúttal rendkívül megfontoltan,
higgadtan vívott ellene, s ennek
eredményeként le is győzte őt.
Az elődöntőben a magyar tőröző az egyéniben és csapatban
többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok Vezzalival találkozott. A nem túl nagy népszerűségnek örvendő olasz klasszis
nyert,
mégpedig
viszonylag

könnyedén. Kettejük korábbi
párharcai között akadt nem egy,
amelyen a 8 tusnyinál kisebb
volt a különbség. Mohamed a feléig jól tartotta magát, ezzel
együtt az történt a páston, amit
Vezzali akart. Az olasz később a
döntőben is magabiztosan vivott, s újabb aranyéremmel gyarapította kollekcióját.
- Jucseva legyőzésének nagyon
örültem, főleg azért, mert amikor hátrányban voltam, altkor
sem rohantam. A Vezzali elleni
asszó után viszont nem voltam
boldog, noha az tény, hogy most
nagyon elvert, vagyis nem is igazán volt esélyem. Akármit próbáltam ellene, mindig tudta rá a
választ, s mire észbe kaptam,
már meg is szúrt - értékelt a
bronzérmes magyar.
Kedden a női párbajtőrözők
már az érmekért küzdöttek, ám
sajnos a magyarok (Hormay,
Mincza, Tóth, Nagy) nélkül.

- Más taktikával indultunk, és
nagyon belekezdtünk. Féltem is,
hogy nem bírjuk végig, de együtt
mozogtunk, jól mentünk. A legjobb eredményünket értük el. Tavaly már szereztem egy aranyérmet kétszázon, és kijelenthetem:
teljesen mindegy, milyen távon,
vagy számban, csak aranyérem
minősítse a teljesítményt.
Az athéni olimpiára való felkészülést már hétfőn elkezdte a kajakos. Az első közös találkozó a
válogatottakkal október 13-án
Budapesten lesz, talán rögtön
egy tréninggel.
- Kati néni mindig azt mondja: a csapatban senkinek sem

biztos a helye. Ennek ellenére
szerintem az ötszáz négyest
nem bontja meg, csak ha nagyon muszáj. Ahhoz, hogy kijussak Athénba, vagy egyesben
Kovács Katit, vagy párosban
minden bizonnyal Dékánnyal a
Bóta, Szabó duót kell megverni.
Nehéz, de nem lehetetlen feladat, hiszen csupa sokszoros világelső skalpját kellene megszereznem. Biztató viszont, hogy a
duóban lapátoltunk már jobb
időt Bótáéknál. Itt látom a legtöbb esélyt az olimpiai szereplésre - elemezte végül az ötkarikás esélyeit Janics.
MÁDI JÓZSEF

Szegedi jelöltsikerek
Nyíregyháza adott o t t h o n t a
pedagógusjelöltek 52. országos sporttalálkozójának, melyen az SZTE Juhász Gyula
Főiskolai Karának növendékei
szép sikereket értek el. A tanszékvezető, Gyetvai
György
elégedett volt az elért eredményekkel.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegediek eredményei, atlétika. Férfiak, 100 m-es síkfutás: 7.
Cseke Ferenc 11.5 mp, magasugrás: 7. Fekete András 165 cm, távolugrás: 3. Czigle Sándor 614
cm, gerelyhajítás: 5. Grósz István
42 m, súlylökés: 1. Csernák Szabolcs 12,51 m, 6. Stoica Florin
9,98, 800 m: 2. Mészáros Sándor
2:02.3 p, 4x100 m-es váltó: 3.
SZTE (Vida Gábor, Cseke, Czigle,
Florin) 46.3 mp, 400 m-es időfutamok, első: 4. Cseke 11.5, második: 4. Vida 12.1 mp. Nők, 100
m-es síkfutás: 2. Pósa Edit 13.0,6.
Csuka Mariann 13,8 mp, 400 m:
5. Bukó Tünde 1:09.4, 6. Bátor
Csenge 1:10.0, 7. Rigó Melinda
1:10.5, magasugrás: 5. Kun Márta
145 cm, távolugrás: 7. Csuka 451,
8. Kovács Katalin 448 cm, gerelyhajítás: 4. Rigó 24,53 m, súlylökés: 4. Kovács 9,03, 5. Bukó 8,86
m, 4x100 m-es váltó: 3. SZTE
(Pósa, Dobó Tünde, Csuka, Kovács) 56.1. Az éremtáblázaton az
SZTE 1 arannyal, 3 ezüsttel és 4
bronzzal az 5. helyen végzett.
Úszás. Férfiak, 50 m pillangó:
1. Fekete András 26.81 mp, 50

m hát: 1. Szentesi Szabolcs
29.33, 50 m mell: 2. Fekete
33.47, 50 m gyors: 1. Szentesi
24.88, 4x50 m-es vegyes váltó: 2.
SZTE (Szentesi, Fekete, Tompái
Gábor, Kerekes Csaba). Nők, 50
m pillangó: 2. Gergely Andrea
32.33 mp, 50 m hát: 3. Jánosi
Adél 34.95, 50 m mell: 4. Kecskeméti Andrea 39.45, 50 m
gyors: 4. Rigó Melinda 31.73,
4x50 m-es vegyes váltó: 1. SZTE
(Jánosi, Kecskeméti, Gergely, Rigó) 2:18.73. A legeredményesebb
férfiversenyző Szentesi Szabolcs
lett, s az éremtáblázaton az
SZTE 4 arannyal, 3 ezüsttel és 1
bronzzal az élen végzett.
Torna. Nők, csapatverseny: 2.
SZTE 148,5 jtonttal, ugrás: 3.
Bárány Mariann 17,0, gerenda:
1. Kurucz Erika 18,80, talaj: Kurucz 18.80. Az éremtáblázaton
az SZTE 2 arannyal, 1 ezüsttel és
1 bronzzal a 4. helyen végzett.
Férfi kézilabda, eredmények:
Szeged-Eger
17-25,
-Pécs
25-13, -Szombathely 17-15,
-Nyíregyháza 15-19. Végeredmény: 1. Nyíregyháza 8, 2. Eger
6, 3. SZTE Szeged 4, 4. Szombathely 2, 5. Pécs 0 ponttal. A torna
legtechnikásabb
játékosának
Visy Norbertet választották.
Női kosárlabda, eredmények:
Szeged-Eger 35-23, -Nyíregyháza 43-29, a döntőben: Szeged-ELTE 57-71. Végeredmény:
1. ELTE, 2. SZTE Szeged, 3.
Pécs, 4. Eger. A torna all-star csapatába beválasztották a szegedi
Nemes Brigittát.

Pályán a Szeviép
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma délután fél hatkor az újszegedi sportcsarnokban edzőmérkőzést játszik (ingyen tekinthetik
meg a nézők) a Szeviép-Szeged
NB I A csojtortos női kosárlabdacsapata. A Tisza-parti együttes ellenfele a román bajnokság aranyérmese, az Arad gárdája lesz.

A felkészülés hajrájában jár a
Szeviép, hiszen október 19-én
kezdődik az első osztályú bajnokság. Újhelyi Gábor vezetőedző a
mai összecsapáson a legerősebb
összeállításban küldheti pályára
a csapatát.
Női jótékonysági mérkőzésen:
Pécs-Szolnok 69-68. A bevételt
egy rákellenes alapítvány kapja.

BOZSIK SZOMBATHELYEN
Nem sokáig maradt munka
nélkül a ZTE labdarúgóinak
egykori edzője, Bozsik Péter. A
tréner máris munkát kajtott,
mégjtedig Szombathelyen, az
Arany Aszok Liga jelenlegi
tizedikjénél, a Lombard FC
Haladásnál mint szakmai
igazgató. Segítője Gujdár Sándor
pályaedző lesz.
ELLENTÉTES FÉLIDŐK
Tizennegyedik éve, hogy
tavasszal és ősszel a két örök
rivális szomszédvár öregfiúk
focicsapata összeméri tudását a
zöld gyepen. SZVSE öregfiúkSzegedi Dózsa öregfiúk 3 - 5
(3-0). Szeged, Vasutas-stadion,
100 néző, vezette: Bokor.
SZVSE: Nagy M. - Hajdú,
Szrenka, Miklós S., Szilágyi,
Simon Sz., Barna, Simái, Tóth
G., Széli J., Wcnner. Játszott
még: Huszár, Kovács S., Kovács
T., Hegyesi, Horváth S.
Felkészítő: Tóth Lajos, dr.
Szamosvölgyi Zoltán. Szegedi
Dózsa: Merley-Zab, Bíró, dr.
Emődi, Szabó Gy., Orosházi,
Barik, Gerecz R, dr. Pigniczki,
Antal, Boros. Játszott még:
Csehó T., Tandari, Szántó,
Tulkán. Felkészítő: Török
György. Gólszerzők: Simon,
Széli, Wenner, ill. Batik (2),
Orosházi, dr. Pigniczki, Boros.
Jók: Szél, Csonka, Barna, ill.
Batik, Csehó, Tandari, Antal.
HORGÁSZATI TILALOM
A deszki Maros Ponty HE
haltelepítés miatt október 8-án
reggel hat órától október 12-én
reggel hat óráig horgászati
tilalmat rendel el az egyesület I.
és II. taván. A területi
engedéllyel rendelkező tagjai
részére október 11-én reggel fél
nyolctól 11 óráig évadzáró
versenyt rendez a saját vizein.
Nevezni a helyszínen reggel
negyed héttől lehet. Csak az első
száz jelentkező nevezését
fogadják el a szervezők.
BEST-ÉRMEK
A szegedi B.E.S.T. KSE
táncpárosai Tökölön és Győiben
indultak. Az előbbi helyszínen, a
professzionista magyar
bajnokság latin-amerikai tánc
kategóriájában Horváth Péter és
Törökgyörgy Erika a második
helyet szerezte meg. Ugyanitt a
junior II. OB latin-amerikai
táncaiban Kovács Andor és
Závodszki Rita bajnok lett.
Győrben junior II. tíztánc
ranglistaversenyt rendeztek.
Ezen a Kovács-Závodszki duó a
második, a Rúzsa Viktor-Sándor
Nikolett kettős pedig a hatodik
helyet szerezte meg.

ktváló hwarang-do
Kiválóan szerepeltek a
hódmezővásárhelyi Hwarang-do
SE versenyzői a negyedik országos
WTF tékvandó diákolimpián,
amely egyben Engrich
Mariann-emlékviadal is volt. Az
ifjúságiaknál a 48 kg-ban a
vásárhelyi Néma Norbert a
döntőben 19:0-ra verte Máté
Zsoltot, míg Jaksa Róbert a 45
kg-ban mindszenti riválisát győzte
le a fináléban. A diákolimpia
további vásárhelyi érmesei,
ezüstérmesek: Patkós Kolos,
Néma Dávid, Balogh Brigitta,
Kovács Anita, László István,
Garhuth Anita, Mohos András,
bronzérmesek; Gyaraki Zsanett,
Kocsis Kristóf, Busa Tamás, Krizsa
Marietta, Rónyai Roland. A csapat
második lett, a gárda edzője Balázs
Éva negyedik dános mester
KÉT VERESÉG
Két vereséggel zárta az
asztalitenisz-bajnokság
fordulóját az ATSK Szeged. A
férfiak az NB III-ban a
Lakitelektól 10:8-ra kikaptak (a
szegedi pontszerzők: Gera 4,
Lele V., a Lele V., Majkut és a
Popovics, Iván páros), míg a nők
azNB II-ben Szolnokon 12:6-os
vereséget szenvedtek (a szegedi
pontszerzők: Huszta 3, Braczkó
2, VenkeiÁ.).
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Szakrális helyek

A zöld
hályog titka

SZÍV ERNŐ

MARBURG (MTI)

Találtam egy kiváló helyet Szegeden, és bár nem
gondolnám, hogy szakrális hely lenne, de azért
nagyon tud valamit. A szakrális magyar helyekről
Szörényi Levente neves popzenész szólt nem
olyan régen, mondván, ha a Misben építik fel egy
náci haláltábor paravános hasonmását filmforgatás céljából, akkor a Pilis, mint lankás szakráhs
magyar helyszín megbecstelenedik,
és az borzasztó lesz, eljön az intifáda ésatöbbi. Jó, én ezt
értem. A művészek mindig roppant érzékeny emberek voltak, a szentségekre meg különösen figyeltek, a művészet szentségek nélkül nem is lehet művészet, végeredményben.
De, csak hogy
félreértés ne essen, szerintem is szakrális hely a
Mis. Viszont tudok még jó néhány szakráhs helyet az országban, ilyen például a Nyugati előtti
aluljáró, ereszkedjetek le oda, és látni fogjátok,
hogy a nyomornak százezer színe, formája van. A
múltkor találtam egy kedves nön egy egészen
szakráhs helyet, nagyon szívesen leírnám, körbejárnám, szelíden tolakvó, kedvesen
törleszkedő
mondatokkal illetném, de félek, a szerkesztő, aki
szintén sok szakrális helyet tud, kihúzná a paszszust, ugyanis egy napilapban néhány szakráhs
dologról egyáltalán nem lehet szólni,
legyenek
azok bár a legszakrálisabbak, de tényleg. Például
arról a szakráhs helyről, mely a lapocka mellett
található egy nagyon barátságos hölgyön, nos arról írhatok, vagy a lábfejéről, még a szelíden pihéző hónaljáról is, ám egy másikról meg nem írhatok. Ez nem cenzúra, hanem önmérséklet.
De
azért gondolni szabad rá, elképzelni,
ábrándozni,
hm: Szakrális hely még Szegeden az Anna-kút,
aztán a lombos Boszorkány szigetnek azon pont-

ja, hol az égetést végezték, szakráhs hely továbbá
az, aholaTisza egykor áttörte a gátat, szent hely a
Gyevi temető, úgy ahogy van, a Szent István tér
fantasztikus bazárja, vagy a Felső Tisza-parti stadion gyepének ama helye, ahol Szabó Gyula kezezett a Vasas ellen, és aztán jött Szabadi és puszi.
A Karánsebesi utcában, aztán néhány méterre a
lóság presszótól ugyancsak található
szakráhs
hely, vagy a Tó utcában, ahol Pataki Feri hajtotta
a katicabogarat. Van szent hely a Molnár utcában, a Csorba utcában, a Rózsa utcában, a Paprika utcában, sorolhatnám a végtelenségig. Szóval
van egy sarok, a Zárda utca és a Maros utca találkozásánál, és ha ott megálltok, hát nagyon, nagyon érdekeset láthattok. Legalább hat utca és két
tér mutatja magát nektek. A sárgán vonuló vizet
is érezni, ott van szinte ugrásnyira. Onnan, ebből
a pontból láthatjátok, hogy a világ milyen sokféle,
hogy mennyi ember és jármű tolakodik, néhány
méterre éppen-lebontanak
egy házat, és a véres
őszi fák, és a Hotelből éppen kijön egy finom és
drága nő, puff neki, p u f f , puff. Elbűvölve álldogáltam, hogy micsoda fantasztikus hely ez a Maros
utca végén, amikor jött egy ismerős, hé, Ernő, mi
a pálya 1 Mondom, a pálya az, hogy fantasztikus
ez a hely. hogy mennyi mindent látni innen, mert
a világ nem olyan, hogy minden pontjából mindent látni, nem, a világ olyan, hogy bizonyos pontokról sokkal többet látni, mint egyébként. Aha,
bólintott az ismerősöm, aha, bolond vagy te, aha,
fiam, sültbolond, mondta és már ment is. És
ahogy néztem utána, valahogy az volt az érzésem, hogy őt most már mindig, az életem végig
látni fogom.

Nyirkos, hűvös idő

A nyakkendő ellenzői ezután orvosi vizsgálatra hivatkozhatnak,
ha zakójukhoz inkáhb garbó pulóvert vagy nyitott nyakú inget
viselnek. A nyakon megkötött
csomó ugyanis kedvez a zöld hályog (glaukóma) kialakulásának
- közölte a Német Zöld kereszt
Társaság, az USA-ban elvégzett
vizsgálatokra hivatkozva. Amerikai kutatók negyven férfin végeztek szem-belnyomás mérést,
majd arra kérték a vizsgálati alanyokat, hogy kössék át a nyakkendőjüket. Ekkor a szemük beinyomása húsz százalékkal megnőtt. A tudósok következőképpen magyarázták a jelenséget: a
szorosan megkötött nyakkendő
akadályozza a csatornavíz lefolyását a szem elülső részéből és
ezzel emeli a belnyomást. A beinyomás növekedése az egyik leglényegesebb arra utaló jel, hogy
zöld hályog alakul ki. A betegség,
amely akár vakságot is előidézhet, károsítja a szemidegeket és a
retinát.

Északnyugat felől hideg és egyre szárazabb levegő érkezik hazánkba. Itt a Dél-Alföldön sokáig boiult maiad az idő, eleinte többfelé várható eső. Hideg napunk lesz.
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További kilátások
Eleinte erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé várható eső, zápor. Majd vékonyodnak a felhők, időnként kisüt a nap, és kissé erősödik a nappali felmelegedés. Az
eleinte erős északnyugati, nyugati szél mérséklődik.

ISTEN ELTESSE!
KOPPÁNY
Koppány régi magyar személynév. Valószínűleg török méltóságnévből származik. A magyar
történelemben Szt. István nagybátyját hívták Koppánynak. Somogy ura volt, a kereszténységre
nem akart áttérni, ezért fellázadt. Veszprém váránál szenvedett Istvántól vereséget, felnégyelték és négy királyi város kapujára szegezték elrettentésül.
Somogy megyében máig élő az
emléke, ezt a nevet viseli a Kapós
baloldali mellékfolyója, és Törökkoppány település. Az utóbbi
híres arról, hogy Kodály Zoltán
sok népdalt gyűjtött itt. Egyéb
névnap: Brigitta, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Mária, Semjén, Simeon, Simon.
Etelkát az Etele férfinévből alkotta Szegeden Dugonics András,
hogy az Ottiliát magyarítsa. Ünnep: Magyarok Nagyasszonya. A
millennium óta pápai rendeletre
római katolikus ünnep a Magyarok Nagyasszonya októberben.

Csütörtök

Petitek

Szombat

Vasárnap

Max:12°
Mbi:7°
Esős

Max:15°

Max:19°
Min:9°
Változó

Max:17°
Mln:9°
Változó

mln:8°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 105 cnt (böloka 16,9 C°), Csongrádnál-132 cm,
Mindszentnél -5 cin. A Maros Makónál -90 cm.
A Nap kel: 6.52, nyugszik: 18.11, Hold kel: 17.47, nyugszik: 5.25.

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

TOSHIBA

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT. I
Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533

Skoda az I K E S Z - t ő l
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
mór több mint

10 évm az Izabalkz

IKESZ Autócentrum

híd

lábánál.

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

A Trevi-kút pénzei
- Nyugi, tyúkocska, ebből most már tényleg autópályát építek...

Agyafúrt és perverz
BRISBANE (MTI)

Ötévi börtönbüntetésre ítéltek
Ausztráliában egy rendőrt, aki
igen ravaszul arra beszélte rá egy
keresztény szekta több naiv tagját, hogy engedjenek magukról
meztelen fotókat készíteni. A
hét elején tartott tárgyaláson a
bíróság bizonyítottnak találta,
hogy a rendőr megtévesztette ál-

dozatait, amikor bebeszélte nekik, hogy a fotókat egy üldözött
pedofil banda lebuktatásához
fogják felhasználni. A bíróság
szerint a rendőr áldozatai visszavonultan élnek, „naivak és sérülékenyek". A vádlottat ellenben
„agyafúrtnak és perverznek" találta a joghatóság - áll az AFP
francia hírügynökség jelentésében.

Németh György karikatúrája

A NAP VICCE
A Déli-sarkon, hideg napfényben, bevallottan udvarlási szándékkal odakúszik az óvatos fókafiú az unatkozó és vakaródzó fókalányhoz. A kényes és válogatós
fókaleányzó erősen kéreti magát...
- Ez nem igaz! - dühöng a tehetetlenül forgolódó fókafiú. Rajta vagyunk a kihalásra ítélt
állatok listáján, ez meg itt kéreti
magát!

risták által sűrűn látogatott, neves és történelmi múlttal és értékkel bíró római kút medréből.
Az olasz minisztériumi rendelkezések szerint elméletileg közel
másfél ezer eurónyi bírság várt
volna az érmegyűjtőre, de a hajléktalan hölgy ügyvédjének érvei
meggyőzték a bíróságot. Újdonság ez az állásfoglalás, mivel korábban eltérő ítéletek születtek a
Trevi-kútban halászgató érmegyűjtők ügyében, ugyanis sok
esetben az olasz főváros önkormányzatának ítélte a bíróság a
kútba dobott, sokféle érme tulajdonjogát.

RÓMA (MTI)

A híres római Trevi-kútba dobált
turistapénzek nem képezik senki
tulajdonát, így „eltulajdonításuk" sem bűncselekmény. Ezt a
verdiktet hozta és így bűncselekmény hiányában megszüntette
az eljárást egy római bíróság egy
olasz hajléktalan hölgy, az 52
éves Nadia Maria Angrisani
ügyében, akit közterületen elkövetett lopás miatt jelentettek fel
a rendőrök még 1998-ban.
Ugyanis mai értéken mintegy
tizennyolc eurónyi, közel ötezer
forintnyi pénzt markolt fel a tu-

Az állati kerítés egyik jellemzője
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 2. számú soraiban egy

A budapesti Schindler Máté játékos harcban az anyját vesztett,
májusban született őzbakkal, „akit" családtagként nevelnek.
Amint képes lesz önálló életre, szándékuk szerint a Szegedi Vadasparkba szállítják a „ f i ú t " .
MTI Telefotó: Czimbal Gyula

graffiti (falfirka) olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: A, Y, Á, K, J. 11.
Díszítőeleme. 12. Memorizál. 13. Tágas térség. 14. Azonos hangzású betűk. 15. Szükséges. 16. Vérvezetéke. 17. Vendéglői lap. 18.
Idegen női név. 19. Napilap New Yorkban. 21. Zaklatva sürget. 22.
Husánggal fenyítik. 23. Árubeszerzésre fordítja. 24. Tetőszerkezet
kellékei. 26. Személyes névmás. 27. Világos angol sör. 29. Ismételt tiltás. 30. Harmadik személyek. 32. Szobába. 34. Piaci érték.
35. Félig adom! 36. Nagyon kedvelt. 39. Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal röviden. 41. Lakatol. 42. Mennyeieket. 44. Súrolta.
FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik világnyelven. 2. A megfejtés második
sora. Zárt betűk: A, T, C, Y. 3. Apróra vágott vegyes savanyúság. 4.
Annyi mint. 5. Idő Berlinben. 6. Ennek megfelelően. 7. Idegen
szent röviden. 8. Fedett. 9. Munkavégző képesség. 10. Semmi
számmal. 17. Gyakori kötőszó. 18. Hengeres furat belső átmérője.
20. Farmer eszköze. 21. Döntő hányad. 25. Szűk átjáró. 28. Érzékel. 31. Ellátja a beteget. 33. Klasszikus ókori kötőszó. 35. Rendben idegen eredetű szóval. 36. Januárban sportol. 37. Arány. 38.
Spanyol folyó. 40. Önmagában gyönyörködő. 43. Kicsinyítő képző.
44. Mint a függőleges 17. sz4mú spr. J W t ó m a i a n ú !
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egy ismeretlen tolvaj. 650 ezer
forintnyi kukoricával távozott.

GLASGOW (MTI)

22
24

SZENTESI TSZ KÁRA
Egy Szenteshez közeli termelőszövetkezet
kukoricatábláján

Időtlen pénisz
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BESURRANT, FÁT LOPOTT
Szegeden az egyik Sík Sándor utcai lakás nyitott ajtaján jutott be
az a besurranó, aki egy 227 ezer
forint értékű hordozható számítógéppel távozott. Egy szegedi
kertészetből loptak el 100 ezer
forint értékű oszlopos tujákat.
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pStóríatt születik, csak van, aki továbbtanul.
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FEJRE ALLT A KISAUTÓ
Egy szegedi, Tápai utcai lakos utcán parkoló Fiatját borították fel
vicces kedvű ismeretlenek, akik
ezzel 25 ezer forint kárt okoztak
a tulajdonosnak.
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Négyszázmillió éves pókpéniszt
találtak kutatók Skóciában. A lelet megkövesedett, ősi sziklákban találtak rá. A hímvessző
„gazdája" a kaszáspókok egy korai előfutára volt. A lelet 300
millió évvel öregebb, mint az eddigi korrekorder
hímvessző,
amelyet Brazíliában találtak, és
amely egy rákféle állaté volt. A
pókpénisz meglehetősen hatalmas, de csak relatíve: hossza az
állat testének kétharmada.

