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F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 4 9 FT)

Csak az foglalkozzon a fűszerpaprikával, aki profi

TÉMÁINKBÓL
KIS KOOLAJTELEPEK
Négy éve bukkantak
Szentmihálynál egy kisebb
kőolajtelepre. Jelentős földgázvagy olajmező fölfedezésére kicsi
az esély: a negyven éve föltárt
algyői lelőhelyhez hasonlóra
nem számíthatunk.
4. oldal

Versenyre kényszerül a pirosarany

BEPERELT ÁLLATORVOS
Két éve elpusztult egy csikó,
amelyet egy nyugalmazott
állatorvos herélt ki. Az állat
gazdái beperelték az orvost, akit
a bíróság elmarasztalt.
4. oldal
JELZETT AZ ELTŰNT LÁNY
Értesítette szüleit az a fiatal lány,
akit szeptember 26-án hiába
vártak a Budapestről Csongrádra
érkező vonatnál. A rendőrség
sem találta a leányt, aki még
nem tért haza, de jelentkezése
reménnyel tölti el családját.
.
5. oldal
KOMOLY BEFEKTETŐK ES
XX. sz.-i neves festők:
«¡1.
Schönberger Armand,
Kádár Béla, Iványi Grünwald Béla,
Rippl-Rónai József, Aba Nóvák Vilmos,
Kmetty János, Bor Pál, Kokas Ignác,
Gyarmathy Tihamér, Berény Róbert
kiemelkedő alkotásai és Medgyessi Ferenc
szobrász 1912-es, díjnyertes d o m b o r m ű v e
(Táncolók) szegedi gyűjteményből,

GARANTÁLTAN AÜKCIÓS ÁR ALATT

A szegedi őrölt paprikának ízben talán nincs párja, árban azonban bőven akad konkurenciája.

MIHALECZ

A világpiacot elárasztja az olcsó spanyol paprika, amelynek ára azért nyomott, mert a még olcsóbb, napon szárított dél-afrikai paprikával keverik. A magyart drága földgázzal szárítják, kevesebb is terem belőle egy hektáron,
íze azonban utánozhatatlan, így versenyképes maradhat
az EU-csatlakozás után is. De csak az foglalkozzon nálunk paprikával, aki profi - ajánlja a szakember.

VARJA KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIT!

Az aszályos időjárás miatt idén fűszerpaprikából a tavalyi
mennyiség alig fele, 25 ezer tonna kerülhet a feldolgozókhoz, s ebből mintegy négyezer tonna őrlemény készül.

ELADÓK.

Érd.: 06-30/943-9893
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A KVALITÁSOS MŰTÁRGY
A LEGJOBB BEFEKTETÉS!!!

ZSIGA RENÁTA
SZÉPSÉGSZALON
Szeged, Gogol u. 29.

Tel.: 62/422-351.
HAJFESTÉSRE:
OKTÓBER

-30%
17-IG!

www.delmagyar.hu

Több a dugó
A sűrű forgalom miatt mind
többször dugul be a szegedi belváros. Ha még több lesz az autó,
tovább romlik a helyzet. Magyarországon még csak fele annyi autó fut, mint az unióban, így nekünk is a dugók szaporodásával
kell számolnunk. A nehézségeket a tömegközlekedés vonzóbbá
tételével oldhatjuk meg.

írásaink a 3. oldalon és a Sziesztában

1. Határeset. Röszkei és nagylaki beszámoló
2. Egy szegedi prostituált sikertörténete
3. Mire ment a Pick a görögökkel?

Folytatás az 5. oldalon

A katolikus egyház élére huszonöt éve megválasztott II. János Pál elvitathatatlan érdemeket szerzett a különböző vallások közötti viszony javításában.

Bővebben a 3. oldalon

DÉLMAGYARORSZÁG

con. Import mindig volt és mindig lesz - teszi hozzá a vezérigazgató. A vevőket eddig is csak azzal lehetett megtartani, hogy a szegedi csípős termék íze egyedülálló és
utánozhatatlan.
Amikor például Spanyolország belépett az EU-ba,
paprikatermelése a korábbi mennyiség egyharmadára
esett vissza. Mert mit is tettek a feldolgozók? Őrlő kapacitásaikat importra, elsősorban Dél-Afrikában vásárolt paprikára állították át.

Negyedszázada pápa II. János Pál

A kint lakók nehézségei gyakran késve kerülnek napvilágra. A
gyermekjóléti szolgálat adatai
szerint a gondozásba vett gyerekek többsége tanyai. Mindezek ellenére az állam csökkentette a tanyagondnoki rendszer támogatását, és nem ad pénzt a régi tanyai
iskolák visszavásárlására sem. A
polgármester szerint a helyzet
nem romolhat tovább.

Homokháti tanyák

Andrea

Utazásai közben harmincszor kerülhette volna meg a Földet

A viszonylag fiatalon, 58 évesen
pápává választott lengyel Karol
Wojtyla olasz elődeinek több mint
négy és fél évszázados „uralmát"
törte meg, amikor 1978. október
16-án a katolikus egyház élére került. A főpásztor - szakítva az évezredes hagyományokkal - személyesen kezdte hirdetni az evangéliumot a világ minden sarkában. Joggal emlegetik utazó pápaként, hiszen 201 országot keresett fel, s eközben annyit utazott,
hogy akár harmincszor is megkerülhette volna a Földet. Utolsó
külföldi állomása valószínűleg
Szlovákia volt, a pápa megromlott
egészsége nem teszi lehetővé a
hosszabb utazásokat.

Részletek a 3. oldalon

A homokháti tanyavilágban élők
megsegítésére programot dolgozott ki a mórahalmi önkormányzat. Nógrádi Zoltán polgármester
állami támogatást kért a felzárkóztatáshoz.
Egy fölmérés szerint a tanyák
egy részében nincs villany, egészséges ivóvíz. A külterületeken lakók közt sok az idős ember, illetve a gyermek. A megye romló
gazdasági helyzete miatt fokozódó az elszegényedés.

Mivel a hazai fűszerpaprika-fogyasztás évente körülbelül
ötezer tonna, az ország importra szorul. De ez nem idei
jelenség, s nem csak a mostani aszályos időjárás miatt
szabadulhat rá az országra a versenytárs, a déli országokból származó őrlemény.
Ugyanezt állítja a Szegedi Paprika (Szepa) Rt. vezérigazgatója, Bartos András is, aki szerint az uniós csatlakozással eláraszthatja ugyan a spanyol paprika az országot, a
helyzet azonban nem reménytelen. A szegedi paprikának
már hosszú ideje a melegebb tájakon termesztett, emiatt
olcsóbb paprikával kell felvennie a versenyt a világpia-

fotó. Schmidt

II. János Pál betegsége miatt valószínűleg már nem utazik külföldre.

Fotó: MTI/AP/Pier Paolo Cito
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Már fizetik
a kismamák
pénzét

Az olaszok és a lengyelek csalódottak, amiért nem a pápának ítélték oda az elismerést

Elkezdődött tegnap a 2000. január 1. és 2002. március 7.
között gyermekgondozási segélyben részesült kismamák elmaradt
jövedelempótlékának
kifizetése.

Egy iráni jogász, közíró, emberi
jogokért küzdő aktivista, Sírin
Ebadi kapta idén a Nobcl-békedíjat. Ezt a norvég Nobel-bizottság jelentette be Oslóban. A
döntés annyiban meglepetést
okozott, hogy korábban II. János Pál pápát és Vacláv Havel
volt cseh elnököt tartották esélyesnek az elismerésre.

BUDAPEST (MTI)

Veres János, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára elmondta: a mintegy 300 ezer
érintett kismamának, akiknek
hivatalból állapították meg jogosultságát, legkésőbb 2003. december 31-ig kifizetik a jövedelempótlékot. Ennek havi összege
6700 forint, így a legnagyobb
összegre jogosult személy 180
ezer forintot kaphat, ami összesen mintegy 30 milliárd forinttal
terheli a központi költségvetést.
A politikai államtitkár utalt arra, hogy akik 2004. január 1.
után nyújtanak be igényt, azok
ezt március 31-ig tehetik meg, a
kiutalás a jogosultság megállapítása után folyamatosan történik.
Akik ebben bármilyen módon
akadályoztatva vannak, azok legkésőbb 2004. szeptember 30-ig
élhetnek igényjogosultságukkal.
A havi összeg független attól,
hogy az adott hónap folyamán
teljes egészében, vagy csak néhány napra részesült gyermekgondozási segélyben a kismama.
A jövedelempótlék adó- és köztchermentes, és ez a 2004-es kiutalásokra is fennáll.
Veres János közölte: a jövedelempótlék megállapítása a munkáltatóknál működő családtámogatási kifizetőhelyeknél, illetőleg
a Magyar Államkincstár területi
igazgatóságain és kirendeltségein
történik. Hozzátette, hogy a családtámogatási kifizető szervek
külön kérelem nélkül, hivatalból
állapítják meg a jövedelempótlékot, így az erre jogosult személyeknek teendőjük nincs.

Iráni nő kapta a Nobel-békedíjat

MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Sírin Ebadi volt 1974-ben Irán első női bírája, mielőtt az 1979-es
iszlám forradalom nyomán lemondásra kényszerítették. Azóta ügyvédként dolgozik, és
gyakran vállal kimondottan kényes ügyeket, például értelmiségiekkel és ellenzékiekkel szemben elkövetett gyilkosságok és
egyéb atrocitások eseteit. Egyben
tanít is a teheráni jogi egyetemen. A Nobel-bizottság indoklása szerint a nők és a gyermekek
jogaiért folytatott erőszakmentes
harcáért kapta a elismerést.
- Ebadi magát hithű muzulmánnak tekinti, de nem lát ellentmondást az iszlám és az
alapvető emberi jogok között nyilatkozta Ole Danbold Mjos,
az oslói testület elnöke.
A jogásznő nézetei és fellépései
miatt állandó céltáblája az iráni
fundamentalistáknak.
Három
évvel ezelőtt 22 napi börtönre
ítélték, mert nyilvánosságra hoz-

Sirin Ebadi állítólag elképedéssel fogadta Párizsban a kitüntetés hírét.
ta a szélsőséges Anszar Hezbollah csoport egykori tagjának vallomásait, amelyből kiderült,
hogy a csoport milyen parancsokat kapott a tüntetések, a tiltakozó mozgalmak letörésére.
Az 56 éves Ebadi, aki 2001-ben
már megkapta Norvégiában a
Rafto emberi jogi kitüntetést,

A Vegyépszer építhet
A Vegyépszer Rt. építheti meg az M7-es autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr közötti 25,7 kilométer hosszú új szakaszát - közölte
Nyíri János, a Nemzeti Autópálya (NA) Rt. szóvivője az eredményhirdetést követően. A nyertes 62,29 milliárd forintos ajánlatával kapta
meg a megbízást, ami a legalacsonyabb ajánlati ár volt a nyílt, előminősítéses közbeszerzési tenderre érkezett négy pályázat között. A kiírás szerint az M7-es újabb szakaszának 2006. április 30-áig kell elkészülnie.

Lapértesülés szerint Arafat gyomorrákban szenved

Izraeli benyomulás

Olasz
vasutasok
sztrájkja
RÓMA (MTI)

A rafahi menekülttábor kórházában egy sérült palesztin fiút látnak el az orvosok.
Fotó: MTI/AP/Halil
Hamra
RÁMALLÁH (MTI)

Öt palesztint megöltek, egyes
források szerint huszonnyolcat,
más jelentések szerint harmincötöt megsebesítettek tegnapra
virradóra a Rafahba behatoló izraeli katonák. A helikopterek támogatásával, harckocsikon és
páncélozott járműveken előrenyomuló gyalogos elitalakulatok
a Gázai övezet déli részén fekvő
város menekülttáborában heves
fegyveres ellenállásba ütköztek.
Közben az amerikai Time magazin tegnap internetes honlapján Jasszer Arafat környezetéből
származó tájékoztatás alapján
arról számolt be, hogy a palesz-

tin vezetőnek gyomorrákja van,
és sürgős kórházi kezelésre van
szüksége. Saját orvosa, aki az elmúlt hetekben kezelte, azt
mondta, hogy Arafatnak gyomor- és bélhurutja volt, de már
gyógyulófélben van.
A palesztin vezető egyébként
tegnap segítség nélkül térdelt le
és ugyanúgy fel is állt a szokásos
heti muzulmán imanapon Rámalláhban tartott istentiszteleten, vagyis úgy tűnt, jó erőben
van - írta helyszíni tudósításában
az AP. Mint az amerikai hírügynökség beszámolt róla, Arafat sápadtnak, de erősnek tűnt. Alsó
ajka sem remegett, ami elég
gyakran előfordult, ha fáradt volt.

Az olasz távolsági vonatok csaknem kétharmada közlekedni fog
a hétvégi általános vasutassztrájk ellenére, de ez sovány vigasz azoknak a magyaroknak,
akik ekkor szeretnének Velencébe - és onnan tovább - utazni, illetve Olaszországból vasúton hazatérni. A vasutasok szakszervezete szombaton 21 órától vasárnap 21 óráig hirdetett általános
munkabeszüntetést. A menetrendváltozásokról a www.trenitalia.com internetes honlapon
lehet öt nyelven tájékoztatást
kapni, vagy a - Magyarországról
a 39-es országkóddal hívható 892021 számú „forró dróton".

RÖVIDEN
HALÁLOS ÍTÉLET
Egy arizonai bíróság halálra ítélt
egy férfit, aki 2001. szeptember
11 -e után négy nappal lelőtt egy
Indiából bevándorolt szikh férfit,
hogy rajta torolja meg a
terrortámadásokat.
KÍNAI ŰRHAJÓS
Hivatalosan is bejelentették
Kínában, hogy fellövik az ország
első ember vezette űrhajóját. Az
ázsiai ország első űrhajósa
október 15. és 17. között indul
útnak, és a tervek szerint 14-szer
kerüli meg a Földet.

165 jelölt közül nyerte el a Nobel-békedíjat, megelőzve a sokkal
esélyesebbnek tartott II. János
Pál pápát és Václav Havel volt
cseh elnököt. O a tizenegyedik
nő, aki a díj 1901 -es alapítása óta
elnyerte a békedíjat, és csupán a
harmadik iszlám vallású Anvar
Szadat egyiptomi elnök (1978) és

Fotó: MTI/EPA/Olivier

Hoslet

Iasszer Arafat palesztin elnök
(1994) után, akik egyaránt megosztva - Menahem Begin izraeli
kormányfővel, illetve Jichák Rabin izraeli miniszterelnökkel és
Simon Peresz külügyminiszterrel
- részesültek az elismerésben.
A kitüntetés hírét a Párizsban
tartózkodó Sirin Ebadi elképe-

déssel fogadta, s az AFP-nek nyilatkozva kijelentette: a Nobel-díj
mindazokat az irániakat illeti,
akik a demokráciáért harcolnak.
Vatikáni források szerint II. János Pál pápa gratulálni kíván Sirin Ebadinak, külön kiemelve a
katolikus egyházfő örömét, hogy
a Nobel-békedíjat egy muzulmán nő kapta. Ugyanakkor csalódásának adott hangot Lech
Walesa, a lengyel Szolidaritás
szakszervezet egykori alapítója.
1983 Nobel-békedíjasa szerint a
kitüntetést valamennyi élő személy közül a szentatya érdemelte volna meg a legjobban.
Az iráni kormány szóvivője
előbb úgy fogalmazott, Irán üdvözli Sirin Ebadi emberjogi aktivista Nobel-békedíját, majd később magánvéleményének nevezve visszavonta kijelentését.
Olaszországban a kiábrándultság és csalódottság hangján nyilatkoztak egyházi vezetők annak
kapcsán, hogy a Nobel-békedíj
idei kitüntetettje nem II. János
Pál pápa lett. Az ANSA olasz hírügynökség kommentárja azt valószínűsíti, hogy a szentatya elsősorban azért maradt le a díjról,
mert a katolikus egyház konzervatív nézeteket hirdet az AIDS-ellenes harc kérdéseiben, a nők és a
homoszexuálisok jogait illetően.
Az 1,32 milbó dollárral járó díjat december 10-én adják át a
norvég fővárosban.

A kormány azt állítja, folyamatosan javul a tanárok és a diákok helyzete

Az MDF úgy véli, padlóra
kerülhet a felsőoktatás
A két ellenzéki párt szerint a jövő évi költségvetés súlyosan
érinti az oktatást. A szaktárca
ugyanakkor hangsúlyozza, a
kormányzat intézkedései javítják az oktatók és a hallgatók egzisztenciális helyzetét, az oktatás és a tanulás körülményeit.
BUDAPEST (MTI)

A Magyar Demokrata Fórum szerint félő, hogy a 2004-es költségvetés jelenlegi formában történő
elfogadása végleg padlóra küldi a
teljes magyar felsőoktatást mondta Almássy Kornél tegnapi
sajtótájékoztatóján. Az MDF elnökségének tagja kijelentette:
először fordul elő a Bokros-csomag bevezetése óta, hogy a felsőoktatás nominálértéken kevesebb
pénzt kap, mint az azt megelőző
évijen. Elmondta: az egyetemeknek és főiskoláknak járó összes
állami támogatás 153 milliárd forint lesz, az idei 155,2 milliárd fo-

rint helyett. Almássy Kornél arra
is felhívta a figyelmet, hogy ezzel
együtt a kutatási, a felsőoktatási
feladatfinanszírozási és fejlesztési
pénzek összege is jelentősen
csökken, ami szerinte azt jelenti,
hogy 2005-ig semmilyen fejlesztés nem lesz a felsőoktatásban.
Szavai szerint „a kormány drasztikus megszorító intézkedése" a
felsőoktatásban négyezer ember
elbocsátását, valamint a hallgatók terheinek jelentős növekedésétvonhatja maga után.
A fideszes Pokorni Zoltán szerint ha a költségvetési törvényjavaslaton nem sikerül módosító
indítványokkal változtatni, 2004
szomorú, sőt sok tekintetben
tragikus éve lesz az oktatásnak.
A nagyobbik ellenzéki párt módosító javaslataival a Miniszterelnöki Hivataltól és a honvédségtől vonna el forrásokat az oktatás
javára. Pokorni Zoltán elmondta, hogy 2004-ben a felsőoktatási
intézmények támogatása 2,2

milliárd forinttal csökken, ami
az idei évi 3,5 milliárd forintos
elvonással együtt az össztámogatás közel 4 százalékos csökkenését jelenti. Közölte: jövőre nem
nő az egyetemi oktatók bére,
ugyanakkor három-négyezer ember állása kerül veszélybe. Kitért
arra is, hogy a lakhatási támogatás néhány száz forintos emelkedésén kívül nem nő a hallgatói
normatíva támogatása.
Az ellenzéki véleményekre reagálva az Oktatási Minisztérium
közölte: a kormányzat intézkedései folyamatosan javítják az
oktatók és a hallgatók egzisztenciális helyzetét, az oktatás és a
tanulás körülményeit. „Az oktatók bérének radikális emelésétől,
a hallgatói és a lakhatási normatíva emelésén át, a diákmunka
járulékmentessé tételéig mindent elkövetünk, hogy a felsőoktatás versenyképessége és teljesítménye javuljon" - írja közleményében a szaktárca.

Szabotázsakciók Irakban
Folytatódtak a támadások Irakban tegnap a koalíciós erők, elsősorban az amerikaiak, illetve a
velük együttműködő irakiak ellen, de a magyar
z á s z l ó a l j b á z i s a k ö z e l é b e n is r a k é t a r o b b a n t .
BAGDAD (MTI)

Kézi páncéltörő rakétát lőttek ki tegnap hajnalban az iraki al-Hillában, a magyar kontingens állomáshelyéül is szolgáló többnemzetiségű hadosztály logisztikai bázisának közelében. A rakéta
a tábor kerítésébe csapódott és felrobbant. Az incidensben senki sem sérült meg, anyagi kár sem
a technikai eszközökben, sem a tábor berendezéseiben nem keletkezett. Az iraki rendőrség nyomoz a tettesek után. Ugyancsak al-Hillánál tegnap reggel gránátvetővel támadtak egy lengyel katonai konvojt. A lövedékek falba csapódtak, a ka-

tonák nem sérültek meg, és a felszerelésükben
sem esett kár.
Irakban erősödik az iszlám radikalizmus, szaporodnak a támadások olyan boltok, üzletek, létesítmények ellen, amelyekről feltételezik, hogy tevékenységük ellenkezik az iszlám elveível. Két amerikai katonát lesből agyonlőttek, négy másikat pedig megsebesítettek Bagdadban - közölte tegnap reggel az amerikai hadsereg szóvivője. Az incidens csütörtök este
történt annál az iraki rendőrőrsnél, ahol fél nappal
korábban egy öngyilkos merénylő kilenc embert ölt
meg és további negyvenötöt megsebesített. Szadr városban összecsapás tört ki Moktada asz-Szadr síita
vallási vezető fegyveres hívei és amerikai katonák között, s az összecsapásban egy síita milicista meghalt,
kettő pedig megsebesült. A két amerikai katona csütörtök esti halálával 94-re emelkedett az Irakban május eleje óta meggyilkolt amerikai katonák száma.
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A balesetek felénél gyalogos vagy kerékpáros sérül meg

Mária által
Jézushoz

Több autó, még több dugó
AZ ELMÚLT 16 ÉV BELTERÜLETI BALESETEI
Csongrád megyében (db)

ILLYÉS SZABOLCS

DM-gretite

|

Balesetek kerékpáros részvételével

H

Gyalogoselütések

Keresztirányba egyenesen haladó
járművek összeütközése
Keresztirányba haladó, kanyarodó
járművek összeütközése

Balesetek segédmotoros kerékpár
részvételével
|

•

Magános járműbalesetek

e

syéb

Forrás: Közútkezelő Kht.

Egyre nehezebben férünk el az utakon, ezért gyakori a településen belüli közlekedési baleset.
Nincs kiút a dugókból a megyei közútkezelő társaság főmérnöke szerint. A helyzet csak romlik, ha hazánkban is annyi autó
közlekedik majd az utakon, mint az uniós
országokban.
Elfogyott a hely a városokban - mondja Rigó
Mihály, a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. főmérnöke. Szeged főútjainak nagy
része állami fenntartású út, ezeket kezeli a
társaság. Ha ilyen nagy számú gépjármű közlekedik a település belterületén, természetesen kevés lesz a parkolóhely, és torlódások
alakulnak ki.
Jelenleg Magyarországon még csak feleanynyi autó jut ezer lakosra, mint az Európai
Unió országaiban. Ott majdnem minden
második lakosnak van gépkocsija, de hazánkban is gyorsan és folyamatosan nő az
autók száma. A fővárosban már szinte állandóak a torlódások, de időnként Szegeden is
csak araszolni lehet a Belvárosban és egyes
főutakon. A megoldást mindenütt a tömegközlekedés fejlesztése jelentené, de az önkor-

mányzatoknak erre nincs elég pénzük, még a
jelenlegi színvonalat is nehezen tudják fönntartani.
Ha minden közlekedő ideális körülményeket kapna, akkor sok sávon haladhatnának a személyautók, rengeteg parkolóhely
lenne az út szélén, kiváló tömegközlekedés
szolgálná a lakókat, széles zöldsáv szegélyezné a járdát, és épülne természetesen kerékpárút is. Csakhogy ehhez ötven-száz méter széles utcák kellenének - mondja a mérnök.
A rendelkezésre álló terület azonban kötött, az épületeket nem lehet arrébb tolni,
ezért a forgalom tervezésénél újra el kell osztani a felületeket a közlekedők között. A belterületi baleseti statisztikák pedig arra figyelmeztetnek, hogy a védtelen gyalogosokra, kerékpárosokra jobban kell figyelnie a közlekedésmérnököknek. Tizenhat év összesített
adatai azt mutatják, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek több mint felénél a járókelőket és bicikliseket ütik el.
Ha a közlekedés áldozatainak számát sze-

Fotó: Schmidt

retnénk csökkenteni, a mérnök szerint a gyaloglás és a kerékpározás feltételeit kell javítani a városokban. A szakma szabályai szerint
elvileg elsőként éppen e két csoport és a tömegközlekedés igényeit kell kielégíteni a
közlekedés tervezésénél. Ezután következik
az áruszállítás, és utolsó helyre szorulnak a
személyautók, ezt a sorrendet azonban a gyakorlatban nehéz érvényesíteni.
Szeged közlekedési problémái azért nem
olyan súlyosak, mert itt nem annyira szűkek
az utcák, mint a valóban ódon városokban.
Rigó Mihály azonban megjegyzi: amikor elkészültek az árvíz után az újjáépítés tervei,
és fölépült az új, mérnöki rajzasztalon született város, a hatalmas helyigényű autó mint
tömeges közlekedési eszköz, még meg sem
jelent az utcákon.
A mérnök szerint a közeljövőben biztosan
tovább nő az útfelületet és parkolót igénylő
autók száma, ezért a közlekedőknek hoszszabb kocsisorokra, parkolási gondokra kell
fölkészülniük.
M. B. I.

Határvadászok akciója a végeken
Közel kétezer személyt és ezernél is több autót
ellenőriztek a héten a déli végeken tartott határrendészeti akcióban.

Andrea

Törékenység és erő. Érdekes, hogy alig egy méter választott el
tőle, s mégsem volt közelebb, mint a tévében vagy az újságoldalakon. Megtört, idős bácsi, jóval kisebb, mint képzeltem. S
akkor, az iszonyú távolságból egyszerre magával ragadott az
erő, a körös-körül hullámzó tömeg ereje: kiáltások,
könnyek
és sikolyok. Érezni, hogy része vagyok valami
rendkívülinek,
hiszen nem csak egy öregember ő, hanem a vezetője és veleje
az emberiség legnagyobb intézményének.
Egy kicsit félrefordította a fejét, és ránk nézett: arca a betegség
kifejezéstelensége,
tekintete élet, tűz, erő.
Huszonöt esztendővel ezelőtt szállt fel a fehér füst a Vatikánban: ereje teljében lévő, fiatal bíboros került az egyház élére,
Karol Wojtyla, egy lengyel pap. leimondatként nemzete „máriás" vallásosságára jellemző igét választott: „Per Mariam ad Jesum", azaz Mária által Jézushoz. A béke és a diplomácia pápája
lett, vezetésének ideje alatt nagyot fordult az egyház kerekeNegyed század - nagy reformok szelíd megvalósítása, önvizsgálat és heves bocsánatkérés. Engedhetetlen, erővel hordozott erkölcsi tanítás, s mégis népszerűség, határtalan rajongás, még az
utolsó dekád gyötrelmeiben is kimondott-kimondatlan
„sztárság".
Valamiért megkerültük a gondosan körbeterelt, százezres tömeget, átjutottunk, s iszkoltunk valamiféle hátsó kijárat felé.
Egyszerre megnyílt a kordon, s kigördült a jellegzetes autó. Sehol tömeg, sehol kiáltás, csak mi, talán négyen. Még csak biztonságiakból álló gyűrű sem. csak a sofőr, meg távolról pár öltönyös. Épp ugyanúgy állt, megtörten és hatalmasan.
Tekintetéből akkor értettem meg: ő nem holmi sztár, akit a népszerűség éltet. Nem sikítottunk, nem könnyeztünk,
azonban kimondatlanul is éreztük, részesei vagyunk valami rendkívülinek: nincs többé kor, távolság, betegség, sem rajongó őrület,
csak a bizonyosság: egy úton vagyunk, s ő vezet. Még életének
végén is hazánk közel hatmillió, s világ egymilliárd hitvalló
katolikusát.

Aranyat ért az eső
A héten mintegy 50-60 milliméternyi csapadék esett Csongrád
megyében, október első harmada szépítette az eddigi adatokat.
Az egy hétig tartó esős időjárás
jót tett a talajnak - mondta Cserjést Lajos, az FMV Csongrád megyei hivatalának osztályvezetője.
Ennek köszönhetően könnyebben szántanak, vetnek majd az
elkövetkezőkben. A cukorrépát
viszont az esők miatt még nem
szedték fel, csak eztán fognak

Veszélyeztetett gyermekek

A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság 174 kilométernyi szerb-montenegrói-magyar határszakaszon
négynapos akciót szervezett a gépkocsicsempészet
és a z illegális h a t á r á t l é p é s e k v i s s z a s z o r í t á s á r a . - A z

p o t t . A 2 m i l l i ó f o r i n t é r t é k ű Ford M o n d e ó t és a 100

akcióba hét határőrizeti, négy határforgalmi kiren-

kétezer gyermek nagy része hátrányos helyzetű, a

ezret érő 1500-as Ladát Dávod községből lopták el.

tanyaépületek többsége pedig 55 évnél idősebb.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon Lukács János főkapitány vezetésével a rendőri vezetők
és a megye országgyűlési képviselői tanácskoztak tegnap délelőtt.
A találkozón elhangzott: a rendőri szerveknél folyamatban lévő
büntetőeljárások száma az előző
év hasonló időszakához képest
csökkent. A személyi sérüléses
közúti balesetek száma a korábbi
évekhez hasonlóan alakult. A leg-

több balesetet a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodás, illetve az előzés szabályainak megszegése, valamint a helytelen követési távolság okozza.
A rendőrségi állományra a fiatalodás jellemző. Tekintettel az
uniós elvárásokra, a városi kapitányságok létszámának növelése, azaz a látható rendőrség megteremtése a cél - hangzott el tegnap a találkozón.
A tanácskozáson Huszár János
szabadkai magyar főkonzul tájé-

Sok képviselő és rendőr is elfér kis helyen.

koztatást adott a Szerbia-Montenegró és Magyarország között november l-jén életbe lépő vízumkényszer bevezetéséről, valamint
az azzal kapcsolatos teendőkről.
A megjelent országgyűlési képviselők - Botka László, Gazdag
János, Géczi József, Kozma József (MSZP], Bartha László, Farkas Sándor, Nógrádi Zoltán |Fidesz-MPSZ) és Balogh László
(MDF| - elmondták a találkozón, hogy elégedettek a rendőrség munkájával.

Fotó: Schmidt

Andrea

F. K.

A homokháti tanyavilágban élők többsége hátrányos helyzetű

deltség munkatársait, valamint két határvadász
századot és a bűnügyi felderítő szolgálat nyomozóit
vontuk be - tájékoztatta lapunkat Kovács Iván, a
határőr igazgatóság sajtószóvivője. A munkát a készenléti rendőrség MI-2-es helikoptere is segítette.
A járőrök a négy nap alatt 1076 gépjárművet ellenőriztek, amelyek közül kettőről kiderült, hogy lo-

A láthatóbb rendőrség a cél

hozzá a munkához a gazdaságok.
A szakember szerint közepes termés várható.
Magyarországon január l-jétől
szeptember végéig átlagosan 294
milliméter csapadék hullott, ami
145-tel kevesebb az átlagnál,
Csongrád megyében valamivel
több, 342 milliméter. Az aszály
tehát folytatódott. A talaj nedvességtartalma például a Kisalföldön
csökkent, az Alföld egyes területein viszont kissé növekedett.

Nógrádi Zoltán fideszes országgyűlési képviselő a
tanyán élők felzárkóztatására indított programjához állami támogatás kér. A most elkészült
felmérés szerint a homokháti tanyavilágban élő

- A végsőkig küzdünk a tanyán élő gyermekek, illetve családjaik esélyegyenlőségének megteremtéséért - mondta Nógrádi Zoltán fideszes országgyűlési képviselő, mórahalmi polgármester, aki a felzárkóztatására indított programját a parlament elé
szeretné terjeszteni. A tizenöt települést magába
foglaló Homokhátságon húszezren laknak tanyán.
Csongrád megye gazdasági helyzete egyre kilátástalanabb, sorra szűnnek meg a nagyobb gyárak. A
tanyákon élőket sújtja leginkább az elszegényedés.
Az idén 10 százalékkal nőtt a tanyaiak száma. A lakosok többsége idős, illetve 14 év alatti gyermek. A
felmérés szerint a tízezer tanyából 1200-ban lakik
gyermek.
A vizsgált épületek öt százalékában nincs villany,
minden tizedikben van csak egészséges ivóvíz. A
házak fele 1945 előtt épült, mindössze 10 százaléka fiatalabb húszévesnél. A felmérésből az is kiderült, hogy a gyermekek 35 százaléka három, 25
százaléka 3-5, míg 20 százaléka 5-10 kilométert
gyalogol naponta a buszhoz. A felnőttek nagy része
ingázik, többségük csak nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik és nem egészen húsz százalékuknak van állandó munkahelye.
Az itt élő családok egyre zárkózottabbak, csak későn derülnek ki a problémák. A térség gyermekjóléti szolgálatának adatai alapján megtudható, hogy
az 518 gondozásba vett gyermekből 375 tanyai, a
99 védelembe vettből pedig 82. A családokból kiemelt gyermekek esetében sokkal rosszabbak ezek
az arányok.
- Hogy miért harcolunk a tanyaiakért? Erre csak
annyit mondok: egy háromgyermekes család középső gyermeke szerint tanyán élni a legjobb - folytatta a polgármester, országgyűlési képviselő, aki
már hat éve küzd az úgynevezett tanyaprogram
parlamenti elfogadtatásáért.

A t a n y á k o n s o k i d ő s e m b e r él.

Fotó: Gyenes Kálmán

Nógrádi Zoltán azonban ebben az évben folyamatosan csak rossz híreket kap a jövőt illetően. A
költségvetésbe sikeresen beépített tanyai normatívát csökkentik és a tanyagondnoki szolgálat is
kevesebb pénzből gazdálkodhat majd 2004-ben.
Eddig pályázati pénzből visszavásárolhattak tanyai iskolákat, jövőre ezt már nem támogatja az
állam.
A családsegítő szolgálat most 260 forintot kap
egy-egy személy után, jövőre már csak 247 forint
jár. Ráadásul a tervek szerint az a szolgálat, amely
nem tud legalább 5-6 főt ellátni, egy fillér támogatást sem kap.
Az országgyűlési képviselőnek még számos elképzelése lenne a tanyákon élők felzárkóztatására,
de nem kap semmi segítséget. - Nem nagyon bízom a sikerben, ugyanis a kormány már kimondta
döntését a meglévő támogatások csökkentésével,
illetve megszüntetésével - tette hozzá végül Nógrádi Zoltán.
KORMOS TAMÁS
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Az algyői nyugdíjasklub
tagjai is részt vettek az idősek
világnapja alkalmából
Mórahalmon rendezett megyei
ünnepségen. Az Algyői Idősek
Napközi Otthona, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint az
önkormányzat vezetői
megkoszorúzták Radány Máténé
sírját, aki a településnek
adományozta családi házát,
amely ma idősek otthonaként
működik. Ebbe az épületbe
költözött tíz éve az idősek
klubja. A két évforduló, a tíz
évvel ezelőtti költözés, illetve a
nyugdíjasklub 30 éves
fennállásának tiszteletére ma
délelőtt 11 órától ünnepséget
rendeznek a faluházban.
BALASTYA. A Hunyadi utcában
elkészült az út aszfaltozásának
első szakasza. A 198 méteres
szakasz eddig földes volt, most
pormentesített, szilárd
burkolatot kapott. A
munkálatokat idén tavasszal
kezdték el. A beruházás összesen
6,9 millió forintba került. A
Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanácstól 4,9
millió forintnyi támogatást
kapott a település. A
fennmaradó kétmillió forintot az
önkormányzat biztosította.
KIIBEKHÁZA. Ünnepséget
tartottak tegnap az idősek
otthonában. A rendezvényen
Molnár Róbert polgármester
köszöntötte a lakókat, majd
Kucsera Istvánné
alpolgármesterrel és Mihókné
Novodonszki Ildikó
falugondnokkal egy színes
televíziót adományoztak az
otthonnak. Az általános és a
zeneiskolások pedig műsorral
kedveskedtek az időseknek.
MÓRAHALOM. Csongrád
megyében az elsők között
Mórahalmon vezették bc a
szelektív hulladékgyűjtést.
Külön gyűjtik a papírt, a
műanyagot, az egyéb
újrahasznosítható szemetet,
illetve a már semmire sem
használható kommunális
hulladékot. Az Európai Unió
szabványainak is megfelelő
hulladékudvarra kerül a szemét.
A közeljövőben gyepmesteri
telepet, illetve egy dögudvart is
terveznek a létesítmény
szomszédságában. Ezenkívül az
önkormányzat pályázaton pénzt
nyert egy komposztálóudvar
megépítésére is.
RÖSZKE. A közúti
határátkelőnél egy
szerb-montenegrói állampolgárt
fogtak el a határőrök. A férfi
ellen ugyanis köztartozás meg
nem fizetése miatt beutazási és
tartózkodási tilalmat rendeltek
el még korábban a magyar
hatóságok. A férfit a szegedi
bűnügyi felderítő szolgálat
nyomozói őrizetbe vették és
átadták a szegedi rendőrségnek.
SZEGED. A Szegedi Mély- és
Magasépítő Ipari Rt. a Dégáz Rt.
megbízásából a Csongrádi
sugárút és a nagykörút
kereszteződésénél
gázvezeték-rekonstrukciót
végez. A munkálatok ideje alatt
-október 13-tól, hétfőtől
október 22-ig - a nagykörút
páros oldalán, mintegy
harmincméteres szakaszon
lezárják a szélső sávot. A
korlátozás miatt a kivitelező a
közlekedők türelmét kérik.
TISZASZIGET. Lcgclészés
közben három szarvasmarha
áttévedt Szerbia-Montenegróból
magyar területre Tiszasziget
közelében. A tiszaszigeti
határőrizeti kirendeltség
járőreinek az ügyeletes
jelentette, hogy egy bika és két ,
borjú legel a határvonalon. Az
önkormányzattól megtudták,
hogy nem magyar állatok. Ezért
értesítették a szerb-montenegrói
kollégáikat, akik elhajtották a
szarvasmarhákat a határsávból.
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Napi tizenöt tonna kőolaj Szentmihályon

Megalakult az Újgeneráció szegedi csoportja

Kisebb mennyiség
lapulhat a föld alatt

Liberális társalgó indul
Pártpolitikai beállítódástól függetlenül, minden szegedi fiatal
számára nyitottan kíván működni a Liberális társalgó.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az SZDSZ-Újgeneráció formális
keretek nélkül, mozgalomként
indult négy évvel ezelőtt. A Szabad Demokraták Szövetségének
ifjúsági tagozata formabontó akciókkal keltette föl a politizálok
figyelmét: elbúcsúztatták a múzeumkertben a koronát, amikor
a Parlamentbe került, cseresznyével várták Torgyán doktort a
reptéren, aki akkor éppen a magyar-chilei cseresznyekereskedelemmel akarta kihúzni a bajból

az agráriumot, tiltakozó gyűlést
tartottak a választási kampány
idején egy vasárnap hajnalon,
amikor Orbán Viktor a Vasárnapi
Újság szerkesztőségébe tartott. A
liberális párt ifjúsági szervezetének elnöke, Csőzik László tegnap
aktuális témákról, köztük az önkormányzatok finanszírozásáról
tartott tájékoztatót Szegeden és
bemutatkozott az újonnan alakult szegedi csoport is. Nadj Rudolf ügyvivő elmondta, hogy terveik között első helyen áll egy ifjúsági liberális műhely létrehozása, ahova hetente két alkalommal várják majd (az SZDSZ
Földváry utcai székházába) a liberális gondolatok iránt fogékony fiatalokat.

Jogosan védekeztek

Kutatni mindig érdemes, az egyre modernebb műszerek találnak is.
Térségünkben kicsi az esélye annak, hogy nagyobb mennyiségű szénhidrogénmezőt találjanak. Legutóbb Szentmihálynál bukkantak egy
kisebb olajtelepre a szakemberek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint ismeretes, a közelmúltban jelentős mennyiségű szénhidrogént találtak a Mol Rt. szakemberei.
A Jászságban komoly készletekkel bíró kőolajtelepeket, a Hajdúságban pedig földgázmezőt tártak
fel. Az ország területének több mint fele, mintegy
50 ezer négyzetkilométer jelenleg is aktív kutatási
terület.
A hazánk ásványvagyonát nyilvántartó Magyar
Geológiai Szolgálat (MGSZ) interneten elérhető
adatai alapján 2000-ben a hazai mezők kitermelhető vagyona 73,6 milliárd köbméter földgáz és
19,2 millió tonna kőolaj volt. Az MGSZ becslése
szerint további 93 milliárd köbméter földgáz és 58
millió tonna kőolaj vár felfedezésre. A Mol Rt.
évente 9-12 kutatófúrást végez, illetve mélyít. A

Fotó: Miskolczi
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közelmúltban évente átlagosan 3-4 kutatófúrás bizonyult sikeresnek.
Ezek egyike volt a szentmihályi kőolajtelep. Kristóf Péter, a Mol Rt. operatív egységének vezetője elmondta: az olajtelepen lévő egy kút naponta 15
tonna kőolajat termel. Erre a mezőre a négy évvel
ezelőtti szeizmikus mérések segítségével bukkantak rá. A szakember szerint kicsi az esélye annak,
hogy nagy mennyiségű szénhidrogén lenne még
térségünkben a föld alatt. - Legutóbb egy külföldi
cég végzett próbafúrásokat Ásotthalomnál, de mivel csak kis mennyiségű gázt találtak, lezárták azt tette hozzá Kristóf Péter.
Magyarország területe egyébként a kőolaj- és
földgázkutatási szempontból a világ úgynevezett
érett régiói közé tartozik. A fénykort az 1950-es,
1960-as évek jelentették, ekkor fedezték fel a legnagyobb szénhidrogénmezőket Algyőnél, Nagylengyelnél és Hajdúszoboszlónál. Hazánkban a közelmúltig lemélyített kutatófúrások száma meghaladta az ötezret, a fúrások mélysége pedig összesen a
tízezer kilométert.

A napokban hirdetett ítéletet a
Szegedi ítélőtábla abban az
ügyben, amelyben egy anya és
fia volt a vádlott. A Túrkevén
élő R.-né M. Editet és R. Kornélt a • Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság társtettességben elkövetett emberölés miatt
ítélte el, miután egy dulakodás
során a nő és gyermeke megölte R. Imrét, az I. rendű vádlott
volt férjét, a II. rendű vádlott
édesapját. A Szegedi ítélőtábla
az első fokon hozott ítéletet (3
év fogház, illetve másfél év fiatalkorúak börtönében letölten-

Tanoda járat
Szabó László, Újszeged önkormányzati képviselője a városrész
zsúfoltsága miatt isicolabuszok,
azaz tanodajáratok beindítását
kezdeményezi majd az önkormányzatnál. Szerinte Újszeged
reggeli csúcsforgalma már nemigen fokozható. Mindennapos az
álló gépkocsisor a régi híd lábánál, a buszok csordultig tömve
araszolnak.

3 milliárd 500 millió forint az ötöslottó főnyereménye

Fortuna Szegedre költözött
Két nap alatt három autót nyertek Szegeden a Szerencsejáték Rt.
Skandináv nyár októberben elnevezésű akcióján. Ezen a héten az
ötös lottó jackpotja 3 milliárd 500 millió forint. Sokan úgy
gondolják, Fortuna Szegedre költözött, ezért érdemes lottózni.
Akik rendszeresen figyelik az országos
tárgynyeremény-akciókat, azt mondják, Csongrád megyét elkerüli a szerencse. A héten
azonban igazi nyereményeső zúdult Szegedre: két nap alatt hár-

tózóban, szerdán pedig a Zápor
utcában adtak fel egy-egy olyan
szelvényt, amely autót ért. A
nyertesek jövő hét csütörtökön
már át is vehetik nyereményüket.
Többen egyébként úgy gondolják, ott érdemes feladni a szelvényeket, ahol egyszer már nagy
nyeremény volt. A mostani lottóláz idején így feltűnően sokan

man is nyertek autót a városban.
A Skandináv nyár októberben elnevezésű akcióban a heteslottót
játszók között minden órában
sorsolást tartottak. Kedden a Retek utcai és a Rókusi körúti lot-

keresik fel azokat a lottózókat,
amely nekik vagy másoknak már
szerencsét hozott. Az ötöslottó
jackpotja ezen a héten Európa
legnagyobb nyereménye. A 3
milliárd 500 millió forint reményében a Szerencsejáték Rt. előzetes becslései szerint szombatig
10-12 millió szelvényt küldenek
játékba a szerencsevadászok.
t.k.

Tavaly nyár óta havi tizenhatezer forintot vonnak az állatorvos nyugdíjából

A műtét sikerült, a csikó megdöglött
Két évvel ezelőtt egy szegcdi
nyugalmazott állatorvos kiherélt egy csikót. Az állat pár nap
múlva megdöglött, az orvost pedig beperelték. A férfi úgy érzi,
jogtalanul.
2001. április 13-án, nagypénteken Rúzsára hívták fenóczky
Lászlót. A nyugalmazott állatorvos egy csikót ivartalanított,
majd áthívták a szomszédba,
ahol szintén kiherélt egy állatot.
- Több száz ilyen műtétet végeztem már, ezzel a módszerrel ez
volt pontosan a hetvenhetedik
csikó, amit kiheréltem. A beavatkozás után azonban kiesett
az állat bele. Én visszahelyeztem,
majd összevarrtam a sebet - mesélte Jenóczky László.
Az állatorvost nem sokkal később felhívták telefonon, mondván, felszakadt a seb, az állat bele
kifordult. Erre azt javasolta, mivel ez kórházi eset, szállítsák be
az állatot. - Végül mégis kimentem és elvégeztem a műtétet.

A csikó végül két nappal később megdöglött. - Soha életembe nem történt még ilyen - jelentette ki Jenóczky László, aki
egyébként ötven éve van a pályán, és a közelmúltban vehette
át aranydiplomáját.
A szakembert perbe fogták,
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Jenóczky László állatorvos állítja: nem hibázott.
Nyugtalankodott a csikó, ezért
később egy nyugtató injekciót is
beadtam neki. Egyébként amikor
odaértem, láttam, hogy a ház
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előtt járatják az állatot, holott a
műtét után 24 óráig nyugalom
kell neki - folytatta a történetet
az állatorvos.

követelnek

tőle,

dő, 3 évre felfüggesztett szabadságvesztés) enyhítette. Megállapította: a sértett megöléssel
fenyegette volt feleségét és
gyermekét, behatolt a házukba,
s rájuk támadt. Jogos védelmi
helyzet alakult ki, a vádlottak a
támadás elhárításához szükséges mértéket lépték túl azzal,
hogy kioltották a sértett életét.
Ezért a Szegedi ítélőtábla az
asszonyt 2 évi, 3 évre felfüggesztett
szabadságvesztésre,
gyermekét pedig 1 évi, 2 évre
felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélte.

HÍREK
HEGYCSÚCSOKTÓL
A TENGERPARTIG
A marosvásárhelyi
madarászcsoport fotósainak,
Kerekes István, Koros László
Levente és Sándor K. Attila
képeiből nyílik kiállítás
Hegycsúcsoktól a tengerpartig
címmel szombaton 15 órakor a
szegedi Szabad Tér Galériában
(Victor Hugó utca 5.). A
rendezvényt Kármán Balázs
fotóművész nyitja meg.
KRÓNIKÁSÉNEK
A SZERETETRŐL
Dévai Nagy Kamilla és a
Krónikásének zeneiskola
határon túli növendékei
Krónikásének a szeretetről
címmel adnak koncertet
vasárnap a Szegedi Ifjúsági
Házban (Felső Tisza part 2.). A
fiatalok szeretetről, szerelemről,
életről, családról és a jóistenről
szóló műsorukban népénekek,
vallási dalok és megzenésített
versek hangzanak el. Az est
bevételét a Szegedi Hospice
Alapítványnak ajánlják fel.
HAMARABB KEZDŐDIK
A PÁLYÁZATÍRÓ TANFOLYAM
Tegnapi számunk Pályázatíró
tanfolyam indul a megyében
című írásában a Nos Szeged
Kft. és az Euromenedzser
Tanácsadó és Képzési Központ
által közösen indítandó
pályázatíró tanfolyam
kezdetének egy későbbi, rossz
dátumot tüntettünk fel. A
tanfolyam október 16-án indul,
az Euromenedzser Tisza Lajos
körúti oktatótermében. A
hibás dátumért elnézésüket
kérjük.

s

ezért 2002. július elseje óta minden hónapban 16 ezer forintot
vonnak le a nyugdíjából. Az állatorvos úgy érzi, jogtalanul. - A
csikó tulajdonosai nem tartották
be az előírásokat, hiszen az állat
nem volt kiéheztetve a műtét
előtt, utána pedig nem pihentették, hanem járatták - magyarázta.
Jenóczky szavaiból kiderült, a
bíróság munkájával sem elégedett. - Nem volt normális tárgyalás, nem voltak szakértők... tette hozzá. Egy dolog azonban
bizonyos, még néhány hónapig
biztosan vonják tőle a megítélt
büntetés részleteit.
A.T.J.

VÁGYAK IDOMÍTÁSA
A BARTÓKBAN
Vágyak idomítása címmel
rendeznek zenés-táncos
irodalmi estet a szegedi Bartók
Béla Művelődési Központban
vasárnap este 6 órától. Az esten
fellép Pethő Kincső. A versekkel,
prózarészletekkel és
táncos-mozgásművészeti
elemekkel gazdagon átszőtt
irodalmi műsor a szerelem
témakörét fonja körül és bontja
ki, megmutatva a nő rengeteg
arcát. Az előadás zenéjét Márkus
Tibor szerezte, aki az est
folyamán zongorán játszik. A
produkció vendége, Bicskey
Lukács színművész.
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Az olcsó dél-afrikai-spanyol fűszerpaprika tarolja a piacot

Tízmillióid plusztámogatás a megyének

Botka a normatíva
emeléséért küzd
Az önkormányzatok normatív
támogatásának további kétszázalékos emeléséért lobbizik
Botka László, az M S Z P Csongrád megyei elnöke.
Tízmilliárd forintot még sohasem nyert Csongrád megye pályázati forrásokból fejlesztésekre, csak a jelenlegi kormányzati
ciklusban - jelentette ki Botka
László, a Magyar Szocialista Párt
megyei elnöke tegnap, szentesi
sajtótájékoztatóján. Ez az eredmény annak köszönhető, hogy
az elmúlt másfél évben közösen
lobbiztak a térség országgyűlési
és települési képviselői a polgármesterekkel a központi támogatás elnyerése érdekében. A szocialisták azt vallják, hogy az országos politizálásra jellemző pártellentéteket félre kell tenni, és csak
a térség lakóinak gondjaival
szükséges foglalkozni. A címzett- és céltámogatásként a megyébe került tízmilliárd forinttal
kapcsolatban azt emelte ki Botka: jó az irány, és sikert jelent a
tetemes pluszforrás, amelyhez
jövőre még uniós pénzek is várhatók.

Versenyben a pirosarany

Biztató jelenségnek könyvelte
el az MSZP megyei elnöke, hogy
Csongrádban 1500 munkahelylyel több létesült, mint amennyi
megszűnt az utóbbi egy évben, és
ebben a térségben emelkedtek
legdinamikusabban a fizetések.
Lapunk azon felvetésére, miszerint a választási kampány idején
Botka László azzal vádolta a Fidesz-kormányt, hogy sanyargatja
az önkormányzatokat, de még
most is anyagi gondokkal küzdenek a települések, azt válaszolta
a megyei elnök: 2003-ban 30
százalékkal növekedtek a helyhatóságok bevételei. Ugyanakkor tény, hogy a rendszerváltozás
óta folyamatos a forráskivonás
az önkormányzati rendszerből.
A hiányzó összeget a Medgyessy-kabinet másfél év alatt
nem tudta még pótolni. Botka
abban reménykedik, hogy a parlamentben a jövő évi költségvetésről folytatott vitában elfogadják majd a képviselői módosító
indítványát, amely az önkormányzatok normatív támogatását újabb két százalékkal emelné
meg.
B. I.

A Fidesz szerint nincs
pénz gázszámlára
Nincsen fedezet a szegedi közintézményekben a gázemelésre
- állították a Fidesz önkormányzati képviselői tegnapi
sajtótájékoztatójukon.
- A tavalyi rendkívül hosszú és
hideg tél felemésztette az önkormányzati közintézmények tartalékait - mondta Farkasné Pocsai
Blanka szegedi fideszes képviselő. Hozzátette: a város által fenntartott 53 óvoda, 27 általános és
19 középiskola nagy része már az
október 15-i gázáremelés előtt
felélte a fűtésre szánt keretét.
- A gázáremelés országosan
80 milliárd forintnyi pluszter«momwmmammmmwmmmmmuimmuimm
im
i^

het ró az önkormányzatokra egészítette ki képviselőtársa
mondandóját
Szállási
Béla
frakcióvezető-helyettes. - Hárommilliárd forint kompenzációs keretre lehet országosan
pályázni, s t a r t u n k attól, hogy
Szegednek nem sok jut majd
ebből, hiszen a kormány elsősorban az önhikis települések
között osztaná szét ezt az öszszeget.
Farkasné hangsúlyozta, ha sikertelenek lesznek a pályázatok,
könnyen
elképzelhető,
hogy
egy-egy intézményben fűtési szünetet kell elrendelni.
G . SZ. L.

Folytatás az 1. oldalról

Dél-Afrikában sokkal kisebb
költséggel terem a fűszernövény,
nagy területeken, olcsó munkaerővel, napon szárítva. Nálunk
az afrikai, hektáronkénti 30 tonnás termésátlaggal szemben csak
tizet takarítanak be, a piros
arany drága földgáz felhasználásával szárad. A spanyolok már a
sajátjukat is más földrész termésével vegyítik, s érik el azokat az
árakat, amelyekkel mi képtelenek vagyunk versenyezni.
De a szegedi paprika egyedülálló
íze még mindig jó ajánlólevél: a
dél-afrikai például megég a napon,
emiatt nem olyan finom, csak a
színe szebb. A Szepa Rt.-nek vannak olyan nyugat-európai vevői,
akik eddig is ragaszkodtak, feltehetően a jövőben is ragaszkodnak
majd a szegedi paprikához, nem
beszélve a hazai fogyasztóról.
Emiatt küzdenek azért, hogy a kis
zacskós kiszerelésű paprikából
megtartsák a belső piacot: ennek
érdekében még többet áldoznak a
minőségre és a csomagolásra.
Több olyan ipari megrendelőjük
van, amelyik közvetlenül a termékre teszi rá a szegedi paprikát,
ezért fő szempontjuk szintén a
minőség. Mivel a külföldi vevő is
tudja, hogy kevés paprika termett
idén Magyarországon, hajlandó
megfizetni az áremelést, csakhogy

Ládákban várja a szárítást a szegedi paprika.
a megszokott szegedi paprikát
használhassa fel. Amennyiben pedig a piac a gyengébb termékre tart
igényt, akkor természetesen Szeged is hajlandó „keverni" - tette
hozzá a vezető.
A Szepa azzal is elébe ment a
várható uniós versenyhelyzetnek, hogy árbevételének már

Nagyköveti vizit
Bemutatkozó látogatáson járt
Szegeden Botka László polgármesternél Ron Halpin, Kanada
magyarországi nagykövete. Az
eszmecserén Botka tájékoztatta a nagykövetet Szeged stratégiai fejlesztési irányairól, elsősorban a tudomány-kutatás, illetve a földrajzi helyzetből adódó Európa kapuja-szerep lehetőségeiről. Ron Halpin élénken
érdeklődött a biotechnológia,
illetve genomika fejlesztését
megalapozó Biopolisz-projektről, amelyről úgy vélte, jó esély

Andrea

ma már valóban csak az foglalkozik a fűszernövénnyel, aki profi,
nagy területen gazdálkodik és
öntözni is képes. A nyerspaprikát idén már csak kilónként nettó 62 forintos áron tudták átvenni a termelőktől, jövőre pedig
nem lesz földalapú támogatás.
FEKETE KLÁRA

A fasorok mellett a parkokat és tereket is bevonnák

az elmélet és a gyakorlat szorosabbra fűzésére, és lévén valódi, huszonegyedik századi iparág, az üzletembereknek és a
magántőkéseknek is sikerrel
kecsegtető befektetési lehetőség.
A nagykövet meggyőződésének adott hangot, hogy a jelenleg egymilliárd dollár körüli kanadai befektetés Magyarországon dinamikusan növelhető a
kapcsolatok szorosabbra fűzésével, a lehetőségek jobb megismerésével.
:

csak egynegyedét adja a paprika,
a többit a konzervek, a menütálcás ételek és az ételízesítők teszik ki. Nagy kérdés ugyanakkor,
mi lesz azokkal a családokkal,
akik a paprika termesztéséből élnek. A vezérigazgató szerint az
évről évre csökkenő felvásárlási
áraknak „üzenetértékük" van, s

Fotó: Schmidt

Védett bokrok és fák

088888sbgg»»»hhwtos i

Értesítette szüleit az eltűnt lány
Fölvette a kapcsolatot szüleivel, de még
nem tért haza a tizenhat éves csongrádi
Busa Eszter, akit szeptember 28. óta vár a
családja. A rendőrök tovább keresik, az
értesítés megkönnyítette a m u n k á j u k a t .
Lapunk is megírta, hogy a fiatal lány szeptember 26-án Szentesről Budapestre utazott,
és édesanyját SMS-ben arról értesítette, hogy
az este hatkor Budapestről induló vonattal
érkezik haza. A vonat meg is érkezett kilenckor Csongrádra, Eszter azonban nem volt rajta. Családja hiába próbálta elérni, napokig
nem adott életjelet magáról. A sajtóközleményt, amely Eszter adatait közölte, e héten

szerdán küldte el a médiához a megyei kapitányság, a keresés már eltűnése óta folyik.
Keller László alezredes, a Csongrádi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője
kérdésünkre elmondta, a kereséssel jár az is,
hogy ha a kezdeti lépések nem vezetnek eredményre, és a szóba jöhető helyek egyikén sem
sikerült megtalálni az eltűntet, a sajtó segítségét is kérik, és gyakran ez is segít. Ám ennél
sokkal fontosabb, hogy a különböző helyeken
igazoltató rendőrök tudnak az eltűnt adatairól. Eszter esetében a lapunkban közölt fénykép másolatai is kéznél vannak. Az alezredes
elmondta: míg a felnőttnek joga van ahhoz,
hogy elrejtőzzön, miután értesítette a rendőr-

séget arról, hogy életben van, a fiatalkorú ezt
nem teheti meg. Am bármelyik korosztályhoz
is tartozzon az eltűnt, a rendőröknek meg kell
győződniük arról, hogy nem vált-e az eltűnt
bűncselekmény áldozatává. Keller Zoltán azt
mondta, az, hogy a lány értesítette a szüleit,
segítette a munkájukat. Reménykedik a lány
édesapja, Busa Tamás operaénekes is, akit telefonon sikerült elérnünk tegnap.
A csellengők lélektanával foglalkozó szakemberek szerint nem ritka, hogy tizenévesek függetlenül attól, milyen körülmények között,
s milyen értékrend szerint él a család - úgy
döntenek, szó nélkül elmennek otthonról.
B.A.

Javítják a biciklisek főútvonalát

Az 55 millió forintos alap egyik kisebb beruházását kezdték el a Stefánián.

Szeged legforgalmasabb kerékpárútját újítják föl a Stefánián.
Az észak-déli kerékpáros tengely szerepét
betöltő
gidres-gödrös szakaszt a kerékpárútalapból származó pénzből
aszfaltozzák újra. Vincze Tibor,
a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának vezetője
elmondta: idén a korábbi években rendelkezésre álló összegnél többet szánt a város kerékpárút-építésre, illetve a fejlesztési tervek elkészítésére. Az 55
millió forintos alap egyik kisebb beruházását kezdték el a
Stefánián. A továbbiakban a
Budapesti körúton, a Belvárosi
hídon, valamint - ha nyernek a
beadott pályázaton - Kecskéstelep és Szentmihály között
épül kerékpárút, illetve kerékFotó: Miskolczi Róbert pársáv.

A tábla már kint van a Széchenyi téren.
A természeti értékek védelméről szóló helyi rendelet bővítését tervezi Forró Marianna
szegedi főkertész.
Közel húsz szegedi tér növényei
kaphatnak helyi védettséget, ha a
közgyűlés elfogadja Forró Marianna városi főkertész javaslatát. A
természeti értékek védelméről
szóló rendelet két éve született, s
akkor a vadaspark mellett főként
az utcai fasorokat vették föl a listára. A sor már a közeljövőben bővülhet: a terv szerint a város belés külterületeinek parkjait is
megilletné a hivatalos védelem.
Bár a közgyűlés még nem tárgyalt
a tervezetről, a város több pontján
megjelentek már a fák és bokrok
megóvására fölhívó táblák.
A Széchenyi téren, a nagypostával szemközti parktükörben látható a természetvédelmi terüle-

Fotómontázs:

Miskolczi

Róbert

tekről ismert, kék mezőben szárnyaló fehér kócsag, alatta a szöveg: „Helyi jelentőségű védett természeti értékek." Forró Marianna
csupán néhányat említett a tér
növénykülönlegességei közül: a
jól ismert platánok és liliomfák
mellett fölfedezhetünk még itt libanoni cédrusokat (a Klebelsberg-szobor közelében|, gránátalmát (a bíróság előtt), szétterülő
lombozatú feketefenyőt (az ivókutak mellett), de akad még páfrányfenyő is.
Igaz viszont, hogy csak a botanikában jártasak ismerik föl a ritka növényfajokat. A főkertész
ezért azt szeretné, ha fák és cserjék mellett kis névtábla tájékoztatná a kíváncsiskodót. Persze félő, hogy eleinte el-eltűnnék a táblák, de talán eljön az idő, amikor
alábbhagy a parkrongálók kedve...
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A SZÉCHENYI
2003.

AZ „M5 AUTOPALYA " ALAPÍTVÁNY
10. 09-i KÖZLEMÉNYE
A kuratórium

2003.

10.

09-i

közleményének

A sikeres és példaértékű csatlakozásokkal párhuzamosan az alapítvány kuratóriuma érdemi javaslatokat
tett le 2003. szeptember végén a szakminisztérium (GKM) asztalára az M5 autópálya országos egységes matricarendszerbe való bevonására, legkésőbb 2004 januárjával.

2003.

10.

09-i

A/, alapítvány által javasolt megoldás .Jóvátételt" jelentene a dél-alföldi régió állampolgárai felé az eddigi
egyenlőtlen elbírálásért.
Az alapítvány kuratóriuma arra kérte Kovács Ferencet - a közlekedésért felelős helyettes államtitkárt - . hogy ezt
a tételt a jövő évi költségvetési törvénytervezetben - amelynek vitája megkezdődött - külön szerepeltessék, az
országgyűlési képviselőkkel pedig név szerint szavaztassák meg. Ha a T. Ház igennel szavazna, ezt a régió állampolgárai, lakói, vállalkozói, leendő befektetői pozitív üzenetként értelmeznék. A Dél-Alföld „érdemi" schengeni határrá alakulhatna át. s nem az. unió távoli provinciájának szintjére süllyedne.
A másik megoldás az AKA Rt. kivásárlása volna. Az alapítvány kuratóriuma tisztelettel emlékezteti a döntéshozókat azon ígéretükre, melyben az M5-ös kivásárlásának forrásaként a Postabank privatizációjából befolyt összeget jelölték meg.
Az M5 körüli felgyorsult eseményekre hivatkozva kérjük a dél-alföldi régió többi szereplőjét is, ne hezitáljanak, ne
várják a csodát, hovatartozásuktól függetlenül kövessék Szentes, a Csongrád Megyei Közgyűlés, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének példáját, hogy az alapítványi célok, s azok között prioritásban az
első helyen álló cél, az M5 országos egységes matricarendszerbe történő bevonása legkésőbb 2004. január elsejével megtörténhessen.
Szeged. 2003. október 9.
AZ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

KÖZÖS UTUNK, KÖZÖS ÜGYÜNK:
MATRICÁT AZ MS-OSRE!
www.m5.huwww.m5.huwww.m5.hu
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ON-LINE

1. ÉS 23.

KÖZÖTT!

K A R Á C S O N Y l V A S

Friss hírek folyamatosan

.<
•

Ingyenes online apróhirdetés
Iskolai hírbázis
Szegedi ki kicsoda?

A R R A !

Moziműsor

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

Széplrói történetek
Fórumok

2 9 9 0 0 Ft + áfa/m2

Nemzetközi sport, totóesélyek

Jelentkezés: 2003. október 15-től hétköznaponként
9-12 óráig
folyamatosan. Cím: Szeged, Deák F. u. 28-30. Te!.: 62/471-397.

Eseménykereső
Képeslapküldés

Minimálisan igényelhető terület: 4 m '

Hírlevél hetente kétszer

A részvételi díjat a jelentkezéskor egy Összegben,
a fenti elmen kell kifizetni.

A vásárra nem szegedi telephelyű árusok is jelentkezhetnek.
Kérjük, a regisztrációhoz hozza magával vállalkozói igazolványának
és működési engedélyének másolatát, valamint bélyegzőjét!

közleménye:

Az. ,.M5 Autópálya" Alapítvány munkájának eredményeképpen az utóbbi hetekben „Mérföldkőnek" tekinthető
események történtek. Először 2003. 09. 24-én Szentes Város Polgármesteri Hivatalában Szentes Város Önkormányzatának polgármestere, valamint a térség meghatározó gazdasági egységeinek vezetői nyilvánosan, a
sajtó képviselői előtt csatlakoztak az alapítványhoz. Talán még meg sem száradt a tinta a szentesi dokumentumukon, amikor 2003. 09. 25-én Szegeden a Csongrád Megyei Közgyűlés szintén bejelentette csatlakozását az alapítványhoz. vagyis a megye teljes erkölcsi súlyával felsorakozott az alapítványi célok mögött.
A sorban harmadikként, de országos érdekvédelmi szervezetként elsőnek. 2003. 10.07-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Országos Elnöksége is a csatlakozás mellett döntött. A felsorolt csatlakozók is demonstrálni kívánták: az alapítványi célokkal való teljes azonosulásukat, tettrekészségüket, az ügy holtpontról való kimozdításának clodázhatatlanságáról alkotott véleményüket. A bejelentett csatlakozások mottója és üzenete: megszüntetni a térség minden jogalapot nélkülöző diszkriminációját, helyrehozni az egykori döntéshozók által okozott
károkat, szolidaritást vállalni a hátrányt szenvedőkkel, s ezáltal jövőképet felmutatni a régiónak.
Az alapítvány kuratóriuma konkrét javaslatot tett le szeptember végén a szaktárca (GKM) asztalára az M5-nek
2004. január elsejétől az egységes matricarendszerbe történő bevonására. A javaslat szerint a szaktárca készítsen
elő egy úgy nevezett „fix díjas útdíjárhevétel-megváltás" alkalmazását lehetővé tevő rendszert. Ez esetben az
AKA RT. 2002. évi eredménykimutatásában szereplő árbevételt alapul véve, azt a mindenkori inflációval korrigálva az állam - a tárgyalások befejezéséig - az AKA Rt. részére biztosítaná a fix árbevételt. Az így kalkulált fix öszszeg nagyságrendje 8,5-10 milliárd Ft volna a 2004-es évre. A fix díjat az AKA Rt. havi vagy negyedéves bontásban kapná meg. Ezzel egyidejűleg az útdíjbeszedés joga az államot illetné meg. Ez esetben 2004. január elsejével
vagy akár 2003. december elsejével megtörténhetne az M5 bevonása az egységes matricarendszerbe.
A nyilvánvalóan növekvő forgalomnak köszönhetően az elképzelések szerint az egyszeri évi kifizetett fix díj minimum 50-60%-a megtérülhetne.

M 5

DECEMBER

Délmagyarország

TEREM

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

előzményei:

Az „M5 Autópálya" Alapítvány augusztusban arra kérte a térség magánszemélyeit, vállalkozásait, önkormányzatait, érdekvédelmi szerveit, oktatási, kulturális, sportintézményeit, médiavállalkozásait, hogy csatlakozzanak és
támogassák az alapítványt célkitűzései elérésében.
Az alapítvány kuratóriuma az érdekérvényesítés egyik módjaként az alapítvány nyílt jellegénél fogva a csatlakozók. támogatók „toborzását" határozta meg. Ennek a munkának mintaértékű eseménye volt a 2003. 09. 24-i
„SZENTES CSATLAKOZIK" rendezvény. A város önkormányzata és a térség meghatározó gazdasági szereplői megtették azt a bizonyos „első lépést", ami reményeink szerint a dél-alföldi régióban egy csatlakozási-támogatási láncreakciót fog elindítani. Ennek gyors jeleként 2003. 09. 25-én a Csongrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése szintén úgy döntött, hogy felsorakozik az alapítványi célok mögött, valamint kiáll a régió érdekei
mellett csatlakozási döntésével. A sor folytatódott 2003. 10. 07-én Budapesten a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Országos Elnökségének döntésével , vagyis az alapítványi célkitűzések mögé - most először egy országos érdekvédelmi szervezet is felsorakozott.

A kuratórium
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RENAULT

SCENIC

Uj Renault Scénic.

1 Ti 1

Amennyiben
Ön előfizetését valamilyen okból

progwam

csak késve tudta rendezni,

PONT

és ezért néhány lapszámot
nem kapóit meg, kérésére az
elmaradt lapszámokat utólag
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Tuzep

Dinamikusan fejlődő
- 1 2 éves múlttal rendelkező cégünk kiváló minőségű

olajok, karbantartóanyagok,
tisztítószerek, aerosolok,
testékek, fertőtlenítők
értékesítésére
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TERÜLET! KÉPVISELŐT

üvegszál-erősítésű poliészter

keres

Csongrád

h u l l á m l e m e z áttetsző, piros, zöld, sárga
v

színekben, a m í g a készlet tart, gyári c s o m a g o l á s ú

olasz azbesztmentes h u l l á m p a l a

,

m

kerítésnek, térelválasztáshoz, szürke, k ü l ö n b ö z ő
B° 1290 Ft/db

t á b l a m é r e t b e n , pl.: 250/92 c m

kisméretű lyukacsos tégla

B° 34 Ft/db

^

TÜZELŐANYAGOK:
•4 l e n g y e l d i ó s z é n

Elvárásaink:
- legalább középfokú végzettség.
- saját autó és mobiltelefon,
- vállalkozói igazolvány,
- ügyfélorientált gondolkodásmód,
- kitartó és sikerorientált személyiség.
Amit kinálunk.
változatos munkakör, folyamatos szakmai
képzések, előretépési lehetőség, fix juttatások a betanulási idő alatt, átlagon felüli
Az önéletrajzokat az alábbi cimre kérjük
eljuttatni:
Walter Hungary 2000 Kft.

B° 2050 Ft/q

B° 1990 Ft/q

iszapszén

B° 1820 Ft/q

•4 h a s í t o t t t ű z i f a
-4 ukrán f é n y ű fűrészáru
Áraink az áfát

területére.

®

B ° 990 Ft/m'

darab t e k e r c s e k b e n

megye

1238 Budapest, Helsinki út 105.

a

Tel.: 06-1/421-4193 ( 8 - 1 6 óra között)
vagy e-mailen: waiter@wattefgroup axelero.net

B ° 45 900 Ft/m3 -töl

Jelentkezni, időpontot kérni a fenti cimeken
vagy telefonszámon lehet.
PRC

tartalmazzák.

Az újság KÖNYVE
A r é g m ú l t b ó l m á r jól i s m e r t és k ö z k e d v e l t
kalendárium megjelenik 2 0 0 3 decemberében.
Példányszám: 4 7 0 0 0 db
1 ÉVRE S Z Ó L Ó

H A T É K O N Y

R E K L Á M F E L Ü L E T
K E D V E Z Ő

Á R O N !

A kalendáriumot Csongrád megye összes
előfizetője személyre szólóan kapja meg.

INFORMÁCIÓ:
Az ú j Scénic sikeresen egyesíti m a g á b a n a z egyterű intelligenciáját e g y

62/567-845,06-30/505-3333,

berline t e m p e r a m e n t u m á v a l é s a felsőbb kategóriájú Kenautt-k kényelmével

06-30/341-7469,62/567-810

A kivételes utastéti k o m f o r t h o z dinamikus viselkedés é s példaértékű vezetési

Anyagleadási

é l m é n y társul A z új Scénic 5 csillagos minősítést ért el a z EuroNCAP törés-

o k t ó b e r 17., p é n t e k

teszten, igy bizonyítottan kategóriájának legbiztonságosabb autója.
Ismerkedjen m e g vele Ö n is márkakereskedésünkben a z október 11-12-1
nyílt h é t v é g é n k a l k a l m á v a l !

w w w

'

f f n i

tfh"

f-ogynu« kta/100 km: Vegyes: 5j0-8jD; Városi: 5,4-10.3; Otoágúti: 4,4-6,4; Co24obocsátés g/km: 135-152 Mtoztftól függöm).

M o l n á r A u t ó h á z Kft.
6 7 2 8 S z e g e d , D o r o z s m a i ú t 8.
Telefon / fax: (62) 4 2 0 - 2 3 7

határidő.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

Örül-e a kismamák pénzének ¡

DOBOZOLTÁN
polgári szolgálatos katona:
- Örülök, hogy a kismamák
megkapják visszamenőleg az
őket megillető pénzt. Ezzel is
erősödik a szociális háló, és ez
természetesen mindenkinek érdeke. Én még nem vagyok ugyan
apuka, de manapság igen költséges dolog a gyermekvállalás. Szerintem ennek az összegnek is
lesz helye a családoknál.

BAJI LASZLONE
személyi asszisztens:
- Természetesen örülök, hogy
kifizetik a szülőknek azt, ami
jár. Az államnak egyszer felelnie kell a mulasztásokért. Most
sokakat megkárosítottak és úgy
illik, hogy a tartozást kiegyenlítsék. Ez egy jelentős érvágás
az államkasszának, a kismamák és az ügyvédjük élelmesek
voltak.
Kommunikációs
partnerünk:

IjJesteí
Mára

m h h m é

kérdeztük:

örül -e
a kismamák
pénzének?
Következő kérdésünk:
Szegedi paprikával
főz-e?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Ar SMS számlázása normál tari/aszerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delraagyar.hu

E-MAIL ÜZENET

A kenyér ereje
Évtizedekkel ezelőtt az általános iskolai tankönyvekben volt egy olvasmány, amelyben egy ember mindennap három cipót vásárolt. A
kíváncsi boltos megkérdezte, hogy miért vesz mindennap három kenyeret. A vásárló elmondta, hogy az egyiket kölcsönadja, a másikkal
az adósságát törleszti, a harmadikat pedig a párjával eszi meg. Az eladó elcsodálkozott, nem értette. A vevő elmagyarázta: az első cipót a
gyermekeinknek kölcsönadjuk, mert ha felnőnek, szeretettel adják
vissza. A másodikkal az adósságunkat törlesztjük, mert a szüleink
felneveltek. A harmadikat pedig mi esszük meg.
Ez az olvasmány már elavult, nem is szerepel az olvasókönyvekben.
Most inkább a nyugdíjas segíti kevéske nyugdíjából gyermekeit, unokáit.
T Ó T H ANTAL, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A
balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el; a 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-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,

Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

OLASZ DOMINIKA
tanuló:
- A híradóból értesültem erről
a döntésről, és maximálisan
egyetértek a kismamákkal. Jogosultak erre az összegre és az
államnak meg kell fizetni a hiba árát. A kisgyermekes családoknak nagy szüksége van erre, és minden más segítségre.
A gyermeknevelés igen drága
lett.

KATOTÜNDE
munkanélküli:
- Jogosnak tartom, hogy visszakapják a pénzt a családok, hiszen
törvényesen jár nekik. Én minden olyan kezdeményezést támogatok, amellyel a gyerekeknek jobb lesz. Gyakorló anyukaként pontosan tudom, hogy milyen anyagi vonzatai vannak a
gyereknevelésnek. A kismamáknál nagyon jó helyen lesz a pénz.

P0STAB0NTAS

Ga (rá)zdálkodó közös
képviselők
Amikor az idén a polgármester úr
- lakossági fórummal összekötött
-kampánykörutat tett, a kérdéseket, panaszokat egy zöldszámon
is fel lehetett tenni. Én szóban és
írásban is megtettem, biztos ami
biztos alapon. A környezetemben
élők lemondóan legyintettek:
úgysem foglalkozik vele - mondogatták. És láss csodát! A nyilvánosság előtt ehsmerte, hogy a
gajrájzdálkodó közös képviselőkről és a velük egyetértő kis létszámú hatalmaskodókról évek óta
tudomása van, sorra kapja a panaszos leveleket. Bár beavatkozásra a törvény nem biztosít lehetőséget, mégis helyi szinten tenni
kíván ellene valamit. Körülöttem
- de mondhatom, hogy az egész
közönségben - ezzel a tetszés moraját váltotta ki. Am az önkormányzati képviselő azonnal leredukálta a reményt keltő ígéretet
beszélgetéssé. Mire én megkérdeztem, hogy mit ért ezalatt? Kiderült, hogy csak összejöttünk és
beszélgettünk. Ennyi. Nagyon
ideges lettem, hogy még ezt a kevéske reményt is elvette tőlünk.
Közöltem vele, hogy nem kibeszélőshow-ra van szükségünk, hanem segítségre. Kaptam egy pár
tippet segítő szándéka jeléül, de
még rosszabb lett. Én makacs ember vagyok, ha már jogállamban
élünk, akkor ahhoz a kevés joghoz is ragaszkodom, amit a kisember számára meghagytak. A
fórum végén - legnagyobb meglepetésemre - engem vettek körül a
hallgatók a közös képviselők elleni panaszukkal. Sajnos én is csak
panaszkodni tudtam. Megpróbáltam újra írni a polgármesternek,
ám helyette az „illetékes" osztály
válaszolt, semmitmondó levélben. Persze ilyenkor minden embernek a választási ígéretek jutnak eszébe, így nekem is. Polgárbarát önkormányzat, elesettek,
kiszolgáltatottak segítése, odafigyelés rájuk, esélyegyenlőség, vá-

rosszéli szemétkupacok megszüntetése,
gyalogátkelőhelyek
létesítése, táblákat figyelmen kívül hagyó, gyors forgalom csökkentése, hiányzó padok kihelyezése, jeges utak, stb. Az ember
csak csalódik és elkeseredik.
A fenti téma a Postabontás rovatban olvasott Hol a tisztesség
mostanában című cikk olvasása
közben jutott eszembe. A magukról megfeledkezett és magukat
hatóságnak, törvényen felülinek
képzelt közös képviselőknek házanként abg változnak a sablonjaik. A végeredmény mindig
ugyanaz! A lakók, lakástulajdonosok kiszolgáltatottsága. Van
egy-két lakó, akit érdekeltté tesznek, és ezek aztán végrehajtják
azt, amit a háttérből a közös képviselő diktál. Aztán Pilátusként
mossa kezeit. Megfélemlít, kirekeszt, költségeket érdem szerint
oszt le stb. Szóval uralkodik. O,
aki a ház alkalmazottja! És aki ellene szól vagy kíváncsi a pénz kezelésére, az szerinte uszít, békétlenkedik, ezért üldözi. Szóval persona non grata. Felügyeleti szerv
nélkül azt csinál, amit akar. Pénzkezelése, elszámolása „sajátos".
Nem gond igazolni egy kiadási tételt, hiszen az újságban hirdetik a
„számlaadást-vételt." Nem állítom, hogy mindenki ezt veszi
igénybe, de hogy valós-e a kiadás,
annak nem tud utánanézni a lakó!
Teljes mértékben alátámasztom
a cikkben megfogalmazottakat,
miszerint: „...a „kiskirályok" a mi
pénzünkkel azt csinálnak, amit
akarnak..." Ha nem magas a képviseleti díja - mert a látszatra ad megoldja a pótlást „egyéb" címszó
alatti kivéttel. A cikk utolsó előtti
kérdő mondata a lényeget foglalja
össze. Az abban hiányolt ellenőrző szerv ugyanis megoldhatná ezt
a sokakat érintő, elkeserítő és leiháborító problémát.
SZEKERES ISTVÁNNÉ, SZEGED

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

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 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám 16-tól 0 2 óráig díjmentesen
hívható: 2 4 9 - 5 2 9 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám 16-tól 0 2 óráig díjmentesen
hívható: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben.
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Újraéled a magyar nóta ?
Nagyon sokan örültünk annak - különösen mi, idősebbek - hogy újabban egyre több magyarnóta-estet rendeznek Szegeden, élenjárva ebben
a Magyarnóta-szerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete és a
Dankó Alapítvány rendezésében. Népszerűségét az is mutatja, hogy a
márciusban tartott Dankó-emlékünnepség nótaestjét hétszázan hallgatták meg. Azóta is általában telt ház előtt mennek a műsorok. Jólesik
látni, hogy változatosak az előadások. Legutóbb a vajdasági nótaénekesek látogattak Szegedre, s egyre többet szerepelnek a kedvelt fővárosi
énekesek is, mint például Miklóssy József Csellényi-díjas és a szép
hangú B. Tóth Magda. Örömmel halljuk, hogy a legközelebbi vendég október 19-én az Ifjúsági Házban - a híres énekes, Szentendrei Klára és
Dömsödi Farkas Bálint lesz. Bízunk benne, hogy most is kellemes élményben lesz részünk. A népdal, a magyar nóta a mi kincsünk, s az
EU-ba lépés idején tegyünk meg mindent azért, hogy akárcsak a magyar pálinka és paprika, tovább éljen, s hungarikum maradjon.
BÓKA MÁTYÁSNÉ ELNÖKSÉGI TAG, SZEGED

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

MAKKOSHAZI KRT.
Kónya Gábor önkormányzati
képviselő reagált a József Attila sgt. és a Makkosházi krt. kereszteződésében lévő rossz útviszonyokról szóló panaszra:
az úttest nem önkormányzati
tulajdon, az Állami Közútkezelő Kht.-nak jelezték a gondot. A sínek közötti úthibák
kijavítása viszont önkormányzati feladat. Ezért pályázatot
adtak be az erre fordítható
anyagi források kiegészítése
érdekében.
BUSZOK
Draskóczy István, a Tisza Volán helyi tömegközlekedési üzletág-igazgatója a buszokkal
kapcsolatos észrevételekre a
következőket mondta: egyetlen buszról sem maradhat le

senki helyhiány miatt. A járműhöz futó utasokat viszont
bizonyos szögből nem láthatják a sofőrök, így elindulnak,
ha nincs felszálló a megállóban.
MAROSTÖ
A most épülő marostői városrész
és a Hargitai utca közötti rövid,
mintegy 15-20 méteres szakaszon „elfelejtettek" járdát építeni! Tehát a Hargita ABC és az új
városrész között mindkét oldalon csak az úttesten lehet gyalog
menni, ahol a 2-es és a 71 -es autóbuszjárat is közlekedik. Ez nagyon balesetveszélyes, figyelmeztet mindenkit
Kelemen
László.

PANNON

G $ M

eresre Az é l v o n a l .

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

VARGAEVA

KUPECZKI KORNÉL

Október 9., 8 óra 25 perc, 3 3 6 0 g. Sz.: Gémes Éva és Varga István (Sándorfalva).

Október 6., 7 óra 53 perc, 3 0 5 0 g. Sz. : Szepesi Edit és Kupeczkí László (Csongrád).

NÓGRÁDI HANNA
Október 6., 11 óra 7 perc, 3 4 8 0 g. Sz.: Petrik Irén Mónika és Nógrádi Zoltán (Szeged).

SZAUTER MILÁN
Október 9., 10 óra 5 0 perc, 3 9 2 0 g. Sz.:
Zsebl Szilvia és Szauter Ferenc (Jánoshalma).

VAS DOROTTYA KATA
Október 10., 8 óra 2 8 perc, 3 5 6 0 g. Sz.:
Gajdos Judit és Vas Csaba (Szeged).

OROJÁN DOMONKOS TRAJÁN
Október 7., 17 óra 4 9 perc, 3 8 8 0 g. Sz.: Balogh Ágnes és Oroján Tibor (Szeged).

KOZMA RÉKA

MAK0

Október 8., 8 óra 52 perc, 3 1 8 0 g. Sz.: Gyovai Katalin és Kozma László (Árpádhalom).

CSÁVÁS BOGLÁRKA

ÁBRAHÁM ANTÓNIA
GABRIELLA

Október 9., 13 óra 50 perc, 3200 g. Sz.: Sipos Erika és Csávás György (Makó).

WAGNER KYRA ARANKA

Október 9., 23 óra 8 perc, 4 1 2 0 g. Sz.: Nan
Gianina-Karina és Ábrahám István (Domaszék).

Október 9., 15 óra 15 perc, 3 9 5 0 g. Sz.:
Szálkái Aranka és Wagner Ferenc (Makó).

RABI ZSUZSANNA
Október 10., 6 óra 3 0 perc, 2 6 6 0 g, Sz.: dr.
Nyilatl Ildikó és Rabi Zoltán (Szeged).

SÁNTA DÁNIEL
Október 10., 9 óra 15 perc, 3 2 5 0 g. Sz.:
Dóczi Ildikó és Sánta Tibor (Mórahalom).

LIPPAI JÓZSEF
Október 8., 10 óra 3 0 perc, 2 6 8 0 g. Sz. : Kolompár Ilona és Lippai József (Rúzsa).

H0R0SZK0P
Q © | KOS: Nem bírja elviselni azt a párÁ Ü L 1 kapcsolatot, ahol a másik fél önző módon viselkedik. Beszéljék meg a problémákat.
Ha még nem házas, lehetséges, hogy választania kell két személy között
•M&

SZENTES

TÓTH JOHANNA JANKA
Október 10., 0 óra 5 9 perc, 3 3 1 0 g. Sz.:
Harmati Szilvia és Tóth Tibor (Árpádhalom).

VARGA VIRÁG
Október 10., 1 óra 4 3 perc, 4 0 5 0 g. Sz.:
Csepregi Erika és Varga Lajos (Szentes).

Gratulálunk!

m

| MÉRLEG: Semmilyen áron nem
f szeretne lemondani terveiről, semmi nem térítheti le útjáról, amiről minden
Ismerőse tudja, látja, hogy rossz irányba
halad.

BIKA: Estére tisztába lesz érzéseiI vei, és könnyedén ki tudja fejezni.
Képes lesz értelmes döntéseket hozni, szinte
bármely téren. Könnyen teremt kapcsolatokat, és érzelmi támasza lehet másoknak.

SKORPIÓ:
Nehezen megközelít! hető és csak ritkán mutafia ki érzelmeit. Ez persze nem jelent érzéketlenséget,
csupán arra utal, hogy nincs meg a kellő önbizalma ahhoz, hogy kimutassa igényeit.

fk^

IKREK: Honnan is tudhatta volI na, hogy jótettei csak irigykedést és
ellenállást fognak kiváltani azokból, akik
kapták. Nem készültek még fel, hogy önzetlen segítséget kapjanak.

NYILAS: Ön az érzelmek küszöbén
áll. Partnerével való vitája vagy akár
veszekedés, nagyszerűen fűszerezi a kapcsolatukat. Erőteljesen megnyilvánuló önös energiája konfliktushelyzetbe sodorhatja.

^ ¿ J (RÁK: Önmagának mond ellent, ha
^ ^ f munkahelyi feladataiban megalkuszik, és enged a nyomásnak. Kitartott elvei
mellett eddig, most se engedje, hogy érvényesülni vágyók megadásra kényszerítsék.

BAK: Ön alapjáraton hajlamos
Z Z Á . I arra, hogy valamit a fejébe vegyen
és máris biztosként könyvelje el, sajnos
azonban korántsem működnek így a dolgok
az életben.

A ^ í OROSZLÁN: Egy nyugtalan pe* * I r i ó d u s o n mehet most keresztül,
amikor is nagyobb személyes szabadságra
törekszik. Adakozó kíván lenni embertársaival.

| VÍZÖNTŐ: A hó vége felé félté1 kenységi rohamai előjönnek, amire
semmi oka nem volna. Ezek túl sok energiáját elvonják, más hatékony cselekvéstől.
Pihenjen és kapcsolódjon ki.

SZŰZ: Rosszakarói olyan pletyk á i k é b a keverik önt vagy kedvesét,
ami romba döntheti biztosnak hitt érzelmi
életét. Figyeljen a határidők betartására,
mert hátrányos helyzetbe kerülhet.

J HALAK: Többet aggódik mostaná^ ^ I b a n a kelleténél, pedig a félelmei

Vezessenek

V

I

4slI!

alaptalanok. Szerencsére ezek addig tartanak, amíg hozzá nem lát a megoldáshoz. Céljai eléréséhez módosítania kell munkahelyét.

óvatosan!

Csongrád megyében az idén 290 könnyű, 235 súlyos és 26 halálos
baleset történt. Négyszáznyolcvanhárman könnyű, kétszázhatvanheten súlyos, huszonnyolcan pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain három balesetben öten könynyű, két balesetben hárman súlyos sérülést szenvedtek.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

NAPI MELLÉKLETEK
Hétfő
Kedd

• • • • • • • i

Szerda
Csütörtök
Péntek
hmmmmmihi

•hmmnmmmmmmnm^
SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA,

HEGEDŰS SZABOLCS
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HUSZONÖT EV ALATT TETT UTAZASAI KÖZBEN HARMINCSZOR KERÜLHETTE VOLNA MEG A FÖLDET

a lett pápa II. János Pál

vw y
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AZ UTAZÓ

Utazó és reformer pápaként vonult be a köztudatba II.
János Pál, akit éppen negyedszázada, 1978. október

II. János Pál pápaságának
huszonöt éve alatt 102 alkalommal indult hivatalos útra, és összesen 201 országot
keresett fel. Eközben 1 millió
246 ezer 452 kilométert utazott. Ez körülbelül akkora távolság, mintha harmincszor
megkerülte volna bolygónkat,
vagy háromszor megtette volna a Föld és a Hold közötti
utat. Ezzel nagyobb területet
járt be, mint összes elődje
együttvéve a kereszténység két
évezrede alatt.

16-án választottak a katolikus egyház fejévé. Eddigi 102
hivatalos látogatása alkalmával összesen 2 0 1 államba
jutott el, hogy híveivel személyesen találkozzon. A szinte
az egész világra kiterjedő misszió azonban most valószínűleg véget ért. Sajtóhírek szerint maga az egyházfő
is úgy véli, a múlt hónapban Szlovákiában tett látogatása
volt az utolsó utazása.
Az idén 83 éves lengyel származású II. János Pál gyermekkorát
- amikor még Karol Józef
Wojtylaként ismerték - tragédiák sorozata kísérte. Édesanyja
1929-ben halt meg, három év
múlva bátyját ragadta el egy
járvány. A későbbi egyházfő
maga is közel járt a halálhoz:
előbb egy autó, majd 1944-ben
egy teherautó ütötte el, s a balesetek nyomait mind a mai napig magán viseli. A fiatalkori
megrázkódtatások meditálásra
ösztökélték, elsősorban a szenvedés jelentőségéről elmélkedett. Apja egymaga nevelte, s ő
akarta úgy, hogy fiából pap legyen. Karol a híres Jagelló Egyetemen irodalmat és filozófiát
tanult. Verseket is írt, és csatlakozott egy amatőr színjátszó
csoporthoz. Lengyelország német megszállása után elkerülte
a deportálást és a bebörtönzést,
viszont kőtörőként dolgozott
egy bányában. 1941 februárjában édesapját is elveszítette.
Még a háború alatt egy illegális szemináriumba kezdett járni, és feliratkozott az
egyetem teológiai kurzusaira.
A tanulás mellett 1944 augusztusáig egy vegyipari üzemben
dolgozott. Krakkóban szentelték pappá 1946-ban. Ezután is
folytatta tanulmányait - két
diplomát, filozófiai és teoló-

giai doktorátust szerzett -, illetve a krakkói Szent Flórián-templom
káplánjaként
szolgált. 1958-ban léptették
elő Krakkó segédpüspökévé,
1962-ben ugyanitt az érseket
helyettesítette, és ebben az évben lépett fel határozottan az
egyház reformjáért is.

58 évesen lett pápa
A kommunista kormányzat
számára is elfogadható nézeteket valló, a konzervatív főpapoknál sokkal „hajlékonyabb" Wojtylát 1967-ben nevezte ki VI. Pál pápa kardinálissá. Ám a kommunisták
által várt hajlékonyság épphogy nem a fennálló rendszert
segítette: Wojtyla kinevezése
után segítséget nyújtott a földalatti szervezetek munkájához, a helyszínre küldve papjait. Számos templom építésére adott engedélyt, és több
ifjúsági csoportot is megvédett a rendszer támadásaitól.
1976-ban VI. Pál pápa előtt
vezetett lelkigyakorlatokat a
lengyel főpap, aki egyre több
helyen tartott előadást a nagyvilágban, mégsem gondolta
volna senki sem, hogy a kardinálist 1978-ban római pápává
választják. Wojtyla neve hét
eredménytelen választási for-
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II. János Pál pápa számtalan alkalommal intette békére a föld
népeit.
FOTÓ: MTI/AP/MASSIMO SAMBUCETTI
duló után merült fel, ekkor viszont - október 16-án - megkapta a szükséges támogatást a
pápaválasztó bíborosoktól. A
krakkói főpap elődjének nevét
felvéve, a pápai trónon 34 napig
ülő I. János Pál emlékét őrizve
vette fel a II. János Pál nevet.
Karol Wojtyla 1523 óta, vagyis
455 év után az első nem olasz
származású pápa, aki egyúttal
58 évesen 132 esztendeje a legfiatalabb katolikus egyházfőnek számított. A főpásztor
mindig is erkölcsi kötelességének és apostoli missziójának
tartotta, hogy megkísérelje a világ újraevangelizációját, s hogy
a földön mindenütt személye-

sen hirdesse egymilliárd hívének és a sok milliárd más hitűnek az örömhírt.

Szertarás a reptéren
Nem ő volt az első modern
kori pápa, aki szakított azzal
az évezredes gyakorlattal,
hogy hívei csak akkor láthatták, ha elzarándokoltak hozzá
Rómába. VI. Pál volt ugyanis
az első, aki 1964-ben felkereste a Szentföldet. A legtöbb
országba azonban kétségtelenül II. János Pál jutott el, akit
ezért joggal emlegetnek utazó
pápaként. Amikor megérkezett valahová, sajátos szokást
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kialakítva, megcsókolta a földet, amelyre a repülőgépből
kiszállva lépett.
A pápai államból, Vatikánból
az első külföldi útja Közép-Amerikába - a Dominikai
Köztársaságba, Mexikóba és a
Bahama-szigetekre - vezetett.
Ezzel az egyetlen úttal 23 ezer
710 kilométert tett meg. Európában először Lengyelországba jutott el 1979 júniusában.
Hazájában, amely akkor hivatalosan ateista állam volt, hatalmas éljenző tömegek várták
a katolikus egyházfőt, ami zavarba hozta a kommunista
kormányzatot. A pápa ráadásul emlékeztette „vendéglátóit", de különösen honfitársait,
hogy tartsák szem előtt az emberi jogok érvényesülését.

A béke követe
Eddig csupán két jelentősebb
országba nem sikerült eljutnia:
Oroszországba és Kínába. Az
előbbiben a katolicizmus erőszakosnak mondott terjeszkedése vált ki ellenérzéseket, a
másodikban pedig a Vatikán
befolyásának
csökkentésére
létrehoztak egy Rómának nem
engedelmeskedő
„hazafias"
katolikus egyházat. Eljutott viszont a Szentföldre, ahol 2000
márciusában a pápák közül elsőként lépett be egy zsinagógába és egy mecsetbe. II. János
Pál beszédei és tettei arra utalnak, hogy igyekszik kibékíteni
egymással a muzulmánokat és
keresztényeket, s a zsidókkal
való viszony javítására törekszik. A szentatya azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy
ugyanebben az évben bocsánatot kért a katolikus egyház
eddigi bűneiért, egyebek mellett az inkvizíció, a keresztes
hadjáratok és az egyház zsidóellenes cselekedeteiért.
A pápa aktívan kiáll az emberi jogok mellett: több diktátort is elítélt és látogatásai
alkalmával bátorította az ellenzéket, így például a lengyel Szolidaritás mozgalmát.
II. János Pált egy ok miatt
bírálják különösen a világban: az egyébként reformernek
tekinthető
egyházfő
rendkívül konzervatív nézeteket vall a születésszabályozásról és az eutanáziáról.
Elítéli az abortuszt és nehe-

zen hajlik a kompromiszszumra a nők p a p p á szentelése ügyében.
Hazánkban kétszer járt II.
János Pál. 1991. augusztus 16.
és 20. között Budapestet, Esztergomot, Pécset, Máriapócsot, Nyíregyházát, Debrecent
és Szombathelyet kereste fel,
míg 1996. szeptember 6-án és
7-én a fővároson kívül Pannonhalmára és Győrbe látogatott el.

Az utódlás kérdése
A csaknem
világméretű
misszió, úgy tűnik, a múlt hónapban tett szlovákiai látogatással véget ért. Lapértesülések szerint a pápa bizalmasainak nemrég kijelentette:
annyira legyengült, hogy már
nem utazik többé.
A fiatal korában a futballt, a
síelést, a hegymászást és a kajakozást is kipróbáló pápa
egészsége azután kezdett el
romlani, hogy az 1981-ben ellene elkövetett merényletben
három pisztolygolyó fúródott a
testébe. Uralkodása során több
műtéten is átesett, de gyengeségének jeleit elsősorban hajlott korával, Parkinson-kórjával és térdízületi bántalmaival
magyarázzák. A pápa gyakorlatilag képtelen önállóan helyet
változtatni, ezért nyilvános
szereplésein guruló trónuson
jelenik meg. Beszédkészségének az utóbbi hónapokban
tapasztalt romlása miatt környezetében attól tartanak,
hogy hamarosan csak puszta
jelenlétével, némán tud majd
asszisztálni a szertartásokon.
Egészségéről egyházi vezetők
is többször nyilatkoztak. Nemrég például Christoph Schönborn osztrák bíboros mondta
ki, amitől sokan tartanak. Az
ORF közszolgálati televíziónak
szó szerint így fogalmazott: ,A
teljes világnyilvánosság egy beteg pápát lát, aki mozgásában
korlátozott, aki haldoklik nem tudom, mennyire súlyos
az állapota - , életének utolsó
napjai, hónapjai felé halad."
Schönborn szóvivője ugyanakkor rögtön módosított, mivel
szerinte az előbbi mondatot
„filozófiai oldaláról kell nézni".
Az osztrák bíborost egyébként
esélyesnek tartják az egyházfői
poszt megszerzésére.
A sajtóban több cikk is megjelent II. János Pál utódlásáról,
amióta az egyházfő szeptember 28-án 31 új, pápaválasztásra is jogosult tagot - köztük Erdő Péter esztergom-budapesti
érseket - nevezett ki a bíborosok testületébe. A Corriere della Sera című olasz napilap EnnioAntonelli firenzei püspököt
tartja „pápaképesnek", a La Repubblica pedig Jean-Louis Taurannak, a Vatikán francia születésű „külügyminiszterének"
bíborosi kinevezését tekinti jelzésértékűnek: a lap szerint ez a
kúriában várható változások
előszelét jelentheti.
HEGEDŰS SZABOLCS
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FILMVÁSZONRÓL
A POLITIKÁBA
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Akcióhős szenátori szerepben
ideológiát, sosem tett antiszemita kijelentéseket, ellenben
dollármilliókkal támogatja a
zsidó szervezet munkáját.

Arnold Schwarzenegger
ugyan elnök nem lehet, hiszen nem az USA-ban szü-

Sötét foltocskák
avagy a szex
mindenható

letett, de Kalifornia utolsó
akcióhőseként néhány napja már elfoglalta a szenátori bársonyszéket.

Ronald

Reagan

Nem Ami az első, aki a
show-business porondjárói a
politika mezejére kirándult át
több-kevesebb sikerrel. A leghíresebb közülük Ronald Reagan,
aki amerikai elnök lett évtizedes
fiimszínészkarrier után.
Joseph Estrada Fülöp-szigeteki filmszínész szappanoperák
sikeres sztárszereplései után
először polgármester, később
pedig államelnök lett, ám korrupciós vádakkal hamar kiebrudalták a politika porondjáról.
Állítólag letaglózta az amerikai
politika szereplőit, amikor Jesse
(The Body) Véntura birkózó
1998-ban Minnesota kormányzója lett, ám 2002-ben már
nem tudta megismételni ezt a
teljesítményt.

Sonny

Bono

Sonny Bono színész és popénekes 1994 és 1998 között
az amerikai képviselőház tagja
lehetett, előtte pedig a kaliforniai Palm Springs polgármestereként szerezhetett politikai tapasztalatokat. A gyermekszínészként világhírűvé vált
Shirley Temple sikertelenül kísérelte meg 1967-ben, hogy az
amerikai kongresszus tagja legyen, később azonban nagyköveti poszttal vigasztalódhatott.
Kevesen tudják, hogy Clint
Eastwood 1996-ban két évig
egy kaliforniai parti városka, Carmel polgármestere is
volt.

„A mi hibánk, jobb szerepeket
kellett volna adnunk neki" így kommentálta egy jeles rendező, amikor Ronald Reagant
Kalifornia kormányzójává választották. Az Egyesült Államokban néhány színész nemcsak a filmvásznon, h a n e m a
valóságban is akcióhőssé válhatott. A nem túl tehetséges
John Wilkes Booth a washingtoni Ford Színház páholyában
lőtte agyon Abraham Lincoln
elnököt 1865-ben, míg a derék
Ronald középszerű westernek
„sztárjából" szökkent elő Mr.
Presidentté.

Herkules
New Yorkban
A fiatal osztrák izomkoloszszus 1968-ban érkezett a tengerentúlra, hogy magával sodorja az amerikai álom. Arnold Schwarzenegger a Wisconsin Egyetemen közgazdaságtanból és üzleti t u d o m á nyokból szerzett diplomát,
amelyet azonnal kamatoztatott is, csomagküldő cége testépítő gépeket értékesített, s
hamarosan az ingatlanpiacon
is megjelent befektetéseivel.
Huszonkét esztendősen már
megkereste az első milliócskáját.
Most már akár Hollywoodot
is megcélozhatta. A producereket elkápráztatták izomkötegei, bár kimondhatatlan neve és elképesztő akcentusa
nagy hátrányt jelentett, ezért
aztán át is keresztelték Arnold
Strongra (Erős Arnold), ráadásul az első filmjében szinkronizálták. Mindjárt főszereplőként állt a kamerák elé
1970-ben a habkönnyű mítoszparódiában, s Herkulesként
csetlett-botlott
New
Yorkban. Az elkövetkező években pedig testépítőket d o m borított különböző tucattákolmányokban, elnyerte a
Golden Globe legjobb ú j színész díját, ám kevesen figyeltek fel rá. A híres Oliver Stone

Schwarzenegger

a győzelmi beszéd

volt az egyik forgatókönyvírója a Conan, a barbár című
fantasynek, amelyben címszereplőként az acélos Arnie
trancsírozta fel bősz ellenségeit. A sztori sikere máris a
legnagyobb sztárok közé repítette 1982-ben, s hamarosan
a legvéresebb akciófilmek hőseként tarolt az álomgyár piacán.

Reggeliért
fekvőtámasz
Arnold 1947. július 30-án
született Grazban, gyermekkorát egy kis alpesi faluban
töltötte, példátlan szegénységben. Apja, Gustav Schwarzenegger gondosan igyekezett
eltitkolni fiai elől, hogy valaha
a náci párt tagja volt. A hadseregben szolgált, m a j d rendőrként töltekezett fel a szigorral. Spártai módszerekkel
nevelte gyermekeit, akiknek
minden reggel hatkor m á r talpon kellett lenniük, hogy le-

ANTI-NOBEL-DÍJAK

Tanulmány a taxisok agyáról
MTI PANORÁMA

„A birkák különböző felületeken történő elhúzásához szükséges erők elemzése" - egyebek
közt ennek a tudományos értekezésnek a szerzőgárdája kapott az idén anti-Nobel-díjat. Ezt
az elismerést a Hihetetlen kutatások gyűjteménye (Annals of Improbable Research) cím ű tudományos humormagazin kiadója, az
amerikai Marc Ambrahams ítéli oda m i n d e n
évben és jelenti be kitüntetettjei nevét a Harvard Egyetemen rendhagyó ceremónia keretében. Áz idén a „normális" Nobel-díjakkal egy
időben örülhettek - vagy bosszankodhattak - a
kitüntetettek anti-Nobeljeiknek.
Egy japán kutatót azért ért az elismerés, mert
megpróbálta megfejteni egy bronzszobor rejtélyét, nevezetesen, hogy miért utálnak a galambok rászállni. (Hogy mire jutott a galambtaszító képesség feltárásában, arra n e m tértek
ki a híradások.)
Az idei gyógyszerészeti anti-Nobel-díjat azok
a londoni kutatók kapták, akik úgy találták,
hogy a londoni taxisok agya különbözik az
átlagemberétől: megnagyobbodott a navigá-

ciós zónájuk. Az interdiszciplináris kutatás kategóriájában „A csirkék jobban szeretik a szép
embereket" című tudományos m u n k a szerzője
kapta a kitüntetést.
A pszichológiai díjat „A politikusok egyedülállóan egyszerű személyiségek" című tanulmányáért Philip Zimbardo amerikai egyetemi professzor vihette haza, aki amikor először hallott az antidíjról, sértőnek találta, á m
most reméli, hogy kitüntetése révén nagyobb
figyelmet kap munkássága.
A
közgazdasági
anti-Nobel-díj
Kari
Schwarzleré lett, amiért egy egész országot akar
kiadni, akár egy szobát. Az ország n e m túl nagy,
a 33 ezer lelkes Lichtensteinről van szó, de
azért mégse kis falat egyszerre kiadni 450
szállodai és vendégházi szobáját. Lichtenstein
bérleti díja 160 ezer dollár/nap. Schwárzler
egyébként 1996 óta foglalkozik „komplett" bérbeadással, de eddig csak falvakat adott ki teljes
egészükben - hat n é m e t és osztrák települést - ,
azokat viszont már vagy harmincszor. Lichtensteint elsősorban azoknak ajánlja, akik nagy
esküvőt és lakodalmat szeretnének.

hevében.

nyomják az előírt adagjukat
fekvőtámaszból,
felülésből,
guggolásból. Ha teljesítették a
kiszabott penzumot, akkor
reggelit is kaptak. Csak vasárnap estére jutott az edzett
srácoknak némi szabadidő, kimenő, szabadon kószálhattak,
még mozijegyet is vehettek, ha
é p p e n telt rá. Az apuka mindössze azt követelte meg, hogy
részletes, többoldalas beszámolót készítsenek kiruccanásaikról. Jutalmul jó magaviseletükért már 1962-ben vásárolt a családnak egy frizsidert, s nemsokára a telefonvonalat is bevezették lakásukba. A fantáziátlan Gustav focistát akart faragni Arnoldból,
á m a kamasz inkább súlyokat
emelgetett a pincében. A meggyőzött szülők végül felkarolták fiuk testépítő-karrierjét. A
Mr. Junior Europe Body
Building
címet
1965-ben
nyerte el, s két esztendővel
később már Mr. Universe-ként
tetszeleghetett, s még négy al-
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kalommal állhatott a dobogó
tetejére, s később hétszer Mr.
Olympiaként is viríthatott. Tizenöt esztendőn keresztül a
világ legjobb testépítőjeként
tartották számon. így aztán
otthagyhatta a jövedelmező
kőművesszakmát is.
Édesapja múltja régóta foglalkoztatta, s 1990-ben végre
fényt derített a sötét igazságra.
Az utóbbi azért is kellemeüen
a Terminátornak, mert az Acélizom című 1977-es film forgatásán készült interjúját megszerezte az ABC tévétársaság.
S az akkor még az ismeretlenség homályába burkolódzó színész így nyilatkozott:
„Csodálom Hitlert, mert önerejéből lett senkiből hatalmas ember. Csodálom őt szónoki képességeiért is, s azért,
hogy ezzel mit tudott elérni."
A képet jócskán árnyalja, hogy
a náci bűnösök felkutatásával
foglalkozó
Wiesenthal-központ kiállt az akcióhős mellett,
s szerintük gyűlöli á náci

Amióta
kiderült,
hogy
Schwarzenegger indul a kaliforniai kormányzóválasztáson,
ellenfelei nem voltak restek.
Egyesek tojásdobáló versenyt
gyakoroltak rajta, mások előástak minden olyan történetet
életéből, amelyek rossz fényt
vetnek a kedélyes izompacsirtára. Nem volt túl nehéz dolguk...
Sokan állítják, hogy a testépítéshez felhasznált anabolikus
szerek már alaposan kikezdték
az egészségét, amit a májelégtelenségek és a műtétek is jeleztek. Ráadásul ennek tulajdonítják azt is, hogy két gyermeke „lyukas szívvel" született.
A sztár maga is elismerte, hogy
a marihuánát és a hasist már
kipróbálta, de a keményebb
drogoktól óvakodott.
A legnagyobb botrányt azonban a női nemmel szembeni viselkedése váltotta ki. Többen
megvádolták azzal, hogy a feneküket tapogatta, igyekezett
lehúzni a fürdőruhájukat, nyüt
ajánlatokkal ostromolta őket. A
csoportszexre is vevőnek bizonyult, egy testépítőszalonban
néhány „jó fej" barátjával boldogítottak egy érzéki fekete
lányt. A versenyek előtti böjtölést is ostobaságnak tartotta,
nemegyszer a döntő előtt orálisan elégítette ki egy-egy lelkes
hölgy, s a derék Arnie ilyenkor
King Kongnak érezte magát saját vallomása szerint. Természetesen nem vetette meg az
egyéjszakás kalandokat sem, az
sem zavarta, ha partnere duci.
Azóta persze már lehiggadt és
hűséges családapa, megígérte,
hogy kormányzóként bebizonyítja majd, hogy mennyire
tiszteli a női nemet. Elismerte,
hogy néha nem viselkedett túl
illendően, bocsánatot
kért
mindenkitől a „pajkosságai"
miatt. A konzervatív republikánusokat az háborítja fel, hogy
támogatja az abortuszt és a melegek jogainak kiterjesztését,
sőt a kézifegyverek ellenőrzését
is szigorítaná, ami igazán
mindennek a teteje.
SZABÓ ZOLTÁN-HEGEDŰS PÉTER

A Földön kívüli élet esélye
Az Ikrek csillagkép egy halvány
csillaga áll jelenleg annak a listának az élén, ahol a szakemberek szerint a legnagyobb
esély van a Földön kívüli élet
jelenlétére. A 37 Gem jelzésű
csillag 42 fényévnyire van Napunktól (ami kozmikus léptékkel mérve közelinek számít), s
az eddig vizsgált csillagok közül a leginkább hasonló hozzá.
Maggie Turnbull (University
of Arizona) és kollégái 5000
olyan csillag közül választottak ki harminc ígéretes célpontot, amelyek 100 fényévnyi
távolságon belül helyezkednek el. Ezek közül is a 37 Gem
a legígéretesebb abból a szempontból, hogy az általunk ismert életet hordozó bolygói
lehetnek: a Naphoz hasonlóan
stabil, életének derekán járó
csillag, amely csak árnyalatnyival melegebb és fényesebb
központi csillagunknál - írja a

New Scientist. A kutatás egy
hosszú távú program része,
amelynek keretében ú j generációs űrtávcsövekkel fedeznének fel a Földhöz hasonló
bolygókat a Naprendszeren kívül. A NASA legkésőbb a kö-

A Darwin-projekt

egyik

vetkező évtizedben indítja
Föld-típusú bolygókat kereső
teleszkópját, míg az Európai
Űrügynökség (ESA) egy több
teleszkópból álló rendszert
szeretne az űrbe telepíteni
(Darwin-projekt).

teleszkópja.
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Az október 4-én megjelent Szieszta rejtvény helyes megfejtése:
Maga a karrierje érdekében a beosztottjaimmal fekszik le,
kisasszony, ahelyett, hogy rögtön hozzám fordulna!
Fődíj:
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Tempus

További nyerteseink egy-egy pólót kapnak, amelyet a lakóhelyükhöz
legközelebbi szerkesztőségben vehetnek át:
2. Paupa Józsefné, Csongrád, Vasvári P. u, 38.
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apróhirdetésekre
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az Apróbörze oldalra érvényes!)

Munkabrigád

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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VARNUS XAVER OKTÓBER 15-ÉN KONCERTEZIK AZ ÚJ ZSINAGÓGÁBAN

Mindenből lehet
ugyan, n a p o n t a legalább egy
órát kellene rászánni.
- Szuverenitására
és igényességére kényesen
ügyelő
művésznek
ismertem
meg.
Éráeklőáik a politika
iránt?
Milyen a kapcsolata
a politikusokkal?
- Nem érdekel a politika, a
politikusokat pedig kizárólag
az emberi kvalitásuk és m ű veltségük alapján t u d o m bírálni. A többihez n e m értek.
Néha gyanítom, hogy ők
sem.
- Manapság egyre több művészt lehet látni, aki nyíltan
vállalja valamelyik
politikai
irányzathoz való
elkötelezettségét. Mi erről a véleménye?
- Ilyet soha nem tennék,
ugyanis ha egy muzsikus más
oldalt választ, mint ahol Bach
és Mozart áll, akkor n e m tudom, mitől vallja magát m u zsikusnak.

Varnus Xavér az egyik legellentmondásosabb művészegyéniség: bevallása szerint a kultúra és művészet ápolására és életben tartására tette fel az életét, orgonajátékára megtelnek a koncerttermek és templomok,
mégis, botrányos kijelentései sokszor megütközést keltenek, televíziós show-műsorok rendszeres fellépője. A
közeljövőben, október 15-én, a szegedi új zsinagógában
ad koncertet.

- A közeljövőben
saját műsora indul a közszolgálati
televíziában.
Mire
számíthatnak a nézők?
- Többéves vágyam válik
valóra, amikor végre október
21-én, kedden elindul az
Utókor ítélete című komolyzenei m ű s o r o m . Alapötletül
az egykori nagy sikerű Leonard Bernstein-műsor szolgált, ami az ötvenes évek
Amerikájában legalább két
generáció szemét és fülét
nyitotta meg a komolyzene
felé. A most induló és majd
havonta jelentkező produkció arra a furcsa kettősségre
épül, hogy a közönségsiker és
a zenei d a r a b minősége között nincs feltétlen kapcsolat.
Ugyanis valószínűleg a magyar p u b l i k u m az egyetlen a
világon, amely előtt zeneileg
egyszerűen n e m lehet megbukni, az unatkozáson kívül
semmi egyéb jelét n e m adják
a nézők nemtetszésüknek,
míg Bécsben, Prágában vagy
Pozsonyban
szemrebbenés
nélkül kifütyülnek bármilyen
darabot. A stúdióba adásonként tizenöt, nagyon éles
eszű és jól kommunikáló fiatalt hívunk, akik alkalmanként egy-egy szerzőt vesznek
górcső alá. Megvizsgálják a
bejátszott zenerészletek és
életrajzi kivonatok alapján,
hogy szól-e még ehhez a korhoz művészetük. Olyan lesz a
m ű s o r hangulata, mint egy
bírósági tárgyalás, esküdtekkel: a végén szavaznak a fiatalok arról, hogy számukra
van-e üzenete ennek vagy
annak a darabnak.

A kortárs zene öncélú
- Az orgonáláson kívül foglalkoztatja a zeneszerzés is?
- Inkább improvizálni szoktam, amit a kortársaim nagyobbik részénél jobban is
művelek, a komponálás viszont távol áll tőlem. Ugyanis
a szemem előtt lebeg Debussy
híres mondata: a zeneszerzők
mielőtt m u n k á h o z látnak, fohászkodjanak a zene jóistenéhez, Bachhoz, hogy óvja
meg őket a középszerűségtől.
Ezt sok mai szerző elfelejti
megtenni.
- Ennyire rossz a véleménye
a kortárs
művekről?

- Igen, a legtöbbjéről. Amikor belehallgatok egy-egy
darabba, egy idő u t á n elmegy a kedvem az egésztől,
ugyanis feltűnően feldíszítettek és zeneileg értéktelenek. Kurtág Györgyöt leszámítva hosszú évek óta jelentős magyar kortárs z e n e m ű
n e m született,
legalábbis
n e m tudok róla. Nagyot alkotott a Bartók és Kodály
u t á n i nemzedék,
például
Maros Rudolf és Hidas Frigyes. A m o s t a n i a k s z á m o m r a
r o p p a n t öncélúak és értelmezhetetlenek. Nyilván ők is
valamiféle trendet követnek,
amire én soha n e m voltam
és n e m vagyok hajlandó.
Szerencsére erős önkritikával és értékítélettel rendelkezem, ami megóv a középszerűtől és bóvlitól.

Kikértem magamnak

A szökkenő szarvas
- Pedig éppen ennek az időszakát éljük: soha nem látott
méreteket öltött a giccs és középszerűség. Hogyan érzi magát ebben a világban?
Sokakkal
ellentétben,
n e m látom ilyen aggasztónak a helyzetet, ugyanis magas azok száma, akik kulturális é r t e l e m b e n m é g megmenthetők. Vegyük sorra.
Magyarország közel tízmilliós lakosságából körülbelül
kettő, kettő és fél millión
már s e m m i sem segíthet,
szellemileg sötétségben élnek, ezt követi az a két és fél
millió, akik az előbbi árnykörében élnek. Ez az a típus,
amelyik hajlik a jóra - ad a
kultúrára és elmegy a kínai
piacra, ötvenezerért megvásárolja a Szökkenő szarvas a
n a p l e m e n t é b e n című festményt és szépnek találja. Ha
az e m b e r leül vele beszélgetni és e l m o n d j a : drága uram,
m a m á r h a r m i n c e z e r é r t Lond o n b a is elutazhat, ahol ingyen megtekintheti a n e m zeti galériát, és amikor tíz
centi távolságból nézi Tizianót, akkor tessék gonddal és
aprólékossan
felidézni
a
Szökkenő szarvas látványát.
E könnyed kaland u t á n belepirul az illető, m a j d o t t h o n a
szekrény mögé dugja a festményt, amit vélhetőleg a
m á s o d - vagy h a r m a d g e n e r á -

Varnus Xaver: Erős önkritikával
bóvlitól.

és értékítélettel

rendelkezem,

ció m á r végleg el is tüntet.
Ezenkívül van még két és fél,
hárommillió e m b e r az országban, akik n e m tüntetnek, csak egyszerűen koncertekre, kiállításra és színházba járnak. Ez utóbbi két
csoport az én igazi létem,
őket p r ó b á l o m m i n d e n tettemmel, gesztusommal megszólítani, értük dolgozom.
- Nagy a csábítás a másik
oldalról is, mennyire lehet sikeres ez a megszólítás ?
- A valódi értékre m a is
sok e m b e r megindul. Mégis
az e m b e r e k legtöbbje m a
egy furcsa, passzív állapotb a n él, szereti, de m é g s e m
jár el kulturális programokra. Egy k o r á b b a n végzett
exkluzív felmérés szerint
Budapest
lakosságának
évente c s u p á n egy százaléka
jár komolyzenei koncertre,
míg Pozsonyban, Prágában

és Moszkvában
többen.

ami megóv a középszerűtől

és

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

nyolcszor

A média bűne
- Miért alakult ez így?
- Ebben óriási a felelőssége
és bűne a médiának és a fiatal
értelmiségnek. Az évekkel ezelőtt elindult kereskedelmi tévékben a másod- és h a r m a d rendű
tehetségek
kaptak
munkát, a szakma elitje pedig
a Liszt Ferenc téren ült öltönyben és végtelenül lenézett
mindent, ami nem volt írott
betű. Fanyalgás helyett nem
vettek részt aktívan a b b a n a
szerkesztői munkában, ami
évekre meghatározta az igényes kultúra helyét a magyar
televíziózásban.
Hasonló
helyzetben, korábban a francia fiatalok leleményesebbek
voltak, két kereskedelmi televízióban is bebizonyították,

hogy igényes kultúrával is magas nézettséget lehet elérni.
Eszembe jut a klasszikus goethei mondás, mely szerint az
embereknek n e m azt kell játszani, amit nézni akarnak, hanem amit nézniük kellene.
Vagyis mindenből kultuszt lehet csinálni: a jóból és a rosszból is.
- Valóban, nálunk az újkori
magyar
televíziózás
történetében
nemigen
volt
példa ilyen esetre. Mit csinál, ha a tervezett
műsora
majd nem éri el a kívánt nézettségi
határt?
Eltűnik
a
képernyőről?
- Remélem, nem így lesz.
Még a műsor tervezeti szakaszában találkozót kértem
Lendvay Ildikótól és kikértem
a véleményét, hogy szerinte
egy havonta jelentkező komolyzenei műsor sok-e. Ő is
megerősített, azt
mondta,

- Nemrég az egyik népszerű
televíziós
show-műsorban
láthattuk,
amint
megcsókolta az ismert énekesnőt,
Somát. Hol van az a határ,
ameádig
érdemes
elmennie
egy szórakoztatni
is kész művésznek?
- Az egy hároméves csók
volt, már lejárt a szavatossága!
Félretéve a tréfát, szerintem ez
még belefért. Persze sok felkérést visszautasítok, ami viszont nem kap publicitást.
Ilyen volt, amikor felkértek,
hogy költözzek be a Big
Brother-házba egy hétre. Kikértem magamnak. Azonban
mindazt elvállalom, ahol a
szellem ragyogását fel lehet
mutatni. A bizonytalankodók
táborának kedvéért vállalom
el a szórakoztató műsorokat.
- Jövő szerdán,
október
15-én, Szegeden ad koncertet
az új zsinagógában.
Mit hallhat a közönség?
- Már nagyon várom a koncertet, hiszen négy éve nem
játszottam e b b e n a városban.
Mivel a csodálatos akusztikájú zsinagógában
játszom,
igyekeztem olyan szerzőket
választani, akiknek valamelyik őse zsidó származású
volt. Albinoni anyukája például kikeresztelkedett olasz
zsidó nő volt, Ravel pedig
egész életében hithű zsidó
volt, ráadásul a koncerten is
elhangzó Bolerót egy híres
zsidó táncosnőnek írta. A
m ű s o r b a n hallható lesz Vivaldi Négy évszakából öt tétel. Egy holland orgonagyártól pedig n e m r é g a j á n d é k b a
kaptam
egy
csodálatosan
szóló hangszert, aminek Szegeden lesz az igazi b e m u t a t kozása.
LÉVAY GIZELLA

Egy kórház pincéjében őrzik a világ legrégebbi borát
A színe sötéten fénylő, a bukéja vanília, dió és
kámfor keverékének finom illatára emlékeztet - a
strasbourgi egyetemi klinika történelmi borpincéjében tölgyfahordóban őrzik a világ legrégebbi
hordóban tartott borát, egy 1472-es évjáratú
elzászi fehérbort.
MTI PANORÁMA

Jóllehet akkor szüretelték, amikor Kolumbusz még
fel sem fedezte Amerikát, a bor nem alakult át
ecetté, ami egészen rendkívüli - mutatott rá Phi-

lippe Junger, aki üzletvezetője annak a hagyo- aki 1944. november 23-án a 2. francia páncélos
mányokban gazdag borospincének, ahol váloga- hadosztály élén vonult be Strasbourgba, hálából
tottan kiváló borok kaphatók egész Franciaor- megengedték, hogy felhajtson egy pohárral a törtészágból.
nelmi borból. Azóta csak Jungernek nyílott lehetősé- Rendkívüli, de meglehetősen savanyú - fűzte az- ge - hivatalánál fogva -, hogy hörpintsen az ősrégi
tán mégis hozzá Junger, hozzátéve, hogy nem szabad nedűből, amely az évszázadok során felvette a tölgytúl sokat inni belőle. A lelkes borász az egyetlen, aki fahordó sötét színét.
ezt személyes tapasztalat alapján állíthatja. Az utolsó
A ritka értékes borból évről évre egyszázaléknyi
borkóstoló történetesen hatvan esztendővel ezelőtt elpárolog, ami „az angyalok jutaléka" - mondja
volt, azt követően, hogy Strasbourg felszabadult a Junger. A pincemesterek ezért félévenként egy
német megszállás alól. Akkor Leclerc tábornoknak, palack száraz fehérbort öntenek hozzá. Junker

azonban biztosít mindenkit, hogy abban a hordóban még mindig legkevesebb háromszáz liternyi
található az eredeti italból, vagyis az 1472-es
évjárat nem változott.
A strasbourgi Hopital Civil Franciaország egyik
legrégebbi kórháza, s pincéjének boltívei alatt e
kiválóság mellett az egész országból származó
gazdag választék található. Kereken tíz esztendeje
évenként mintegy 150 ezer palack bort ad el a
kórház, jelentősen javítva ezzel anyagi helyzetét írja az AFR
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Molnár Gergely százhat eves
földből való sárral ragasztotta
össze a cserépdarabokat. Előtte persze hajlékony vesszőkből csinálta a vázát, hogy a
formája jó legyen. Ahogyan
készen lesz, mindjárt be is lehet gyújtani, mondja, de csak
lassú lángra, hogy előbb szikkadjon egy kicsit, ahogy a téglaégetésnél is ez a követelmény. Később aztán jöhet a
nagy láng, hogy egybeforrjon
az agyag a cseréppel. A kem e n c e fenekére persze üvegtarhonyát illik tömni, mert az
tartja igazán a meleget.

Lapunk sztáija is lehetne a dorozsmai Molnár Gergely,
hiszen harmadik esztendeje már, hogy többször is írtunk
ritka teljesítményéről: három évszázadba, két évezredbe
kóstolhatott bele, és változatlan energiával állja a sarat.
Anyakönyvi bizonyíték van rá, 1897-ben született, de az
nem biztos, hogy tavasszal vagy ősszel. Az egyik verzió
szerint tehát már betöltötte a 106-ot, a másik szerint
hamarosan átlépi. A szokatlan időszámításnak múltba
nyúló racionális oka van.
Azt már volt alkalmunk megírni, a majsai határban tanyán
született, és azt is, hogy a szapora csecsemőhalál következtében legtöbbször csak azokat
a tanyai gyerekeket íratták be
azon a tájon, akik megmaradtak. Őszre már átköltözött
a család Dorozsma területére,
közben beigazolódott életképessége, és itt meg is keresztelték. Szokás volt az is, hogy a
születéséhez közeli naptári
szent nevét adták neki. Azt
hittük, ezen a szálon sikerül
eldöntenünk a vitát.
- Gergely napja tavasszal
van, március 12-én, nyilván
erre utal maga a név is.
- így is mondhatnánk, de a
másik nevem András. November 30-án. Tessék eldönteni,
melyik igazodik hozzám!
Az egyik meg szokta rázni a
szakállát, és a szegedi nagy
vizet is ránk hozta - Dorozsma
is kapott belőle - , a másikat
viszont disznóvágó előnévvel
is megtisztelik, mert addigra
hideg van. Mivel villámgyor-

san érkezett a válasz, leszűrhettük azt a következtetést,
hogy ritka szép memóriával
rendelkezik ma is.
Unokája, Balázs
Józsefné
mondja, mostanában n e m
nézheti a Régi idők moziját a
televízióban, mert kábeltévéjükről eltűnt ez a csatorna,
fölkapta viszont a Hír-tévét,
meg a mindenféle show-műsorokat. Jönnek elő sorozatban a régi színészek, úgy sorolja a neveket, mintha családtagok lennének.
Tegyük mellé a magunk rogyadozó emlékezőtehetségét?
Inkább ne!
Edit asszony pedig - Kááár
Józsefné, szintén unoka - azt
m o n d j a , idén nem jött be a
városba az ő születésnapjára,
mert előtte krumplit szedett a
kertben, és elfáradt egy kicsit.
Ja, kérem, akinek 106 év
nyomja a vállát, annak még ez
is megbocsátható!
Nagy kaland is történt vele a
nyáron. Jött érte a mentő, és
futott vele a kórház belgyógyá-

A megye legidősebb

embere.

szatára. Hirtelen fölugrott a
vérnyomása, és elfogyni érezte
mindennapi éltetőnket, a levegőt. Szóljon erről ő maga:
- Száraz herét daráltam, és
az nagyon porzik. Sokat szívhattam belőle, n e m vette jó
néven a szívem vagy a tüdőm.
Szerencsére hamar kitelt a böcsület, haza is engedtek.
- Milyen ajánlattal?
- Azt kérték az unokáimtól,
ha lehet, ne engedjenek tűi
sokat dolgozni.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Azóta Balázs József darál.
Vasesztergályos, a tavalyi riportunkban szereplő kasza
nyelét is ő javította meg. Eltörött, de nem szaladt a boltba
ú j kaszanyélért. Az üveges
mindent üvegből csinál, az
asztalos fából, a vasmunkás
előveszi a hegesztőt, és kacsot
hegeszt a csőből való toldalékra. Mit ád isten, fordítva
sikeredett a kaszakacs.
- Mit csináltál, édes gyerekem!

9 SZEMKÖZT

A szocialista országgyűlési képviselő megerősítette azt a közvélekedést, miszerint Szegeden és
a helyi MSZP-szervezetben Botka László és Újhelyi István szorosan együttműködik egymással.
- Szerintem ez így van rendjén. Van, aki ezt dicséretként jegyzi meg, mások szidalmazásnak
szánják, s furcsának tartják, hogy saját irodám
van a városházán - fűzte hozzá Újhelyi István.
Arra a kérdésre, melyek lehetnek a sok szempontból jó feltételekkel - így például egyetemmel, hármas határral, kiépített infrastruktúrával - rendelkező megyeszékhely fejlődésének lehetséges irányai, a képviselő h á r o m fő
célt említett. Mint mondta, az egyik a logisztikai szerep elérése, s magának a logisztikai
központnak a megépülése lehet.
- Az autópálya megépülésében sokan kételkednek, én határozottan hiszem, hogy 2006-ig
előrelépés lesz. Miután a privatizált Postabankért kapott több mint százmilliárd forintot autópályaépítésre szánja a kabinet, így most már
nem kormányzati akaraton múlik, hogy mi tör-

ténik, h a n e m egy magáncéggel való tárgyalás
gyorsaságán - vélekedett Újhelyi István. - Ahogy
később majd Szegedhez közeledünk, ugyanazt
fogjuk látni, mint Tatabánya, vagy Székesfehérvár közelében az autópálya mellett: logisztikai
központokat, árurakodókat - tette hozzá.
Másik fejlődési lehetőségként a biopoliszt nevezte meg, amely a városban dolgozó több ezer
kutató munkáján, valamint azon alapul, hogy
az értékesíthető, komoly bevételt jelentő szabadalmakat nem itt jegyeztetik be, h a n e m amerikai, francia, német, svéd egyetemek, kutatóközpontok laboratóriumaiban. A Magyar Tudományos Akadémián már folytak tárgyalások arról,
hogy Szegedre települhet a genomikai központ.
Harmadik kitörési lehetőségként olyan szegedi beruházásokról ejtett szót, amelyek a Szerbia-Montenegróban és Romániában a következő időszakban létesülő termelő beruházások
hátteréül szolgálhatnak. - Arról tárgyaltunk üzletemberekkel, hogy akik a szomszédos államokban fektetnek be, Szegedre telepítsék a
könyvelési részlegüket, illetve a nyugat-európai
munkaerő lakóbázisát - részletezte a képviselő.
Az adás utolsó perceiben a készülő ú j médiatörvényről faggatták Újhelyi Istvánt, aki helyes döntésnek tartja, hogy a jogszabály kidolgozását médiaszakemberekre bízták, s n e m
az országgyűlésben kezdtek el róla vitatkozni,
így nagyobb esélyt lát arra, hogy a szakmai
érvekkel alátámasztott koncepciót könnyebben elfogadják a képviselők, s elkerülhetik a
politikai csatározásokat.
H.SZ.

Űj ruhába öltöztetik Lenin testét
Több mint hatvan év után új öltözéket kap az egykori szovjet
vezető bebalzsamozott teste.
Vlagyimir Iljics Lenin ruhacseréjére még az év végén sort kerítenek. A nagy vezért halála

HORVÁTH DEZSŐ

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

Szeged fejlődési lehetőségei
Minden héten szerdán este látható a Szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban Újhelyi Istvánt, az MSZP szegedi országgyűlési képviselőjét faggatta Márok Tamás
és Szávay István Szeged fejlődési lehetőségeiről, valamint a készülő új médiatörvényről.

A kaszát kalapálni kell, vallja
szakértő hittel, nem köszörűkövön megfuttatni, mert az
ütésektől tömörödik az éle.
Söprűkötésbe is belekezdett,
de érezte, nem úgy engedelmeskednek az ujjai, ahogy kellenének. Azt is Jóska vette át.
Miért ne értene hozzá a vasesztergályos? Aztán megtapasztalta, egy délután összesen hármat tudott megkötni úgy ahogy. Nagyszerű kemencét is rakott hajdanán, sárga

- Három évtizede szeretnék
aszalókemencét csinálni a
kertünkbe, innen van a külön
figyelem.
Még kiforogja a szó, h a m a rabb kellett volna jönnünk,
amikor a szőlőt préselték. Gergő bátyánk szakértelmére ott
volt igazán szükség! Egyébként a tejet szereti legjobban,
és e b b e n hasonlít a nemrég
eltávozott legöregebb - 116
éves - japánhoz. M o n d o m is,
heccelésképpen, sok olyan
embert ismertem, akik nagyon szerették a tejet, mégis el
kellett menniük.
- Egy titka van ennek. Ne
hagyd, hogy a szádban aludjon m e g a tej.
Másik titka is van. A nyugalom. Nagy a család, dédunokáival is szeretetben él. Mi
mással búcsúzhattunk volna?
- Jó egészséget továbbra is.
Viszontlátásra jövőre! És üsse
meg a lottó ötöst.

után 1924-ben bebalzsamozták
és a róla elnevezett mauzóleumban helyezték el a moszkvai
Vörös téren. I„enint eredetileg
katonai egyenruhában tették
üvegkoporsóba, majd a máso-

dik világháború előtt civil ruhára cserélték öltözékét. A mostani ruhacserét megelőzően újrabalzsamozzák a testet, hogy
megőrizzék Lenin földi maradványait az utókor számára.

PROGRAM

óra. Bad Boys 2 ma: 11, 13.45,
16.30, 19.15, 22 óra, holnap:
13.45, 16.30, 19.15 óra. Malacka
a hós, holnap: 12.15 óra.
Mindenóó. ma és holnap: 13.45,
15.45, 17.45, 20 óra és ma: 22.15
órakor is. Tomb Raider 2, holnap:
12.30 óra. Terminátor .3, ma és
holnap: 15, 19.45 óra. Rettegés
háza, ma és holnap: 17.15 óra.
vásárhely
Ma és holnap du. háromnegyed 6
SZÍNHÁZ
óra: Dr. Szöszi 2. Színes, m. b.
SZEGEI)
amerikai film; este 8 óra: A fülke.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma este 7 óra: Hat szereplő szerzőt Színes amerikai film.
MAKÓ
keres - színmű. Mecénás előadás.
Ma és holnap este 8 óra:
Azonosság. Színes amerikai film.
MOZI
SZENTES
SZEGED
Ma és holnap du. fél 6 óra: Hogyan
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM veszítsünk
el egy pasit 10 nap
Ma és holnap du. 3, háromnegyed
alatt. Színes, m. b. amerikai
6 és este fél 9 óra: fíad boys 2 vígjáték, este 8 óra:
Már megint a rossz fiúk. Színes, m. romantikus
Terminátor 3-A gépek lázadása.
b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA Színes
Ma és holnap du. negyed 5 óra: Pl. ameríkai-angpl-japán-néiiiet
sci-fi.
Ff. amerikai film,- este fél 7 óra:
Rengeteg. Színes magyar film,- este FÖLDEÁK
Ma este 7 óra: Johrrny Engbsh.
háromnegyed 9 óra: /ŰZZ fibnek.
Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
MINDSZENT
Ma és holnap du. 4 óra óra: Kóla,
Ma du. 6 óra: Charlie angyalai puska, sült krumpli. Színes
Telfes gázzal. Színes, m. b.
amerikai film,- este negyed 7 óra:
amerikai film.
Nova Színes francia film,- ma este
RÚZSA
fél 9 óra: Moszkva tér. Színes
Holnap du. 6 óra: Hali meg
magyar filmdráma; holnap este fél
máskor. Színes, m. b. amerikai
9 óra: Fekete Páter.
film.
GRAND CAFÉ
SÁNDORFALVA
Ma és holnap du. 5: líbiomfi.
Ma és holnap du. 6 óra: Hajó a
Színes magyar film,- este 7 és 9 óra: vége.
Színes amerikai film.
Donnie Darko. Színes amerikai
SZEGVÁR
film. Ma este 11 óra: Tágra zárt
Holnap este 7 óra: Charlie angyalai
szemek. Színes amerikai film.
- Téljes gázzal. Színes, m. b.
PLAZA CINEMA CITY
amerikai film.
Szindbád, ma és holnap: 11.30,
13.15 óra. Ttükkós fiúk, ma és
Holnap du. 6 óra: Lakótársat
holnap: 15, 17.15, 19.30 óra. A
keresünk. Színes francia film.
Karib-tenger kalózai, ma és
holnap: 11.15, 14, 16.45, 19.30 és
közélet
ma 22.15 órakor is. Amerikai Pite
SZEGEI)
3, ma: 14, 16, 18, 20, 22 óra;
A SZAB-székház előadótermében
holnap: 12, 14, 16, 18, 20 óra.
(Somogyi u. 7.) ma de. 8 órakor:
Segítség hal lettem ma és holnap:
Fiatalok Tudományos Fónima, 8.
11, 14.30, 16.30 óra és holnap:
Cserháti István-emlékülés.
12.45 órakor is. Doktor Szöszi 2
Szervezi: SZTE lí.sz.
ma és holnap: 18.30, 20.30 és ma:
Belgyógyászati Klinika és
22.30 órakor is. A szövetség, ma:
Kardiológiai Központ
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15,
22.30, holnap: 13.30, 15.45, 18,
Az. alsóvárosi kultúrházban
20.15 óra. Olasz meló ma: 11, 13,
(Rákóczi u. 1.) ma de. 10-tól 1
15.15, 17.30, 20.15, 22.30,
óráig: foglalkozásokkal egybekötött
holnap: 13, 15.15, 17.30, 20.15
családi nap.

PONT

Az Új Akropolisz Filiozófiai
Iskolában (Berzsenyi u. 3.) ma
de. 10 órakor:
Ártértakarítási akció.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
holnap du. 6 órakor:
A vágyak idomítása - zenés-táncos
irodalmi est.

KONCERT

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központ dísztermében
(Vörösmarty u. 3.) ma du. 5
órakor:
Olaszországban, Cagjiariban
kórusfesztiválon bemutatásra
kerüló műsorát dóadja az Ifjű
Zenebarátok Kórusa. Vezényel:
Erdós János, Erdós Kinga.
Zongorán közreműködik: Rákai
András.
A Szent József jezsuita
templomban (Dani u. 3.) ma este
fél 8 órakor:
Előadás Bach, Liszt, Rhinberger,
Vierne műveiból. Orgonál:
Perneczky Balázs.
A Juhász Gyula Művelődési
Központ Rock klubjában
(Vörösmarty a. 3.J ma este 8
órakor:
Fellép az Extázis és a Heavens
Drink együttes.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Fidesz-MPSZ Szabad Tér kiállítótermében (Viktor H. u. 5.) ma du.
3 órakor nyílik:
Milvus Group (marosvásárhelyi
természetfotósok! Hegycsúcsoktól
a tengerpartig című fotókiállítása.
A tárlatot Kármán Balázs
fotóművész nyitja meg.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt:
Papp György grafikusművész
kiállítása.
A várban (Stefánia) megnyílt
Barbárok a Római Birodalom
határvidékén címmel, régészeti
leletek a madarnsi szarmata
temetóból (Bács-Kiskun megye)
címmel a kiállítás.

•
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SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
IÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

Tel ./fax: 62/469-847, tel.: 62/542-245
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-13, vas.: 6-10-ig

HETI AJANLATUNK:

Dr. Molnár Gyula, a 8-as választókerület (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 16.30-17.30-ig a Fő Fasori Általános Iskolában,
katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.(X) óráig a Móra Ferenc Általános Iskolában,
Kolozsvári tér 1.
O k t ó b e r 14-én, kedden:
Dr. Pintér Ferenc, a 2-es választókerület (Felsőváros) képviselője
lakossági fórumot tart 17.00 órától a Gyík Utcai Általános Iskolában.
A fórum témája: az iskola bemutatása, javaslatok az elnevezésre.
Vendég: Garami István igazgató.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály,
Kecskéstelep, Klebelshergtelep, Gyálarét) képviselője fogadóórát
tart 16.30-17.30-ig a szentmihályi óvodában, Móricz Zsigmond u. 16.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály,
Kecskéstelep, Klebelshergtelep, Gyálarét) képviselője fogadóórát
tart 18.00-19.00 óráig a Kecskéstelepi Művelődési Házban, Újvidéki
u.4.
Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as választókerület (Makkosház)
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig az általános iskolában,
Ortutay u. 3.
Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Baktó, Petőfitelep) képviselője
fogadóórát tart 17.00 órától a Balatoni Utcai Általános Iskolában.
O k t ó b e r 16-án, csütörtökön:
Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus) képviselője a
Közéleti Kávéház keretében lakossági fórumot tart a Rókusi
Kultúrházban, Eszperantó utca-Kossuth L. sgt. sarok. Téma: Rókuson
élni.

^ ix ^ ír/t^ ^ 1 ic a? i^fxí f'í ríi!
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A főváros legnépszerűbb cukrász-pék
reggeli és uzsonna sülijei:
a

P R I N C E S S készítmények
keddtől péntekig!!!

KRÉMESAKCIÓ ÉS -KÓSTOLÓ

ím. M,1»,. 11,124» üzleteinkben:
M á t y á s t é r i Berkenye cukrászda
N é p k e r t s o r i Olasz cukrászda |
B o r d á n y i Berkenye cukrászda
|
3 a! li/nt 4 e! kap!!!
HASZNALT MEZOGAZDASAGI
GÉPEK ÉRTÉKESÍTÉSE
> LAJTA-32 soros tárcsás
gabonavető gép
• KVERNELAND 6 fejes ágyeke
1
RIGOL 2 fejes mélyszántó eke
1
Mélymútrágyázó
1
SPC-6 szemenkénti vetőgép
• Bálabontó
• Burg. bakhátzúzó
1
IFA 50W tehergépkocsi
Érd.. SZEGÁNA Kft.
6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telifax: 62/461-822, 461-212

* Monté tejdesszert 4 + 2 ingyen

218 Ft/db

* Delma kölyök duó margarin 2x500 g

299 Ft/cs

* Sertéslöncs

565 Ft/kg

* Spór baromfipárizsi

297 Ft/kg

* Família pulykasonka

689 Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig

Csak e g y h í v á s ,
és Ö n m á r i s
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

Hirdetését
már 70 postahivatalban
is feladhatja!

értendők

Y

Tisztelt

Ügyfelünk!

A f ö l d g á z e l l á t á s r ó l s z ó l ó 2003. é v i XLII. t ö r v é n y 50. § - a r e n d e l k e z i k a r r ó l ,
hogy háztartási fogyasztók kedvezményes földgázellátásban részesülhetnek.

^ü^tápfmncs
Vivendi Telecom Hungary

E k e d v e z m é n y v a l a m e n n y i h á z t a r t á s i j e l l e g ű ( e g y e d i l e g mért, t á r s a s h á z i ,
v a l a m i n t t á v h ő s z o l g á l t a t á s k e r e t é b e n történő) f o g y a s z t ó r a v o n a t k o z i k .
A k e d v e z m é n y m é r t é k e egyedi mérővel rendelkező
részére a földgázszámla összegében érvényesítésre

A VOLKSBANK LEASING RT. és a C-MOBIL közös akciójában 10%
befizetésével már autóhoz juthat. 72 hónapos futamidőnél,
CHF alapú konstrukcióval THM: 5,77%
TALÁLKOZZUNK
OKTÓBER

TI-12-Í

HÉTVÉGÉNKEN,

MINDENKIT
VARUNK.

(6728

CSAK NYERHET!

Jelentkezés a foglalási szám megadásával
a jatekOneckermann.hu
e-mall címen vagy a 1/248 58 40 faxszámon.

1741

4 9 9 9 9 0 Ft-ért E L V I H E T Ő !

Q f M o b l I

2003. október 2. és december 9. között foglalja le utazását?
Sorsolás hetente!

bankkártyát is elfogadunk

120 LE-s változata 8 légzsákká!, ABS + EBD-vel, klímával,
elektromos ablakokkal és tükrökkel, magasságban és
mélységben állítható szervokormánnyal, távirányítós
központi zárral, rádióval és 3 év teljes körű garanciával

volmiank

FÉLE
AJÁNDÉK
NYERTES HETENTE

ÚTI
CÉLON

Ticket Restaurant étkezési utalványokat és

A MAZDA

NYÍLT

64 Ft/db

* TOP kávétejszín 10x10 g

Utazás!

HÉTEN A T

78 Ft/db

* Jogobella müzlis 175 g (445 Ft/kg)
Október 13-án, hétfőn:

Idén 10 éves a Neckermann

Az akció október 31 -ig érvényes.

K ö z ö s m é r ő v e l r e n d e l k e z ő társasházakat
illetően a kedvezmény
é r v é n y e s í t é s é n e k feltétele a t á r s a s h á z közös képviselőjének í r á s o s bejelentése
a földgázszolgáltató felé a t á r s a s h á z b a n 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.

Ezúton kérjük a t á r s a s h á z a k közös képviselőit, h o g y a k e d v e z m é n y
i g é n y b e v é t e l é r e j o g o s í t ó a d a t o k a t m i n é l e l ő b b j u t t a s s á k el ü g y f é l s z o l g á l a t i
irodáinkba, mivel a kedvezmény elszámolása nyilatkozat beérkezése n a p j á n
kezdődik.
A bejelentő nyilatkozat megtalálható ügyfélszolgálati irodáinkban és a
www.degaz.hu internetes oldalon.
DÉLALFÖLDI G Á Z S Z O L G Á L T A T Ó R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

Most díjmentes
karbantartással

Érdekli egy jó MEGOLDÁS?

regiszter

31-ig

A 2003. n o v e m b e r 1. u t á n b e é r k e z e t t n y i l a t k o z a t o k a t i l l e t ő e n k e d v e z m é n y t
kizárólag e d o k u m e n t u m beérkezésének időpontjától kezdődően áll
módunkban elszámolni.

Szeged, Napos út 6. Tel.: 488-177. Fax: 488-661)

SZEGED2004

ügyfeleink
kerül.

"Sssfr.

Hirdessen Szeged legfrissebb regiszteres
kiadványában!

»TOYQ1

/<S>tT

iv h

VKÈk
TOYOTA COROLLA A MINŐSÉG VARAZSA
A Corolla hosszú évek óta - a tulajdonosok veleménye es nemzetköz 1
felmerések tanúsága szerint is - kategóriájának egyik l e g m e g b í z h a t ó b b
autója. N e m meglepő' tehát, hogy 3 éves vagy 100 0 0 0 km-es garanciat kínálunk hozzá, amely időszak most m e g g o n d t a l a n a b b lehet, köszönhetően a díjmentes karbantartási ajánlatunknak.
Ha november végéig rendeli m e g új Corollá|át, akkor autójához eg>
karbantartási csekkfüzetet is kap, amellyel díjmentesen rendezheti a
periodikus karbantartásokat. Nincs más dolga tehát, m i n t maximál s
n y u g a l o m b a n élvezni a Toyota Corolla által nyújtott vezetési élményt
A részletekkel várják O n t márkakereskedőink!

3 ev vagy 100 000 km garancia, díjmente, karbantartavsal

DÉLMAGYARORSZÁGIcégregiSZter - hogy legyen választása!

w.vft toyotawehli

NYÍLT HETVEGE OKTOBER 1 1 - 1 2 .
<&> T O Y O T A

w é h l i Szeged, Textilgyári út 3. Tel.: 62/540- 150
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Alapítványok

NONSTOP

Albérletet kínál
kézbesítésére,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolítására keresünk

Állést kínál
5

Autó

6

Egészségügy

7

Egyéb

8

Elveszett

9

Építési telek

munkatársat
Fábiánsebestyén >
területére.
|

Építőanyag

11

Földterület

12

Garázs

A M a i l S K f t állást hirdet

13

Oóplármüvezetd-képzés

az alábbi munkakörökbe:

14

Gép, szerszám

10

Hagyaték

16

Hirdetmény

17

Irodaszer

• konyhai kisegítő

18

Könyv

19

Közlemény

Elvárás: önálló munkavégzés,
konyhai gyakorlat, váltott műszakos munkarend.

20

Magánház
z.

Elvárás: szakirányú végzettség, önálló munkavégzés. Ajánlat: hosszú távú munkavégzés,
váltott műszakos munkarend.

• raktárosáru összekészítő

22

Növény

23

Panellakás

Felsőoktatásban tanuló, levelezés hallgatók jelentkezését is
várjuk.

24

Pénz, értékpapír

• rögzítő

29

Régiségek

E/várás: számítógépes ismeret.

26

Rendezvény

27

Ruházat

• áruforgalmi
ügyintéző

+ - Ö^ÉHXSÉ^ÉpolÉS

29

Szolgáltatás

30

Tanfolyam

31

Tanya

32

Téglaépítésü lakás

33

Termény, takarmány

Elvárás: élcliniszerkereskcdclmi ismeret, felhasználó szintű
számítógépes gyakorlat.
S Z E G E D I LAKHELY E L Ő N Y T
JELENT. PÁLYAKEZDŐK
JELENTKEZÉSÉT IS V Á R J U K !

Üzlethelyiség
Vállalkozás

36

Expressz

A jelentkezés feltételei:
rövid, fényképes, szakmai
önéletrajzát az alábbi címre
szíveskedjen elküldeni:

Maus Kft.,
I
6725, Szeged, I
Kálvária sgt. 87.
f

A z Ingatlan ós a Jármű
r o v a t o k b a n javasoljuk

Gyakorlattal rendelkező

az IRÁNYÁR

szobafestőket

föltűnt é l é s é t .

•>

felveszünk
azonnali belépéssel. %
Alapítványok

1

Jelentkezni 8-10 óráig. ^

• A HÓDMEZÖVÁSÁRHE
LYI Rádió Klub megköszöni
mindazoknak, akik az szja
1%-át számára utalták. A
teljes
összeget
antenna
beszerzésére
fordítottuk

FA-GO Kft. S z e g e d ,
Makkosházi krt. 11.
Távközlési szolgáltató
társaság lakossági
üzletága gazdasági
terület irányítására

A l b é r l e t e t kínál

• 84 nm-es. Kálvária sgt
elején lévő téglalakás kiadó
45000 + rezsiért, 06-30/
• LOMNICI utcában garzon
kiadó. Ár: 30 000 Ft + rezsi
+ kaució. Érd.: 06-30/466-

keres
szegedi munkahelyre.
KÖVETELMÉNY:
felsőfokú gazdasági végzettség,
szakmai gyakorlat,

6 4 7 1 . (30296011)

számitógépes ismeret.

;

Jelentkezni a szakmai

£

önéletrajz megküldésével,

• SZEGEDEN, Belvároshoz
közel. Rigó utcában 3 szobás, új, üres lakás hosszú
távra kiadó. 06-30/3307-

a hirdetés megjelenését kővető
egy héten belül lehet.

POSTACÍM:
6701 Szeged, Pf. 1393.

4 6 5 . (30194334)

Állást keres

• NAGY t a p a s z t a l a t t a l ,
többéves televíziós gyakorlattal rendelkező operatör
munkát, állást keres Tel.:
06-30/207-3784. (30295759)

4

értékesítési
vezető
munkakörbe
gyakorlattal, min. középfokú
végzettséggel, számítógépes
ismeretekkel, jogosítvánnyal
rendelkező autóértékesítőt
keres.
Jelentkezés:
fényképes, kézzel írott
önéletrajzzal, megjelenéstől
számított 5 napon belül.
Qualite '97 Kft.
5440 Kunszentmárton,
Erdőtér 30.
Illetve a 06-30-606-2626-os
telefonszámon Győri Imre
cégvezetőnél lehet
• 16. életévűket 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. 20/
483-5251;
csongrad@furgediak.hu. (25191363)

• A HIVATÁSOS Debreceni
Kodály Kórus felvételt hirdet
minden szólamába. Várjuk a
zeneileg képzett és jó hangi
adottságokkal
rendelkező
jelentkezőket. Felvételi követelmény: két klasszikus
dal vagy ária és lapról olvasás. Debreceni Kodály Kórus. 4025 Debrecen. Széchenyi u. 1. Tel.: 52/419199
vagy
e-mail:
• BETANÍTOTT nöi és férfi
munkaerőt keresünk több
műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel, Zala
megyébe. Szállás biztosított.
Érd : 06-70/544-32-13, 0670/559-05-04, 06-30/59888-21 telefonokon. (30295899)

MUNKATÁRSAT

9 3 1 - 6 4 9 6 (30296219)

Peugeot
Márkakereskedés
és Szerviz

dkk@dkk.hu (30295905)

(30295941)

2

PEUGEOT
Peugeot Qualitá 97 Kft.

• szakács

Oa ^ s-jgl ' íj gfp
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• AUTÓSZERELÖT, a u t ó villamossági szerelót autószervizbe felveszünk Igényes, együttműködő, fejlődőképes kollégákat keresünk. Leveleket Sajtóházba:
•Megbízható
030194413"
jeligére. (30194413)

Á l l á s t kínál

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F8 «. 103.
• BORS TEX Kft., Szeged,
Szél u. 2. sz. képzett varrónőket vesz fel konfekció
gyártásához. Jelentkezni a
helyszínen, ill. telefonon 62/
444-156, Leiéné. (30295053)
• BÉRSZÁMFEJTÉSI, munkaügyi, tb-ügylntézöi munkatársat keresek könyvelőirodába, 4-6 órás munkaidőbe.
"Bérszámfejtő
030295986" jeligére a Sajtóházba. (30295986)
• CIPŐFELSŐRÉSZ TÜZÖT,
cipöalja szakmunkást, fára
húzni, sarkalni tudót felveszünk. 62/405-674, Szeged.

H GÉPJÁRMÜTECHNIKUST
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)

• IPARI vállalkozás pályázatot hirdet közgazdasági
végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező
főkönyvi
könyvelő, kalkulátori munkakör betöltésére. Pályázatát
bérigény-megjelöléssel, bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül "Számvitel" jeligére várjuk az
alábbi postafiók címre: 6701
Szeged, Pf.: 506. (30295377)

(izRRRtiigzíti

Dinamikusan fejlődő, villányi prémium borászat
keres Közép-Magyarország területére (Tolna, Baranya,
Bács-Kiskun, Csongrád megye. Pest megye déli része)

vezérképviselőt
' kereskedelmi gyakorlat
* gasztronómiai ismeretek
* jogosítvány
* erkölcsi bizonyítvány.

(30296051)

A szorgalmas, lelkiismeretes és eredményes munkát ennek megfelelő jövedelemmel honoráljuk. A munkavégzéshez szükséges feltételeket (autó, mobiltelefon stb.) biztosítjuk.
A kézzel írt, fényképes pályázatokat „Dinamikus 030296208" jeligére a Sajtóházba kérjük.
muotm

A (rt-nerali-Providenria Biztosító Itl.
Életvonal S z e r v e z e t n e k
S z e g e d i Igazgatósága

GKNKRALI

értékesítési igazgatóhelyettest
keres.
Ellátás: felsőfokú végzettség, legalább 3 éves biztosítási
g v a k o r l a t . MS O f f i e e f e l h a s z n á l ó i i s m e r e t e .

Ajánlatunk: szakmai kihívás, főállású foglalkoztatás,
fix -f j u t a l é k , h e n z i u p é n z , m o b i l t e l e f o n s t h .

Pályámtok beküldésének halárideje: 2001. október 15.
Cím: benenili-l'rovidenria Biztosító Bt.
hamv (.óbor értékesítési igazgató
6742 Szeged, Széehenyi tér 6.
e-mail: babor.kone7@grnerali.hu

• CÉGÜNK 26 év feletti, kiváló kommunikációs, tárgyalókészséggel rendelkező.
határozott
fellépésű
munkatársat keres termékreferensi munkakörbe, humán területre. Jelentkezés
kézzel írott
önéletrajzzal.
6701 Szeged, Pf.: 913.

030296114

• EUROPART H u n g á r i a
szegedi kirendeltségébe 4
órás munkaidőre 1 fő női
munkatársat keres. Feltételek: középfokú végzettség,
számítógépes ismeret, 0630/535-6000. (30295763)
• FORGALMAS belvárosi
szépségstúdió kreatív fodrászokat felvesz. 06-30-37022-48. (Szeged). (30294875)
M GYAKORLOTT virágkötőt
keresek Tel : 20/9-358938.
(30295023)

M GYÓGYSZERTÁRI aS2
szisztenst vagy vegyész laboránst
gyógyszeranyagkimérö munkakörbe felveszünk. Érdeklődni a 62/562761-es
telefonszámon.
(30296236)

M MŰANYAG ABLAK gyártó
üzem gyártási technológiában jártas munkatársakat
keres,
06-70/33-91-822.
(30295800)

• FORD Mondeo 1.81 16V
GLX 1998. 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák, ABS, légkörid., riasztó, el. abl., hifi,
kp. zár, ködlámpa, alufelni
új gumikkal + téli gumigarnitúra
acélfelnlvel,
mo.-i
szervízkönyves,
sérülésmentesen, kifogástalan állapotban,
magánszemélytől
eladó. Hitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (30295854)
• SUZUKI Sedan 1.3 h i bátlan állapotban eladó. Hitel megoldható! 06-20-5549211. Szentes. (30295587)
• VW Bora 1.6 Contfortline
2,5 éves, újszerű állapotban, extrákkal eladó, 06-30/
9 5 5 1 - 0 3 7 . (30295357)

6
• MULTINACIONÁLIS
részvénytársaság, direkteladásban és csapatépítésben
jártas értékesítési vezetőket
keres kecskeméti és szegedi munkahelyekre 300.000
Ft jövedelemlehetöség mellett. Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten
belül, az Ahlco Alig Life
6721 Szeged, Pusztaszeri u.
27. címre várjuk, SMJ10

Egészségügy

• FOGORVOSI ü g y e l e t e t
vállalok
magánrendelőben
szombaton és vasárnap, 8 12—ig és 15-20 óráig Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.:
62-498-057, 06-20-3700430. (30295772)

is)

• VADONATÚJ, világszínvonalú termékekkel induló
MLM-céghez tapasztalt vezetőket
keresek,
06-70/
3 8 1 - 7 1 6 4 . (30296050)

(30296097)

M BAUMIT szilikát homlokzatfesték törtfehér színben
400 kg és baumil meszes
glett 20 q, kedvezményes
áron eladó. 06-30/98534 2 4 . (30295983)

• BONTOTT barakkelemek
(oldal, menyezet, panelek)
eladók, 300 Ft/db 06-20/
9134-602. Algyő. (30295153)

• ÜGYES kezű munkásokat
keresek Tel.: 70/222-0090.
(30296077)

M X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (30194119)
SUZUKI

MARUTI

AUTÓSBOLT
Karosszériáéi
javitóclemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

Sflft
MÉRETRE VÁGVA IS !

062/541-770
• GUMISKOCSI, parasztkocsi. lószerszámok, szájnyllós
szecskavágó. egy pár nehézfogas, láncborona eladó.
62/256-516.
Maroslele.
• HASZNÁLT, vegyes t ü zelésű kazán 2 db eladó
228-063. (Mártély) (30295990)
• ÚJ és bontott c s e r é p kályhák (kompletten, berakással), hordozhatók eladók.
Hódmezővásárhely, Gyöngy
u. 11. Telefon: 232-039.

• EZÜST karkötőmet e l vesztettem október 8-án.
Kérem a becsületes megtalálót
jutalom
ellenében
hívjon:
06-20/39-14-765
Szeged. (30296069)
M SZEMÉLYGÉPKOCSIMBÓI
ellopták irataimat. Kérem a
megtalálóját, hívjon: 62/477209. (Szeged) (30296018)
9

M ÚJSZEGEDEN, a marostői városrészen vásárolnék
társasház építésére alkalmas telket.
06-70/3121-

alkatrészkirtálat

Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 óráig

MUTRAGYA|

• 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)
• LADA 2107-es eladó. Érdeklődni: 06-30/341-7871.
(30296001)

• OPEL Corsa Swing 1.41
megkímélt állapotban, eredetvizsgával eladó. 06-30/
468-1556. Szentes. (30295771)

2 5 5 - 4 2 0 . (30296062)

• ÚJSZEGED, Asztalos u t cai, 2 szoba, plusz nappalikonyhás, fiatalosan felújított
házikó
eladó
garázzsal,
parkkal, igényesnek. Irányár: 28 M Ft. Telefon: 20/
9621-024. (30296121)
Mezőgazd. szolg.

Őszi kalászos vetőmagok

Földterület

Déli-Farm Kft.
VljMESraVM

E S

S A V Á L L Ó

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel. ¡62/541-772
TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep
62/267-001
06-20-414-61-71
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN)
MÁRVÁNY KH.
Temető tor 1. 62/259-058.

Szeged-Kiskundoroisma,
Ketteshalári
Út 6. ¡nagybani piac melletti

Telefon: 62/556-120, 556130

Garázs

• SZEGED, Göndör sori, 17
nm-es
garázs
egyedi
villanyórával eladó. 06-20/
973-83-83. (30295645)
M SZEGEDEN, a Franciahögy
városrészen
a
Makkoserdö soron, ill. a Slk
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért. 62/
555-821, 06-70/3121-914.
(30194512)

1 Irdrn István Építőipari
Szakkü/i'piükola
jlKlioklier Mén. Ifiórálál

min.
S/fjed. Ilonáik HMt u. 2.

Gépjárművezető-képzés

9 7 4 . (30294980)

• HÓEKEVÁSÁR! H á r o m
típusban, traktorra előrehátra szerelhetően. 0 6 - 7 0 -

• ALSÓVÁROSON, Tisza
Lajos utcai. 150 nm-es magánház, 150 nm-es pince,
200 nm-es raktár, 2 garázs,
egyedi gázfűtés + 25 nmes
üzlethelyiség
35.000.000- Tel.: 06-30/

3 1 1 - 9 5 - 3 8 . (24969279)

9 5 5 - 8 5 5 9 . (30296252)

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek.
Kovács
06-30/
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (30193656)

• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 30-án, 7.00-től 16.00
óráig
áramszünetet
tart
Szentes, Futó Z. u„ Uhlár I.
u„ Váradi L. u., Petrovics u„
Táncsics u., Szigeti u., Gaál
I. u., Teleki L. u„ Frangepán
sor, Tölgyfa u., Bem u.,
Orgona u., Klapka u., Mentő
u„ Berek és környékén,
Gázoskövesúton
és
környékén, Alsóréten és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (30296019)

tesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 28-án, 7.00—tői 16.00
óráig
áramszünetet
tart
Szentes, Veres P. u., Honvéd u., Erdei F. u., Darvas
u., Móricz u., Drahos u.,
Damjanich u., Dózsa Gy. u.,
Bercsényi u., Szelevényl u.,
Jókai u., Nagy S. u., Lázár
V. u., Vécsel u., Kiss E. u.,
Wesselényi u., Munkás u.,
Cédrus u„ Vasvári P. u.,
Boros S. u., Lenlngen u.,
Pöltenberg u., Lahner Gy.
u., Aulich u., Sárgaparti u.,
Deseffy u., Rákóczi u. egy
részén, Nagyhegy Hékéditanyák, Garázs-dűlő, Kispaté-d., Nagypaté-d., Szeszfőzde-dűlő város felöli részén és környékén. Kérjük
fogyasztóink
szíves megértését. (30296023)

• BURGONYA ( é t k e z é s i ,
feketeföldi, vető) eladó. 0670/559-1683. (30194074)
• DÍSZFÁK, tuják, ö r ö k zöld cserjék termelői áron.
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/2593244 (30296150)

DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék.
Szezonnyitási
akció
1050%! Szeged, Algyői út 34.,
0 6 - 7 0 / 5 1 6 - 3 7 4 5 . (30194851)

• TÓTH Autósiskola S z e ged, Petőfi sgt 10 62-450-

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK • DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
KORACÉLOK, FfTTN
l GEK, ÖAVAROKÜzemeltetésvezetősége ér-

(30296187)

M SÁNDORFALVÁN t é g l a épitésü, négyszobás, gázfűtéses magánház garáz;
zsal,
nagy
kerttel
12.500.000 Ft-ért eladó. 621

15:15:15 NPK, ammónium nilnil

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztosltáskötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-428-043.

M FIAT 6 5 0 - e s , 1 9 9 0 - e s
eladó. 62/268-263. Algyó.

• SZEGEDEN és M a k ó n ,
vagy 20 km-es körzetében
családi házat, lakást keresek 5-80 M Ft-ig, 06-30/
40-68-012, marikb. (30296112)

3 2 2 . (30193641)

ROZSDAMENTES

(30194248)

• SZEGEDEN vagy 20 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012, Soltiné. (30296070)

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

M AUDI A3 1997-es, e x t rákkal, hitelre is, hölgy tulajdonostól eladó. 06-70/
330-4892, Szeged. (30296138)

• BÉRAUTÓK. Személyautók, kisbusz-, teherautóbérlés. Autóturmix '95 Kft. Tel.:
62/552-888.
Szeged.

(25191813)

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 621
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30193819)

Építési telek

Cfm: Szeged, Londoni krt. 9.

(30295839)

2004-es n a p t á r a k

• SZEGEDEN család) házat
vagy lakást keresek. 06-30/
406-8012,
Domonkos.

KERESSE ÜZLETEINKBEN:
Expressz. Csongrádi sgt. 78. „
Torján, Budapesti krt. 37.
§
Tisza. Bartók tér 9.
Stefánia, Dózsa Gy. u. 5.

12

9 1 4 . (30194508)

Teljes körű

Megérkeztek a

e s . (30296175)

(30295326)

Autó

BARÁT PAPÍR K I T

2 3 9 - 4 3 6 8 . (30295455)

rendkívül kedvező áron kaptialók!

M ÁCSOT, segédmunkást
azonnal felveszek, 70/3149604. (Szeged). (30296134)
5
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• SZEGED, M a k k o s e r d ö
sori, kétszintes ház 83 ós
85 négyzetméteres szintekkel, 671 nm-es telekkel, 85
m' + tetőteres melléképülettel, kocsibeállóval, kiváló
műszaki állapotban eladó.
Az udvarban medence. Vállalkozás részére is előnyös.
Ár: 38 millió Ft. Érd.: 06-30/

M HULLÁMPALA br 250 Ft/
nm-től, hullámlemez 990 Ft/
nm-től, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
dekornád, OSB-lap, ajtó,
ablak,
tüzelőanyagok
és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62/476-876. (30296745)

(30296014)

M ÉRETTSÉGIZETT eladót
keresünk fotocikk-óra szaküzletbe Szegeden Kereskedelmi végzettség, angol
nyelvtudás előny. 62/452296, 20/9266-779. (30296178)

• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége é r tesíti fogyasztóit, hogy 2003.
10. 29-én, 7.00-töl 16.00
óráig
áramszünetet
tart
Szentes, Vadaskert u., Derzsi K. u., Török I. u., Dessewffy u., Szemere B. u.,
Honvéd u., Széchenyi u.,
Öze L. u., Kodály Z. u„
Bartók B. u., Erdei F. u „
Veres P. u., Csongrádi u.,
Kiss Zs. u., Balogh J. u.,
Gaál I. u., Topolya u.,
Muskátli u„ Tiszavirág u.,
Bartók B. u., Termál Tsz
Tóthtanya és környéke, Tojóház és környéke, Alsórét
és környéke és Szivattyútelepen és környékén. Kérjük
fogyasztóink
szíves
megértését. (30296027)

• EGY hold jó m i n ő s é g ű
lucerna talpon állva, olcsón
eladó 63-311-921. Szent-

• TAKARÍTÓNŐKET napi 8
órában, irodák takarítására
felveszünk azonnali kezdéssel. "Leinformálható legyen
030295848" jeligére a Sajtóházba. (30296848)
• TOMPÁRA és Röszkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30296094)

• 4 db 150x150-es, ü v e gezett ablak bontásbél, terménydaráló áron alul eladó
Makó, Körösi Cs. 24/A.

1 1

jeligére. (30194061)

(30295604)

Feltételek:

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

06-30/998-73-75.

21

34

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Érdeklődni:

10

28

TELEFONOS

Apróbörze

A Délvilág c. napilap

Állást keres

3
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• H I R D E T É S "

4 0 6 - 8 0 1 2 . (30194665)

• DEBRECENI utcai h á z rész üzlethelyiséggel, garázt
zsal 20.000.000-ért eladó,
06-70/542-2551. (Szeged)
(30295464)

• KÉTLAKÁSOS társasház
mindkét fele, egyben vagy
külön is eladó kétszer 60
nm, kétszer 16,8 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.
(30295062)

• SZEGED MÓRAVÁROSI
Ikerház, 2x5 szobás, 4 fürdőszobás, nagy melléképülettel, 2 garázzsal, összeköltözésre és vállalkozásra
is alkalmasan, egyben eladó. 30/851-2969. (30295365)

M FENYŐK, tuják, díszfák.
Megtervezzük,
beültetjük.
Újszeged, Derkovits 53. 621
431-705, 06-30/915-23-73.
(30296168)

M FŰSZERPAPRIKÁT v á sárol a Hamar Gabriella Kft.
Z ó l d - k o r m o s - p i r o s paprikát e g y a r á n t Kedvező
áron. Érdeklődni: 62/4208 0 8 . (30294992)

• GYÖKERET f ö l d j é b e n ,
magas áron vásárolok. 0620-344-0993. (30295402)
M OSZLOPOS luják, gömbtuják, 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. (30194700)
• TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók, fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola,
Szeged-Szőreg, Magyar u.
214. 62/405-812. Bármikor!
(30193961)

EEB&S^H
• BUDAPESTI krt.—i, 2 + 2 es, II. emeleti, exkluzív lakás
9.600.000 Ft-ért eladó. 0630/279-76-60
(Szeged).
(30194599)

• SZEGEDEN b e f e j e z é s
elótt álló magánház eladó.
0 6 - 7 0 / 2 7 8 0 - 0 9 5 . (30193319)

1 9

Közlemény

NYÍLT NAP a Karolina gimnáziumban
A Karolina gimnázium 2003. oktíber 15.
és november 12-én (szerda), 17 érakor nyílt napot hirdet,
melyre szerelettel várjuk a 6 osztályos, emelt szintű nyelvig
( a n g o l - n é m e t ) és a 4 osztályos általános g i m n á z i u m i r á n t |
é r d e k l ő d ő l á n y o k a t é s szüleiket.
Clm: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76. Tel.: 62/420-248
A Démász Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés Vezetősége értesiti a lakosságot, hogy
2003. október 20-án, 21-ón, 22-én ós 28-án, 8.00-15.30-lg áramszünet lesz Szegeden a Borostyán utcában.
2003. október 27-én, 8.00-15.30-ig áramszünet lesz Szegeden az alábbi utcákban: Diófa u„ Borostyán u.. Műhely u „ Szöregi út 2 0 - 6 0 . számig
és 62-78. számig, Aranyosi u „ Zsil u „ Homoródi u , Olt u.
2003. október 28-án, 8.00-15.30-ig időszakos áramszünet lesz Szegeden az alábbi utcákban: Diófa utcában az 5 - 8 számig, a Derkovics fasor 67-91/A számig és az 54/b-76 számig.
Fogyasztóink szíves megértését ás türelmét kérjük.
mfB <v»<n

•

SZOMBAT, 2 0 0 3 . OKTÓBER 11.

QZB&m

•

• SZEGED, Siha közi, 2+2es lakás garázzsal eladó.
70/331-24-15. (30295994)

•

• RETEK utcai. 1 + 2 - e s
panellakásomat elcserélném
másfelesre.
Ötemeletes
épületek előnyben. Költözködés fél év múlva. 30/2298-581, Szeged. (30296025)
• RETEK utcai, 47 nm-es,
felújított, 2 vízórás, hevederzáras, kiváló állapotú
panellakás családi okok
miatt, sürgősen eladó. 0630/218-4663,
Szeged.
(30296107)
• RÓNA utcai, 47 nm-es,
IV. emeleti, 1,5 szobás lakás 6.800.000 Ft-ért eladó.
30/581-22-20
Szeged.
(30296089)
• SZEGED, Űrhajós utcai.
2+1-es, V. emeleti (liftes),
felújított panellakás 7,1 Mért. 62/444-072. (30295167)

* VALUTAVÁLTÁS *

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Ft

tói

SZEGED, BAKAY N. U.29.

•

AKCIÓ! Szeptember

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)

•

KEDÉS vásárol antik bútorokat, porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot,
tollnemüt azonnali készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron. (Szeged) 62/
249-296, 62/247-269, 30/
375-5419,
70-505-9040
(30194240)
•

RÉGISÉGKERESKEDÉS

ÉRTÉKBECSLÉS; HAGY A
TÉKFELVÁSÁRLAS.

Hanza

Krüger Galéria, Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (30194261)
SZENTESIEK, FIGYELEM!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

06-30/583-8007.

október

•

FESTMÉNYEK,

szobrok

tisztítását, javítását vállalom.
06-20/394-5360,
Szeged.
(30295936)
•

GÁZKÉSZÜLÉKEK

szer-

vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (30194298)

•

HASZNÁLTRUHA

üzletek

maradvány árukészletének
felvásárlása.
62/238-580
munkaidőben. (30295980)

^ p M M Ü M i
•

és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 06-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (25292745)

HOMOKSZÓRÁS

korró-

KÁRTYAJÓSLÁS,

NÉGYSZEMÉLYES,

•

szauna eladó. Szeged, 0630/228-97-97. (15222508)

WC-KÖLCSÖN-

62-267-567.

VÁLLALKOZÓT

keresek

egy 51-es kéménypillér tetőn kívüli szakasza újraépítéséhez, Szöregen, 06-30/
528-2919. (30296289)
•

ZÁKÁNYSZÉKI

szeszfőz-

de folyamatosan vállal bérfőzést gáztüzelésű üstökre.
62-290-632. (30294894)
•

ú|

MOBIL

ZÉS.
Tel.:
(30194716)

ÜVEGEZÉS,

képkerete-

zés! S Z I L Á N K " !

Szeged,Te-

VÁROSRÉSZEN,

•

lakópark jellegűen kialakított

A KISOSZ

környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők
2

135-205 E Ft/m áron!
Fizetés: 20Z ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes korö támogatás,
ügyintézés.

november

elején az alábbi tanfolyamokai indítja: kereskedőboltvezető, gyorsétkeztetési
eladó és vendéglátó-üzletvezető.
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)
•

FELVÉTELI

Telefon: 06-70-312-1914,
555-021.00-30-904-70-45
vww.realhungary.hu

•

RÓMAI

krt.-i.

1+2

szo-

bás, étkezökonyhás,
IV.
emeleti, felújított téglalakás
12.400.000-ért eladó. 20/
432-9696, Szeged. (30296035)

és

pszichodráma csoport indul.
Humanistic Központ, 62452-569. Szeged. (30296045)
SZEMÉLY- és

vagyonőr

tanfolyam indul december
8-án, Szegeden. Már most
biztosítsa a helyét az év
utolsó szakképesítést adó
tanfolyamán. Vizsga 2004.
február 27-ig. Információ:
420-898 (délelőtt) 452-537,
325-294 (délután). Latencia
Oktatási Stúdió Szeged.
OKÉV nyt. száma: 060103-02. (30295117)

•

SZAMOS

utcai, 55

nm-

es, 2 szobás, téglablokkos,
IV. emeleti, egyedi gázfűtéses, erkélyes, parkettás
lakás eladó, 8.000.000. Tel.:
06-20/9212797.
(Szeged).
(30296262)
•

SZEGED

Belvárosában

reprezentatív, 370 nm-es és
400 nm-es luxus ingatlanok
eladók vagy hosszú távra
kiadók. Tel.: 06-30-94328-40. (30194370)
•

SZEGED

belvárosban

háromszobás lakás eladó.
06-30/507-43-84. (30295039)

2 szobás, összkomfortos tanya ipari árammal, 2 hektár
földdel eladó. Megyehatár
és Ettem közelében. Bokros,
Hámán Kató u. 1. 63/479469. (25190981)

• SZEGED, Tisza L. krt.-i,
100 m ! -es, első emeleti lakás bérleti joga Anna-kútra
néző ablakokkal, pezsgőfürdős káddal, lávakövön sütős
konyhával, kocsibeállási lehetőséggel eladó. Irányár:
13,5 M Ft. Tel.: 06/30/3033410. (30295816)

•

•

31
•

Tanya

CSONGRÁD

SZEGEDTŐL

BOKROSON

13

km-re

(Röszke és Mórahalom között), főúttól 500 m-re, kettőszobás. 4,5 kat. hold.
földdel eladó. Irányár 3,5
millió. Tel.: 06-30/912-1487. (30295989)

réz u. 42. Tel.: 62/425-555.

AM apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem vállai
felelősséget!

(24989347)

SZEGEDEN,

a

SZEGED, Oskola

u.

maros-

Boldog
szükinapot!
Nagyanyó

Vállalkozás

POLC

BEVEZETŐ Á R O N

23.

16 900 Ft helyett

c s a k 13 9 0 0 F t
Méret: 200x92x46 cm
4 polccal össz. terhelhetőség: 480 kg.
SZEGEDEN ÖSSZESZERELÉST
VALLALUNK.

Alföld Pack Kft.
Szeged, Repülő tér 2.
Tel.: 62/541-002.
06-30/4758-152.

BELVÁROSÁBAI

ÜZLETHELYISÉGET

36

Expressz

Kedves Feleségem!
Drága
Édesanyánk!
44.

VÁjjJN

A

relnék a Csongrádi s g t Nagykörút környékén, kb.
80 nm. "Ajánlat 030194235"
jeligére a Sajtóház. (30194235)

JÖVŐJÉRE?
- Arc-, tenyeres k á r t y a j ó s l á s
- Anyagi, s z e r e l m i
es s i k e r m á g i a

• SZEGEDEN bérelnék földszinten, kb. 25 nm-es irodái
+ 50 nm-es raktárt olyan
telephelyen, mely kamionnal
megközelíthető.
06-70/
3121-914. (30194503)

NÉVNAPOT

Névnapod alkalmából
sok boldogságot kívánok,
Kicsi
Hercegnőm.
Ádám

„
§
s

62/481-367,
30/9784-170

Hogy miért érdemes apróhirdetését

A NAPILAPBAN

Kedves Apus, Apa, Kisfiam,
Bátyus, Egy szem sógorom,
Józsi bácsi, Jocó,
keresztapu
és halak réme!
50. születésnapod alkalmából
szeretettel köszöntünk!

feladni?

Mert az a\ár már a
másnapi
lapszámban
me%jeleni1{!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!

Zsombora,

KISAPÁTI JÁNOSNAK
és PESTI IRÉNNEK.

Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

40. házassági évfordulójukra sok
botdogságot kíván Int i, Zoli és Zolika

VŐNEKl
JÓZSEF
és felesége
VARGA
HERMINA
40. házassági
évfordulójára
_gratulál.
W\ '
touábbi sok
mlm^
boldogságot
kíván!
^T*
Családja

62/567-835

Arany

házban másfél szobás lakás
beköltözhetően eladó, 0630/349-0422. (30295008)

FINANSZÍROZÁSSAL!
a telekgerendási géptelepen

KOMBÁJN:

TRAKTOR:

* CLAAS DOMINATOR
CD 106
* CIAAS DOMINATOR
CD 208
* FORTSCHRITT E 514
* FORTSCHRITT E 517
* J O H N DEERE J D 1188
* JOHN DEERE J D 2056

* J O H N DEERE J D 4755
* J O H N DEERE J D 7810
* J O H N DEERE J D 8300
* RÁBA 250
* ZETOR 9540

Érdeklődni: Matuska András (30) 9381-943

(Szeged, Semmelweis u. 6.)
Fórum résztvevői:
Dr. Éger István, a MOK elnöke
Dr. Gyenes Géza, a MOK főtitkára

kívánunk Makóra,
RÁCZ
POLLINAK,
a legtündéribb kislánynak.
Anyuka, Apuka,
Bátyád: Tomi,
Nagymamák,
Nagyapák,
Dédi

Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy

A H u n g a r o c a m i o n - V o l á n Tefu c é g c s o p o r t
nemzetközi árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

S Z A K H A I FORUM A Z EGÉSZSÉGÜGYRŐL
(külön tekintettel a jogállási törvényre)
címmel tanácskozást rendez.
Időpont: 2003. október 16-án, 16.30-kor

Születésnapét

hirdetőirodáinkat!

A C S O N G R Á D MEGYEI ORVOSI KAMARA
ELNÖKSÉGE

Helyszín: S Z T E Á O K Ú j Klinika t a n t e r m e

Oszi AKCIÓS! vásár használt mg.-i gépekre

űil
Anyósom!
Drága
Mama!
65.

E nap alkalmából nagyon sok boldogságot
és minden szépet kíván!
Szerető férjed - ül. veje.
Szerető gyermekeid, ill. unokái

KOCSOR IVETT

KITE Rt. Mezőgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Részvénytársaság

'Kedves

KÍVÁNCSI

bé-

TELEFONOS
HIRDETÉS
FELVÉTEL

KITE

Cocái

(kamrába, garázsba, raktárba)

60 nm alapterületű üzlethelyiség irodával, mosdóval,
raktárral albérletbe kiadó.
Érd.:
06-20/944-5534,
16,00 után. (30295884)

Francia-

SZEGEDEN, Égő

Kedves

Sose bánd, hogy 40 lettél, a
legszebb férfikorba léptél!
Mit kínvánhatnék még neked,
karriert és boldog családi
életet! Érezd magad jól
a bőrödben és teljen sok
örömöd az életben!

®DEXI0N

SZEGED-BELVÁROSHOZ

högy
városrészen
a
Körtöltés utcában októberi
átadású, kulcsrakész, 140
nm-es tetőtéri, 3 szoba +
ebédlős,
erkélyes
lakás
eladó 14 M Ft-ért. Tel.: 62/
555-821, 06-70/312-1914.
(30194511)
•

Gratulálunk

iroda,

Makkoserdő

közel 37 nm-es, 82 nm-es,
180 nm-es üzlethelyiségek
örökös bérleti joga eladó
vagy hosszú távra bérbe
adó. Tel.: 06-70-380-0337, h.-p.: 8-18 óráig.
(30194372) '

•

ÚJSZEGEDEN, a

35

alatti üzlethelyiség kiadó,
06-30/228-2246. (30295906)

SZEGED

nm

tői városrészen' induló társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők. 70/3121-914. (30194509)

sori, 40 négyzetméteres, két
helyiségből álló, vizesblokkal, teakonyhával ellátott,
két utcai ablakkal rendelkező iroda eladó. Ár: 9,5 millió
Ft + áfa. Érd.: 06-30-2394368. (30295472)

•

előkészítő

PSZICHOLÓGIÁBÓL

•

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft
Szeged. Pacsirta utca 1.

•

•

K U K O R I C A szállítva e l a -

SZEGED,

KISKUNDO

plussz raktárhelyiség gázfű-'
téssel,
központi
részen,
1260 n-öl parkosított telken,
sürgősen eladó. Irányár: 32
M Ft. 06-30/40-68-012,
Marikb. (30296110)

EZX2S2S3SS

•
•

sorse-

lemzés, szerelmi kötés, rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem. 06-30648-79-79. (30295754)

18-án, a FORRÁS Hotelben
Jegyek rendelhetők: 62430-814. (30193523)

•

KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE

•

(30295748)

C R O N O S BAL

alumí-

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

FESTMÉNYEK ELADÓK

•

FELFÚJÁSSAL és

niumtechnológiával készüli
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt

•

GYÖNYÖRŰ TOKÁCSLI

SZEGEDEN,

SZEGED

ROZSMÁN 520

dó. Érd.: 06-30-436-0693.
(30194118)

A FRANCIAHÖGY

Tel.: 0 6 - 1 0 / 3 5 0 - 5 9 0 1 •
• 6 - 3 0 / 9 7 3-59-81 o |
99/70/389-97-47
www.mixersuli.hu

1-től

garanciával, Szeged
és
Csongrád megye. Tel: 06
30-9457-577, 06-62-533-

FISHER RÉGISÉGKERES

•

A legjobbaknak álláslehetőség, j

Tel.:62/541-760

•

S Z E N T H Á R O M S Á G u. 75.

alatti, 55 nm-es, 2 szobás,
téglablokkos, IV. emeleti,
egyedi gázfűtéses, erkélyes,
parkettás
lakás
eladó,
9.000.000. Tel.: 30/2055444. (Szeged) (30296264)

utmmtwmmi

a BOLS MIXER
AKADÉMIÁN
Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.

ELEMEK RAKTÁRRÓL

•

fcfrfffllfflMMIIHl

TAMFOLYAM
indul

9 9 9 . S Z Á S Z P É T E R (25292668)
•

hőszigetelt

MIXER-

l ' m t i i i v " !

•

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
MÁdix. Kárász u. 1.06-20/321-4489

ÜVEGEZES,

üvegkészítés, üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30 Tel.: 62425-240. (30193507)
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nemzetközi gépjárművezetők
részére felvételt hirdet.

4

Csongrád

Megyei

Orvosi Kamaro
elnöksége

ezúton

hívja

meg az

érdeklődő

eü.-i

dolgozókat

és orvos

kollégákat.

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

Szeged, Makkoserdő sori, kétszintes ház

A M O R T O N ' S Kft. keres:

8 3 és 8 5 négyzetméteres szintekkel,
671 m 2 -es telekkel, 85 m 2 + tetőteres melléképülettel,
kocsi beállóval, kiváló műszaki állapotban

Elvárásaink:

r

mm E L A D O ,
AZ UDVARBAN M E D E N C E .
V Á L L A L K O Z Á S R É S Z É R E IS E L Ő N Y Ö S .

|

Ár: 38 millió Ft. • Érd : 06-30/239-4368 1

ÜGYVEZETŐI

ASSZISZTENST

-

Vezető mellett eltöltött gyakorlat
Felsőfokú angolnyelv-tudás
Önállóság, kreativitás
Felsőfokú végzettség
(kereskedelem és/vagy marketing területen)
- Fejlődni akarás

Amit nyújtunk: - korrekt munkahelyi környezet
- anyagi és erkölcsi megbecsülés
Jelentkezés:
- kizárólag írásban, fényképes önéletrajzzal
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán u. 23. 030295834
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Gyászközlemények

MEGEMLEKEZES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.
Fájó szívünk fel-felzokog érted!
Örökké szeretünk, nem feledünk téged."

SZEGED

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

— —

GYÁSZHÍR

KASZA ANTAL
halálának 1. éves évfordulójára.
03029595.1
Felesége és családja

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, alak
szerették és ismerték, hogy
PINTÉR LÁSZLÓ
(volt domaszéki lakos) életének 45. évében
váratlanul elhunyt. Temetése október 15én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
o302964i5
Gyászoló család
Fájdakimmal tudatom, hogy édesapám,
ID. HEGYKÖZI ANDRÁS
életének 75. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 14én, 15.30-kor lesz a Kisteleki temetőben.
a«29S47i Gyászoló fia és családja
Mély (ájdak)mmal tudatjuk, hogy
szerettünk,
GAIZER MIHÁLY
93 éves korában csendben elhunyt. Kívánságára szűk családi
és baráti körben örök nyugalomba helyeztük.
025292/99
Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Tt sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon,
ÖZV. DÉR GYULÁNÉ
KARSAI ROZÁLIA
életének 82. évében, hosszú szenvedés után, 2(X)3. október 3-án
elhunyt. Tbmetése 2003. október 15-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
q3qe296046
A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagymamánk,
KIS JÁNOSNÉ
KURUCSAI KATALIN
84 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése október 15-én, 12.00kor lesz a Belvárosi temetőben.
0.10296022
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, Édesapa, testvér,
SIMON JÓZSEF
türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegségben, 53 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 15-én, 11 órakor lesz az Újszegcdi temető ravatalozójából.
ok>296267
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk,
ÖZV. VARGA JÁNOSNÉ
VÉRANNA
hosszan tartó szenvedés után, 92.
évéJicn elhunyt. Temetése 2003.
október 14-én, 14 órakor lesz az
Ásotthalmi temetőben. Előtte 13
órakor gyászmise az ásotthalmi
katolikus templomban.
<110246377
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, nagymama, déd mama,
KOVÁCS KÁLMÁNNÉ
AUER TERÉZIA
2003. október 8-án, 89 éves korában elhunyt. Drága halottunk
temetése október 15-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
M02960W
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szercttünket,
DR. ZÖLLEI
M1HÁLYNÉT
utolsó útjára elkísérték,
ono 194605
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
akik szerettünk,
MUCSI KÁROLY
LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
(«0295271
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
akik drága szercttünket,
GÁRDIÁN JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
0252929x3
Gyászoló család

TÖRÖKGYÖRGY JÓZSEFNÉ
KÓKAI VARGA ERZSÉBET
halálának 2. évfordulójára.
Bánatos férje, fia, menye és unokái

RÁCZ GYULÁNÉ
KISS T Ü N D E

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
FARAGÓ KÁROLY
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
03029s2s4
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
kollégáknak, ügyfeleknek, ismerősöknek, akik drága halottunk,
DR. ZOMBORI MIHÁLY
ügyvéd
temetésén megjelentek és mély
gyászunkban asztoztak. Köszönjük a püspök úrnak megrendítő
búcsúztatóját. Külön mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
gyönyörű megemlékező, vigasztaló üzeneteiket levélben, táviratban hozzánk eljuttatva fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Az
Ö emlékével, szellemi hagyatékával együtt megőrizzük ezeket.
030296214
A gyászoló család

Abban a hitben, hogy a halál az
örök élet kezdete, tudatjuk, hogy
DR. FERENTZI
ANDORNÉ
ELEKES MÁRIA
75 éves korában elhunyt. Temetése október 13-án, 15 órakor a
Csongrádi temetőben lesz.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. HAVRÁN ANDRÁS
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
030295046 Vásárhely és Budapest

MEGEMLEKEZES
„Két fáradt kezét a munka megtörte.
Az élet minden vihara gyötörte,
De Ó soha nem panaszkodott.
Csak kedvesen mosolygott."

halálának 3. évfordulójára.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó testvér, keresztapa, unokatestvér és rokon,
HELEMBAI IMRE
férfíszabómester
halálának 3 éves évfordulóján.
Gyászoló nővére és szerettei,
mrouaun
Vásárhely

„A Te drága tested megpihent, ki oly sokat
szenvedett, míg éltél, de a mi szívünk mindig érted vérzik, amíg csak élünk."
Drága Tünikém!
„Téged elfelejteni sohasem lehet. Meg kell tanulni élni nélküled. Örökké szeretünk, nem
feledünk Téged."
SZEMERÉDINÉ
DR. MARCZI MÁRIA
halálának 1 éves évfordulójára.
o.ioi94626
Szeretteid, Szentes, Szeged

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TÓTH LAJOS

SZENTES

CSONGRÁD

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
KOLOZSVÁRI BÁLINT
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
0302962x3
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÓTH LÁSZLÓ,
Hódmezővásárhely, Balassa u.
19. szám alatti lakos 46 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése október 14-én,
fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
010296272
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÉRJÉK KÁROLYNÉ
SUSTIG MAGDOLNA,
Hódmezővásárhely, Károlyi u.
15. szám alatti lakos 89 éves korában elhunyt. Temetése október 14-én, 13 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi római katolikus
temetőben.
03029609.1
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

„Nélküled üres a ház, lelkünk
nyugalmat nem talál. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket." Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
DR. BOLBA ANDRÁS
halálának 1. évfordulóján.
0.10295109
Gyászoló család

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV. LELE JÓZSEFNÉ
MOLNÁR MÁRIA
79. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása október 13án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
0.10296276
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk^ hogy
ID. KOVÁCS SÁNDOR
59 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 13-án, 9 órakor lesz a Kincses temetőben.
030296123
Gyászoló fiai

halálának 20. évfordulójára.
Férjed, leányod Emőke
0302955/1 testvéreid: Magda, Emőke és Béla

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy szeretett Édes
anyánk,
ÖZV LŐRINCZ
JÁNOSNÉ
SZALAI EMÍLIA,
volt síposmalmi lakos hosszú
és súlyos betegség után, 75
éves korában elhunyt. Temetése október 13-án, 14 órakor
lesz az Üllési temetőben.
Gyászmise 13 órakor.
(«0296299

GYÁSZHÍR

Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán
se nó egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Szeretettel emlékezünk

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
FABULA JÁNOSNÉ
búcsúztatásán megjelentek és
gyászunkban osztoztak.
' 025293175
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezem drága feleségem,

Mély lájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BELLÁNYI BÉLÁNÉ
BARNA MÁRIA
78 éves korában elhunyt. Temetése október 15-én, 11 órakor a
fogadalmi templom altemplomában lesz. Kérjük, hogy egy szál virággal kísérjék utolsó útjára.
Gyászolói szerettei

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 11.

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

GYASZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándortalva, Alkotmány k r t 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újszentiván, Május 1 u. 31. Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs. M.-i Kegyeleli Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel: 62/4610 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2 Tét: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tét: 62/285-197 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Bakay u 16 T e l / ! « 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz 9 0 Temetkezési Kit. 6 6 0 0 Szentes. Sima F. u 45. Tel: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, Fó u. 17-19 Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kit.. 6 7 2 2 Szeged. Tisza L krt. 55. Tét:
6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged. Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Török u. 9/B. Tel: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. Tel:
62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u 11/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyevíép Kht.
Algyö, Kastélykert a 16. Tél: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök
tere 7 Tel 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , Mécses 2 0 0 1 Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F.
u. 3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 8 8 9 .

MAKD
GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. GERA FERENCNÉ
KECSKÉS JOLÁN
női szabó,
makói lakos életének 79. évében
elhunyt. Temetése október 13án, 13 órakor lesz a Makói református ótemetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
KIRÁLY JÓZSEF
halálának 4. évfordulóján.
0.10296095
Szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapánkat,
ID. KURUCZ PÁLT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló gyermekei,
(»0296021
Makó, Szeged
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik Édesanyánk,
GÖRBE ERZSÉBET
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
,«0296273
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, Lónyai u. lakóinak, volt osztálytársaknak,
munkatársaknak, akik drága szerettünk,
IFJ. CSÁNYI ANTAL
búcsúztatásán megjelenésükkel,
a részvét virágaival fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön
köszönjük a temetkezési vállalkozás figyelmes munkáját.
030296263
Gyászoló család

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK FIGYELMÉBE!
Most tegyék közzé felhívásukat a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására.
OKTÓBER IÓ-ÁN MEGJELENŐ MELLÉKLETÜNKBEN
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Ismertessék meg időben alapítványukat és annak célját az adózókkal!
Anyagleadási határidő: október 13., 12 óra • Információ: Gyürefiné Judit 62/567-840,20/38-30-138
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mtv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.00 Riporter kerestetik!
10.00 Süsü-varázs 10.30 Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk?! Bolondos mindenféle tízentúliaknak
11.35 Fele királyságom Vetélkedőjáték 12.00 Déli harangszó 12.01
Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 Heti mozaik 13.05 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 13.20 Fogadóóra 13.50 Delta-plusz 14.20 Sasszem Mi mindent észreveszünk!
10-14 évesek műsora 14.50 Bravotv 15.45 Századunk Bokor Péter és
Hanák Gábor filmje, 194. 16.15 A
kitüntetett cigányprímás Járóka
Sándor 16.50 TS Magyarország-Lengyelország labdarúgó EB-selejtező mérkőzés. Közvetítés a Puskás-stadionból
19.15 Ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 Luxor-show Magyarország
legújabb szerencsejátéka.
Játék az első telitalálatig.
Milliós nyeremények
a képernyő előtt és
a stúdióban
20.45 Szatelit [16]
21.40 A Sárkány éve Amerikai film
0.00 Híradó este.
Időjárás-jelentés
0.05 Dzsesszmagazin Riportok
és koncertek a Budapest Jazz
Fesztiválról

TV 2
5.50 Gyökereink 6.20 TV 2-matiné Kis Elvis. Mila szupersztár. Oszkár zenekara. Fixi és Foxi. A hármas
járőr. Az utolsó rezervátum 7.50
Fox Kids fim Button. Rossz kutya.
Twist Olivér. Diabolik. Pókember
9.55 Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat, 22. |12[ 10.25 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat [12] 11.25
Talpig pácban Amerikai vígjátéksorozat, 9. [12111.50 TotalCar 12.30
A kiválasztott - Az amerikai látnók Amerikai akciófilm-sorozat,
14. [121 13.30 Knight Rider Team
Amerikai akciófilm-sorozat, 7. |12]
14.30 Smallville Forrófej [12) 15.30
Dawson és a haverok Igaz szerelem
16.30 Csillagkapu Amerikai scifvákciósorozat, 54. |12| 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói Fuss,
Sydney, fuss! (12| 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Magellán Tudományos
utazás a Föld körül [12]
19.35 Activity Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
20.20 Botrány TV Amerikai
vígjáték. [12]
22.30 Játssz a túlélésért! Amerikai
akciófilm (18|
0.20 A bilincs szorításában
Amerikai akciófilm [18]
2.10 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 16. |12]
3.20 Vers éjfél után
K L U B
6.00 A világ meséi Animációs filmsorozat 6.15 Disney-rajzfilm (ism.)
6.45 Forma-1 Japán Nagydíj Az
időmérő edzés élőközvetítése
Szuzukából 8.25 Kölyökklub 9.30
Walt Disney-rajzfilmek 10.20 Haditudósítók Amerikai dokumentumfilm, 2/1. [12] 11.15 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 11.25 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
XXI. század (ism.) (12| 12.45 Mi újság, Harriet? Amerikai vígjátéksorozat, 4. A kritika 13.10 Autómánia Autósmagazin 13.40 Forma-1
Japán Nagydíj Az időmérő edzés
közvetítése Szuzukából felvételről
15.20 A világ legjobb kaszkadőrei
Amerikai film 16.40 Mint a szélvész
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]
19.30 Pasik Magyar
vígjátéksorozat |12|
20.10 Survivor - A sziget
A túlélőshow [ 12]
21.40 Heti hetes Vidám, aktuális
talkshow [12]
22.55 Tiszta románc Amerikai
akcióthriller 118]
1.15 Híradó - Késő esti kiadás
1.20 Sportklub
1.35 Largo Winch - Az
igazságtevő Németfrancia-amerikai akciófilmsorozat, 22. A gazdagság ára
2.30 Haditudósítók Amerikai
dokumentumfilm. 2/2.
DUNA
televízió
5.30 Gazdakör 6.15 Apáról fiúra

6.40 Marika Magyar játékfilm 8.00
Hírek 8.05 Hajdanában, danában...
8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30
Helyesen! 8.40 Kék egér 9.00 Tweeniék 9.20 Jankó, Sipka manó és a
sárkány 9.25 Az ezüst vádló 9.50
Rosszcsont Ralph 10.00 Északi madarak 10.05 Cimbora-barangoló
10.35 Oggy és a bogarak 10.40 Mesélő cégtáblák 11.10 Oggy és a bogarak 11.20 Klipsz 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó Kászonaltízből 12.15 Gazdakör 12.30 Isten kezében 13.00 Magyarország kincsei
-Templomok 13.05 Táncház 13.35
Buster Keaton: Navigátor Amerikai
burleszkfilm 14.35 Az én folyóm A
Rába 15.35 Elveszett világok 16.30
Öt perc zene 16.35 Talpalatnyi zöld
17.00 Euroszkóp 17.30 Felelet az
életnek 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Őfelsége kapitánya
19.25 Vigyázat, angol humor!
Igenis, miniszter úr!
19.55 Mese
20.05 Bohémvér Amerikai
melodráma
21.25 Az utolsó nap Edith Piai és
Jean Cocteau
21.40 Hírek, sport
21.55 Kalifornia - A halál nem
utazik egyedül Amerikai
pszichothriller
23.50 Edvin Marton Live Zürich
1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport
1.30 Vers 1.35 Célkeresztben 2.05
Jókívánságok 3.25 Heuréka! Megtaláltam!

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30 Domovina Szlovák
nyelvű nemzetiségi magazin 9.55
Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.20 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi
magazin 10.45 Hrvatska krónika
Horvát nyelvű nemzetiségi magazin
11.15 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Nyugalom völgye - Parádfürdő 12.00 Déli harangszó 12.01 Slovenski Utrinki Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin 12.25 Együtt Velünk élő kisebbségek 12.55 Magyar ház Szórvány - a diaszpórában élő magyarokról 13.25 Telesport Technikai magazin 14.15 Gyerekeknek Pufi kalandjai. A fekete kalóz. Magyar népmesék. Fele királyságom 15.25 Napnyugta 18.00 Jelképtár A hattyú
18.05 Önök kérték Kívánságműsor
19.00 lélesport Vízilabda
mérkőzés. Közvetítés a Fáy
utcából
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.35 Klausi Zenei Fesztivál 2003
21.00 Az ördög szigete Útifilm
21.45 Átjáró: Viva Vivaldi Cecília Bartoli koncertje
Angol komolyzenei koncert
23.30 Tbdósklub
0.25 Bravo-tv 1.20 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 2.10
Hol az a dal...? Egy este Gyöngy
Pállal 3.05 Jelfák Hercegasszony
útja 3.15 A Miskolci Szimfonikus
Zenekar hangversenye 4.30 Telesport Vízilabda-mérkőzés

SZEGED
t e l e v í z i ó
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott világ: az Alzheimer-kór (h)
15.30 Vásárlási műsorablak jh)
15.45 UNI-fÓ - az EU története,
3. rész (h) 16.00 Prímatorna (h)
16.30 Az Európai Unió és a munka világa, 6. rész 17.00 Sárga csikó, 6 rész 17.30 Az Európai Unió
és a munka világa, 6. rész 18.00
Estelő válogatás 19.00 Híradó válogatás 19.30 Ottó Mobil - autósmagazin 20.00 Okavango - a
vadon szíve, 1. rész. Amerikai családi sorozat (h) 21.00 Poirot: 24 feketerigó. Angol krimi 22.00 Nyári élményeink: Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó (h) 22.30
Képújság
mJUr

tp*!
22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Telinternet 2. internetes magazin műsor középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal
20.00 Házépítők magazinja
® televizjó
vaxosj
7.30 Szegedi hírek 8.00 Nagyító
(ism.) 17.00 Körút (ism.) 18.00
Közérzet (ism.) 18.30 Aréna (ism.)

VASARNAP
6.00 Képújság 9.00 Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak 10.00 Makói
hagymafesztivál 10.30 Szolnoki gulyásfeszúvál 11.00 Egészségmagazin
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00
Képújság 17.00 Sárga csikó, 6. rész
17.30 Az Európai Unió és a munka világa, 6. rész 18.00 Képújság
19.30 Ottó Mobil - autósmagazin
20.00 Okavango - a vadon szíve, 1.
rész. Amerikai családi filmsorozat
21.00 Poirot: 24 feketerigó Angol
krimi 22.00 Nyári élményeink: szolnoki gulyásfesztivál 22.30 Benczeshow 23.00 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

•TV

vásmhby! váüos tetvízió
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 17.30 Heti híradóink 19.00 Képes sport (hétfői ism.)
21.00 Az 50. Őszi Tárlat megnyitója (ism.) 22.00 Képújság

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

FM95.4 ^Rádió88
7.00 Szalma Emese 12.00
Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs
16.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs 19.00 Club 88 Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 6.00
Juventus hétvége - Magyar
Márk 10.00 Juventus hétvége
Dénes Tamással 12.00 Juventus hétvége Somogyi Zoltánnal 14.00 Juventus Parkoló
Ábrahám Zsolttal 17.00 Kí
vánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon: 0630-30 30 244 és 44-22-44
20.00 Házibuli Suri Imrével

Ralié? „,97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 15.30
Kívánságözön 20.15 Toplesz,
zenei válogatás 23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nao filmie
TV 2
20.20 Botrány TV
Amerikai vígjáték

Fsz.: Rodney Dangerfield, Tbny
Danza, Michael Bolton, Burt
Reynolds, ferry Springer

Wally Sparks rendszeresen jelentkezik talkshow-jával az
egyik tévéállomáson, és az állomás vezetése ugyanilyen
rendszerességgel áll a megőrülés szélén. Wally ugyanis gyakran túlzásba viszi a dolgokat,
és még a legártatlanabbnak
tűnő vendégével is előbbutóbb a szexről kezd el csevegni. Gyakran eljár a szája,
röpködnek a mikrofonba a
csak tizennyolc éven felülieknek szánt szavak, és előszeretettel viccelődik olyan dolgokkal, amelyek egy tisztességes,
keresztényi alapokon szerveződő tévékuratóriumot biztosan megríkatnak...

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó Benne: sport 9.00
Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.55 „így szól az Úr!" A Biblia üzenete 11.05 Mestersége színész Barta Mária (ism.) 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárásjelentés 12.05 Főtér „Fedezzük fel
együtt Magyarországot!" Koppányvölgye kistérség - Tab és környéke 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme Fésűs László: A természetes sejthalál titkai 14.10 Uniós pályázati kalauz 14.20 Úton Európa-magazin 14.50 Csellengők Eltűntek nyomában 15.15 Örömhír A
református egyház műsora 15.40
Nekem ne lenne hazám...? Szabados Tamás honismereti sorozata.
Bugyberek fölött - Kolostor az erdőben (ism.) 16.00 Első kézből |16|
16.30 Őserdei töredékek Francia
természetfilm-sorozat, 1. Zöld szigetek (ism.) 17.30 Az Angyal Angol
bűnügyi tévéfilmsorozat. Repülési
terv 18.25 Híradó este 18.45 Sporthírek. Időjárás-jelentés
19.05 Szívek szállodája Amerikai
tévéfilmsorozat. Dupla
randevú
19.55 Szuperbuli
21.40 Friderikusz A szólás
szabadsága
22.35 Híradó este.
Időjárás-jelentés
22.45 Bonusz Afrobetyár
23.10 „Késsel-villával"
Nyilvánosságkritika Elek
István tálalásában
23.55 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a Kárpátmedencében. Benne:
Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Reggeli gondolatok Vallási magazin 6.20 Állatkert a hátizsákban
Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 18. 7.00 TV 2-matiné Mila
szupersztár Oszkár zenekara. Fixi
és Foxi. A hármas járőr. Az utolsó
rezervátum 7.50 Fox Kids Jim Button. Rossz kutya. Twist Olivér.
Diabolik. Pókember 10.00 2gether
- Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat, 15. (12) 10.30 Egyról a kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 85.
(12) 11.00 Stahl konyhája 11.30
Cosby nyomozó rejtélyei Független
szakértő (12) 12.30 A hálózat csapdájában Gyémántok az enyészetnek (12) 13.30 Tarzan Amerikai
kalandfilmsorozat, 22. 14.25 Waikiki páros Míg a halál el nem választ, 2. (12) 15.25 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai A botrány
[12] 16.25 Walker, a texasi kopó
Családi zűrök (12) 17.25 f. A. G. Becsületbeli ügyek Örökség, 2/1.
(12) 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 A kód neve Merkúr
Amerikai akciófilm. [12]
22.15 Jákob lajtorjája Amerikai
thriller [ 16J
0.25 Képírók: Öt könnyű darab
Amerikai film [16]
2.20 Vers éjfél után
k

l

u

b

6.00 A Varga Budapest bemutatja:
A világ vallásai Animációs filmsorozat, 3-4. Mohamed élete; Ramajana 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.05 Forma-1 Japán
Nagydíj A futam élőközvetítése
Szuzukából 9.30 Pokémon Japán
rajzfilmsorozat 9.50 Srácok Amerikai vígjátéksorozat, 7. Tökfejek
10.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.25 Hazárd
megye lordjai Amerikai kalandfilmsorozat, 2. A kalózkiadó 11.20 Receptklub 11.50 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.45 A vadak
ura Amerikai kalandfilmsorozat,
15. A kaméleon 13.40 Forma-1 Japán Nagydíj A futam közvetítése
Szuzukából felvételről. Utána: 16.20
Hatoslottó-sorsolás 16.30 Szoknyás
fejvadász Amerikai akciófilm-sorozat, 10. Egyik kutya, másik eb [ 12)
17.25 Sheena, a dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 6. A
vulkán 112] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Medicopter 117 - Légi
mentők Német akciófilmsorozat, 4. Tériszony (12)
20.00 Szupermozi: Gagyi mami
Amerikai vígjáték [12]
21.55 Zsaruvér Amerikai
akcióthriller [12]
0.30 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16]

1.00 Híradó - Késő esti kiadás
1.05 Sportklub
1.10 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.45 Országház Heti magazin
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Bűnös vagyok
Magyar játékfilm 7.25 Görögország
Magyar ismeretterjesztő film 8.00
Hírek 8.05 Hajdanában, danában...
8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30
Helyesen! 8.40 Meséről mesére,
kockáról kockára 9.00 Tweeniék
9.20 Az ezüst vádló 9.45 KalandoZoo 10.10 Északi madarak A cinege 10.15 Cimboránk, Európa 10.45
Óggy és a bogarak A beteg 10.55 A
Brazil Madrugada Cirkusz 11.50
Hírek 12.00 Déli harangszó Gyimesközéplokból 12.15 Gazdakör
12.30 Élő egyház 13.00 Nótacsokor
13.20 Szíriusz Magyar játékfilm
15.00 Csellengők 15.20 Frank
Lloyd Wright 16.20 Emlékképek Régi híradók 16.40 Jókívánságok
18.00 Híradó, meteorológia 18.15
Heti hírmondó
19.00 Igenis, miniszter úr!
19.30 Mese
20.00 Az éjszaka csendje
21.30 Ákos - Andante Koncert
film
22.35 Duna-sport
22.50 Utazás a Napba
0.35 A másik oldal Magyar kisjátékfilm 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Heti híradó 1.35 Heti hírmondó 2.20 Debussy: Holdfény
2.25 Anziksz 3.10 Szíriusz 4.50
Magyar népmesék 5.00 Heti hírmondó

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Örömhír Az evangélikus egyház
műsora 9.30 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.35 Katolikus krónika 10.05 Evangélikus ifjúsági műsor 10.10 Tanúságtevők Boldog Teréz anya 10.35 IV Béla törvényei
10.55 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.05 Párhuzamos életrajzok Papp Lajos-Romanek Róbert
12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin
12.10 Szántai Ildikó nótafelvételeiből 12.35 Bordal Szőlőről, borról,
emberekről... A magyar bor a XX.
században 13.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst avagy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.25 Gyerekeknek Pufi kalandjai. A fekete kalóz. A nagyeszű sündisznócska
15.25 Napnyugta 16.55 Szuperriporter kerestetik! 17.55 Telesport
20.05 Híradó este.
Időjárás-jelentés
20.30 Mosolyszünet... Emlékezés
Janikovszky Évára
21.25 +1 Kulturális háttérműsor
22.15 Mindentudás Egyeteme
Fésűs László: A
természetes sejthalál titkai
23.05 Ki kicsoda a
filmművészetben?
Emir Kusturica |16]
23.10 Macskajaj Jugoszlávfrancia-német filmvígjáték
1.20 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Koppány völgye kistérség-Tab és környéke 2.00 Sorstársak Rehabilitációs magazin 2.30
Szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 2.55
Szántai Ildikó nótafefvételeiböl 3.25
Telesport

mi
6.00 Képújság 9.00 Kimba 9.30 Vásárlási műsorablak 10.00 Makói
művésztelep 10.30 Virágzó Magyarország: Vecsés 11.00 Különjárat Balogh Zoltán zenei műsora 11.30
Vásárlási músorablak 12.00 Képújság 17.00 Sárga csikó, 7. rész
17.30 Az Európai Unió és a munka világa, 7. rész 18.00 Képújság
18.30 Különjárat - Balogh Zoltán
zenei magazinja 19.00 Kimba.
19.30 Virágzó Magyarország: Vecsés
20.00 Szakácspárbaj. Francia vígjáték 22.00 Nyári élményeink: makói hagymafesztivál 22.30 Benczeshow 23.00 Ottó Mobil - autósmagazin 23.30 Vásárlási músorablak 24.00 Képújság

Q T V

vásáihly1 v*eos írvízió
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 17.30 Zene-Doboz
18.30 Mementó - Recsk 19.30 A
bor készítése, borkóstolás 20.30
Heti híradóink 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM95.4^Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix
v'-'xj

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége - Magyar Márk 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktoi/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06-30-30-30
244 és 44-22-44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv

Rí|ií7n,l7,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 A Szőttes vendége:
Kosahuba Sára, tanárnő 12.00
Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15
Sporthírek 20.15 Röcsögő B.
B. King, 23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV2
20.00 A kód neve
Merkúr

Amerikai film

SZEGED
t e l e v í z i ó
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Különjárat - zenei
magazin (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) .15.45 UNI-JÓ - az EU
története, 3. rész 16.00 Pécsi napok
17.00 Sárga csikó, 7. rész 18.00
Estelő válogás II 19.00 Híradó válogatás 19.30 FC Szeged-Hévíz
labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről (h) 21.00 III. elem - bemutatkozik a Szegedi Biztonságpolitikai Központ 22.00 Nyári élményeink: lovasélet hét határon (h) 22.30
Bencze-show (h) 23.00 Képújság

"JíK

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

Ö

vAaost TIUVI7IÓ
SZEGED

20.00 Képmutatók (ism.) 20.30 Nagyító (ism.)

Fsz.: Bruce Willis, Alec
Baldwin
Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala több milliárd dollárért kidolgoz egy Merkúr névre hallgató kódot, mely
az amerikai hírszerzés ügyleteit hivatott védeni világszerte. A
szuperszámítógépekkel tesztelt,
feltörhetetlen, megfejthetetlen
hiperkód alkotói egy utolsó próbának vetik alá a Merkúrt, berakják egy rejtvényújságba, és
megadják mellé egy fiktív „rejtvényvonal" számát, melyet emberi számítás szerint soha senki nem fog felhívni. Am egy nap
megcsörren a telefon. A vonal
végén egy kilencéves kisfiú, Simonnak hívják és autista. Néhány órával később Art Jeífries,
a megkeseredett, kiábrándult
FBI-ügynök egy gyermek eltűnése miatt száll ki egy házhoz..
Ám a rutinügynek tűnő esetről
kiderül, hogy a gyermek szüleit brutálisan meggyilkolták, és az
emeleten Jeffries rábukkan a kilencéves kisfiúra, Simonra. [12]
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Jegyelővétel ma 8-12 óráig a sportcsarnokban

HNKC-meglepetés
Esztergomban?

Éles felkészült Szegedből

A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata
egy
másik
Hypo-verő csapat, az Esztergom
otthonában vendégeskedik vasárnap 17 órakor.

KÉZILABDA
Három világsztár - igaz, hogy
már virágkoruk végén járnak erősíti a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának
Bajnokok
Ligája első ellenfelét, a görög
bajnok Filipposz Vcriaszt. Az
egyik, az exveszprémi, volt világválogatott Éles József, aki
úgy érzi, sikerült a csapatot, s a
saját idegrendszerét is felkészíteni a szegediekre - derült ki
tegnap a Bécsi kávéházi beszélgetésünkből.
- Nem volt nagyon fárasztó az
úti Ezt azért kérdezem,
mert
már reggel hatkor
Ferihegyen
volt a csapat.
- Azért kellett a hajnali gépet
választani, mert az edzőnk tréninget iktatott be pénteken 19
órakor a csarnokban. Ha a 16
órakor induló repülővel jövünk,
akkor a mérkőzés előtt nem is
tudtunk volna mozogni. Ezt figyelembe véve vállaltuk, hogy
hajnali két órakor elindulunk.
- Nem hanta meg, hogy egy
európai sztárcsapathói
a kézilabdában nem igazán
jegyzettbe igazolt 1
- Egy csöppet sem! Kellemes az
éghajlat, nagyon szimpatikusak
a görögök. Sok a fiatal. Nem kell
naponta 2-3 piszok kemény
edzésen sem részt venni. Röviden: nagyon köszönjük - Doros
Ákossal együtt - Dobozi Ivánnak
ezt a csapatot.
- Mennyire népszerű a kézilabda a történelmi
Macedónia
fővárosában, a hetvenezres Veriahan 1
- Szeretik az emberek a kézit.
Azonban - ugyanúgy, mint Magyarországon - csak a rangadó-

A 4. helyen álló Vásárhely a legutóbbi fordulóban óriási bravúrt
végrehajtva 34-30-ra legyőzte a
Hypo NÖ-t. Vasárnap 17 órakor
a szintén osztrák verő Esztergom
- amely egy kicsit m u m u s is, ha
az eredményeket böngésszük lesz a „feladat".
- Szeretnénk végre idegenben is
olyan határozott védekezést produkálni - mondta Tamás Sándor
vezetőedző - , mint amit a Hódtói
Sportcsarnokban már többször
sikerült. Vesszőparipának tűnhet, s lehet, hogy többen már unják is, de még mindig adósak vagyunk a gyors akciókból, lerohanásokból szerzett találatokkal.
Legutóbb Daniela Palarie bemutatott egy-két ilyen akciót.
Nem a legjobb hír, hogy Jenőfi
Éles Józseffel (középen) egészen biztosan nem lesznek olyan udvariasak, m i n t tegnap a Bécsi kávéház pincére volt.
Fotó: Gyenes Kálmán
kon telik meg a mintegy ezer nézőt befogadó csarnokunk. Egyébként olyan vehemensek a nézők,
hogy egy-egy bírói ítélet hatására
beugrálnak a pályára. Azt is elárulom,
hogy
valamennyi
BL-meccsre az összes jegy elővételben elkelt.
- Ott is sztárolják a játékosokat 1
- A csapaton belül az olimpiai
és világbajnok Utcskinon és Atavinon kívül mi magyarok vagyunk a sztárok. Azonban nem
élünk ezzel vissza, hanem segítjük az edzőt is a munkájában.
Tanítjuk a fiatal görög játékosokat, s igyekszünk mindenben
példát mutatni nekik.
- A két évvel ezelőtti balesete

mennyire zavarja a játékban és
az edzéseken 1
- Semmiben nem hátráltat.
Mindössze az időjárás-változásra
reagál a műtétem.
- A Fotex szegedi
vendégszereplésekor a legtöbbször
megtalálták a szurkolók. Most is felkészült erre 1
- Mi mást tehetnék. Én ezt természetesnek veszem, sőt büszke
is vagyok rá, hiszen ez azt jelenti,
hogy a Pick ellen én mindig jó
formában játszottam. Azonban
amikor a magyar válogatott tagjaként Szegeden pályára léptem,
a közönség szeretetét én is élveztem. Most is felkészültem arra,
hogy a drukkerek egy része velem
fog foglalkozni, mert én az a pi-

-MKB-

szok fotexes maradok a szemükben, aki sok borsot tört a Pick orra alá. Mert nem szabad elfeledni, hogy mi többször nyertünk
Szegeden, mint fordítva.
- Milyen eredményre számít 1
- Nem árulok el titkot azzal,
hogy készültünk a Pickből. Én és
Ákos is elmondtuk ellenfelünk
pozitívumait és sebezhető pontjait. Szeretnénk nagyon jól játszani.
De ez is kevés lehet a számomra
egységesebbnek tűnő Pick ellen.
*

A BL-mérkőzés ma 19.15-kor
kezdődik az osztrák bírópáros,
Reisinger és Kaschütz sípjelére.
A csarnok kapuit két órával a
meccs előtt nyitják ki.
SÜLI JÓZSEF

Katalin - betegsége miatt - csütörtökön edzett először. Kérdés,
hogy a kihagyás mennyire látszik
majd meg a játékoson. Az Esztergom jó csapat, a kapusai rendre
remek teljesítményt nyújtanak,
Pőcze és Tóth átlövései veszélyesek, valamint ideális az irányító
és a beállós közti kapcsolat is. Ez
ellen az 5 + l - e s védekezés lehet
az orvosság.
- Tisztes eredményt akarunk
elérni, s szeretnénk ismét meglepetést okozni. Bízom benne,
hogy sikerül.
A 8. forduló eddigi eredményei:
Dunaferr-FTC
20-18
(13-10|,
Békéscsaba-Cornexi-Alcoa 26-35 (11-17); korábbi
fordulókból elhalasztott mecscsek: Hypo NÖ-Győr 27-32
(15-17), Vác-Debrecen 24-24
(13-10).
További
párosítás:
Hypo
NÖ-Vasas, Kőbánya-SpartacusVác, Győr-Debrecen.
I.P.

Otthon a Szentes
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A női vízilabda OB I-ben százszázalékos teljesítménnyel listavezető Hungerit-Szentesi VK ma
délután 4 órakor hazai környezetben az eddig pont nélkül álló
OSC ellen folytathatja eddigi kiváló szereplését.
- Természetesen most is biztos
győzelmet várok, annak ellenére,
hogy egyik legjobbunk, Tóth
Andrea
betegség miatt nem
játszhat - nyilatkozta Pengő

László edző - Akárcsak eddig,
most is bizalmat szavazok a fiataloknak, ezúttal Dalmády Petrát szeretném szerepeltetni.
A másik Csongrád megyei csapat, a sereghajtó H 2 0 Póló-Szeged a szintén nulla pontos BVSC
otthonában, a Szőnyi úti uszodában száll ma medencébe.
- Legutóbbi két vetélytársunk,
a Szentes és a Vasas más kategóriát képviselt, mint mi; ellenük
nem volt esélyünk. A Vasutas ellen ameddig bírjuk majd erővel,
addig egész pályás, szoros védekezésre rendezkedünk be, utána
pedig áttérünk zónára - árulta el
Leffler Gyula tréner.

W M e l i z í w e l most nyerhetsz

Betéti Hét azMKB-ban
2003. október 1318. között
hosszított nyitva tartással (8.00-17.00)
várjuk Tisztelt Ügjfeleinket!

Az akció időtartama alatt nyújtott kedvezmények:
+1% kamat minden ÍM Ftfeletti,
3 hónapra lekötött új betétre. *
Pénzpiaci Betét már 1M Ft-tal elhelyezhető.
Minden, akciónkban résztvevő ügyjelünknek értékes ajándékot adunk,
valamint számukra az MKB NetBANKár szolgáltatásunk havi díját
2004. március 31-éig elengedjük.
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'Jegybanki alapkamat cdttozása esetéti a Bankfenntartja magának ajogot
a kotuHciókftlühAzsgálatára.
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Siemens ST55
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induló részlettel+12 havi
kamatmentes tészlel

Siemens MC60
beépített kamerával

Küldj MMS-üzenetet Westel s/tves Siemens telefonodról a lenti
telefonszámra, és tiéd lehet akái a fődíj, egy Srnart Roadstcf!
Sót, mostantol különösen kedvezd MMS-díjakkal még több
élményt oszhatsz meg barátaiddal.
rótiveíenríoy: cqv XMAKT OuatlsU-t
'
.
Nycreinenyvonol:

WSBBBM

06 3 0 / 4 4 4 4 888

A Siwram STSS-o> mobil 12 havi kamdtnwiitev ilszielu JZ t-hó hwupbün 3 749 rt, j további 11 hánapbtn pedig 3 741 ft, A Siemens MíóO as tiwbif 12
Kivi k utMtmpotes if,fleto clsd hónapban 2 24-» f i j lovátibi 11 hónapban pedig 2 2+11 ft. Ajánlataink vimavonauq. illetve a kos/let nejéig crn'nyp
sok. A keunlrknk iwfc Wrsicl rtöliíotci kariyav.il has?n.ilh.i!ok. Tovább' MtcMrk a sfórolapokon, a ywwlkojó UiletwöMyiítokbnn és u ozielckbcn.
Mofmana- i?J0 (a Westel hjloistahol díjmentesen hívható), ft 1 I6S 9210. A kepen láthatd auto illuutráciO.

Szeged, Kárász u. 12., Fekete sas u. 25.
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Ferroépvereség
A Ferroép-Szeged férfi tekései a
bajnoki rangadók után a jövő
héten a csehországi Világkupára
utaznak.
Szuperligás bajnokik, méghozzá
rangadók követik egymást a Ferroép-Szeged férfi tekéseinek életében. A gárda a hétközi mecscsen a BKV Előre vendége volt, a
szoros meccsen 5:3-ra kikapott.
- Ezen a találkozón nem játszottunk jól, de így is csak két
fán múlott, hogy 4:4-et érjünk el.
A harmincnyolc fás vereség ellenére sincs különösebb gond, hiszen óriási a körbeverés, de Szolnokon fontos lenne nyernünk nyilatkozta Karsai Ferenc, a Ferroép elnöke.
Csak a rend kedvéért: a BKV
5:3-ra (3454-3416) verte a Ferroép-Szegedet, amelyből Fekete
604, Karsai L. 597, míg Kiss 574
fával volt pontszerző.
- Nem ezen múlik elsősorban a
bajnoki címvédésünk, ám meg kell
jegyeznem: sorrendben négyszer
játszunk idegenben, ráadásul éppen a riválisok ellen. Nem hiszem,
hogy ez a legjobb módja annak,
hogy ideálisan felkészüljünk a jövő
heti Világkupa-találkozóra - jegyezte meg Karsai. A csapat szerdán utazik Prerovba, a Prágától délkeletre lévő városba, ahol csütörtökön kezdődnek a küzdelmek.
MÁDI JÓZSEF

Lékó Péter Polgár Judittal is csatázik majd

Világsztárok a rapid vb-n

Irány Marseille! A szegedi sakknagymester, Lékó Péter két hét
múlva (október 24-én) a franciaországi rapid világbajnokságon ül
asztalhoz. Az év zárásaként egy
rangos tornával búcsúzik a versenyidénytől. Igaz, ez változhat.
Változhat, ha összejön a Kramnyik elleni világbajnoki döntö.
Esély még van rá. Egy magyar
szponzori kör szívesen vállalná a
rendezést és a finálé megszervezését. Lékó Péter örülne annak,
ha itthon ülhetne asztalhoz. A
Tisza-parti kiválóságot tegnap
délután telefonon értük utol.
- Éppen most hagytam abba az
edzést, délután három óráig gyakoroltam. A hét végétől azonban
már nem tréningezem. Természetesen nagyon örülnék, ha Magyarországon játszhatnám a világbajnoki döntőt. Rajtam biztos, hogy nem múlik, a szervezőknek Vlagyimir Kramnyikkal
kell megegyezniük. O a címvédő,
így nem én diktálok, minden az

Pontokért utaznak
MUNKATÁRSAINKTÓL

Kár is lenne tagadni, hullámvölgybe került a tabellát sokáig
vezető Makó FC. Öt, győztesen
megvívott találkozó után a legutóbbi három meccsen mindöszsze két pontot szerzett.
- El kell ismerni, alaposan
visszaestünk mind eredményben, mind játékban - mondta
Kolozsvári János edző. - A játékosok is nehezen viselik a sikertelenséget, türelmetlenek egymással. Amikor sorozatban jön
az eredmény, minden szép és jó,
a kudarcoknál viszont, mint sajnos nálunk, elindul az egymásra
mutogatás. A súrlódások lecsillapítására a legjobb gyógyír egy
győzelem. Muszáj nyernünk
Kiskunhalason! Az összeállításunk változik majd, ugyanis a
Gyula ellen kiállított Magyart
két meccsre eltiltották, Sümeghy pedig begyűjtötte a harmadik sárga lapját, jó hír viszont, hogy a sérültek kezdenek
felépülni, Brakszatórisz, Szilvási
és Bány is már a kispadon foglal

helyett. így kezdünk: Czirbus Kazán, Dálnaki, Kis K. - Bagi,
Kondacs, Gyenes, Varga, Fábián
- Hadár, Patkós.
A Csongrád megyeiek közül a
Szentesre vár nehezebb feladat,
mégpedig Karcagon.
- Jót tett a Salgótarján elleni siker a csapatnak - mondta Bozóki
Zoltán, a Szentes trénere. - A
Karcag vendégei leszünk, amelylyel együtt szerepeltünk az előző
évadban az NB III Alföld csoportjában. A Karcag erősödött, hiszen náluk játszik az egykori
debreceni és pécsi első osztályú
futballista, Ulveczki Zoltán. Idegenben eddig mindössze egy
pontot szereztünk, azt is Mátészalkán, így jó lenne gyarapítani
ezt az oldalt. Már csak azért is
fontos eredményesen hazatérni,
hogy középcsapat maradjunk.
Ábel háromhetes eltiltást kapott,
ebből most jön a második pihenője. A várható kezdőcsapat: Bíró - Keller, Márics, Gyagya, Taskovics - Kerepeczky, Tóth Cs.,
Szabó T., Pálfi - Szarvas, Nana,
vagy Mátyás.
A további párosítás: Putnok-Mátészalka, BVSC-Vecsés,
Baktalórántháza-Soroksár, Kistarcsa-Orosháza, Gyula-Kazincbarcika, Salgótarján-Sátoraljaújhely.

Előre gondolkodnak
A labdarúgó NB III-ban az Algyő
szombaton 15 órától a Kondorost fogadja, a Hódmezővásárhely pedig a bajnokesélyes Monor vendége lesz vasárnap 15
órától.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szajol után ismét egy olyan
gárda érkezik az Algyőhöz, amely
ellen - nyugodtan fogalmazhatunk így - kötelező a győzelem. A tizenötödik helyen áll a Kondoros, két gólt szerzett, harmincat kapott, egy pontja van. Remélem, sikerül ezeket a statisztikai mutatókat tovább rontanunk, megfelelő önbizalmat szerezve az elkövetkező három mérkőzésre. Hét közben egy nagyon
sportszerű, korrekt csapat, az FC

SZFVIFP-SZABADKA
A Szeviép-Szeged élvonalbeli női
kosárlabdacsapata ma 12.30-as
kezdettel előkészületi mérkőzést
játszik az új szegedi
sportcsarnokban a Szpartak
Szabadka együttesével.
SZEGED-KUPA
Ma és holnap Szeged-kupa
elnevezéssel tollaslabdaverseny
lesz Szegeden a Fodor
szakközépiskola
sportcsarnokában. A résztvevők
három korcsoportban küzdenek
meg egymással.

Lékó Péter az elmúlt másfél hónapban kőkeményen gyakorolt.
Naponta több órát tréningezett
mesterével, Arshak Petroszjannal. A szegedi sakkzseni a franciaországi rapid sakkvilágbajnokságra készült.

A Makó Kiskunhalason, a Szentes Karcagon játszik

A labdarúgó NB II-ben szombaton 15 órától a Makó Kiskunhalason szerepel, míg a
Szentes vasárnap 15 órától Karcagon vendégeskedik.

REFLEKTOR

Szeged vendégei voltunk edzőmeccsen, amelyen már, gondolva
a Rákóczifalva, Örkény, Tápiószecső hármassal
szembeni
meccsekre, a kontrajátékot gyakorolhattuk. Igaz, kikaptunk
3-2-re, de a jó teljesítményt
nyújtottak a fiúk. Góljainkat
Krucsó és Gál szerezte. Eltiltott,
sérült nincs, így a legerősebb kerettel várjuk a Békés megyei gárdát - nyilatkozta Lóczi István, az
Algyő trénere.
A HFC-nek nehéz dolga lesz a
bajnokesélyes Monor otthonában, bravúr lenne a pontszerzés.
A további párosítás: Túrkeve-Rákóczifalva,
Cegléd-Örkény, Fegyvernek-Tápiószecső,
Szarvas-Nagykáta, Jamina-Szajol, Gyomaendrőd-Hetényegyháza.

AKISSTADIONBAN
A Mikroton Baktó-Pusztamérges
megyei III. osztályú
labdarúgó-mérkőzést - a
sportműsorban megjelenttel
ellentétben - nem a Felső
Tisza-parti stadionban, hanem az
újszegedi Kisstadionban rendezik
meg. A kezdési időpont
változatlan, 15 óra.

Lékó Péter a rapid vb-n Polgár Judittal is megmérkőzik.
orosz sakkozón múlik. Azért
nem ülök otthon és várok arra,
hogy mikor dől el, hogy megmérkőzhetek-e a világbajnokkal, hanem gőzerővel készülök a franciaországi rapid sakkvilágbajnokságra. Tizennyolcan csatázunk majd, két kilences csoportot alakítottak ki a szervezők.
Nagyon erős lesz a mezőny.
Kaszparov kivételével minden

nagymenő ott lesz a versenyen.
Hemzsegnek a nagyszerű játékosok a vb-n. Az én csoportomban
van: Anand, Sirov, Griscsuk,
Szvidler, Polgár Judit, Karpov, Lautier. Az első négy jut tovább, ezután egyenes kieséses rendszerben folytatódik tovább a küzdelem. A másik csoport sem gyengébb, hiszen ott Kramnyik, Barajev, Topalov, Adams, Ponomar-

Fotó: Miskolczi Róbert

jov, Bacrot, Gelfand, Azmaiparasvili is asztalhoz ül. Főként
azért alakulhatnak ki parázs csaták, mert ez a viadal nem számít
bele a világranglistás helyezésbe,
így mindenki felszabadultan sakkozhat. Erre építek én is, teher
nélkül, könnyedén szeretnék ját
szani. Ebben pedig egy esetleges
jó eredmény is benne van.
SÜLI RÓBERT

Szabics Imre a kezdőben
LABDARUGAS
A magyar labdarúgó-válogatott
sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező mérkőzést játszik ma a lengyelek ellen a Puskás Ferenc-stadionban.
Holnap délután öt órakor utolsó
csoportmeccsét játssza a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezőn. A mieink a Puskás Ferenc-stadionban
a lengyel együttessel - idegenben 0 - 0 volt az eredmény - csatáznak. Nem mindennapi izgalmak várhatóak még a 4. csoportban. A svéd gárda már biztos, hogy az első helyen jutott
tovább, a pótselejtezőt érő második helyért a lett, a magyar és
a lengyel csapat harcol. Jelenleg
a letteknek (Svédországban szerepelnek) 13 pontjuk van, Gel-

lei Imre együttesének 11, míg a
lengyeleknek 10.
Mindenki számolgat. A magyarok abban az esetben kerülhetnek
a második helyre, ha a lettek kikapnak vagy ikszelnek, s mi nyerünk. A szövetségi kapitány
nincs igazán jó kedvében, hiszen
Lőw Zsolt és Fehér Csaba sérülés
miatt nem tud pályára lépni. A
szegedi születésű Szabics Imre is
sérüléssel bajlódott az elmúlt napokban. Milyen állapotban van a
Stuttgart idegenlégiósa? - érdeklődtünk tőle tegnap telefonon a
tatai edzőtáborban.
- Egyre jobb a lábam. Köszönhető a németországi gyógykezelésnek. Igaz, éles helyzetben még
nem próbáltam ki. A klubom vezetői arra kértek, hogy csak akkor
játsszak, ha nem érzek fájdalmat,
hiszen nem szeretnék, ha megsérülnék. Fontos meccs előtt állunk, remek a hangulat a csapaton belül. Mindenki nagyon várja

már a mérkőzést, szeretnénk
megszerezni a második helyet.
Biztos, hogy nagyon sokan lesznek a lelátón, és hallottam, hogy
Szegedről is sokan jönnek a
meccsre, így a szurkolóknak nem
szabad csalódást okoznunk. Ami
biztos: kilencven percen keresztül hajtani fogunk.
A magyar csapat várható öszszeálhtása: Király - Bódog, Dragóner, Juhár - Böőr, Lipcsei, Dárdai, Fűzi - Lisztes - Szabics, Kenesei.
AZ ÁLLÁS:
1. Svédország
2. Lettország
3. Magyarország
4. Lengyelország
5. San Marino

5
4
3
3

2 - 19- 2
1 2 9- 6
2 2 14- 7
1 3 9- 6

- - 3

Utánpótlás válogatottak Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésén:
Magyarország-Lengyelország
1-2.
S. R.

Újra nyerni szeretnének

A Vác és a Honvéd elleni vesztes
mérkőzés után természetesen a
javítás szándékával lép pályára
az FC Szeged. Az előzetes papírforma alapján a 13 ponttal rendelkező kék-fehér-feketéknek erre jó esélyük mutatkozik, ugyanis a vasárnapi rivális, a Hévíz a
verhető kategóriába tartozik. Az
eddigi kilenc meccsből csupán
egyet nyert meg, mindössze hat
pontja van, s legutóbb, hazai környezetben, a Balassagyarmattal
szemben l - l - é t é r t el.
- Hasonló meccsre számítok,
mint amilyen a Tatabánya elleni
volt - magyarázta Kovács Gábor,
az FC Szeged ügyvezetője. - A
Hévíz együttesét sokkal jobb csapatnak tartom annál, mint a tabellán elfoglalt helyezése alapján

esetleg megítélhető. Nálunk lényegesen rutinosabb, nem véletlenül szerepel évek óta az NB
I/B-ben. Mondtam is a srácoknak, még véletlenül se higgyék
azt, hogy könnyű kilencven perc
vár rájuk. Ez már csak azért is
igaz, mert az e heti felkészülésünket messze nem lehetett zavartalannak, ideáhsnak minősíteni.
A sportvezető ezzel arra célzott, hogy több futballistának is
kérdéses a vasárnapi játéka. A
védelem oszlopa, Mórocz egész
héten nem edzett, lázas beteg.
Csütörtökön Czifrákon is hasonló betegség jelei mutatkoztak, arról már nem is beszélve,
hogy Dóra és Krausz sérült, de
Tóth Attila sincs még százszázalékos állapotban. Valamenynyiük játéka erősen kérdéses,
az viszont biztos, hogy a Honvéd ellen kiállított Gelbman egy meccsre szóló eltiltást kapott - tjem lehet ott a többiek
~ között: Az FC'Szegéd á "hétközi
edzőmeccsen.- egyébként? '3-2-re
nyert az Algyő ellen, a gárda

BÖKÖNYI ARANYAI
A közelmúltban rendezték meg
Szekszárdon a veterán atléták
országos bajnokságát, melyen a
szegediek közül egyedül Bökönyi
György indult. Az örökifjú
sportoló százméteres
síkfutásban és távolugrásban is
aranyérmet szerzett.

0-30

Vasárnap 14.30-kor: FC Szeged-Hévíz

A labdarúgó NB I/B 10. fordulóját - a magyar válogatott mai
Eb-selejtezője miatt - vasárnap
rendezik. A nyolcadik helyen
álló FC Szeged a Felső Tisza-parti stadionban 14.30-kor
az utolsó előtti Hévíz gárdáját
látja vendégül.

PIARISTA-JÁTÉKOK
Negyedszer rendezték meg
Szegeden a Piarista-játékok
elnevezésű versenyt, amelyen az
ország nyolc piarista
tanintézménye mérte össze a
tudását hat sportágban.
Végeredmények, asztahtenisz: 1.
Gut László (Budapest); sakk: 1.
Bucsi Szabó Zsolt (Budapest);
mezei futás: 1. Harasztos Péter
(Vác); kosárlabda: 1. Szeged, 2.
Budapest (a döntőben: 55-29);
kézilabda: 1. Szeged, 2.
Kecskemét (a döntőben: 12-8);
labdarúgás: 1. Szeged, 2. Göd (a
döntőben: 3-2). Különdíjasok,
kézilabda, a legjobb játékos: Máté
Tóth Márton (Szeged), a legjobb
kapus: Nagy Zsombor (Szeged), a
gólkirály: Berta László (Szeged).
Kosárlabda, a legjobb dobó: Rideg
Krisztián (Szeged), a legjobb
játékos: Márkus Attila (Szeged).
Labdarúgás, a legjobb kapus:
Sipos Lajos (Göd), a legjobb
játékos: Tóth Péter (Kecskemét),
a gólkirály: Császár Balázs
(Szeged). Az összesített
pontversenyt a Szeged nyerte.

góljait Babos, Csúri és Bali szerezte.
- Akármilyen összeállításban
is fusson ki a zöld gyepre a csapat, itthon kell tartani a három
pontot - folytatta Kovács Gábor.
- Az előző fordulóban a mezőny
legegységesebb csapata, a Honvéd ellen megmutattuk az első
félidőben, még a legjobbaknak is
méltó vetélytársai vagyunk. A
szünet után ugyan fölénk kerekedtek a fővárosiak, de még ekkor is volt esélyünk a pontszerzésre. Amennyiben sikerülne
megismételni az akkor nyújtott
játékunkat, olyan nagy meglepetés nem érhet bennünket a Hévíz
ellen..
A
találkozót
vasárnap
19.30-tól felvételről sugározza a
Szeged Televízió.
A további párosítás: Tatabánya-Vasas, Kecskemét-Nyíregyháza, Pápa-REAC, Szolnok-BKV
Előre, Kaposvár-Dunaújváros,
Vác-Bodajk,
Honvéd-Dabas
(Magyar ATy 16), Diósgyőr-Balassagyarmat,
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

TOBORZÓ
A szegedi Combat „D" SC
kick-box szakosztálya várja
mindazok jelentkezését, akik
kedvet éreznek a karatéhoz.
Érdeklődni a Németh Imre
Altalános (lila) Iskolában lehet
hétfőn és szerdán 18.30-tól 20
óráig, Zsögön Miklósnál.
KIEMELT GYŐZELMEK
Az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban a
szegedi csapatok a következő
eredményeket érték el, NB I/B,
U19: Kazincbarcika-FC Szeged
2-0 (1-0), U17:
Kazincbarcika-FC Szeged 3 - 0
(2-0). Kiemelt bajnokság, U15:
Tisza Volán SC-Vác 4-0 (2-0),
gólszerzők: Gahwagi, Beretka,
Huszárik, Annus. U13: Tisza
Volán SC-Vác 4-1 (1-0), a hazai
gólszerzők: Grünwald (2),
Puhaiák, Huszár.
Budapest-bajnokság, U16: Duna
SK-Tisza Volán SC 0-2 (0-1),
gólszerzők: Takács, Tandari.
TÁNCEREDMÉNYEK
A Gyomaendrődön rendezett
táncversenyen a 29 klub 136
párosa között ott voltak
megyénk képviselői is.
Eredmények, junior I.
korcsoport, latin: 5. Tóth Márk,
Auth Alexandra (Szeged TSC);
standard: 4. Tóth, Auth; B
ifjúsági, latin: 1. Potyina Péter,
Tószögi Nikolett (Promenád
TSE); C ifjúsági, standard: 2.
Szél István, Markó Ágnes
(Promenád TSE); A ifjúsági,
latin: 1. Szél, Markó.
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Változóan fehős
Készítette

íe
PODMANICZKY SZILÁRD
Ősz volt, a bakancsom kilyukadt, a fogsoromban
meglazult a tömés. Ráadásul pénteken. A péntekről mindig azt gondoltam, hogy úyenkor a növények is több oxigént bocsátanak ki magukból, az
emberek agyában pedig kis szárnyacskák
nőnek,
amikkel legalább néhány napra csökkentett svdylyal emelkednek el földtől.
De félre ismertem mindent, a vdág nem úgy
működik, ahogyan eddig gondoltam, sót, téves
minden gondolatom. Már csak azért is, mert a világ nem működik. Egyszerűen van, és ez a vanás
csak néha vesz fel olyan ábrázatot, mintha valamely rendszer szerint működne. Az ember evolúciója nem fejeződött be. Az ember szellemi evolúciója a barbarizálódás felé halad, a fizikai pedig a
lapított koponya, megnyúlt arccsont, az agy szerepét többnyire a fenék veszi át, ahol a gerincvelő
nyúlványaként
egy új fej képződik majd. Arról
kétségünk nem lehet, mi lesz ennek a fejnek a
neve.
Ennyire azért persze egy fog sem fájhat, vagyis
pont ennyire fájhat, pontosan azokat az ésszerűtlennek tűnő utakat jártam itt be, amely ésszerűtlen kanyargókkal egy fájdalomsorozat
kínozhatja
az embert.
Végre minden rendbe jött, az ősz ott maradt a
horizonton, én pedig a lyukas bakancsomban elindultam a határba, ahol rőtvörös hegyoldal, sárguló domboldal, és örökzöld fenyves váltogatták
egymást. Olyan látványt nyújtott az ősz, mint mikor valaki életében először embernek érzi magát.
Kicsit különös, de határozott.

A hegy oldalát tavaly megbontották, s lám, ott,
ahol sziklákat sejtettem, csupasz sárga homokos
hegyoldal maradt. Nem is hegyoldal az ilyen, homoklanka, vagy ahogy errefelé mondják: fosztás.
A nap túl volt a delén, türelmesen bukott át a
maximumon,
langyos sugarai minden
érintéssel
apró sóhajokat szabadítottak föl a pórusaimból, s
ha mindezt nem a legtisztább
tudatállapotom
egyikében észlelem, azt mondtam volna: nem
vagyok egyedül.
Ledőltem a hat centi magas fűbe, a lábaimat
széjjel vetettem, már amennyire az izületek engedték, fejemet a kezem alá tettem, pont fordítva,
fejem a kezemben nyugodott hátul, a mellkasom
magasan az ég felé emelkedett, és úgy lélegeztem, hogy erre a ritmusra jártak fölöttem a felhők.
Alig hogy elszunnyadtam volna, aprócska hangok szóródtak széjjel.
Előbb egy nő hangja; azt mondta: most lehet.
Kissé később rá egy férfié; azt mondta: ürítek.
S így ment ez hosszas időn át, mígnem elnyomtam a csigolyámat a földön, és majd megevett a
fene, hogy két telhetetlen ember szemébe nézzek.
Most lehet, ürítek, folytatták.
EUndultam a hang irányába a fosztásról le, a
nap fényétől gyöngyözött a szemem.
Megálltam az úton, mert megláttam a férfit, és
megláttam a nőt.
Alig volt rajtuk ruha.
És szüreteltek.

FELTÖRTE A SZEKRENYT
A tolvajok az értékmegőrző szekrényeket sem kímélik. Egy szegedi
intézmény egyik szekrényéből 80
ezer forint készpénz tűnt el. Bizonyára megtetszett az egyik szegedi
környéki kiskertben letámasztott
létra annak az ismeretlennek, aki
fogta és magával vitte azt. A tulajdonos kára 12 ezer forint. Két bevásárlóközpontból is bolti tolvajokat állítottak elő a rendőrök.
BALÁSTYAI TOLVAJOK
Egy román állampolgár figyelmetlenségét használta ki ismeretlen tolvaj, aki a férfi kocsijának nyitott ajtaján benyúlva táskát vitt magával egy balástyai
közintézmény elől. Egy Balástya
környéki tanyáról pedig félmillió
forint értékben tűnt el szivattyú,
radiátor és néhány szerszám.
SIKKASZTÁSÉRT KÖRÖZTÉK
A röszkei határátkelőhelyen jelentkezett kilépésre egy férfi, aki
szerepelt a körözési listán. A férfit
a budapesti IX. Kerületi Rendőrkapitányság kerestette sikkasztás
miatt. A férfit átadták a Szegedi
Rendőrkapitányság illetékeseinek.

ISTEN ELTESSE!
BRIGITTA
Ki hinné, hogy e kedves hangzású név a brigáddal, sőt a briganti-val tart rokonságot? Márpedig
így van, mert az ókori germán
nyelvekben a brig és briga hadat
jelentett. Ebből eredt azután a
katonai dandár és a munkacsapat brigád elnevezése, sőt, az
útonállók és a rablók hadára utaló briganti szó is. Mátray János
úgy tartja, hogy jelentése fényes,
magasztos. Kálmán Béla a pogány írek tűz-istennőjétől, a Brigittői származtatja és szerinte
magas, emelkedett a jelentése.
Mi ó-ír eredetűnek véljük, ebben
a nyelvben erényes jelentéssel. E
ritka, szép név viselőjét fehér levélszegéjű Acaypha wilkesianna
növénnyel lepjük meg.

Pusztába kiáltott szó.

Bolhamérleg
AMSZTERDAM (MTI)
Bolhásabb
lett
Amszterdam
Schiphol repülőtere az idei, szokatlanul meleg nyár miatt. A légikikötő takarítói egészen mostanáig nem győztek panaszkodni
arra, hogy valóságos bolhainvázióval kell megküzdeniük nap
mint nap. A bolhák elsősorban
távoli országokból kerülnek Hollandiába és különböző kultúrkörökből. Többnyire nem az emberek bolhásak, hanem csomagjaik, vagy a velük együtt érkező állatok. Mivel az idei nyár nagyon
forró volt - az 1947. évi óta a legmelegebb - , szokatlanul megugrott a bolhalétszám, illetve jóval
érzékelhetőbbé vált a vérszívók
jelenléte. A repülőtér vezetősége
megnyugtatásul azt mondta,
hogy a probléma magától megoldódik, az időjárás hűvösre fordultával komoly bolhafogyatkozásra lehet számítani.
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VISSZÉRKEZELÉS
(pókhálóerek) ós

tartós szőrtelenítő módszer
FORRAS
MAGÁNKLINIKA
PLASZTIKAI SEBESZET
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

MIKSA
A latin nyelv legnagyobb szavából, a maximus-ból, valamint a
Maximianus római nemzetségNémeth György karikatúrája évből származik. Személynévként a Maximilian, Maximianus, Maxentus formákat vette
fel. Leggyakrabban a német
nyelvben használják, a lerövidített Max formában. Nyelvünkemelkedett az intelligencia- ben a Maximiliánt alig több,
mint száz éve magyarosították a
szintje.
Az Egyesült Államok 282 mil- jelenlegi Miksára.
lió lakosa közül a 25-29 éves férfiak 16, a nőknek pedig 15 százaléka tetováltatta már eddig magát.Az elvégzett felmérés a tetováltak politikai beállítottságára Ifjú menedzser panaszkodik a
is következtetni enged: 18 száza- barátnőjének:
lékuk a demokratákhoz, 14 szá- Már tudom, mitől fáj a derezalékuk pedig a republikánusok- kam már napok óta! A múlt héhoz áll közel.
ten ultramodern bútorokkal szeAz utóbbiak szűk egyharmada relték fel az irodámat, és csak ma
viszont utólag sajnálja, hogy a te- jöttem rá, hogy egész héten a szetoválás mellett döntött.
métkosárban üldögéltem!

Okosít a tetoválás
NEW YORK (MTI)
A tetoválás intelligensebbé tesz véli több mint kétmillió amerikai.
A tetkók hatásának megítéléséről a Harris Interactive Piackutató Intézet végzett felmérést. Ennek összegzése szerint
mintegy 45 millió amerikainak
van már legalább egy tetoválása. A „bőrdíszmű" beszerzése
óta több m i n t egyharmaduk
szexisebbnek tartja magát, öt
százalékuk pedig úgy érzi, hogy

személyiség önmeghatározása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: N, E. 11. Igyekvőén szorgalmasak. 12. Ruhadarab. 13. Bolyhos, vastag gyapjúszőttes. 14. Feltűzött haj. 15. Feltűzött női hajzat. 16. Állj ki az esőre! 17. Abban az Időszakban. 19. Félig régi! 20. Tartóeszköz. 22. A
szigetvári hőst utánozza. 24. Bíró elé citálom. 26. Mesterséges. 27.
Igekötö. 28. Hátsó fertály. 30. Karcol. 31. Román pénzek. 32. Támad
a katona. 33. Magáé. 34. ...de Francé; történelmi táj Franciaországban. 36. Fél szerei! 38. Ósdi dolog. 39. Cigi fele! 40. Nusi másként.
41. Gyógyszergyártó cég névbetűi. 42. Pluszban. 45. Dzsúdós fokozat. 47. A megfejtés második sora. 48. Textilgyárban dolgozó hölgy.
FÜGGŐLEGES: 1. Kis cár végek nélkül! 2. Kipróbál. 3. Páncélszekrény. 4. Mázsál. 5. Lengő tárgy. 6. Nyögve landol. 7. Ellentétes
kötőszó. 8. Ezen időpontban. 9. Gyötrelem. 10. Gyűjtőérbe fecskendezve. 15. Hegycsúcs. 18. Féltőn óvja. 21. Kézi tisztító eszköz. 23.
Alacsony hőmérséklet (két szó). 24. Fajállatok leszármazási okmánya. 25. Lejegyezném. 29. Építőanyag. 31. Pincébe. 35. Kúszónövény. 37. Jég Berlinben. 38. Még ikerszava. 40. Jótékonykodik vajon? 41. ...adás; produkció. 43. Antonov repűlőgftft QrfgzáflgyŰléBi Könyvtár
United Kingdom. 46. A „gyengébb" nem.
állományából törölve
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Okos enged, ha már szenved.

Szeged

17°

Mórahalom

18*

Hódmezővásárhely

17°

Mindszent

17°

17°

Békésosaba

17°

Makó

18°

Szolnok

18°

Csongrád

18°

Kecskemét

18°

Kistelek

17°

Orosháza

Szentes

C i

£2,

18°

További kilátások
Időjárásunk változékony jellege megszűnik a kővetkező napokban. Időnként ugyan
erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Hajnalodta pára-,
ködfoltok képződnek. Hétfőtől hajnalonta gyenge fagyta is számítani kell.
Vasárnap

Hétfő

fÁ

Max:ir
Mln:5°
Változó

Kedd

P^

pu

Max: 15
MIn:3°
Változó

Max:13
Mln:l
Változó

Szerda

O

Max:13
Mbi:2°
Napos

Vízállás:
ATisza Szegednél 130cm (hőfoka 14,8 C? ), Csongrádnál-28cm,
Mindszentnél 50 cm. A Maros Makónál -80 cm.
A Nap kel: 6.56, nyugszik: 18.05, Hold kel. 19. 51, nyugszik: 7.30.

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

már több mint 10 éve az tzabella

IKESZ Autócentrum
member of

FAG

híd

lábánál.

fí 774 Szegett knwiiti i stft 117 |
Telefon: 6 7 / 4 7 1 - 247

CSAPÁGYAKCIÓ! |
Alacsony ár, kiváló minőség, gyors kiszolgálás raktárról!

KLAPKA TÉRI CSAPÁGYCENTRUM
Noviki Szeged Kft.
Hivatalos Márkakereskedés

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

Kandy, az 5 hónapos

A NAP VICCE

Individualizmus netovábbja
Rejtvényünk vízszintes 1. és 47. számú soraiban egy szubjektív

A változóan felhős mellett főbb órás napsütésre számíthatunk, csapadék nem
valószínű. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül.

Kandy, az öt hónapos elefánt gondozójával, Thomas Modereggerrel a hamburgi Hagenbeck Állatkertben. A május 14-én született
Kandy most először került a többi elefánt közé, amelyekből összesen 13 él az állatkertben.
MTI Fotó: AP/Christof Stache

Pénisztolvajpánik
BANJUL (MTI)
Hímvesszőtolvajt, vagy legalábbis hímvesszőtolvajnak hitt férfit
vertek agyon őrjöngő emberek
Gambiában.
A 28 éves illetőt azzal vádolták, hogy boszorkányság révén
ellopta egy másik férfi péniszét.
A Baba Jallow nevű, a tömeg által
„péniszmetszőnek"
kikiáltott
férfit tíz őrjöngő ember lincselte
meg Serekunda városban, amely
15 kilométerre fekszik a főváros-

tól, Banjultól. A péniszlopkodás
- hiedelme - erősen tartja magát
Nyugat-Afrikában. „Áldozatai"
általában azt állítják, hogy boszorkányok érintés útján összezsugorítják vagy eltüntetik nemi
szervüket, majd pénzt csikarnak
ki tőlük a „visszaadás" vagy
„visszanövesztés" fejében.
A rendőrség szóvivője szerint
Serekunda városban úgy eluralkodott a péniszpánik az embereken, hogy már kezet se mernek
fogni.

