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TÉMÁINKBÓL
FIDESZ-AJÁNLAT
AZ MSZP-NEK
A Fidesz-MPSZ szerint nincs
felelős és hiteles, a gazdaság
fejlődését indukáló
önkormányzat Csongrád
megyében. Az ellenzéki párt
ezért gazdaságélénkítő
programot dolgoz ki, s a
megvalósulás érdekében
összefogna a kormányon
lévőkkel.
3. oldal

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

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Novemberben eldől a Centrum-gödör sorsa

Hárommilliárdos titkos terv

tudni, hogy annak értéke megközelíti a 3
milliárd forintot. A Centrum-gödörnek csúfolt térség tizenöt éve Szeged szégyenfoltja.

Nagy László, a Hódiköt Rt. elnök-vezérigazgatója lapunk kérdésére annyit mondott, hogy a
hamarosan bezáró Hódikötben
valamilyen módon megpróbálják
minél több dolgozó állását megmenteni. Ennek mikéntjéről
azonban nem nyilatkozott.
Alig telt el két hónap az utolsó
tömeges elbocsátás óta Vásárhelyen, amely megrengette a város
munkaerőpiacát. Mint emlékezetes, augusztus végén a Mary
Cipőgyár Rt. fejezte be a termelést, s bocsátott el 130 embert
vásárhelyi üzeméből. Ugyanebben az időben Szegeden 220-an szintén cipőgyári alkalmazottak
- veszítették el állásukat, helyzetük azóta sem oldódott meg, a
Mary végelszámolója még mindig tartozik a végkielégítések
összegével. Csongrád megyében
októberig a ruházati iparban 300
álláshely szűnt meg. Több százra
tehető azok száma, akiket az év
eddig eltelt időszakában a hangszergyár, a majolika- és bútorgyár tett az utcára, s vesztesnek
számít a fémfeldolgozó- és az
élelmiszeripar is.

írásunk az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon
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REJTÉLYES CSŐ
A HOLT-TISZÁBAN
Rejtélyes csővezetékre
bukkantak a halászok Röszkénél
a Holt-Tisza mélyén. A több száz
méter hosszú cső a meder alján
Szerbia-Montenegróba vezetett.
Lehet, hogy egykor benzint és
szeszt csempészhettek a
vezetéken keresztül. A határőrök
szerint több évvel ezelőtt
fektették le a csövet.
5 . oldal

www.delmagyar.hu

Bezárja kapuit a Hódiköt Rt.
üzeme Vásárhelyen. A felszámolásról a napokban értesítették a százhúsz dolgozót, akiknek információink szerint hamarosan felmondanak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

HAMBURGERNÉGYEZERÉRT
Az ellenőrök akár egy
hamburgerért is bírságolhatnak
a villamoson és a helyi járatú
buszokon, kétezer forintot
kérhetnek a vétkestől. Ha valaki
nem hord magánál ennyi pénzt,
akkor utólag már négyezer a
büntetés.
4. oldal

Petöfitelepi
Müvelötiési Ház

A Hódiköt
is bezár

Mint a valahai berlini fal: bevásárlóutca az egyik oldalon, a másikon a nagy semmi.
A novemberi közgyűlésen dől el végleg, mi
lesz a volt Centrum - ma már Skála - Áruház
mögötti gödör sorsa. A képviselő-testület
várhatóan megszavazza a terület kényszerbeépítését, tekintettel arra, hogy eddig minden,

a helyzet rendezésére irányuló erőfeszítés kudarcba fulladt. Közben a telek tulajdonosa is
házal egy elképzeléssel, de hogy milyen beruházást tervez az üres telekre, azt üzleti titokként kezeli. Csak annyit sikerült tőle meg-

Tesztelik a diákok
chipkártyáját

Fotó: Karnok

Csaba

Kecskéstelepen a fakivágások ellen tiltakoznak

Lakóházak az erdő helyén

Önként jelentkező hallgatókkal ebben a szemeszterben elindult az az
egész éven át tartó szegedi tesztprogram, amellyel megvizsgálják, hogyan válik be a diákigazolványba épített chipkártya. Ezt lehet majd a
jövőben többek között kollégiumi belépőként, elektronikus pénztárcaként használni.
Azért választották a Szegedi Tudományegyetemet, mert 1999-ben
itt kezdték el először alkalmazni a diákkártyát, s - az országban egyedülálló módon - a városban minden alkalmazási lehetőség elérhető a
fiatalok számára.
Információnk az Universitasban

Jövőre 600 ezer sertést vesz a Pick

Már régen vágtak ennyit
Az idei 450 ezer helyett jövőre
600 ezer sertést vásárol fel a
Pick Szeged Rt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Pick 2004-ben növelni szeretné sertésvágó kapacitását, s az
idei 450 ezer darab sertés helyett 600 ezer feldolgozását tervezi. A cég vezetése javítani kívánja kapcsolatát a nagytermelőkkel, magát is hibásnak érzi a
mára kialakult helyzetért mondta Kovács László vezérigazgató, de hozzátette: ha nem
tud szerződést kötni a térségben
élőkkel, másutt vásárolja meg a
sertést.
A kapacitás növekedésének
egyik oka az, hogy a Ringa-válság
következtében Szegeden koncentrálódik a vágás és a hentesáruk gyártása.
Jó hír a termelőknek: kelendőbb lesz a malac.

Fotó: Tésik

Attila

Bővebben a 3. oldalon

Az erdő az iskolásoknak is jó szolgálatot tesz környezetismeret órán.
Tiltakoznak a kecskéstelepiek, mert a környékükön egy negyvenéves zajvédő erdőt építési
telekké akarnak nyilvánítani. Önkormányzati
képviselőjük azt ígéri, megpróbálja megakadályozni az erdő kivágását.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden a kecskéstelepi erdő ügye közel tíz éve
borzolja a kedélyeket. A Kandó Kálmán utca lakói
1994-ben egy újsághirdetésből értesültek arról,
hogy a sínek melletti zajvédő erdő nagy részét, több
mint két és fél hektárt, amely közvetlenül az utca
mellett húzódik, elárverezik. A lakók véleménye
szerint a telek értékesítését azért titkolták el előlük, mert az ügyletet törvénytelenül bonyolították
le. A Nagymágocson tartott árverésen ugyanis ha-

Fotó: Karnok

Csaba

mis helyrajzi számmal, gyepként feltüntetett területként értékesítették a telkeket, amelyet egyébként szerintük nem lehetett volna elidegeníteni.
Az ügyet perre vitték, amelyet első és másodfokon
meg is nyertek, a Legfelsőbb Bíróság azonban kimondta: az új tulajdonosok jóhiszeműen szerezték
és gyakorolják jogaikat.
Egy évvel ezelőtt a tulajdonosok egyszer már lakóövezetté szerették volna minősíttetni az erdőt,
ez azonban akkor nem sikerült. Most azonban ismét kérelemmel fordultak az illetékes hatóságokhoz, sőt már a rendezési terv is elkészült. A környéken lakók azonban tiltakoznak az erdő kivágása ellen, amely szerintük nem csupán zajvédő funkciót
lát el, de tisztajevcgőt is biztosít.
Folytatás az 5. oldalon
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Jövőre több
evás lesz
BUDAPEST (MTI)

fövőre akár több tízezerrel is nőhet az egyszerűsített vállalkozói
adót (eva) választók száma az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) szerint. Az első kísérleti év tapasztalatai az eva
szempontjából rendkívül kedvezőek az adózók és az adóhivatal
szempontjából is. A jövőre a 15
millió forintról 25 millió forintra
emelt árbevételi határ 30 ezerrel
bővíti azon vállalkozások körét,
amelyek az evát választhatják.
Az idén 250 ezer vállalkozásnak
lett volna erre lehetősége, közülük mintegy 60 ezren döntöttek
az átalányadózás mellett. Az
APEH közleménye szerint az eva
főként azon vállalkozások számára előnyös, amelyek alacsony
költséghányaddal dolgoznak.

Jobban van
a kislány
MISKOLC (MTI)

Egyre javul az állapota annak a 4
éves miskolci kislánynak, akit vasárnap a helyi vadasparkban egy
párduc mart meg. A megyei kórház szóvivője közölte, hogy a kislánynál eddig nem lépett fel az a
gyulladásos szövődmény, amelyre
az orvosok szerint a párduc karmainak fertőzöttsége miatt számítani lehetett. A fején sérült gyermeken két sikeres műtétet is elvégeztek. A kislány láztalan, környezetével jó hangulatban kommunikál - tette hozzá a szóvivő.
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A belügyminiszter és a legfőbb ügyész levélváltása a bankbotrány ügyében

Rejtő maga kérte meghallgatását
Rejtő E. Tibor kérte, hogy ne a rendőrség,
hanem az ügyészség hallgassa ki - derül
ki abból a levélből, amelyet Polt Péter
legfőbb ügyész írt a belügyminiszternek.
A volt bankvezér kihallgatásának részleteiről egyelőre a rendőrséget sem tájékoztatta az ügyészség.
BUDAPEST (MTI)

A Magyar Hírlap tegnapi száma szerint
Lamperth Mónika levélben kért magyarázatot Polt Péter legfőbb ügyésztől arra,
hogy „miért vonta ki az ügyészség a rendőrségi nyomozás alól a Rejtő E. Tibort". A
K and H Bank nyáron lemondott vezetőjét
szeptember elején a rendőrség sikkasztással gyanúsította meg és a bíróság előzetes
letartóztatásba helyezte. Rejtőt jelenleg
Budapesten, a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.
Rejtő E. Tibort kérelmére, a fogva tartásával kapcsolatos panasza nyomán szállították át az ügyészségre - közölte a leg-

Elfogták
a rendőrök
MISKOLC (MTI)
»

Rendőrkézre került a hangonyi
takarékszövetkezet kirablásával
gyanúsított férfi, akit Egerben
fogták el hétfőn késő este a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság és a Terrorelhárító Szolgálat
munkatársai. A férfi október
2-án fegyverrel kényszerítette a
pénzintézet alkalmazottját több
mint egymillió forint átadására.

Újabb sziámiműtét

főbb ügyész a belügyminiszterhez tegnap
írott válaszlevelében. Polt Péter ebben rögzíti: Rejtő védője október 7-én a Fővárosi
Főügyészség Büntetőbírósági Osztályához
címzett kérelmében a fogva tartással kapcsolatban terjesztett elő panaszt, kérve,
hogy a büntetés-végrehajtási felügyelettel
foglalkozó ügyész soron kívül hallgassa
meg.
Az illetékes ügyész másnap intézkedett
az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Koordinációs Főosztályánál, hogy a gyanúsítottat
október 9-én 9 óra 30 perckor ügyészi
meghallgatásra állítsák elő - olvasható a
levélben.

Előállították a volt bankvezért
Polt Péter levele szerint „a rendőrség október 9-én 7 óra 47 perckor küldött telefaxban jelezte az ügyészségnek, hogy - a
nyomozati tervben nem szereplő, előzetesen nem egyeztetett - gyanúsítottá kihallgatást kíván foganatosítani".

A levélből kiderül, hogy a gyanúsítottat
október 9-én 12 óra 45 perckor állították
elő, az eljáró ügyész a fogva tartott panaszát jegyzőkönyvezte.

Kilencórás meghallgatás
Ez idő alatt a gyanúsított kérte, hogy a
büntető ügyében eljáró nyomozás felügyeletét ellátó ügyész hallgassa ki. E kihallgatásra 14 órától 22 óra 50 percig került sor.
Ennek tartalmáról Polt Péter hétfőn szóban tájékoztatta Lamperth Mónikát. A kihallgatást követően ügyészi döntéssel a
gyanúsítottat büntetés-végrehajtási intézetbe helyezték el.
A legfőbb ügyész a belügyminiszternek
megküldött levelében rámutatott: az
ügyészség olyan eljárási cselekményeket
foganatosított, amelyek az ügyész kizárólagos hatáskörébe tartoznak és nem befolyásolják a nyomozati eljárás tervezett és
jóváhagyott menetét. A legfőbb ügyész levelében úgy fogalmazott: az eljárási cselekményekről és az ezekből nyert bizonyí-

FELHÍVÁS

A C S O N G R Á D MEGYEI FÖLDHIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI SZAKIPARI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE:
Csongrád Megyei Földhivatalnál (Szeged, Horváth M. u. 1/B): az épület világítóberendezéseinek (armatúrák) cseréje, egy emeleti szinten a járólapok
cseréje, mellékhelyiségek csempézése, tetőszerkezeten a bádogozási-javítási munka elvégzése.
Szentesi Körzeti Földhivatalnál (Szentes, Kossuth u. 8 ): a főépület emeleti
részén a helyiségek festése, nyílászárók javítása, esetleges cseréje, mázolása, parkettacsiszolás.
A pályázati anyag 2003. október 18. napján, de. 8.00-11.00 óráig a Csongrád Megyei Földhivatalnál átvehető.

A Fidesz szerint az MSZP fél
A Fidesz szerint a szocialisták idegesek
és félnek Rejtő E. Tibor vallomásától,
mert az fényt deríthet „Medgyessy Péter
kormányfő bankjának" szerepére a pénzmosási ügyben. Demeter Ervin fogalmazott így, aki úgy véb, Rejtő vallomása fényt
deríthet László Csaba pénzügyminiszter
szerepérc „az átutalt 13 milliárd forinttal"
kapcsolatban, valamint Lamperth Mónika belügyminiszter „férjének a Britton-cégqsoporttal ápolt kapcsolatára".

Újabb robbantás Bagdadban
Három napon belül már másodjára robbant autóba rejtett
pokolgép Bagdadban. Ezúttal a
török nagykövetséget vették
célba a merénylők.
BAGDAD (MTI)

Autóba rejtett pokolgép robbant
tegnap Bagdadban, a török
nagykövetség épületénél, a legfrissebb török adatok szerint három ember - két iraki rendőr és
a külképviselet egyik munkatársa - sebesült meg, az elkövető
életét vesztette. A robbanószerkezet a nagykövetség kapujánál
lépett működésbe. Szemtanúk
arról számoltak be, hogy az autó
megkísérelte áttörni a kerítést.
Amerikai katonák és iraki rendőrök lezárták a diplomáciai képviselet épületének környékét.
Újságírókat sem engedtek a közelbe. Három napon belül ez
volt a második halálos autórobbanás Bagdadban.
Több halottja és számos sebesültje volt azoknak az összecsapásoknak, amelyek tegnapra
virradóra robbantak ki Moktada
asz-Szadr imám, síita vallási vezető és egy másik síita főpap, Ali
as-Szisztani ajatolláh hívei között az iraki Kcrbclában. Szemtanúk több halottat láttak az

BUDAPEST (MTI)

A 30 éves vietnami Trinh Thi Binh és tíz hónapos sziámi ikrei, Le
Thuy An (balról) és Le Thu Cuc a hanoi országos gyermekgyógyászati központjában. A szegycsontjuknál összenőtt gyerekeket,
akiknek több belső szervük közös, holnap választják szét várhatóan tízórás műtéttel.
Fotó: MTI/EPA/Julian Ahram
Wainwright

tékokról a nyomozó hatóságot a Fővárosi
Főügyészség a törvényi előírásoknak megfelelően kellő időben tájékoztatni fogja.
A bankbotrány ügyében tegnap folytatódott a kormányoldal és az ellenzék szópárbaja. Juhász Gábor, az MSZP frakcióvezetó-helyettesc közölte: az ügyészség a jogszerű megoldások közül olyat választott,
amely a rendőrség és az ügyészség viszonyát „erősen mérgezi", és csökkenti a
nyomozás hatékonyságát.

Összecsapott egymással két síita csoport Irakban

Amerikai katonák a bagdadi török nagykövetség környékét biztosítják, miután felrobbant egy autóba
rejtett pokolgép.
Fotó: MTUAP/Anja
Niedringhaus
összecsapás helyszínén, egyes
beszámolók szerint a halálos áldozatok száma a tízet is elérheti, a sebesülteké pedig meghaladja a tucatot. Az összecsapás
az AP hírügynökség értékelése
szerint a rivális síita csoportok

Postaliberalizáció

PÁLYÁZATI

SZERDA, 2003. OKTÓBER 15.

A hírközlési miniszter szerint a
postaszolgáltatás fejlődését szolgálja a postáról szóló törvény,
melynek általános vitáját tegnap
kezdte meg a parlament. Kovács
Kálmán elmondta: az előterjesztés célja, hogy a fogyasztók kedvező áron, egyre jobb szolgáltatáshoz juthassanak hozzá. A törvény eleget tesz az európai uniós
elvárásoknak is, 2009-ig fokozatosan valósítaná meg a posta-

szolgáltatás liberalizációját. A
kormánypártok támogatták, az
ellenzékiek azonban több ponton bírálták az előterjesztést. A
fideszcs Szabó István szerint a javaslat beterjesztését nem előzte
meg az átgondolt kormányzati
postapolitika kialakítása, ezt
tükrözi a Postabank eladása is mondta. Az MDF egyetért a posta fokozatos liberalizációjával, a
párt szerint azonban 2009-ig javítani kellene a magyar vállalat
pozícióit.

PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S
A Csongrád Megyei Földhivatal pályázatot hirdet

az alábbi hivatali székházainak takarítására:
Megyei földhivatal, Szeged, Horváth Mihály u. 1/B.
Körzeti földhivatal, Szeged, Kálvária sgt. 41-43.
Körzeti földhivatal, Szentes, Kossuth u. 8.
Körzeti földhivatal, Makó, Széchenyi tér 6.
Körzeti földhivatal, Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.
Körzeti földhivatal, Csongrád, Fő u. 26.
A pályázati anyag 2003. október 18-án, de. 8.00-11.00 óráig
a Csongrád Megyei Földhivatalnál átvehető.

közötti hatalmi harc részeként
robbant ki.
Megkezdődtek tegnap a hivatalos konzultációk az ENSZ Biztonsági Tanácsában az Irakkal
kapcsolatos, immár harmadszor
átdolgozott amerikai határozat-

tervezetről, amely előírná az iraki ideiglenes kormányzótanácsnak, hogy december 15-ig készítse el az új iraki alkotmány
kidolgozásának és az iraki
választások megszervezésének
ütemtervét.

Albán-szerb párbeszéd
kezdődött Bécsben
Hónapokig tartó koszovói albán és szerb-montenegrói szakértői tárgyalássorozat kezdődött tegnap Bécsben, amely a koszovói háború
befejeződésétől eltelt négy év óta az első közvetlen albán-szerb párbeszéd színhelye. Pristina és Belgrád képviselői nem tárgyalnak a
legfontosabb kérdésről, Koszovó státusáról, mert arról csak az
ENSZ Biztonsági Tanácsa dönthet. A bécsi tárgyalásokat szervező
koszovói ENSZ-közigazgatás (UMNIK) azt sem vette tervbe, hogy
az osztrák fővárosba hívott belgrádi és pristinai vezetők tárgyaljanak, vagy megbeszéléseket folytassanak egymással, nem beszélve
arról, hogy a dél-szerbiai tartomány jövője nem is témája a tárgyalássorozatnak.
QJCJC^J

A Szegedi V í z m ű Rt.

pSS^oj főkönyvi
BHWffBHflt

könyvelőt

keres.

Elvárásaink:
- mérlegképes könyvelói képesítés
- főkönyvi könyvelésben szerzett, legalább 5 éves gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, írásban az alábbi címen,
a hirdetés megjelenéséi követö 1 héten belül.
Postacím: Szegedi Vízmű Rt. humánpolitikai osztály.
6 7 2 0 Szeged. Tisza L. krt. 88. E-mail: halasz@szegedivlzmu.hu
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" A K T U Á L I S

Százhúsz ember állása vált bizonytalanná Vásárhelyen

Felszámolják a Hódikötöt

Aknamező
SULYOK ERZSÉBET

A Hódiköt is bezárja kapuit Vásárhelyen.
Újabb gyárat számolnak fel Vásárhelyen:
hamarosan a Hódiköt Rt. üzemére kerül
lakat. Információink szerint rövid időn belül minden dolgozónak felmondanak.
Alig telt el két hónap azóta, hogy a Mary Cipőgyár Rt. szegedi és vásárhelyi üzemét bezárták. Ez utóbbi városban százharminc ember került az utcára, közülük sokan azóta is
hiába próbálkoznak az álláskereséssel. Most
újabb céget számolnak fel: a Hódiköt Kötöttárut Gyártó Rt. üzemére kerül lakat.
Az már régóta sejthető volt, hogy a Hódiköt körül nincs minden rendben, hiszen mint arról a nyáron beszámoltunk - a bíróság fizetési meghagyást bocsátott ki az egyik
dolgozó kérésére, aki hónapok óta nem kapta meg járandóságát. Más alkalmazottak pedig beperelték a céget kifizetetlen bérük miatt.
A tizenkét éve a Hódikötnél dolgozó Gémes Mária a napokban azért kereste meg
szerkesztőségünket, hogy elmesélje: munkaviszonyát a múlt hónap végén felmondták,

Illusztráció:

pénzt azonban nem kapott. Az iratokon szerepel, hogy járandóságát, azaz a szeptemberi
bérét és háromhavi fizetésének megfelelő
végkielégítését az utolsó munkanapon kapja
meg. Ennek már éppen három hete, Mária
azonban még egyetlen fillért sem látott az
összegből - nem véletlenül.
Kérdésünkre ugyanis Nagy László, a részvénytársaság vezérigazgatója elmondta: azt,
hogy az egykori alkalmazott mikor juthat járandóságához, csak a felszámolóbiztos tudja
megmondani, merthogy a céget felszámolják. Mint kiderült, az alkalmazottakkal e hét
elején közölték ezt a tényt. A dolgozóknak
azt is elmondták, hogy mindannyiuknak felmondanak a közeljövőben. Ezt azonban
Nagy Lászlóné, az elnök-vezérigazgató felesége mint a felszámolóbiztos helyi megbízottja nem kommentálta. Csupán annyit
mondott, hogy ez a cég magánügye, így nem
kíván nyilatkozni. Az általunk megkeresett
dolgozók sem osztották meg véleményüket a
felszámolással kapcsolatban. Annyit azonban elárultak, a termelés még nem állt le.

- A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1990 óta
Csongrád megyében átlagosan
két gyár megy tönkre évente. A
rendszerváltás 13 éve alatt a
megye egy főre eső GDP növekedése tekintetében az ötödik
helyről a tizenkilencedikre esett
vissza. A listán, amelyben Budapest is szerepel, csak Békés
megyét előzzük meg. Tisztán
kell végre látnunk, s össze kell
fognia kormánynak és ellenzéknek a megyéért - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Nógrádi
Zoltán, a Fidesz Csongrád me-

gyei szervezetének az elnöke.
Mórahalom polgármestere megjegyezte: az idei év első félévében 1170 fővel csökkent az
alkalmazottak száma a megyében. - 1990 óta mindössze négy
50 főnél több munkavállalót
foglalkoztató új cég jött létre
Csongrádban. Kilátástalan helyzetben van a megye gazdasága.
A megyei közgyűlés pedig egyelőre saját intézményeinek botrányaival van elfoglalva - tette
hozzá a politikus.
- Hasonló helyzetben van Szeged is - egészítette ki képviselő-

SZÖGI ANDREA

társa szavait Dobó László, a Fidesz szegedi frakcióvezetője. - A
városban csak virtuális munkahelyeket hoztak létre Botka Lászlóék, ellenkező esetben ma már
minden szegedi dolgozhatna.
Megtorpantak a városi fejlesztések is - hangsúlyozta Dobó.
A politikusok egyetértettek abban, hogy ez így nem mehet tovább, s a fejlesztés érdekében
gazdaságélénkítő
programokat
dolgoznak ki, amit felajánlanak
a megyének és Szegednek. - Hajlandók vagyunk összefogni a kormánypárti politikusokkal, hiszen csak így lehet stratégiailag
fontos beruházásokat megvalósítani - hangsúlyozta Nógrádi Zoltán.
G. SZ. L.

Műtők kritikus állapotban
A Csongrád megyei kórházak műtőinek hatvan
százalékában nincs klímaberendezés, de sok helyen hiányzik az a zsilip is, amely elengedhetetlen
a személyzet sterilizálásához - derül ki az
ANTSZ legfrissebb felméréséből.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Legutóbb szeptember végén tartott kétnapos kórház-higiéniai akcióellenőrzést az ANTSZ a megye
fekvőbeteg-intézményei közül azokban, ahol műtők is vannak. így a szolgálat szakemberei jártak a
szegedi, szentesi, makói és vásárhelyi kórházban,
valamint a Szegedi Tudományegyetem klinikáin, s
a higiénés körülményeket, a fertőzések megakadályozására tett intézkedéseket, illetve az ott dolgozók munkaegészségügyi ellátását ellenőrizték.
A tapasztalatokról Tombácz Zsuzsanna,
az
ANTSZ járványügyi osztályának vezetője elmondta: a megyei kórházak és klinikák műtőinek 60 szá-

Attila

A vezérigazgatótól annyit tudtunk meg,
hogy 120 dolgozó sorsát érinti a Hódiköt vége. Nagy László hozzátette: a vezetőség és a
tulajdonosi kör arra törekszik, hogy minél
több ember állását megmentse valamilyen
módon, ám részletekbe az igazgató nem bocsátkozott.
- A Hódiköt jelképértékű vásárhelyi vállalkozás, így egy korszak most véget ér a városban - fogalmazott Kószó Péter alpolgármester, aki elmondta, ő maga is csupán szóbeszédből értesült a felszámolásról. Hangsúlyozta: az utcára kerülő emberek sorsáról való gondoskodás és a helyi adóbevételek kiesése egyaránt komoly terhet ró a városra. Hozzátette ugyanakkor, hogy Vásárhely sem
mentesülhet a tendencia alól, mely szerint a
könnyűipari beruházások jó része az olcsó
munkaerő miatt Románia és a távol-kelet
irányába tevődik át. Éppen ezért fontos, hogy
a település minden lehetséges csatornán keresztül próbáljon munkahelyteremtő beruházásokat Vásárhelyre csábítani.

Fidesz-ajánlat az MSZP-nek
A Fidesz szerint nincs felelős és hiteles gazdaságfejlesztést indukáló, regionális hatású önkormányzat Csongrád megyében. Az
ellenzéki párt ezért gazdaságélénkítő programokat dolgoz ki, s a
megvalósulás érdekében összefogna a kormányon lévőkkel.

Tésik

zalékában, így a szentesi és makói kórházban, valamint a régi klinikákon levő műtőblokkokban nincs
klímaberendezés. Több műtőben nem megfelelő,
vagy egyáltalán nincs a műtőszemélyzet sterilizálásának folyamatát biztosító úgynevezett zsilip. A
szakemberek a legkritikusabbnak a szegedi
orr-fül-gégészeti klinika műtőjét találták.
Jóllehet a megye műtőblokkjaiban megtalálhatók
az alapvető műszerek és berendezések, többségük
öreg és korszerűtlen.
Az építészeti minimumfeltételek biztosításához
2005. december 30-áig, a műszerparkkal kapcsolatos minimális feltételek előteremtésére 2003. december 31-éig kaptak haladékot a hazai fekvőbeteg-intézmények.
A műtőkben dolgozók munkaegészségügyi ellátását rendben találta a tisztiorvosi szolgálat. Az
operáló személyzet a kötelező szűréseken részt
vesz, számukra a védőeszközöket biztosítják, a
szükséges védőoltásokat megkapják.

Most az jön, hogy vajon mit énekelt az exbankvezér Rejtő az
ügyésznek, amit esetleg nem, vagy nem úgy adott volna elő a
rendőr nyomozónak. Akik a dolgok menetét legalább nagy vonalakban követik minálunk, azok előre föl tudják mondani a következő napok politikai szövegeit. Bármit mesélt a Kés H Bank volt
vezére - akit hirtelen átvittek a rendőrségi kihallgatás elől az
ügyészségre és ott hallgattak órákig -, azt kételyekkel fogják fogadni a kormányoldalon. És már-már természetesnek
vesszük
azt is, hogy az ellenzékiek viszont a rendőrségi nyomozati eredményeket bélyegzik elfogultnak.
A polgár csak kapkodja a fejét. Hány ország van itten 1 Hányféle
igazság! Egyre inkább úgy tűnik föl: tényleg, legalább kettő. Miközben épeszű ember kezdetben úgy vélte, megesett a brókercégnél a csalás, pénzek elsikkantása, indul a nyomozás, s a bűnösök
előbb-utóbb megkapják, ami a törvény szerint jár nekik - mára
nyilvánvaló, hogy semmi sem biztos. Csak az a biztos, hogy minden bizonytalan. Ez meg azért van, mert a politika bemászott
olyan helyekre, ahova a demokrácia szabályai szerint tilos bemásznia. Bankfelügyeletbe, jegybankba,
igazságszolgáltatásba.
Kívülről úgy látszik, hogy a kormányoldal szerint a Fidesz elszánt
pártkatonákat hagyott hátra olyan intézmények
kulcspozícióiban, amely intézményeknek
a hatalommegosztás elvei szerint
függetlennek kéne lenni. A mostani ellenzék szerint viszont a
szociknak az fáj, hogy nem „az ő emberük" a fő bankfelügyelő, a
fő bankár, a fő ügyész. A kölcsönös vádaskodások
kétségbeejtőek
mindenkinek, aki őszintén akarta hinni: a magyar demokráciának legalább az intézményes alapjai léteznek és rendeltetésszerűen működnek. Azért van ok a kétségbeesettségre, mert láttunk
már karón varjút. Sajnálatosan tájékozottak vagyunk arra az
esetre, mi van, ha nincsenek működő demokratikus
intézmények. Akkor előbb-utóbb rendet csinál valaki, diktátor vagy keresztapa.
Egy szó mint száz, úgy néz ki, a mi politikai elitünk mindkét oldala a tűzzel játszik. Azt is mondhatjuk, a maga vélt hasznára és egyértelműen mindannyiunk bőrére. A következményeket
tekintve, tessék elhinni, az a legkevesebb, hogy sose jutunk a nyomára, mikor, hogyan, hová tünedeznek itten feszt - sok milliárd
forintok.

A belga nagykövet Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL

Marc Trenteseau, Belgium magyarországi nagykövete a vallon,
flamand és a brüsszeli kereskedelmi attasék kíséretében tegnap
Szegedre látogatott, és fogadta
őket Botka László polgármester,
valamint Szeri István, a Csong-

rád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vendégeket a
szegedi gazdaság helyzete, a befektetési lehetőségek, elsősorban
az épülő logisztikai központ és a
tiszai hajózás fejlesztése érdekelte. Programjukban egy látogatás
is szerepelt a Pick Szeged Rt. gyárában.

Jövőre 600 ezer sertés felvásárlását tervezi a Pick

Tíz éve nem vágtak ennyit
Az idei 450 ezer sertés után
jövőre hatszázezer sertés vágását tervezi a Pick. A cégvezetés
javítani akarja kapcsolatát a
nagytermelőkkel, magát is hibásnak érzi a mára kialakult
helyzetért, de világossá tette, ha
nem tud szerződni a környéken,
máshol vásárolja meg a sertést.
- Megbicsaklott az együttműködés a Pick és a sertésbeszállítók
között, volt, amibei) mi is súlyosan hibáztunk - fogalmazott a
múlt héten a nagyüzemi termelők előtt Kovács László, a Pick
nemrégiben kinevezett új vezérigazgatója, aki először találkozott a fontosabb beszállítókkal.
Elismerte, idén csodában már
nem lehet bízni, de a Ringa-ügyből profitálhat Szeged. A sonka
és a bacon Ceglédre kerül, a hentesárugyártás és a vágás a Pick
központjába.
Ez utóbbinak is köszönhető,
hogy 2004-ben 600 ezer sertés
vágását tervezik Szegeden, enynyit az elmúlt tíz évben nem produkáltak. Az éves mennyiségből
70 ezer koca lesz, 120-130 ezer a
szalámihoz kitűnő nagy súlyú állat, a többi a tőkesertés. A munkáját veszített marhavágósor helyére sertésdaraboló és csontozóüzemet tervez a Pick, így a távolabbi jövőben az évi 700-750 ezer
vágás is elérhető.
- A számokból is látszik, hogy
a Picknek kell az önök sertése, de
a társaság a szükséges mennyiséget máshol is meg tudja vásárolni - fogalmazott félreérthetetlenül a nagy beszállítók előtt Kovács László, aki korrekt üzleti

Kismalacok a nagyüzemben. Az egyenletes minőség mára alapfeltétel.
Fotó: Tésik Attila
kapcsolatot ígért, s úgy folytatta:
„Ha itt le tudunk szerződni, akkor a környéken vásárolunk, ha,
nem, máshol."
Forró Sándor, az elmúlt évek
nagy változásaiban állandóságot
jelentő élőállat-forgalmi vezető
is elismerte, talán több sertést is
vághatott volna a Pick, de megerősítette, most 150 ezer darab
plusz tőkesertésre lesz szüksége
a szegedi központnak. Felajánlotta, hogy akik több lábon állnak, azaz más húsipari társaságoknak is szállítanak, azoktól
nagyobb mennyiséget tudnak
átvenni 2004-ben. Miután a
Ringa kára egy kicsit Szeged és
Cegléd haszna is - fogalmazott
Forró Sándor - , a Pick visszahívja az elpártolt sertéstermelőket,

bevallva, hogy a kapcsolat megromlásában a húsipari cég is hibás volt. Kiemelte: addig nem
vesz máshonnan sertést a Pick,
ameddig itt a környéken képes
szerződni. Konkrétummal is
szolgált: október
közepétől,
vagyis ezen a héten elkezdődnek
a jövő évre vonatkozó szerződéskötések.
Forró Sándor beszélt a késedelmes átvétel miatti súlyfelesleg és
a kötbér érzékeny problémájáról
is, ezek a feltételek a termelőknek kedvezően változnak. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a tőkesertésnek 78 és 120 kilogramm
között kell lennie, fölötte vagy
alatta csak olcsóbban tudja megvásárolni az állatokat a Pick.
KOVÁCS ANDRÁS
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KÖRKÉP
ALGYÓ. A 3. Part Humanista
Olvasókör ma rendezi soron
kővetkező összejövetelét a
faluházban. Az érdeklődők este 6
órától Zombori Ottó csillagász, a
budapesti Uránia Csillagvizsgáló
igazgatójának előadását
hallgathatják meg, majd
kérdéseket is tehetnek fel az
olvasókör vendégének.
DESZK. A hagyományokhoz
híven idén is megrendezik Dcszk
és Szőreg között a
kerékpárversenyt. A mezőny ma
délután két órakor rajtol el a
Szeged-Szőreg táblától. A
szervezők mintegy kétszáz
kerckezőt várnak, javarészt a két
település általános iskolásait. Dc
a diákokon kívül bárki nyeregbe
szállhat, az elmúlt években is
képviseltette magát az idősebb
korosztály. A versenyzőket nem
kell félteni, ugyanis nem a
forgalmas 43-as főúton, hanem a
vele párhuzamosan megépített
kerékpárúton tekerhetnek.
KISTELEK. Az Árpád Fejedelem
Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola fennállásának
ötvenedik évfordulóját ünnepli.
Ma délután 3 órától a
házigazdák és a környező
települések iskolásai
sportvetélkedőkön mérik össze
erejüket, tudásukat. A
gimnázium régi épülete jelenleg a Petőfi úti óvoda - előtt
délután fél négykor emléktáblát
avatnak. Csütörtökön 15 órától
nyflt napot tartanak az iskola
gyakorló postahivatalában. Az
alkalmi posta 14 és 17 óra között
várja az ügyfeleket. Szombaton
délután 3 órától ünnepi
tantestületi értekezlet, majd
diáktalálkozó lesz az iskolában.
A sportcsarnokban fél hatkor
kulturális műsor szórakoztatja a
vendégeket. A jubileumi hét
programját az este fél nyolckor
kezdődő alapítványi bál zárja.
RÖSZKE. Levéltári napokat
rendeznek négy Csongrád
megyei településen, Makón,
Csongrádon, Csanádpalotán és
Röszkén. A röszkei művelődési
házban csütörtök délelőtt 10
órától várják az érdeklődőket.
Elsőként Magyari László
polgármester beszél a község
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Berta Tibor
levéltárigazgató-helycttes az első
röszkei iskolák történetéről,
Kanyó Ferenc kandidátus pedig a
világháborúk hősi halottairól
tart előadást. Farkas Csaba
főlevéltáros az 1950-esévek
röszkei politikai pereit ismerteti.
Polner Zoltán költő, újságíró
Mén a Jézus kínnak kínhelyére
címmel tart előadást. Az ülést
levezeti és zárszót mond Géczi
Lajos főlevéltáros.
SZEGED. A fehér bot világnapja
alkalmából ma délelőtt fél
tizenkettőtől a Tabán Általános
és Művészeti Alapiskola diákjai
ünnepi műsorral köszöntik a
Csongrád Megyei
Önkormányzat Vakok Otthona
lakóit. A Nemzetiségek Házában
(Osztróvszky utca 6.) este 6
órától görög táncházat szervez az
Iliosz együttes. A táncot Szcltner
László vezeti.
ZÁKÁNYSZÉK.
Szennyvízelvezető
csatornahálózat kiépítését
tervezik a községben. A
beruházás összesen 827 millió
forintba kerül. Ebből a huszonöt
százalékos áfát - 165 millió 400
ezer forintot - az önkormányzat
visszaigényelheti. A nettó összeg
(661 millió 600 ezer forint) nagy
részét, majd' kilencven
százalékát pályázati úton
szeretnék a zákányszékiek
élőteremteni. A CÉL-pályázaton
391 millió 160 ezer forintot, a
VICE-pályázaton pedig 197
millió forintot igényelt az
önkormányzat. A lakossági
hozzájárulás 73 millió 430 ezer
forint. A hálózatba való
bekötéseknél egy-egy családnak
120 ezer forintot kell befizetnie.
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Villamoson és buszon tilos, vasúton szabad falatozni

Ma Csongrádon folytatódnak a megyei levéltári napok

Hamburger négyezerért

A „sötét középkor"
autonómiáiról Makón
Huszonegyedik
alkalommal
rendeznek levéltári napokat
Csongrád megyében. A nyitó
előadássorozatot tegnap a makói városházán tartották.

A kocsikban kiragasztott képecske a fagylaltozást tiltja, a szendvicsevést nem.
Megbírságolt az ellenőr egy kamaszt, mert hamburgert evett a
villamoson. Kiderült: a helyi járatú buszokra is érvényes az
étkezési tilalom, a vonatra viszont nem.
Négyezer forintra büntetett egy
ellenőr egy tizennégy éves diákot, mert hamburgert evett a villamoson. A helyszíni bírság
„csak" kétezer forint lett volna,
dc a srácnál nem volt ennyi pénz,
így utólag már a díj kétszeresét
kéri a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT). A fiú édesanyja otthon megrökönyödve értesült arról, amit gyermeke is az ellenőrtől tudott meg: tömegközlekedési eszközön tilos enni.
Utánanéztünk: bár a kocsikban kiragasztott, utasokat figyelmeztető kis képccskékcn az égő
cigaretta, benzineskanna, pórázra kötött kutyafej és zsebrádió
mellett csak a fagylalt ábrája szerepel, az ugyancsak a kocsibelsőben kitett matricán olvasható
„Utazási feltételek" szerint valóban ott az étkezés is az utasokra
vonatkozó tilalmak között. Az
SZKT közönségkapcsolati irodá-

A helyi tömegközlekedés szabályzatának evéstiltó pontja jól jón
az akamtgyenge fogyókúrázóknak, de fölébreszti a kisördögöt a
táplálkozás szabadságát alkotmányos jognak tartó utasokban. Kevéssé valószínű, hogy valaki a villamoson lát neki az ételhordójában gőzölgő pacalnak, de - amint a hamburgeres eset is mutatja mostantól nehéz lesz eldönteni, hogy az üres sós kifli még szabályos-e, viszont a vajas-parizeres zsömle már nem, és akkor a fölszállás előtt szánkba rejtett csokidarabokról még nem is beszéltünk. jobban eligazodnánk, ha a drákói kajaszünet pont mellé a
tilalmas ételcsoportokat is fölsorolnák, á la carte.
NY. P.
jában megerősítették: az utastársakat vagy a jármű tisztaságát
veszélyeztető tevékenység minden formája, így az evés is tilos a
villamosokon és trolibuszokon.
A Tisza Volán Rt. helyi járatain
hasonló a helyzet, hiszen amint
a tarifa is egységes, úgy az utazás
szabályai is egyformán vonatkoznak mindkét társaságra. Szabó B. János közönségkapcsolati
irodavezető még nem találkozott
a hamburgerevéshez hasonló
esettel.
A távolsági buszjáratokon persze enyhébb megítélés alá esik a

Örömzene sztárokkal

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar Nigun együttes a jó
kedvű, tradicionális zsidó muzsikát, a klezmert ötvözi a dzseszszes, improvizatív zenével. Az
est másik fellépője, a szerb Nikola Mitrovic Trió pedig a népszerű
gitáros, Kurina Kornél közreműködésével a legendás Chet Bakerre emlékező műsorával várja a
közönséget. A trombitán és harsonán játszó, valamint énekesként is fellépő Nikola Mitrovic lírai játékmódja, bensőséges muzsikálása már Európa-szerte csodálatra késztette hallgatóságát. A
koncertre 800 forintért kaphatók
belépők a helyszínen. A fesztivál
csütörtöktől a Belvárosi moziban
nemzetközi
gálakonccrtekkcl
folytatódik. Az ezekre szóló belépők 2400, illetve diákok számára
1500 forintért kaphatók a Belvárosi mozi pénztárában naponta
14 órától 20.45-ig. A fesztivál kiegészítő rendezvényeként csütörtöktói szombatig Révész Róbert

Római kori edényeket akart a
röszkei határon átcsempészni tegnap egy bolgár állampolgár. Az intézkedő finánc gyanúsnak találta
a férfi viselkedését, ezért tételes
vámvizsgálatot rendelt el. A férfi
vezette Volkswagen Transporter
hátsó ülése alatt lévő pótkerékben
a vámosok tizenhárom kisméretű

falatozás: ha óvatosak vagyunk,
nyugodtan elfogyaszthatjuk a
szendvicsünket. A vonatokon
még inkább szabad kezet kap az
éhes utas. A MÁV Rt. személyszállítási üzletszabályzata csak
általában tiltja meg a vonatozónak, hogy utastársait zavaró,
vagy a kocsit szennyező tevékenységbe kezdjen. Előre nem
zárják ki a kosztolás lehetőségét:
akár a markunkból is ehetjük a
töltött káposztát, amíg nem kenjük be vele szomszédunkat vagy
a kupét.
NYILAS PÉTER

Szemközt a VTV-ben
Tóth Molnár István lesz a Szemközt ma esti vendége. Az ismert rendőrtiszt a rendszerváltás óta különböző beosztásokban gazdasági nyomozóként dolgozik a megyében. Ma este negyed 8-tól az állami költségvetést megkárosító pénzügyi és egyéb bűncselekményekről faggatja őt Márok Tamás, a VTV szerkesztő-riportere, valamint a Délmagyarország egy munkatársa. A beszélgetés szerkesztett változatát lapunk szombati, Szieszta mellékletében olvashatják.

A Tisza a Tiszán telelhet

A FESZTIVÁL
PROGRAMJA
Szerda, 19 óra: a Belvárosi
Kikötőben (Stefánia 4.) a
Nigun együttes és a Nikola
Mitrovic Trió koncertje
Csütörtök, 19 óra: a Belvárosi moziban a Blaho Attila
Quartet, a Renaud Garcia-Fons Trio és Martin Taylor
koncertje
Péntek, 19 óra: a Belvárosi
moziban a Mircea Tiberian
Quartet, a Lantos Zoltán's
Mirrorworld és a Don Byron
Sextet koncertje
Szombat, 19 óra: a Belvárosi moziban a Zbigniew
Namyslowski Quintet, az
Ivan Smirnov Group és Theodossü Spassov közreműködésével az Oregon együttes koncertje
fotóművész Kanizsai Jazz 2003
című kiállítása látható a Belvárosi moziban. A részletes program
és a fellépókról bővebb információ az interneten: www.juventus.szeged.hu/jazznapok.

Római edények Röszkén
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kálmán

Fogyózósjáratok

A Belvárosi Kikötőben indul a sorozat

A szegedi Belvárosi Kikötőben
ma este 7 órakor örömzenét játszó zenekarok koncertjével indul a Szegedi Jazz Napok szombatig tartó programsorozata.

Fotó: Gyenes

A levéltári napok előadásai iránt
érdeklődőket tegnap Makón Búzás Péter polgármester és Frank
József, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Az elnök elmondta: a levéltár a megye legfontosabb intézményei közé tartozik, melynek hagyományai
Magyarországon az Árpád-korig,
a királyi archívumokig nyúlnak
vissza. Szerepét jellemzi, hogy a
kincstárral együtt kezelték, hiszen itt őrizték az úgynevezett
jogbiztosító iratokat. A mai levéltárak emellett a közművelődésben is szerepet vállalnak. Berta Tibor levéltár-igazgató azt is
elmondta: nem véletlen, hogy a
programsorozat
rendezvényeit
nem a megyeszékhelyen, hanem
egyes településeken tartják - szeretnék az emberekhez, az érdeklődő fiatalokhoz közel vinni az
előadásokat. Tegnap egyébként
Blazovich László egyetemi tanár,
levéltár-igazgató,
Marjanucz
László tanszékvezető egyetemi
docens, A. Sajti Enikő egyetemi
tanár és Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató tartott előadást.
Blazovich László egy ma is igen
aktuális témáról, a középkori
Magyarország autonómiáiról beszélt. Mint fogalmazott, ma na-

gyon sok helyen küzdeniük kell a
kisebbségeknek azért, hogy a
központi államhatalom valamiféle önállóságot adjon nekik, a
„sötét középkorban" azonban
szinte virágzott ez az intézmény.
A tizenharmadik században Magyarországra a túlnépesedett
Nyugat-Európából és Kelet felől
is érkeztek idegen népcsoportok,
mint például a szászok, illetve a
kunok és a jászok. A király letelepítette őket, földet adott nekik,
sőt jogaikat is tiszteletben tartót-,
ta, amiről kiváltságlevelet állított ki. így például szabadon választhatták meg bírójukat, plébánosukat, földjeiket átörökíthették, területükön vásárokat rendezhettek és vámot szedhettek.
Mindezért cserébe - többek között - adót kellett fizetniük és
részt kellett vállalniuk a hadsereg kiállításából. Az erdélyi szászoknak például privilégiumuk
volt a só kitermelésére is, kötelességük volt azonban száz főt
biztosítani a hadsereg számára.
A professzor hozzátette: hasonló
kiváltságaik a városoknak is voltak. Mindezzel együtt elmondható, az emberek közösségeit sok
helyütt hagyták a maguk életét
élni, a középkori valóság tehát
igen sokszínű volt Magyarországon.
A levéltári napok programsorozata ma délelőtt tíz órától
Csongrádon, Katona Imre-emléküléssel folytatódik.
SZABÓ IMRE

cserépedényt találtak. A szegedi
Móra Ferenc Múzeum igazgatója,
Vörös Gabriella megállapította,
hogy római kori tálkákat, edényeket rejtett a pótkerék. A leletek
eszmei értékét még nem tudták
meghatározni, az további, részletes vizsgálatot követel. A régészeti
leleteket a vámhivatal lefoglalta, a
bolgár állampolgár ellen pedig
csempészés miatt eljárás indult.

A Tisza úszóházon már a jövő szezonra készülnek, festik a tetőszerkezetet.
A hónap végén bevontatják a
szegedi Tísza-partól az úszóházakat. A szerelvényeket a medencés téli kikötőbe szállítják.
A nyári szezon végén a szegedi
úszóházakat a téli kikötőbe szállítják. - A napokban egyeztettünk a bérlőkkel és tulajdonosokkal, s ennek megfelelően az
úszóházak a hónap végén vontatóhajó segítségével bevonulnak a
medencés téb kikötőbe - tájékoztatta lapunkat Oltványi József, a téli kikötőt üzemeltető
Szeviép Rt. út- és vízépítési igazgatója. A szakember hozzátette:
a Tisza vízállása ehhez éppen
megfelelő.

Az, hogy az úszóházakat mikor
vontatják be, a tulajdonosoktól
függ. Oltványi elmondta, korábban a szezon befejeztével, augusztus végén, szeptember elején
vonultak be, manapság azonban
a bérlők addig tartják kinn a vízen az úszóházakat, amíg csak
lehet. - Természetesen ha befagy
a medencés kikötő, akkor már
nem lehet bevontatni a szerelvényeket, ezért legkésőbb a kikötő
jegesedéséig el kell szállítani az
úszóházakat - hangsúlyozta a
Szeviép Rt. út- és vízépítési igazgatója.
A pirosra festett Tisza úszóház
üzemeltetője szerint azonban
egyáltalán nem ilyen egyszerű a

Fotó: Karnok Csaba

helyzet. Vbss Endre ugyanis elmondta, mivel a Tisza úszóház
szélesebb, mint a medencés kikötő bejárata, ezért azt csak 250
centiméteres vízállás esetén tudják bevontatni. - Ennek pedig az
az oka, hogy a Szeviép Rt. nem
kotortatja ki a medret - tette
hozzá az üzemeltető. A mostani,
150-160 centiméteres vízállásnál egy benyúló földnyelv miatt
nem tud „behajtani" a Tisza
úszóház.
Vass Endre elmondta: ha nem
emelkedik a Tisza vízszintje, az
is elképzelhető, hogy összepakolnak és az úszóház a Tiszán
telel.
A.T. J.
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A hónap könyve
a hangoskönyv

Kevesen tudják, hogy a hangrögzítést föltaláló Edison előrébb sorolta a vakokat és gyengén látókat a zenehallgatóknál a fonográf
fölhasználását tíz pontban fölsoroló fontossági listán. A látásukban korlátozottak segítése a második helyen, míg a gyönyörködtetést szolgáló muzsika fölvétele
a negyedik bekezdésben szerepelt.
Mindezt Molnár Mária, a Somogyi* könyvtár
fiókhálózati
osztályvezetője mondta el annak kapcsán, hogy a megyei bibliotékával közös „A hónap
könyve" sorozatunk októberi részében a „hangoskönyvről" emlékezünk meg annak kapcsán,
hogy e hónap tizenötödikét a fehér bot napjává nyilvánították,
jelezve, hogy a vakok és gyengén
látók megkülönböztetett figye-

lemre szorulnak. Nekik segít a
maga eszközeivel a Szegeden
működő
megyei
könyvtár,
amelynek
hangoskönyvtárát
1981-ben adták át a Stefánia 2.
szám alatt.
Az első időkben a könyvtárosok és önkéntes segítők olvasták
magnószalagra a könyvek szövegét, később a vakok budapesti
szövetsége küldte a nagyrészt
színészek és előadóművészek
közreműködésével készült fölvételeket. A szegedi Hangoskönyvtár több mint 700 művet tart
nyilván. A kazettákra vett művek zöme szépirodalom, de szakés tankönyvek anyagát is gyűjtik.
Az arányok
érzékeltetésére:
Tolsztoj Háború és béke című regénye 63 kazettán, az Újszövetség 16-onfértel.
A vakok megyei szövetsége
8-900 tagot tart nyilván, de az
érintettek ennél sokkal többen
lehetnek. Családtagjaik, barátaik, szomszédaik segítségével ők
is részesülhetnének a hangoskönyvtár kínálta lehetőségekből.
NY. P.

Rámpaláz az országban

A két évvel ezelőtt életre hívott
szegedi fogyatékosügyi fórum amelyben részt vesz valamennyi
fogyatékkal élő szervezet képviselője - arra hivatott, hogy segítse a városban élő fogyatékosok
életkörülményeinek
javítását.
Ahhoz, hogy ez minél sikeresebb
legyen, a városnak csatlakoznia
kell az Esélyegyenlőségi Hivatal
országos programjaihoz. Botka
László polgármester a programok és helyi törekvések bemutatása miatt hívta meg a keddi fogyatékosügyi fórumra Farkas Jácint fogyatékosügyi miniszteri
biztost.
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal képviselője elmondta:
Rámpaláz elnevezéssel indítják

Középiskolai
börze
A Százszorszép Gyermekház hatodik alkalommal szervezi meg a
szegedi középiskolák börzéjét. A
Szegedi Nemzetközi Vásár U és M
pavilonjában a megyeszékhely
húsz középiskolája mutatkozik be
holnaptól egészen péntekig. A
szervezők és a kiállítók minden
hetedikes és nyolcadikos diákot,
szülőket és pedagógusokat várnak.
A standokon a kiállítók a kérdésekre igyekeznek választ adni,
ráadásul nemcsak az iskolákról
tudhatnak meg mindent az érdeklődők, hanem az érettségi
utáni továbbtanulási lehetőségekről is.
A szervezők délelőttönként
osztályokat vámak, délután viszont a szülőknek adnak majd
részletes felvilágosítást.

Xavér dupláz
A nagy érdeklődésre való tekintettel Varnus Xavért a mára eredetileg meghirdetett, este 7 órakor kezdődő koncert előtt, fél
4-től fél 6-ig is hallhatja a szegedi
új zsinagóga közönsége. Az első
koncerten Bach-muzsikát, este
hétkor pedig Albinoni, Ravel és
Vivaldit játszik a népszerű orgonista.
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Hárommilliárdos titkos terv

Akadálymentes közlekedés mozgáskorlátozottaknak

A felújítás alatt álló szegedi Rákóczi teret már úgy alakítják át,
hogy ott a mozgáskorlátozottak
is akadálytalanul közlekedhessenek - hangzott el tegnap a
szegedi ' fogyatékosügyi fórumon.

R

Novemberben döntenek a Centrum-gödör kényszerbeépítéséről

Ma tartják a fehér hot napját

A szegedi hangoskönyvtárban
hétszáz művet tartanak nyilván. A kazettákra vett alkotások
zöme szépirodalom. Tblsztoj
Háború és béke című regénye
például hatvanhárom kazettán
fért el.

I

azt az országos programot, amely
a gazdasági élet szereplőitől várja, hogy a középületek akadálymentesítésében aktívan vállaljanak szerepet, s cserébe ezeken az
épületeken reklámfelületet kaphatnak. Tervezik még, hogy közmunkásokat vonnak be a közterületek akadálymentesítésébe.
A helyi viszonyokról Fekete Albertné számolt be. A Szegedi
Mozgássérültek Alternatív Egyesületének elnöke elmondta: Szegeden megkezdődött az autóbuszok
akadálymentesítése,
ugyanezt tervezi a MAV is. Botka László bejelentette: a felújítása végéhez közeledő Rákóczi teret már úgy építették át, hogy ott
a mozgáskorlátozottak akadálymentesen tudjanak közlekedni.
Erre kétmillió forintot biztosított
a város. Elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 12 milhó forintot költött a város a fogyatékkal
élő szervezetek székhelyeinek
felújítására.
K.K.

A volt szegedi Centrum Áruház
(most Skála) mögötti gödör sorsa a novemberi közgyűlésen
végleg eldől. Ekkor a képviselő-testület várhatóan megszavazza a terület kényszerbeépítését. A gödörre a tulajdonosnak vannak elképzelései: hárommilliárdos beruházást terTöbb mint tizenöt éve van körbekerítve a Püspök, Tábor és
Mikszáth Kálmán utca által határolt építési telek. A városképet
csúfító területet a szegediek
többsége csak Centrum-gödörnek hívja. A tizenöt év alatt a telek többször gazdát cserélt, két
éve elkészült a terület végleges
rendezési terve, de érdemi változás eddig nem történt.
A novemberi
közgyűlésen
azonban dönthetnek arról, eltűnik-e végre a Belváros egyik szégyenfoltja. Ha a közgyűlésen a
testület kötelezi a tulajdonost a
beépítésre, annak két éven belül
meg kell kezdeni a munkálatokat, amelyeket legkésőbb 2007
végéig be is kell fejezni.
- Azért is fontos a jövő havi
közgyűlés és az építési kötelezettség elrendelése, mert a városvezetés ezen döntése precedensértékűnek számít majd - mondta Novak István városi főépítész.
- A döntés meghozatala után a
Hági étterem vagy a Somogyi utcai foghíjtelek felújítása, illetve

Csak a plakátok változtak az évek alatt.
beépítése is felgyorsulhat, hiszen
az önkormányzat ezután könynyebben szólíthatja fel a tulajdonosokat, lerövidülhet a jogi procedúra.
Az építési terület tulajdonosa,
Ambrus fános tegnap azt közöl-

te lapunkkal, hogy dolgoznak a
gödör hasznosítását előkészítő
projekten:
Folyamatosan
egyeztetünk az önkormányzattal is, de azt mindenkinek be
kell látni, hogy egy 3 milliárd forintos beruházást nem lehet

Lakóházak épülnének
a védőerdő helyén
Kecskéstelep önkormányzati képviselője, Bartáné
Tóth Mária lapunktól értesült arról, hogy az erdő
ügye ismét napirendre került. Bartáné elmondta: a
módosító indítvány beadásához minden magánembernek joga van, ezzel éltek a telektulajdonosok
az év elején. Döntés azonban még nem született az
ügyben.
A legutóbbi közgyűlésen ugyanis úgy határozott a
testület, hogy október 22-ig kell felülvizsgálni a
módosító javaslatokat, valamint középtávú akciótervet kell kidolgozni a véderdőkre. Bartáné hangsúlyozta: ezeknek az erdősávoknak több hasznos
funkciója is van, ezért ő nem fog hozzájárulni ah-

hoz, hogy a negyvenéves kecskéstelepi iákat kivágják.
Az ügyben megkerestük a Dél-alföldi Erdészeti
(Dalerd) Rt.-t is, ugyanis a társaság kezelésében
volt az erdő a privatizáció előtt. Fazekas József igazgatóhelyettes elmondta, hogy 1994-ben a törvény
értelmében ezt a területet kellett kijelölni kárpótlásra, az árverésen pedig az erdő - egy keskeny sáv
kivételével - el is kelt. Tehát kilenc éve magántulajdonban van, így a Dalerd Rt.-nek nincs beleszólása
abba, mit kezdenek vele.
Az árverés körül a lakók által feltételezett törvénytelenségek ügyében senki sem tudott nyilatkozni, hiszen az értékesítést az a kárpótlási hivatal
intézte, amely már évek óta nem létezik.

Víz alatt még soha nem találtak csempészcsövet

Rejtélyes vezeték a Holt-Tiszában
Rejtélyes csővezetékre bukkantak a halászok Röszkénél a
Holt-Tisza mélyén. A több száz
méter hosszú cső a meder alján
Szerbia-Montenegróba vezetett
át.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Röszkén a Holt-Tiszánál a Hordós elnevezésű részen egy csődarabot szakítottak fel hálójukkal lehalászás közben a halászok. A szegedi határőrizeti kirendeltség határőrnyomozói a
több száz méter hosszú csővezetéket Szerbia-Montenegróig követték, ám azt, hogy hová és
meddig vezet a cső, nem tudták
meghatározni. A magyar határőrök ezért felvették a kapcsolatot szerb kollégáikkal. Megállapították,
hogy a cső
a
szerb-montenegrói
oldalon
másfél méterrel a part előtt kivezetés nélkül ért véget.
Az egycolos, azaz a két és fél
centiméter átmérőjű műanyag
cső KPM minősítésű. Ez azt jelenti, hogy a vezeték igen jó minőségű és tartós.
- Benzint és szeszt is csempészhettek a csövön keresztül, de
akár az anyatfej is átmegy rajta fogalmazott Kovács Iván alezre-

Csaba

egyik napról a másikra előkészíteni.
Kérdésünkre, mi ez a beruházás, milyen épületet szeretne felépíteni, a tulajdonos üzleti titokra hivatkozva nem adott választ.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

HÍREK

Kecskéstelepen a fakivágások ellen tiltakoznak

Folytatás az 1. oldalról

Fotó: Kamok

POKORNI SZEGEDEN
Pokorni Zoltán lesz a vendége a
Civil Szövetség Egyesület szegedi
fórumának. A Kárász utcai
Átrium Üzletházban
csütörtökön este fél 7-kor
kezdődő nyilvános beszélgetésen
Tráser László újságíró faggatja
majd a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség alelnökét aktuális
politikai, közéleti kérdésekről.
NONO A VIRÁGBAN
Gregor József Kossuth-díjas
operaénekes nyitotta meg tegnap
este a Virág cukrászdában Sipos
Judit, alias Nono Megújulás
című képzőművészeti
kiállítását.
A LENGYEL DZSESSZRŐL
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
A szegedi Nemzetiségek
Házában (Osztróvszky utca 6.)
ma délután 5 órától a lengyel
dzsesszről Krzysztof
Scieranskival Pleskonics András
beszélget.
FECSKEAVATÓ A TABÁNBAN
A szegedi Tabán Általános és
Művészeti Alapiskolában ma
délután fél 1-től rendezik meg az
úgynevezett Fecskeavatót. A
napközis munkacsoport
szervezte avatáson az iskola
polgáraivá fogadják az új
elsősöket. Az első fecskék a
nyolcadikosokkal közös játékos
vetélkedőn vesznek részt.
ORGONAKONCERT RÓKUSON
Hock Bertalan, a budavári
Mátyás-templom orgonistája ad
koncertet ma este 7 órakor a
rólcusi templomban. A
hangversenyen a műsorfüzetben
jelzettől eltérően nem a Szegedi
Gregorián Együttes, hanem
Kovács Gábor vezetésével a
Canticum Nóvum kamarakórus
lesz a közreműködő.

A holtág partja teljesen érintetlen képét mutatja a természetnek. Pedig valami, valamikor csak történt errefelé.
Fotó: Kamok Csaba
des, a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság sajtóreferense. A határőrök feltételezése szerint a vezetéket valószínűleg régebben, akár
évekkel ezelőtt fektették a
Holt-Tisza medrébe. Arra nézve

semmilyen adat nem áll a hatóság rendelkezésére, hogy ki, mikor és hogyan helyezte el a csőhálózatot a víz mélyén. - Mivel
határsértés és bűncselekmény
nem történt, a vámosok járnak

el az ügyben - tájékoztatta lapunkat Kovács Iván, aki hozzátette: a föld alatt már sok esetben, a víz alatt azonban még sohasem találtak csempészvezetéket.

TÁNCKALEIDOSZKÓP
A MÚZEUMBAN
A szegedi Móra Ferenc Múzeum
a Három a tánc! című
kiállításához kapcsolódva
Tánckaleidoszkóp címmel
előadássorozatot szervez. Első
alkalommal szerdán délután fél
5-től Borbély Jolán
néprajzkutató Viselet táncviselet című előadását
hallgathatják meg az érdeklődők
a múzeumban.

OKTATÁS, T U D O M Á N Y ÉS S Z Ó R A K O Z Á S M I N D E N SZERDÁN • SZERKESZTI: H E G E D Ű S SZABOLCS

Szolgáltató irodák diákoknak
Ma már teljesen természetes

ONKENTES HALLGATOK TAPASZTALATAIT HASZNÁLJÁK FEL

Elindult a nagy
chipkártyateszt

az egyetemistáknak és főiskolásoknak, hogy ügyes-bajos

Önként jelentkező hallgatókkal
ebben a szemeszterben elindult az az egész éven át tartó
tesztprogram, amellyel megvizsgálják, hogyan válik be a
diákigazolványba épített chipkártya, amit egyebek mellett
kollégiumi belépőként, buszbérletként, elektronikus pénztárcaként lehet használni.

dolgaikkal, problémáikkal felkereshetik a kari hallgatói önkormányzatot, a Hallgatói
Szolgáltató Irodát vagy a Diákcentrumot. De nem volt ez
mindig így. A szolgáltató irodák fejlődéséről Fekete Csaba
számolt be.
Az egyetemeken létező hallgatói szolgáltatók egyidősek a
hallgatói önkormányzatisággal. - A diákszolgáltatások ma
már három jól elkülöníthető
„lábon" állnak: az egyik „láb"
az érdekképviseleté, azaz a
hallgatói
önkormányzatoké
(HÖK), a második az adminisztratív szolgáltatók köre,
azaz a Hallgatói Szolgáltató
Iroda (HSZI), a harmadik láb
pedig a jóléti, életviteli szolgáltatóké. Ide tartozik többek
között az Universitas Kht., a
Diákcentrum és a Kulturális
Iroda is - mondta Fekete Csaba, a HSZI vezetője.
Az irodavezető megjegyezte,
ideális állapot az volna, ha ez a
három láb egymástól teljesen
függetlenül működne. - Ez itt
Szegeden többé-kevésbé meg
is valósul - tette hozzá.
Fekete Csaba elmondta:
Szegeden is, az ország többi
egyeteméhez hasonlóan, kezdetben a HÖK-ök csináltak
mindent. - Később külső szol-

A diákok ügyes-bajos dolgaikkal a Hallgatói Szolgáltató Irodát kereshetik fel.
gáltatókat kezdtek bevonni
feladataik ellátására, az első
ilyen szolgáltató a Prudentia
Alapítvány volt, majd az Universitas Kht. A tandíjtüntetések után egyre nagyobb szervezeti válságba kerültek a
HÖK-ök, ezzel párhuzamosan
egyre több adminisztratív feladatot is el kellett látniuk, így
kényszerből bár, de megszületett a HSZI. Kezdetben az
Egyetemi Hallgatói önkormányzat (EHÖK) keretein belül működött, majd szép lassan kiváltunk belőle - felelte
az iroda vezetője.
A HSZI „jogelődje" 1996-tól

a tandíjjal kapcsolatos ügyeket intézte, majd 1999-től a
diákigazolványok érvényesítése is hozzájuk került. A
2002-es évtől kezdődően az
iroda feladata lett az egyetem
összes hallgatója részére az
ösztöndíjakról, valamint a befizetett tandíjakról és költségtérítésekről szóló igazolások
kiadása is.
- A már említett három láb
kölcsönösen egymásra van
utalva, hiszen a hallgatók
ügyeit csak akkor tudja
mindegyik megfelelően intézni, ha békén hagyja a másikat. Az EHÖK is szép lassan

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

belátta, hogy nincs más választása, mint bizonyos feladatok átruházása. Egy évre
megválasztott
tisztségviselőktől ugyanis nem lehet elvárni,
hogy
felelősséggel
döntsenek milliárdokról és
kezelhessenek ilyen nagyságrendű összegeket - hangsúlyozta Fekete Csaba.
A következő félévtől kezdve tovább bővül az iroda feladatköre. Az összes kar diákigazolványának a matricáját, a könyvcsekkeket és
bérleteket is a HSZI fogja
kezelni.

A chipkártya a kezdetektől rajta volt a plasztik diákigazolványokon. Négy éve, amikor először jelentek meg ezek a kártya
formájú igazolványok, még
csak „díszként" funkcionált, az
utóbbi időben azonban egyre
több funkcióval látták el.
Szeptemberig csupán a beiratkozásnál, a szegedi egyetem hallgatóinak azonosítására alkalmazták a chipkártyát,
ettől a félévtől azonban néhány önként vállalkozó diák
másra is használhatja igazolványát. Elindult ugyanis egy
egész éven át tartó tesztprogram, amelynek keretében a
részt vevő hallgatók különböző helyeken, más-más szolgáltatásokat vehetnek igénybe
a chipkártya segítségével.
A programot az Oktatási Minisztérium és a Diákbónusz
Kht. közösen indította el, és

azért választották a Szegedi
Tudományegyetemet,
mert
1999-ben ez volt az első intézmény, ahol a diákkártyát
alkalmazni kezdték, és eddig
ez az egyetlen olyan egyetem
az országban, ahol minden lehetséges alkalmazási lehetőség elméletben már most is
elérhető a fiatalok számára.
Aki úgy döntött, hogy beszáll
a programba, annak a diákigazolványa
szeptembertől
elektronikus pénztárcaként,
leckekönyvként, buszbérletként szolgál, kedvezménnyel
léphet be m ú z e u m b a , sz.i
házba, ingyen internetezhet
vele, valamint a könyvutalványát is a chipkártyáján keresztül kapja meg, emellett
beléptetőként is szolgál egyetemi épületekbe, kollégiumokba, valamint számítógépes hálózatokba.
A legnagyobb és legköltségesebb része a tesztnek a terminálhálózat kiépítése, hiszen
hiába az „okos" diákigazolvány, ha nincs fogadóállomás,
ahol használni lehetne. A sikeres tesztprogram után 2004
szeptemberétől pedig immár
„élesben", a diákigazolványt
ténylegesen kihasználva veheti igénybe az összes hallgató a
különböző kedvezményeket
és szolgáltatásokat.
G. SZ. L

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Az SZTE szerepe a gazdaságfejlesztésben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerepe és lehetőségei a helyi gazdaságfejlesztésben
című
kutatási
vázlat megvitatására hívta
meg Szabó Gábor rektor Sze-

ged és Csongrád megye
nagyvállalatainak vezetőit az
egyetem oktatói klubjába. A
vitaanyag Lengyel Imre, az
SZTE
Gazdaságtudományi
Kar tanszékvezető egyetemi
docensének kutatási vázlatá-

Dán kisfilmek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legjobb dán kisfilmek (Best of Shorts
in Denmark) címmel rendeznek kulturális programot október 16-án és
17-én este 7 órától, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 711. számú előadójában (Hattyas sor 10.). A Dán Filmakadámia leköszönt elnöke, Ulrich
Breuning Oscar-díjas dán kisfilmekkel
is illusztált angol nyelvű workshopot
tart a progresszív filmkészítés iránt
érdeklődő közönségnek. A filmbemutatóval egybekötött előadásokat beszélgetés követi.

Sulinet-gépek
Több mint tízezer számítógépet, valamint csaknem negyvenezer számítástechnikai eszközt és alkatrészt vásároltak július óta a Sulinet Expressz
program keretében. Az eddigi vásárlások összértéke meghaladta a 3 milliárd forintot. Az eddigi adatok alapján
legtöbben processzort, memóriát, illetve az egyedi termékek közül monitort és nyomtatót vásároltak.

ból készült. Lengyel előadásában vázolta az SZTE jövőbeni lehetőségeit, a gazdaságfejlesztési kutatás céljait
és területeit. Ezután a rektor
vezetésével a részt vevő vállalkozók megvitatták a hal-

lottakat és megállapodtak a
további kölcsönös együttműködésről. A következő találkozóra a felek a vitaanyagot
áttanulmányozva konkrét elképzelésekkel ülnek ismét
tárgyalóasztalhoz.

AZ INNOVÁCIÓ INTÉZMÉNYEI AZ EGYETEMEN

A tudományt közelítik az élethez
Az SZTE új vezetése arra összpontosít,
hogy mind több tudományos eredmény
hasznosuljon, méghozzá, ha leheteséges, helyben. A célért kapcsolatokat
és pénzt igyekeznek mozgósítani, továbbá kialakítják az innováció intézményeit, szervezetét.
A tudományos és nemzetközi kapcsolatok új rektorhelyettesének, dr.
Dékány Imre akadémikusnak a hagyományoshoz képest tágabb a feladatköre. A kolloidkémikus tudós,
tanszékvezető egyetemi tanár irányításával egy új szervezeti rendszert
kell létrehozni az egyetemen az innováció és a technológiai transzfer intézményessé válásához. - A mi egyetemünk eddig sajnos nem volt arra
berendezkedve, hogy saját fejlesztési
programokat indíthassunk - magyarázza a rektorhelyettes. - Legfőként

természetesen a tőke hiányzik, ráadásul a kutatás-fejlesztés kockázatos vállalkozás: vagy lesz az ígéretes
szellemi értékhői, találmányból, szabadalomból valamilyen termék, vagy
nem.
A hazai pénzhiány miatt sok kutató
kényszerűen külföldi fejlesztő cégek
rendelkezésére bocsátja a szabadalmakat, vagyis az esetleges haszon sem
marad itthon. A szegedi kutatóhelyek
tettek már erőfeszítéseket, hogy ez a
helyzet megváltozzon, erre jó példa a
Szeged-Biopolisz konzorcium, amelynek az egyetem is tagja. Dr. Dékány
Imre friss eredményről is beszámolt: a
napokban írják alá azt a szerződést,
amely szerint az SZTE szellemi termékeire építő fejlesztéseket igény szerint kockázati tőkével segíti egy Los
Angeles-i
székhelyű
technológiai
transzfer cég, a Cedars Sinai Medical
Center. Elsősorban orvostudományi,
biotechnológiai és anyagtudományi

fejlesztésekről van szó. A szabadalmaztatási eljárásokat az egyetem finanszírozza. Sikeres projekt esetén a
feltaláló és az egyetem is részesedik a
haszonból.
Az egyetemi technológiai transzfer
iroda dr. Búzás Norbert innovációs
igazgató irányításával koordinációs
feladatot lát el: összegyűjti az ígéretes
találmányokat, segít a szabadalmak
megírásában és ezután a fejlesztő cégek felé egyengeti az útjukat. - Mindemellett szándékunkban áll saját,
egyetemi innovációs alapot is létesíteni, sőt egy-egy ígéretes fejlesztésbe
is belevágnánk, egy-egy termék létrehozására fejlesztő céget is alapítanánk - mondja a rektorhelyettes.
Dr. Dékány Imre szerint az alapkutatások továbbra is elsőrangúan
fontosak. A támogatásukra több juthat
a sikeres innovációs tevékenység hasznából is.
S.E.

EGYETEMI

KLUBOK

JATT-KLUB

október 15., 2 1 óra: közgazdászest
október
16., 21 óra:
Belga-koncert, 22.30-tól Student-est Jim Beam-partival
október 17. 2 1 óra: Titusz
and the Carbonfools-koncert
október 18.22 óra: Mi-csoda buli
SZOTE-KLUB

október 15. 19 óra: SZ0TE-gólyabál a Forrás Hotelben
október 16. 21 óra: Volvox-koncert, utána buli Patkóssal
október 17. 22 óra: péntek
esti házibuli Gajdács Zoltánnal
október 18. 22 óra: szabad
szombat party DJ Harmathtal
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MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

CSOROG A PANNON GSM

Van-e elegendő erdőnk l

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

TAVHO
Gulyás Lajosné szerint a távhőszolgáltatótól több belátást várnának el a kispénzű fogyasztók. A lakásokban, nyitott ablak mellett 26
fokot mutat a hőmérő. A fűtés díját
viszont nekik kell majd kifizetni.

HALASZ JOZSEFNE
rokkantnyugdíjas:
- Mi elég sok időt töltünk erdők
közelében, nagyon jó, tiszta,
szinte „erösebb" ott a levegő.
Amikor viszont bejövünk a városba, azonnal a benzingőzt, füstöt érezzük. Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Úgy gondolom, a még meglévő erdőinkre
nagyon kellene vigyázni, mert
szükség van rájuk.

H0R0SZK0P
Q ü KOS: A hónap vége felé féltékeny> ® i s é g i rohamai ismét előjönnek, amire semmi oka sincs. Ezek a megnyilvánulások túl sok energiáját vonják el más hatékony cselekvéstől.

H

BIKA: A máskor oly nehéznek tűnő
akadályokat most könnyedén legyőzheti. Ha bárkivel problémája van. most
alkalma lehet rendezni a nehézségeket. Itt
az ideje, hogy változtasson életén.
IKREK: A Hold-Mars szextil azt
I mutatja, sokkal több önben az ész.
a szellemiség és a fantázia, mint amennyit
termővé tud tenni. Ezernyi gátja van annak,
hogy jobban érvényesüljön, de ezeket győzze te.
^ ^ RÁK: Mint mindig, most is fejjel
S H | ment a falnak. Pedig megtapasztalhatta már, hogy ez szinte sohasem válik be.
Ha kedvességgel közelít az emberekhez,
sokkal többet fog elérni az életben.
OROSZLÁN: A Merkúr irányváltoz" I t a t á s a fellendíti kommunikációs
készségét Szellemileg friss lesz, a különféle helyzetekkel megbirkózik, sikeres megoldásokat talál ki. Párkapcsolatában is sikerre számíthat.
SZŰZ: Alaposan vizsgálja felül
múltbéli tetteit. A tanulságokat
szem előtt tartva tervezze a jövőt. A Jupiter
segítségére lesz, bármit tervez, de ha ismét
beleesik saját érzelmi csapdájába, az eredmény elmarad.

A Z

MÉRLEG: Jól érzi magát a bőrében. csak folyamatos, s ráadásul
alaptalan félelmeit kellene legyűrnie. Ha
nem vigyáz és továbbra is az ördögöt festi a
falra, ne csodálkozzon, ha az megjelenik.
j SKORPIÓ: Könnyen előfordulhat,
i hogy elszámítja magát. Olyan emberekben és lehetőségekben bízik, akik kezdetben támogatják, de később vagy ellene fordulnak. vagy kihasználják jóhiszeműségét.
¿ x . \ NYILAS: Mindenki jól jár, ha gyakoraija a nem támadó álláspontot,
és kipróbálja a türelmes viselkedést, különösen a nehéz és makacs emberekkel. Ez
segít abban is, hogy kimásszon szorult
helyzetéből.
I BAK: Ha minden igyekezete ellenére sem fogadják be egy társaságba, akkor jobb nem erőltetni a dolgot.
A mai napon meg kell elégednie családja
társaságával. Szerelmi életére jobban vigyázzon!
j r f r | VÍZÖNTŐ: Mindenekelőtt meg kell
f tanulnia, hogy a kínálkozó alkalmak
azért vannak, hogy azokat megragadja. Ez
lehet esetleg a siker kapuja is. Ezért nem
ártana egy kis változtatás életében.
HALAK: Társasági élete mozgalI ^ M i m a s , élvezi az összejöveteleket
partikat. Fogadjon el minden meghívást, hiszen az ember társas lény. Otthonába azonban ne hívjon vendégeket.

HE)JA ISTVÁN
rokkantnyugdíjas:
- Évtizedek óta élek olyan környezetben, ahol szinte a szomszédban van az erdő. El sem tudnám képzelni, hogy egy zajos,
forgalmas belvárosban lakjak,
ahol a szmog időnként elviselhetetlen. A fák nagyon értékesek,
és már így is kevés van belőlük,
úgyhogy szerintem több erdőt
nem szabadna kiirtani.

ZEUCS ÁGNES
óvónő:
- Úgy tudom, mostanában elég
sok erdőt, fát irtottak ki építkezések, útépítések miatt. Ami viszont megmaradt, arra nagyon
kellene vigyázni, meg kellene
őrizni őket. Amikor mi a családunkkal nyaralni megyünk, általában hegyes, erdős vidéket választunk, ahol még a levegő is
egészen más, mint a városban.

:
;
:
:
;
;
;

LOVAS ÁGNES
kismama:
- Úgy gondolom, a mostaninál
sokkal több erdőnk is lehetne.
Szerintem a fákat nem kivágni
kellene, hanem inkább újakat ültetni, hiszen a nagy zöldterületek környékén érezhetően jobb a
levegő. Igaz, mi a családunkkal
elég ritkán kirándulunk erdős
helyekre, mert a vízpartot jobban
szeretjük.

MAKÓ
Horváth Zoltán makói olvasónk
panaszára, hogy a Kálvária utcán a
fák kivágásakor megsérült villanyvezetéket nem javították ki, a polgármesteri hivatalban azt a választ
adták, hogy írásban szólítják fel a
kivitelezőt az okozott kár - szerződés szerinti - helyreállítására.

PANNON GSM
Az é l v o n a l .
:

UT
Petőfitelepen, a Gábor Áron utca
és a Göndör sor kereszteződésében a kismamák nem tudják áttolni a babakocsit, olyan rossz az
út, jelezte G. A.
KÁBELTÉVÉ
K. J. kifogásolja, hogy a kábeltévés szolgáltatók rákényszerítik
ügyfeleikre a „csomagrendszert".
Olyan csatornákért is fizetni
kell, amelyeket nyelvtudás hiányában sokan semmiképpen
sem érthetnek meg.
SZTRÁJK
Hegedűs Tibor azt tette szóvá,
hogy a nyugdíjasok helyzetével
senki sem foglalkozik, mivel ők
nem tudnak sztrájkolni.

POSTABONTAS

A szelektív hulladékgyűjtés és környezetünk
Szegedi háziasszonyként és környezetvédőként elszomorítónak látom városunkban a szelektív hulladékgyűjtés jelenlegi helyzetét. Sopronban már
1980-ban minden élelmiszerüzlet mellett volt szelektív hulladékgyűjtő konténer, ahová a háziaszszonyok napi bevásárlásaik során elhelyezhették az
üveg-, műanyag-, papír- és fémhulladékaikat.
Szegeden is erre lenne szükség! Minden élelmiszerbolt mellett legyen e négyféle hulladék különválogatott elhelyezésére alkalmas kisebb gyűjtő.
(Mint például a Centrum áruház mellett, csak négy
fakkos). Ilyen kellene a nagyobb áruházak mellé,
mint például a Tesco, vagy az Ortutay utcai Coop,
Penny Markét, Media Markt háromszögében is. Az
italt árusító utcai büféket, kiskocsmákat is kötelezni kellene a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére.
A Mars téri pavilonbüféknél is naponta több száz
műanyag üdítős flakon kiürül, de sehol egy szelektív gyűjtőkonténer. Az élelmiszerüzletek és büfék
megítélésem szerint hozzájárulhatnának az üzle-

tük előtt elhelyezett gyűjtők gyártási költségéhez.
Megoldatlan a nagyméretű műanyag hulladékok
összegyűjtése. Egy-egy törött műanyag vödör, törött műanyag játék stb. összegyűjtésére alkalmas
vaskosarakat a város kb. negyven pontján el lehetne helyezni.
Ideje lenne, hogy a szegedi cégek is - tisztelet a
kivételnek - jobban odafigyeljenek a környezetvédelemre. Nemrégiben a szegedi távfűtő művek
munkatársai házunkban lecserélték az összes radiátorszelepet. A leszerelt műanyag szelepeket gondolkodás nélkül bedobták a házunk előtti konténerbe. Ezekről a dolgokról vállalati szinten kellene
rendelkezni és a leszerelt műanyag hulladékot a
megfelelő gyűjtőhelyre eljuttatni.
Újszegeden élő fiatal rokonom a Tisza-parton lakik, szívesen használná ezeket a szelektív konténereket, de környékükön egyetlen sincs belőle.
PETÉNÉ FÜZESI MÁRTA TANÁR,
SZEGED

Vörös köd és a hír szentsége
Személyes érintettség miatt kénytelen vagyok e témát részletesebben körülírni. E lap hasábjain fejtettem ki véleményemet Medgyessy Péter vadkacsavadászatát
illetően, melynek kapcsán egy Janó Gábor nevű, általam nem ismert szentesi férfi előadta az ő álláspontját, miszerint az alaphír,
amiről utam - Medgyessy és Nastase közös vadászata -, nem igaz,
nemes egyszerűséggel „baromságnak" aposztrofálta azt. Hál' istennek, a véleményalkotáshoz
való jogomat nem vitatta. Kedves
Janó úr, a hír nagyon is igaz, bármennyire kényelmetlen is önnek.
Erről az összes írott és elektromos
médiából meggyőződhetett, álljon itt ennek bizonyítékaként néhány idézet taxatíve, a teljesség
igénye nélkül: Magyar Nemzet,
augusztus 18-i száma: „ Közös vadászaton vett részt tegnap Medgyessy Péter magyar és Adrián
Nastase román miniszterelnök,
valamint több magyar kormánytag, politikus és üzletember. Nastase a magyar kormányfő meghívására jött hazánkba vadászni. A
hírt a román kormányszóvivő je-

élő, hanem nevelt kacsákra lőttek. Nos, mint látható, a tények
makacs dolgok, amelyeket ön
konokul figyelmen kívül hagy,
ezáltal a hír szentsége válik semmissé, nem a szabad véleményalkotás joga. Ez pedig elvakultság, amit a gyűlölködés táplál.
Éppen ezért durva és gyűlölettől
fröcsögő levelének tételes cáfolatától eltekintek, egyrészt helyhiány miatt, másrészt, mert nincs
valóságalapja, harmadrészt rangon alulinak tartom. Bizonyára
ismeri a mondást: a sas nem fogdos legyeket. Mindazonáltal
őszintén mondom önnek, nincs
a szívemben harag sem az ön
személyét, sem a vörös szegfűs
értékrendjét illetően, legfeljebb
egy nagy adag hiányérzet és szánalom. Ezt bizonyítandó, bármikor szívesen látom az általam vezetett grafológiai szakkörön, ha
úgy érzi, hogy tudását gyarapítani akarja. Véleményem szerint
ez csak egy felesleges vihar egy
kanál vízben, ezért a témát részemről egyszer és mindenkorra
lezártnak tekintem.
DR. SZIN IMRE, SZENTES

,Hol sírjaink domborulnak...
get. Az utakat szépen felújították, csak a lomtalanítás gondja nem oldódott meg. Vajon miért? Még van
pár hét szeretett hozzátartozóink ünnepe előtt, jó
lenne, ha az illetékesek is megtekintenék az általam
látottakat és időben intézkednének, hogy méltó keretek között gyújthassunk gyertyát szeretteinkért.
TÓTH ESZTER ÁPOLÓNÓ, VÁSÁRHELY

Vendéglátás vásárhelyi módra
Ez év október 4-én ünnepelt a város, amely mindenhol érződött.
A Belvárosi Olvasókör tagjai is
ünnepeltek, ennek keretében
vendégül látták a Mohácsi Olvasókör tagjait. A délelőtt tartal-

kérdeztük:

Van-e elég erdőnk?

Következő

kérdésünk:

Evett-e már utazás
közben?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!
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MEGJÖTTÜNK

lentette be. Információink szerint
a hortobágyi halastavaknál mintegy kétezer tenyésztett tőkésrécét
lőttek le, amelyek értéke hozzávetőleg ötmillió forint."
Magyar Nemzet, augusztus
19.: Gál J. Zoltán kormányszóvivő közleményében elismerte a
vadászat tényét, de arról nem
adott felvilágosítást, hogy a két
miniszterelnökön kívül kik vettek részt az eseményen. Mint fogalmazott:
„magánprogramok
esetében ez nem szokás".
Magyar Nemzet, augusztus
21.: Túri Kovács Béla országgyűlési képviselő írásbeli kérdést
nyújtott be Persányi Miklós környezetvédelmi miniszterhez a
két kormányfő közös vadászata
ügyében. A Hortobágyi Nemzeti
Park igazgatója, Aradi Csaba és
igazgatóhelyettese, Gyarmathy
István tájékoztatta az MTI-t,
hogy mind a HNIJ mind pedig az
agrártárca hivatalának vadászati
ellenőrei ott voltak a vadászaton
és fontosnak tartották megjegyezni", hogy a nemzeti parknak
nem kell engedélyeznie az ilyen
vadászatot és hogy nem vadon

Szép őszi délutánon szeretteim várnak a vásárhelyi
katolikus temetőben, hogy legalább lelkiekben találkozzunk. A sírok között sétálva elképesztően lehangoló látvány tárul elém elhanyagoltság képében. A
kápolnától nem messzire hatalmas, bűzös szeméthegy éktelenkedik. Legalább kétéves gyűjtemény. A
város megkapta a temető rendbehozatalára az össze-

Mára

mas programmal telt, melynek
részeként a vendégek megtekintették a nyugdíjaslakóparkot és a
kézműves-kiállítást.
Délután a város vezetői közül
Kószó Péter alpolgármester, Ba-

csa Pál, a belváros képviselője
köszöntötte a vendégeket. Ezt
követően igazi mulatós, táncos
hangulat zárta a kellemes napot.
JAKÓ SÁNDORNÉ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZEGED

DOBÓ ILDIKÓ
Október 13., 14 óra 5 perc, 3600 g. Sz. :
Csikós Csilla és Dobó Sándor (Tompa).

VICZIÁN NORBERT
Október 13., 13 óra 55 perc, 4400 g. Sz. :
Gyökér Ildikó és Viczián Pál (Kiskőrös).

CZANG GERGELY
Október 14., 3 óra 25 perc, 3960 g. Sz.: Bagi Andrea és Czang Ferenc (Ópusztaszer).

JESZENSZKY ZOLTÁN
Október 13., 12 óra 31 perc, 3 4 5 0 g Sz.: Tánczos Tünde és Jeszenszky Zoltán (Szeged).

KÓSZÓ VIVIEN
Október 13., 15 óra 50 perc, 3280 g. Sz.:
Lipták Izabella és Kószó Ferenc (Szeged).

BAKONDI SZILVIA
Október 13., 20 óra 45 perc, 2870 g. Sz.:
Virág Edit és Bakondi György (Szeged).
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENET

Klarinétos sikerek

Az országos zeneiskolás klarinétverseny területi válogatóján a Király-König Péter Zeneiskola három növendéke bejutott a Budapesten
megrendezésre kerülő országos döntőbe. Balázs Ákos I. korcsoport és
Majsa Ágnes III. korcsoport. Tanáruk Balázs György. Zongorán kísért
Sóti Szobonya Emőke, valamint Szűcs Szilárd II. korcsoport, tanára
Baranyai György. Zongorán kísért Iglódi Éva.
Király-König Péter Zeneiskola

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3„
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

SZTÁROK, ZENE, SULI, BULI MINDEN SZERDÁN
NAPI MELLEKLETEK

RANDEVÚ
SZERKESZTI: WERNER

KRISZTINA,

HEGEDŰS

SZABOLCS •

2003. OKTÓBER

Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORT1A
Kedd k PÉNZ BESZÉL
GYÓGYÍR

15.

A VERPEZSDITO DALLAMOK HALLATAN MINDENKI TANCRA PERDÜL

A Besh o droM világzenéje

WWW.DELMAGYAR.HU

KERDEZZ-FELELEK

A DR0GR0L

Rinyagépek pohárral
Sokan,

sokfélét

kérdeztek

a

drogról

és

az

alkoholról.

Az

általános kérdések mellett mindig megválaszolunk egy konkrét
problémát, mert hisszük, hogy ezek ugyan adott élethelyzetet

A balkáni és román cigányze-

í r n a k l e , m é g s e m e g y e d i e k . T o v á b b r a is v á r j u k k é r d é s e i t e k e t -

nét közel-keleti taktusokkal és

amelyekre

dr.

Csernus

saját rögtönzésekkel elegyítő

devu@delmagyar.hu

Besh o droM zenekar neve lo-

tafiókra,

Imre

e-mailre,

vagy levélben

a

6720

meg az utat, merj elindulni. A

TEM BE: TUDOM VALAKIRŐL, HOGY

lis fesztiválján múlt héten fel-

DROGOZIK?

lépett együttes egyik vezetője,

Hát, ehhez igazán nem
értek, mivel ez jogi ismereteket vet fel. Orvosi szempontból tudok nyilatkozni.
Ha látom azt, hogy valaki
megy a vesztébe, és én nem
reagálok, akkor az ő bukásának is a résztvevője leszek, mivel segíteni nem tudok, így CSENDES GYILKOSTARSSÁ változom.
Megkérdeztük a Társaság
a Szabadságjogokért Egyesület
jogsegélyszolgálatának a vezetőjét. Dr. Pelle
Andrea elmondta, hogy
nincsen feljelentési kötelezettség a kábítószerrel való
bűncselekmény esetében.
Az lesz bűnrészese egy cselekménynek, aki kifejezetten segítséget nyújt ahhoz,
hogy a másik kábítószerezzen. Például pénzt ad neki
úgy, hogy tudja, a másik
abból kábítószert vásárol;
megengedi, hogy lakásán
készítse el magának; telefonszámot szerez, és segíti,
hogy droghoz jusson.

Pettik Ádám elismerte: nekik
könnyű dolguk volt, csak játszaniuk kellett.

- Hogyan jött az ötlet, hogy
Besh o droM legyen a nevük?
- Ez egy lovári cigány mondás, szó szerint azt jelenti: üld
meg az utat. Arra biztat, legyen bátorságod elindulni a
saját ösvényeden, az általad
kitűzött cél felé.
- Visszagondolva kellett bátorság ahhoz, hogy belevágjanak egy itthon teljesen újszerű
kezdeményezésbe?
- Már az együttes létrehozását megelőzően is több zenekarban játszottam népzenét, cigány és egyéb etno zenéket, modern elemekkel keverve. Ezért régebben is mindig kellett valamilyen fokú bá-

A Besh o droM együttes különböző
mindenhol

népek tradicionális

zenéjének dallamait

torság ahhoz, amit éppen csináltam. De a zenekar több
más tagja is zenélt már korábban máshol, így mindenki
hozott magával valamit. Ez a
színpadi rögtönzéseknél nagyon klasszul működik.
- Milyen népcsoportok
zenéit játsszák?
- Rengeteg elemet használunk a zenénkben: erdélyi magyar dalokat, román, zsidó,
szerb, makedón és bolgár zenét, ezeken tűi török és egyiptomi dallamokat is megszólaltatunk. Nagyon színes a palettánk. Többségében a balkáni és román cigány, valamint a közel-keleti zenét ötvözzük a magyar cimbalom
hangjával, mindezt a saját
szánk íze szerint.
- Hogyan fogadta
zenéjüket
a hazai
közönség?
- Nagyon egyszerű volt elfogadtatni magunkat: csak játszani kellett és az emberek
szinte rögtön táncra perdül-

ötvöző

muzsikája

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

sikert arat.

tek. Mindenkiben él valahol az
ősi lüktetés, amit ez a sokszínű
zeneáradat közvetít.

Klasszikus szerepben
- Nemrég felléptek a szegedi
Ifjúsági
Házban
a
Cotton
Club Singers együttessel. Ez az
első közös produkció
velük?
- A z első közös produkció, de
a második fellépés. Bár világzenében jártasak vagyunk,
dzsesszben és szvingben nem
annyira. Ez egy kihívás, egy feladat, amihez az együttes minden tagjának van kedve. Izgatja a fantáziánkat, hogyan tudunk megfelelni egy egészen
más zenei irányzatnak.
- Színházban
is felléptek
már, az Alföldi Róbert rendezésében Szegeden
bemutatott Szentivánéji
álom című
Shakespeare-műben.
Hogy
találta meg az együttest a darab?
- Pontosan magam sem tu-

dom. Korábban több alkalommal felléptünk a televízió reggeli műsorában, ahol
Alföldi Róbert is közreműködött. Innen származhatott az
ötlet, hogy mi játsszunk ebben a nagyon különleges és
sikeres klasszikusban. Szerencsére nem volt nehéz öszszeegyeztetni az általunk játszott zenét a darabbal, hiszen a rendező kiemelte azt
eredeti környezetéből és valami egészen újat alkotott.

Új lemez készül
- Mi a legközelebbi cél?
- A Macsó hímzés című első
album után most készül az új
lemezünk. Az anyag nagy részét már rögzítettük, de pontosan még mi sem. tudjuk, mikor
hallhatja a dalokat a közönség.
Reméljük, hamarosan befejeződnek a munkák és a polcokra
kerül a második albumunk is.
MÁTÉ ERZSÉBET

-

a

ran-

hangpos-

Szeged,

10.

Stefánia

pos-

- Ha másfél éves szakmai
képzésben veszel részt, akkor
2004. február 2-tól kell a
szakmai vizsgádat letenni.
- 2004. május 7-én tartják
a nemzetiségi és a két tannyelvű középiskolák érettségi,
szakmai írásbeli vizsgáit.
- 2004. május 10-én a
nappali tagozatos középiskolások érettségiznek.

Van egy jó hírünk: felvételi vizsga helyett elég lesz kétszintű
érettségi vizsgát tenned. 2005-től ugyanis nem kell külön
magolnod nyáron a tételeket, elég lesz az a tananyag, amit a
suliban már egyszer megtanultál.
Százalékokban fogják a teljesítményedet értékelni. Nyelveknél ez különösen fontos,

mert ha legalább hatvanszázalékosra vizsgázol, akkor az
felér egy középfokú nyelvvizs-

MIVEL

ÉRVELJÜNK

EGY OLYAN

ESETBEN, AMIKOR AZ ILLETŐ ÚGY
ÉRZI, HOGY MINDAZ, AMIVÉ VÁLT
POZITÍV IRÁNYBAN, ÉS AMIVÉ MÉG
VÁLHAT, AZ RÉSZBEN AZ ALKOHOLIZMUSÁNAK IS KÖSZÖNHETŐ?

Az alkohol nagyon jó feszültségoldó. Tehát, amikor
valakiben lámpaláz van, és
rátalál az alkohol jótékony
oldóhatására, úgy érezheti,
hogy az alkohollal éri el a
céljait. Közben a pia elveszi
a feszültséget, és abban a
helyzetben az illető olyan
tud lenni, amilyen mindig
is szeretne lenni. Tehát kezdeményezőnek, bátornak,
erősnek érzi magát, mivel
látszólag az önbizalomhiánya megszűnt. Ennek
ellenére ezt nem az alkohol
csinálja, hanem ő, de ezt
nem akarja az illető meglátni, mert... (a válasz a következő kérdés után van).

MÁR NEM UGYANAZ AZ EMBER, ÉS

Jövőre tovább tanulnál?

VIZSGAIDŐPONTOK

és a külvilágra hárítja a
problémáját. A külvilág, a
meg nem kapott esélyek
miatt történik ez az egész, a
külvilág emeli a szájához a
poharat, nem, ő nem alkoholista, minek menjen ő
orvoshoz?

ÉS HA SZERINTE ALKOHOL NÉLKÜL

HA HATVANSZÁZALÉKOSRA VIZSGÁZOL, AZ FELÉR EGY KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁVAL

- Nappali tagozaton június
9. és 22. között kell szóbeli
érettségizned.
- A szakközépiskolákban,
szakiskolákban,
speciális
szakiskolákban pedig május
10-től eshetsz át az írásbelin,
május 24-től a gyakorlati és
szóbeli vizsgákon.

válaszol

06-20/977-3333

BŰNRÉSZESSÉG-E, HA NEM JELEN-

szegedi egyetem őszi kulturá-

Üld meg az utat

a

t a c í m r e . A borítékra írjátok rá: R a n d e v ú .

ván cigányul annyit jelent: üld

- Barcza Gergellyel már több
mint tíz éve játszanak
együtt
különböző népzenéket.
Sidoó
Attilával, a zenekar
gitárosával majdnem
ugyanennyi
ideje ismerik egymást.
Hogyan lett ebből a hármasból
világzenét játszó
együttes?
- A népzene iránti olthatatlan szerelmünknek az eredménye a Besh o droM zenekar,
amelyben mindenki rajong
ezekért a dallamokért. Ennek
köszönhetően mára nagyon
jól összeszokott társasággá
váltunk. Az együttes még
fiatal, most négyéves.

(képünkön)

EZT KOMOLY VESZTESÉGNEK FOG-

gával. (A 40-59 százalékos
eredmény pedig alapfokúnak
felel majd meg.) Ugyanez érvényes az informatikára is,
ahol a jeles érettségid egy
ECDL-vizsgával lesz egyenértékű.
Egyébként matekból és fizikából már létezik gyakorló
feladatgyűjtemény az űj vizsgarendszerhez, és más tantárgyakból is készülőben a segédanyag.
Sajnos a pikszisből akkor
esel ki, ha 2000-ben kezdted a
13 osztályos sulit, ugyanis így
még a régi rendszer szerint
kell érettségizned. Igaz, jelentkezhetsz emelt szintű vizsgára, de érettségid a felvételi
szempontjából
középszintű
vizsgának fog számítani.
D. V.

ÖRÖMMEL VETTEM ÉSZRE, HOGY

JA FEL? ÉRTÉKKÉNT TÜNTETI FEL

MEGJELENT EZ A FAJTA „SZOL-

EZT AZ ÁLLAPOTOT, MÉG AKKOR

GÁLTATÁS", AMIT SAJNOS EGYRE

IS, HA TISZTÁN LÁTJA, HOGY EZÁL-

TÖBB EMBERNEK KELL, ÉS MÉG

TAL MEGRÖVIDÍTI A SAJÁT ÉLETÉT.

TÖBBNEK KELLENE IGÉNYBE VEN-

Ez hazugság. Kifogást keres, amellyel megindokolhatja a tetteit, amit persze a
környezet is elhisz, mivel
fél az újtól (alkohol nélkül
mi lesz?). A mai kor embere
fél a bizonytalanságtól, a
szokatlantól, az ismeretlentől. Inkább benne marad az
adott helyzetben és sír. Erre
az emberre mondom azt,
hogy rinyagép. A kifogások,
múltkor hallottam a rádióban, olyanok, mint akármelyikünk feneke. Mindig
kéznél van, és mindig meg
lehet fogni (ha-ha-ha). Ezzel az ember a gyávaságát
leplezi, mivel fél a változástól. De az ő gyávasága,
nem az enyém.

NIE. KÉT SZEMÉLYES KÉRDÉSEM
LENNE. KONKRÉTAN NEM RÓLAM
VAN SZÓ, HANEM A FÉRJEMRŐL, ÉS
BÁR KÖZÖSEN KERESSÜK A MEGOLDÁST,

PILLANATNYILAG

NEM

TUDJA, HOGY IDE IS BEKOPOGTATTAM. AZ Ő PROBLÉMÁJA AZ
ALKOHOL, BÁR NÉHA FÜVEZIK IS.
Ml VAN AKKOR, HA MÁR OLYAN
RÉGÓTA ISZIK VALAKI, HOGY EGYSZERŰEN NEM TUDJA ELKÉPZELNI
AZ ÉLETÉT ALKOHOL NÉLKÜL?

Azt az embert hívjuk alkoholbetegnek. Ekkor az illetőt igazán nem érdekli a
párkapcsolata, a családja, a
környezete, a munkája,
gyakorlatilag
önmagával
foglalkozik, és persze nagyon sajnálja saját magát,

RANDEVÚ

Szerda, 2 0 0 3 . október 15.

Mobiljátékgép
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TI FFANY-Ü VEGEKET KÉSZÍT A SZOCIOLÓGUS HALLGATÓ, FI CSÓR TÍMEA

Drága díszek, hobbiból

A világ nagy játékkiadói szívesen adják játékaikat a
vezeték nélküli, több játékos által egyszerre használható
platformhoz.

Ficsór Tímeának különleges hobbija van: kezdő üvegművesMUNKATÁRSUNKTÓL

A Nokia bemutatta új mobil
játékeszközét, a Nokia N-Gage™ játékgépet, mely innovatív, vezeték nélküli, és több
játékos által egyidejűleg közvetlenül és hálózatban egyaránt használható.
Összehangolja az on-line játékélményt a mobilitással: a
legfrissebb, minőségi játékok
játszásának új módját kínálja
azzal, hogy a több, egy térben
elhelyezkedő játékost Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével, a nem egy
helyen játszókat pedig a mobilhálózaton keresztül kapcsolja össze.
A játékgépre készült igényes
játékok külön vásárolhatók
majd meg a MultiMediaCard
szabványt használó játékkártyákon. A gazdag grafikának,
kifinomult hanghatásoknak és
a játékok kibővült világának

köszönhetően a mobiljátékok
használata során egészen újszerű élményben lehet részed.
Hol juthatsz hozzá? Nagyobb viszonteladóknál, játék- és videojáték-szaküzletekben, a mobiltelefon-forgalmazás hagyományos csatornáin.
A Nokia örömmel várja a
Nokia N-Gage játékgéphez
innovatív új ötleteket megvalósító és kifejlesztő játékipari szereplők jelentkezését.
A kíváncsi játékfejlesztők további
tájékoztatást
a
wjvw.forum.nokia.com/games internetes oldalon találhatnak.
A játékok mellett digitális zenelejátszót (MP3 és AAC),
sztereó FM rádiót, valamint
háromsávos GSM 900/
1800/1900 mobiltelefont is
tartalmaz.

ként a lakberendezési kellékek körében ma rendkívül divatos és előkelő színes Tiffany-dísztárgyakat készít. A Szegeden tanuló szociológus hallgató szerint azonban ezek többek, mint dísztárgyak - műalkotások. Tímea Tiffany-művesként valószínűleg jobban megélne, mint társadalomtudósként, de egyelőre még nem tudja, mit hoz a jövő.

A harmadéves szociológia szakos hallgató, Ficsór Tímea
nyáron határozta el, kitanulja
a díszüvegezés mesterségét.
Bár a technika egyre népszerűbb, lakóhelyén, Kiskunhalason egyedüliként végezte el
az egy hónapig tartó, napi
nyolcórás tanfolyamot. Az
egyetemista lány azt mondja,
a díszek elkészítése sokkal nehezebb, mint
amilyennek
gondolnánk, pedig a jellegzetes Tiffany-üvegalapokat készen veszi meg.
Az alkotói munka a formák
kivágásával kezdődik, amiről
a lány mestere állítja, „az elsőnél eldől minden", vagyis hogy
az illetőnek van-e hozzá tehetsége, vagy sem. A formák a
kívánt stílustól függően a legváltozatosabbak lehetnek. Tímea nem szereti a barokk és
szecessziós hatású tulipánokat, vagy a patakparton
legelésző őzikéket, közelebb
állnak hozzá az absztrakt,
nonfiguratív jellegű alakzatok.
A kivágott darabokat ezután le
kell csiszolni, a szélüket rézfóliával behúzni, végül összefor-

rasztani. így áll össze a gyönyörű dísztárgy, akár egy
puzzle. Azt még elárulja, hogy
a technikát a luxus és elegancia jelképévé vált, New York-i
Tiffany-ékszerüzlet alapítójának fia találta ki.
A színes opálüveg díszek
magas ára azonban nem csupán az odafigyelést és komoly
kézügyességet igénylő munkának köszönhető. Az alapszerszámok százezer forintba,
egy-egy kisebb méretű üvegdarab is több ezer forintba
kerül. Ráadásul elkészítésük
igen időigényes, a bonyolultabb alkotások befejezéséig
két hét is eltelhet.
- Igaz ugyan, hogy a tehetősebb emberek körében egyre nagyobb a kereslet a Tiffany-lámpák iránt, az én ismerettségi körömben azonban nem tudnám ezeket harminc-negyvenezerért eladni.
Amúgy is, egyelőre szívesebben készítek mécseseket, falidíszeket, apróbb kiegészítőket, amiket még „kibírható"
összegekért értékesíthetek magyarázza a diáklány.

(^-nform&ötor

Colin Farrell nyerte el a Hollywood bulikirálya kitüntető címet egy filmes magazin szavazásán. A legnagyobb bulizó
sztárok között a második helyen Sharon
Stone végzett, a harmadik pedig Brittany
Murphy lett.

mint amilyennek

Arra a kérdésre, vajon végzett szociológusként is folytatja-e majd a hobbiját, Tímea
mosolyogni kezd és halkan
megjegyzi, még nem tudja,

nehezebb,

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

gondolnánk.

hogyan alakul majd az élete,
de Tiffany-művesként valószínűleg jobban megélne, mint
társadalomtudósként.
PATAKFALVI DÓRA

Popcsajok szócsatája

Bulikirály
A Nokia N-Gage játékgép megvilágított színes kijelzővel,
valamint nyolc irányban mozgatható
irányítógombbal
rendelkezik, ergonomikus formáját kifejezetten a
mobiljátékokhoz
tervezték.

Ficsór Tímea azt mondja, a díszek elkészítése sokkal

Avril Lavigne beszólt Britney Spearsnek,
aki viszonozta a gesztust a sajtó nyilvánossága előtt. A kanadai rockerlány azt
találta mondani, hogy a szőke pophercegnő hazudik a közönségnek. Avril Lavigne szerint Britney képmutatóan viselkedik, hiszen a színpadon a szexuális
őserőt hirdeti, miközben a magánélete e
tekintetben szegényes és visszafogott.

Britney Spears igyekezett diplomatikusan reagálni a kritikára, ami többé-kevésbé sikerült neki: „Nem izgat különösebben, hogy miket beszél rólam összevissza
Avril Lavigne, mert nem is ismerem őt.
Szerintem a zenéje jó, vagyis nem is
olyan rossz. Az elmúlt évek alatt megtanultam, hogy nem szerethet mindenki,
de az alapvető tiszteletet elvárom."

RANDI-rovat

Megugrott a kamat!

Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket, ugyanúgy hirdethettek, mint eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragaszSziasztok csajok. En egy 2 1 éves, barna
hajú, kék szemű vásárhelyi srác vagyok,
aki szeret biciklizni és zenét hallgatni.
Ugyanilyen beállítottságú vásárhelyi lányok hívásár vagy SMS-ét várom erre a
számra: 3 0 / 6 0 5 - 6 5 - 1 8
Keresek egy jólelkű szegedi lányt, aki
elfogadásra, megértésre vágyik. 33 éves,
hűséges, megbízható, csendes fiú vagyok.
SMS: 7 0 / 2 9 7 - 8 1 4 9
3 7 / 1 8 7 jól szituált, kedves, barátságos
férfi szeretne tartós kapcsolatot olyan független, érzéki és okos hölggyel, aki nem
anyagias. Választa30/398-4182-re várok.

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

Érvényes: 2003. szeptember 1 Q-től visszavonásig.
Raiffeisen
VEtUMC KONNYIBB

Snse+d. SrtelwnyittrIS. Mö<tw«rM5AA«y. Andrftssy úi 5-7.

BANK

Én 2 1 éves szegedi lány vagyok. Olyan
fiú jelentkezését várom, aki 2 4 - 2 8 év
közötti. Magas sportos, helyes legyen, és
jókat lehessen vele dumálni, komoly, de
hülyéskedni is tudjon. A legfontosabb,
hogy legyen dögös motorja, mert élek-halok a motorokért. Nagyon szeretném, ha
megtanítanál motorozni. Van már bőrcuccom is. A drog kizárva. A számom:
20/524-8114

Saum. Horné iafot ma 13.

© 0 6 - 4 0 - 4 8 - 4 8 - 4 8 I www.railfoisen.hu

A P r i u i o o (aSM tffvoíMdUtatj
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szátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket
nem közöljük, az üzenetek tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A borítékra írjátok
rá: Randi-rovat!

BOLDOGSÁG

ROMANTIKA

22 éves, 180/110, mackós alkatú, csendes,
nem bulizós fiú vagyok. Szeretnék komoly kapcsolatot egy Szentes környéki,
18-22 éves, kedves, szerény, intelligens,
igényes, csinosan molett, gyermektelen
lánnyal. Választ várok „Boldogság" jeligére, vagy a 30/306-7198-as telefonszámra. Az elején csak SMS, aztán meglátjuk, hogy alakul.

Én egy 30 éves, 186 cm magas, barna
hajú és szemű szegedi fiú vagyok. Káros
szenvedélytől mentes, munka mellett
még tanulok is. Szeretem a jó zenét, de
a diszkót nem kedvelem, a sportágak
közül a labdás sportokat kedvelem igazán. A munka és a tanulás mellett nem
sok időm van lányokkal ismerkedni,
ezért szeretnék itt megismerkedni valakivel hosszú távú kapcsolatra, aki korban hozzám illő. Ha te is hosszú távú
kapcsolatra vágysz, akkor írj „Romantika" jeligére.

GYÖNGY

„Gyöngy" jeligére: 29 éves, 165 cm magas,
70 kg, fekete szemű és barna szemű srác
vagyok. Kertész a szakmám. Hobbim a
kirándulás és a biciklizés. Szeretnék veled
megismerkedni komoly kapcsolat reményében. Magamról annyit: kedves, aranyos, őszinte, megértő és udvarias vagyok. Remélem, felhívsz egy magányos
fiút, aki csak boldogságot keres. Hívj:
30/972-3438.

SZERETET

17 éves, 175 cm magas, 64 kg, rövid hajú srác vagyok. Keresem egy ilyesformájű lány társaságát. Ha felkeltettem az
érdeklődésed, írj találkahelyet „Szeretet" jeligére. Csak komoly kapcsolat érdekel.

10

MŰSORCSÜTÖRTÖK,2003. OKTOBER 16.

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

MAKÖ BUSINESS AND SERVICE CENTRE FOR STRENGTHENING

MAKÓI ÜZLETI ÉS S Z O L G Á L T A T Ó K Ö Z P O N T A
MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI KAPCSOLATOK

ROMANIAN CROSS-BORDER

ERŐSÍTÉSÉRE

HUNGARIAN-

RELATIONS

(Electronic and multimedia equipment)

M a k ó , Dél-Alföldi R é g i ó , M a g y a r o r s z á g

Location: Makö (Hungary)

1. Közzétételi hivatkozás:

ajánlat minősül, amelyik tárgyi eltérés vagy fenntartás

1. Publication reference:

without

C F C U honlapja, magyar országos és megyei napilapok

nélkül kielégíti a tenderdossziéban foglalt feltéteteket,

website of C F C U and local newspapers

restrictions to them.

2. Eljárás: Nyílt

kitételeket és meghatározásokat.

2. Procedure: Local open

Substantial departures or restrictions are those which

3. Programme: Phare

affect the scope, quality or execution of the contract
differ widely from the terms of the tender dossier, Smrt the

1

Program: Phare

substantially

departing

from

or

attaching

4. Finanszírozás: HU0107-01-01

Alapvető eltéréseknek vagy korlátozásoknak számítanak

4. Financing: Budget line: HU0107-01-01

5. Szerződő hatóság:

azok, melyek negatívan énntik a

5. Contracting authority:

rights of the Contracting Authority or the Tenderer's

The Board of Municipality of Makó City (H- 6900 Makó,

obligations under the contract or distort competition for

A

szerződés

aláírásáig

a

VÁTI

szerződés célját, a

Területfejlesztési

végrehajtás minőségét, alapvetően eltérnek a tender-

Igazgatóság ( N A R D ) H - 1 0 1 6 Budapest, Gellérthegy u.

dokumentum meghatározásától, korlátozzák a Szerződő

Széchenyi tér 22., H U N G A R Y ) , but until contracting, the

Tenderers whose tenders do comply. Decisions to the

30-32. A kedvezményezett: Makó Város Önkormányzata,

Hatóság jogait, vagy a pályázók kötelezettségeit a

V Á T I KhL National Agency for Regional Development

effect that a tender is not techrwcaly compliant must be

szerződés végrehajtásakor, vagy a versenyt korlátozzák

(H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) wi* act as

duty justified in the evaluation minutes.

a megtelelt pályázatok között. A döntést mety szerint a

Contracting Authority.

H-6900 Makó. Széchenyi tér 22.

SZERZŐDÉS JELLEMZŐI
&

Szerződés ismertetése:

A z alábbi áruk leszállítása, beépítése,

üzembehe-

lyezése, kiegészítő szolgáltatások és oktatás biztosítása
a Szállító által:
-

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

If a tender does not comply with the tender dossier, it will

CONTRACT SPECIFICATION

Ajánlatuknak az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt
egyéb formai követelményeknek is meg kell felelnie,
eRenkező esetben a pályázat azonnali kizárásra kerül,
nem tehet a későbbiekben kiegészíteni, kijavítani.

elektromos és multimédia-berendezések.

7 . A csomagok (LOTok) száma és d m e :
1. csomag: Elektromos és multimédia berendezések.

&

pályázat formailag nem megfelelő, 32 értekek) jelentés ~
ben megtelelő alapossággal indokolni kell.

16. H. Műszaki értékelés:
A formailag megtelelőnek ítélt ajánlatokat a formai
elemzés után az értékelő bizottság a műszaki
követelményeknek való megfelelés szempontjából
értékeli, és az ajanlatokat két csoportra osztja: műszaki-

&

Description of the contract:

Manufacture,

delivery, installation and putting into

operation, and provision of training by the Supplier of

a részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a
tagállamokból és a Szabályzat vagy egyéb, a szerződés
finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális
okirata által szabályozott és/vagy meghatalmazott
térségek országairól és területeiről származó minden
[akár egyénileg, akár csoportosulás (konzorcium)
keretében részt vevő] természetes és jogi személy előtt
(lásd még az alábbi 2 1 . pontot). A jelen szerződés
keretében szállított valamennyi árunak ezekből az
országokból kell származnia
9. Kizárási jogcím:
az ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arra

16. HL A z értékelés során - a tenderek elbírálásának,
értékelésének ás összehasonlításának megkönnyítése
érdekében - a z Értékelő Bizottság tisztázó kérdésekkel
fordulhat egyénileg a pályázókhoz. A tisztázó kérdéseket
és az arra adott választ írásban kell megküldeni, anélkül,
hogy a tender tartalmát lényegesen, vagy az árat
egyáltalán megváltoztatnák, kivéve, ha a z értékelés
során felfedezett számszaki hiba korrigálásáról v a r szó.
16. IV. Pénzügyi értékelés:
A szakmailag megfelelt pályázatokat számszakilag le kell
ellenőrizni, van-e bennük számítási vagy összeadási

7 . Number a i d titles of Lots:

the technical admissibility of each tender, classifying it as
techmcafiy compliant or non conpkant

Lot 1: Electronic and multimedia equipment.

TERMS OF PARTICIPATION
& EKgtoity and rule of origin:
Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons [participating either individuafly or in a
grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
are) the countries and territories ot the regions covered
and/or authorised by the Regulation or other specific
instruments applicable to the programme under which the
contract is financed (see also item 21 below) A J goods
supplied under this contract must originate in these
countries.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must provide a declaration that they are not in
any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical

vonatkozóan, hogy esetükben nem áll fenn a Külföldi
szerződésekre

-

ha eltérés van a számjegyekkel, illetve betűkkel leírt

budget of the European Communities in the context of

számok között, akkor a betűkkel leírt számok az
elfogadhatók,

address:

Utasítások

kézikönyve

(hozzáférhető az alábbi interneteimen:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index en.htm) 2.3
pontja alatt felsorolt helyzetek egyike sem.

-

10. Tenderek száma:
a z ajánlattevők (többek között a z ugyanazon jogi
csoporthoz tartozó cégek, ugyanazon konzorcium egyes
tagjai, és alvállalkozói) egy vagy tőbb csomagra ( L O T )
csak egy tendert nyújthatnak be. E g y csomag ( L O T )
valamely részére benyújtott tendereket nem lehet
figyelembe venni. Bármely ajánlattevő jelezheti ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha a
tendere egynél több csomag ( L O T ) esetén nyerne.
A z ajánlattevők változatot nem nyújthatnak be a tender
dossziéban igényelt beszállításra vonatkozó tenderük

kivéve a z egyösszegű árajánlatokat, ahol is ha
eltérés van az egységárak, valamint a teljes összeg
között, mely a z egységárak és a mennyiség
szorzatából keletkezett, akkor a megajánlott
egységár tesz figyelembe véve az árképzésnél,

-

a helyesbített összeg írásban közölve tesz a
pályázóval. Amennyiben a korrigált összeget (árat) a
pályázó nem fogadja el, a pályázat ki tesz zárva,

-

a szerződést a legalacsonyabb árat megadó,
műszakilag is megfelelő ajánlatnak kell odaítélni.

1 7 . A z odaítélés kritériumai: Ár

mellett.
H.Tendergaranáa:

*

az ajánlattevőknek gondoskodniuk kell az ajánlati ár
1 % ának megfelelő összegű tendergaranciáról ajánlatuk
benyújtásakor. E z t a garanciát a sikertelen ajánlattevők a
tendereljárás lezárulása után, a sikeres ajánlattevőjk)
pedig' a szerződés mindegyik fél általi aláírása után
kapják vissza.
12. Teljesítési garancia:
a nyertes ajánlattevő köteles teljesítési garanciát nyújtani
a szerződés ősszegének 1 0 % a erejéig euróban a
szerződés aláírásakor. E z t 30 napon belül kell felmutatni
azt követően, hogy a z ajánlattevő kézhez veszi a
szerződő hatóság által aláírt szerződést. Ha a kiválasztott ajanlattevő nem gondoskodik a garanciáról ezen
időszak alatt, a szerződós semmissé válik, és lehetőség
van arra, hogy uj szerződést készítsenek és küldjenek el
annak az ajánlattevőnek, aki a soron következő
gazdaságilag legelőnyösebb, a feltéteteknek megfelelő
tendert nyújtotta be.
13. Tájékoztató értekezlet és/vagy helyszíni szemle:
Tájékoztató értekezletet/helyszíni szemlét nem ter
veznek.
14. A tender érvényessége:
a tendereknek a tenderbeadási határidőt kővető 90 napig
érvényben kell maradniuk
15. Maximális szálítási határidő:
maximum 12 hét a szerződés aláírásától számítva.

A KIVÁLASZTÁS ÉS
ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI
16. A kiválasztás kritériumai:
Ebben a szakaszban a cél annak eldöntése, hogy az
ajánlatok alapvetően megtelelnek e a tender dossziéban
meghatározott követelményeknek. Megtelelőnek az a z

A tenderdosszié beszerezhető Makó Város Önkormányzata, H 4)900 Makó. Széchenyi tér 22. címén, a
földszint 13. sz. szobában, Bucin Barna úrnál (Telefon:
0036/62/211 203), munkanapokon 9:00 és 14:00 óra
között. A tendereket a tenderdossziéban található
tenderformátumban

kell

benyújtani,

amelynek utasításait és formai követelményeit szigorúan
be kell tartani.
A z ajánlattevőknek a jelen tenderre vonatkozó kérdéseiket írásban Szathmáry
Istvánnak
a
VÁTI
Területfejlesztési

Igazgatóság,

H-1016

Budapest,

Gellérthegy u. 30-32. F a x : +36-1/488-7188 vagy
+36-1/224-3292, e-mail cím: szathmary@pharereg.hu
címre kell elküldeniük legalább 14 nappal a 19. pontban
megadott tenderbeadási határidő előtt. A szerződő
hatóság kötetes a tenderbeadási határidő előtt legalább
7 nappal válaszolni valamennyi ajánlattevő kérdéseire.
19. Tenderbeadási határidő:
Minden ajánlatnak 2003. november 14-én, helyi idő
szerint 11:00-ig meg kell érkeznie a
V Á T I Területfejlesztési Igazgatóság,
H - 1 0 1 6 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
alatti címére tértivevényes ajánlott postai küldeményként
vagy aláírt átvételi elismervény ellenében kézbesítés
útján.
E z e n határidő után beérkező tendereket nem veszik
figyelembe.
20. Tenderbontási ülés:
A z ajánlatokat nyilvános ülésen 2003. november 14-én,
helyi idő szerint 1130-kor. a V Á T I K h t - Területfejlesztés) Igazgatóság, 1 0 1 6 Budapest, GeBórthegy u.
30-32. alatti címén kell felbontani.
21. Jogalap:
A Tanács 3906/89 sz. Rendelete.

16. 3. To facilitate the examination, evaluation and
comparison of tenders, foe evaluation committee may ask
each Tenderer individually for clarification o< his tender,
including breakdowns of prices. T h e request for
clarification and the response must be in writing only, but
no change in the price or substance of the tender may be
sought offered or permitted except as required to confirm
foe correction of arithmetical errors discovered during the
evaluation of tendere pursuant to Article 20.3. Decisions
to the effect that a tender is not technically compliant must
be duly justified in foe evaluation minutes.
1 6 . 4 . F i n a n c é evaluation:
Tenders found to be technically compliant shall be
checked for any arithmetical errors in computation and
summation. Errors will be corrected by foe evaluation
committee as follows:
-

external actions. (Available from the following Internet
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/geninfo/

-

where there is a discrepancy between amounts in
figures and in words, the amount in words will be the
amount taken into account;
except for lump-sum contracts, where there is a

index_en.htm).

discrepancy between a unrt price and the total amount
derived from the multiplication of foe unit price and the

10. Number of tenders:

quantity, foe unit price as quoted will be the price taken
into account.

Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium, and subcontractors) may submit only one tender for one or more
lots. Tenders for parts erf a tot will not be considered. Any
tenderer may state in its tender that it would offer a
discount in the event that its tender is accepted for more
than one lot Tenderers may not submit a tender for a
variant solution in addition to their tender for the supplies

1 1 . Tender guarantee:

18. Hogyan lehat a tenderdossziét beszerezni?

szabványos

Guide to contracts procedures financed by the general

required in the tender dossier.

AJÁNLATTÉTEL

1 6 . 2 . Technical evaluation:

electronic and multimedia equipment

hiba. A z esetleges hiba a következők szerint lesz javítva
az Értékelő Bizottság által:

vonatkozó

made to comply by correcting ft or withdrawing the
departure or restriction.

After analysing the tenders deemed to comply in
administrative terms, the evaluation committee wil role on

lag megfelelőkre és műszakilag nem megfelelőkre.

Akaknasság es származási szabály:

be rejected immediately and may not subsequently be

Tenderers must provide a tender guarantee of 1 % of their
offer price in euro, when submitting their tender. This
guarantee wilt be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the contract by
all parties. This guarantee will be called upon if the
tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderer will be asked to provide a
performance guarantee of no more than 1 0 % of the
amount of the contract at the signing of the contract. This
guarantee must be provided no later than 30 days after
the tenderer receives the contract signed by the
Contracting Authority. H the selected tenderer tails to
provide such a guarantee within this period, the contract
wilt be void and a new contract may be drawn up and sent
to the tenderer which has submitted the next best
compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
N o information meeting is planned.
14. Tender valkfity:
Tenders must reman valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.
15. Period of execution:
Time limit for delivery and completion is 1 2 weeks as from
the signing of the contract by both parties.

SELECTION AND AWARD CRITERIA
16. Selection criteria:
16. 1 . Examination ol the actininistrative conformity of
tenders
The aim at this stage is to check that tenders comply with
the essential requirements of the tender dossier. A tender
is deemed to comply if it satisfies all the conditions,
procedures and specifications in the tender dossier

Amounts corrected in thé way will be binding on the
Tenderer, tf foe Tenderer does not accept them, te tender
will be rejected.
-

For supply contracts without a service component, foe
sole award criterion will be the price. The contract will
be awarded to foe lowest compliant tender.

1 7 . Award criteria: Price

TENDERING
18. H o w to obtain foe tender dossier?
The tender dossier is available lor collection from foe
Beneficiary (The Board of Municipality of Makó City with
Mr. Bucin Barna, 6900 Makó, Széchenyi tér 2 2 . ,
H U N G A R Y , Phone/FacsimHe: /36-62/211-203). Tendere
must be submitted using foe standard tender form
included in foe tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed
Tenderers with questions regarding this tender should
send them in writing to Mr. Szathmáry István ( V Á T I
Kht. - National Agency for Regional Development Fax
N ° : +36-1/224-3299, E-mail:szathmary@pharereg.hu)
(mentioning the publication reference shown in item 1) at
least 14 days before foe deadline tor submission of
tenders given in item 19. The Contracting Authority must
reply to all Tenderers' questions at least 7 days before the
deadline for submission of tenders.
19. DeacKne for submission of tenders:
All tenders must be received at
V Á T 1 Kht. (National Agency for Regional Development
H - 1 0 1 6 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)
before 1 1 « ) hrs. (local time/CET) on 1 4 * November
2003. by registered letter with acknowledgment of receipt
or hand delivered against receipt. The deadline for
submission of tenders is combined with foe public
opening. The deadline for submission of tenders must be
combined with the public opening.
Any tender received after this deadline will not be
considered.
20. Tender opening session:
Tenders shall be opened in a public session at 1 1 3 0 tes.
(local time/CET) on 1 4 * November 2003. at foe same
address.
2 1 . Legal basé:
Council Regulation 3906/89

•

SZERDA, 2003. OKTÓBER 15.

PONT
SZEGED
SZÍNHÁZ

BÁBSZÍNHÁZ

De. 10 óra: Szellemjárta mese. Vitéz
László bérlet.

MOZI

SZEGED

BELVÁROSI MOZI

NAGYTEREM

Du. 3, háromnegyed 6 és este fél 9
óra: Bad boys 2 - Már megint a rossz
fiúk. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI

FILMTÉKA

BELVÁROSI MOZI

KAMARA

Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Pl. Ff. amerikai film; este fél 7
óra: Rengeteg. Színes magyar film.
Du. 4 óra: Kóla, puska, sült
krumpli. Színes amerikai film; este
negyed 7 óra: Novo. Színes francia
film; este fél 9 óra: Anyádat is.
Színes mexikói film.
GRAND CAFÉ

Du. 5 óra: jadviga párnája. Színes
magyar film; este 7 óra: Esti Kornél
csodálatos élete. Színes magyar film;
este 9 óra: Libiomfi. Színes magyar
film.
VIAZA CINFMA CTT'
zindbad. 13.1 j. itukkös ¡iuk: 15,
17.15, 19.30 óra. A Karib-tenger
kalózai: 14, 16.45, 19.30 óra.
Amerikai Kte 3: 14, 16, 18, 20 óra.
Segítség hal lettem: 14.30, 16.30
óra. Doktor Szöszi 2: 18.30, 20.30
óra .A szövetség: 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra. Olasz meló: 13, 15.15,
17.30, 20.15 óra. Bad Boys 2: 13.45,
16.30, 19.15 óra. Mindenóó: 13.45,
15.45, 17.45, 20 óra. Terminátor 3:
15, 19.45 óra. Rettegés háza: 17.15
óra. *
VÁSÁRHELY

Du. háromnegyed 6 óra: Doktor
Szöszi 2. Színes, m. b. amerikai
film; este 8 óra: A fülke. Színes
amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Margó királyné. Színes
francia film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt. Színes, m. b.

amerikai romantikus vígjáték; este 8
óra: Terminátor 3-A gépek
lázadása. Színes
amerikai-angol-japán-német sci-fi.
SZEGED
A Somogyi-könyvtár értesíti
látogatóit, hogy október 16-án
(csütörökön) du. 2 óráig a
szolgáltatás szünetel.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
hangoskönyvtárban (Stefánia 2.) du.
4 órakor:
Bemutatkozik a hangoskönyvtár.
Háziasszony: Móricz Nikoletta
könyvtárvezető.
A Móra Ferenc Múzeumban

du. fél

5 órakor:
Viselet - táncviselet. Borbély Joián
néprajzkutató előadása.

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Démász székház dísztermében
(Klauzál tér) du. 6 órakor:
Küzdelem egy gitárral és a versekkel.
Viszockij-emlékest, könyvbemutató.
Vendég: dr. Viczai Péter, a kötet
szerkesztője. Közreműködik: Sipos
Mihály (gitár, vers). Háziasszony: dr.
Bagi Ibolya docens.
A Bartók Béla

Művelődési

Központban du. 6 órakor:
Ne olyanok legyetek! Bornemisza
Gergely előadása.

A Millenniumi Klubban (Dugonics
tér 12.1 du 6 órakor:
Tengertenektol a hegycsúcsokig.
Szegedi fotográfusok beszélgetéssorozat. Vendégek:
Baranyai Antal, Kármán Balázs,
Kovács Pál, Puskás János, Vadász
Sándor. Házigazda: Dobóczky Zsolt;
este 8 órakor: Giricz László
diaképes, zenés költészete.
Grand Café (kávézó) este 7 órakor:
Keresztury Tibor könyvbemutatója;
este fél 9 órakor: A Diszkurzor (exSzótár) bemutatkozása.
A Sík Sándor Piarista Egyetemi
Szakkollégium
társalgójában

(Lechner tér 2/A.) este 7 órakor:
európai uniós csatlakozás és
biztonságpolitika. Beszélgetés Póda
Tenő biztonságpolitikai szakértövei.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18 óráig;

Festmenyvasar
/

/

Helye: Bálint Sándor Művelődési Központ Újszeged, Temesvári krt. 42.
Ideje: október Ili., szombat 10.00-19.00, október 19.. vasárnap
október 20.. hétfő 9.00-17.00 óráig

9.00-19.00,

A vásáron 50 művész (Szász, Szanthoffer, Puskás, Csikós, Mág, Bimbó,
Herpai. Csomor, Kabul, h'iirst, Várkonyi, Markó, Mizser, Szekeres, Bán,
Jakubik, Méhész, Gregorik, Fehérvári, Buday, Budai, Szegvári, Orbán,
Adiiov, Lázár, Blinczinger, Garabuczy, Ludvig,
Tiszavölgyi.
Siska, Csáky, Somogyi-Soma és mások)
250 db alkotása vásárolható meg nagy kedvezménnyel, részletre is.

M E C S E K - A R T G A L É R I A - PÉCS Tel.: 06-70/317-0596

Turbófeltöltők
forgalmazása
és
javítása
gyári
alkatrészekkel.

9
hónap
garanciával
Tisza Volán Rt. • Járműjavító és Ipari Igazgatóság
rtiv
w
Szeged. Bakav N. u. 48. • TeL/fax: (62) 560-198
í S T j [Sffr

QUTSTOR

a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-től 19 óráig várja látogatóit.

m tv

KONCERT
SZEGED

KÖZÉLET

Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) este 7 órakor:
A Horus Piano Duo (Németország)
koncertje.
A Tamási Áron

klubban

(Boldogasszony sgt. 6.) este-7
órakor:
Apatheatrum - Esterházy Péter
Búcsúszimfónia című műve alapján.
A szegedi dómban (Dóm tér) este 7
órakor:
Orgonahangverseny a Király-König
Péter Zeneiskola növendékeinek
közreműködésével.
A rókusi tempómban este 7 órakor:
Hock Bertalan (Budapest)
orgonaestje. Közreműködik: a
szegedi Gregorián együttes.
Művészeti vezető: Szudi Mária.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Az Alsóvárosi

11

M Ű S O R "

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Több mint
doktor Olasz tévéfilmsorozat, 24. Féligazságok (ism.j [16] 10.00 Szatelit
(ism.) [16] 11.00 A tenger nomádjai
- A thaiföldi mokének Francia dokumentumfilm (ism.) 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00
Frissítő vizeink 13.10 Savannah Amerikai tévéfilmsorozat, 11 Szorul a hurok [16] 14.00 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 14.25
Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Kormányváró 15.30 Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A cro-magnoni ősember 16.00
Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 131.
Az égő ház 16.55 Deák emléke Ráday
Mihály és Katona Tamás műsora, 65.
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor
Ismeretterjesztő magazinműsor |16]
18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.30 Mozi
zongorára - Mikrokozmosz - Az első
pohár 18.35 Kachorra - az ártadan
szökevény Argentin tévéfilmsorozat,
26.

Kultúrházban

(Rákóczi u. 1.) du. fél 6 órakor:
Kis Krisztián Bálint Szín-élmény
című kiállításának megnyitója. A
tárlatot Madurka Györgyné, a
luhász Gyula Művelődési Ház
igazgatója nyitja meg.

19.25
19.30
19.56
20.05

A Virág Lukraszáaban megnyílt:
Sipos Judit (Nono) Megújulás című
kiállítása.

22.15 Szerda este Benne: tiiradó
22.45 Hungarikum
23.20 Makavejev-sorozat
Beszélgetés
Dusán Makavejev
rendezővel [16]
Sweet Movie Franciakanadai-NSZK film [18]

A Grand Café

kávézójában

megnyílt:
Móser Zoltán fotóművész Képek a
szobám falán című kiállítása.
A Somogyi-könyvtár

a Hungária körútról

odesszai

fiókkönyvtárában (Korondi u. 11.)
megnyílt:
Aranyi Sándor festőművész
kamaratárlatának kiállítása.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) megnyílt:
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar Rajz-művészettörténet
Tanszék művésztanárainak
csoportos kiállítása. Megtekinthető:
10-től 18 óráig.

Szeged
belvárosában,
Kárász

Kívül-belül
Híradó este
Sporthírek. Időjárás-jelentés
TS MTK Hungária FCDinamo Zagreb UEFA-kupa
labdarúgó-mérkőzés.
Közvetítés

u.,

Klauzál térre néző

IRODÁK
egyben, ill. külön-külön is

bérbe
adók!

DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a nap
8.20 Hungarorama Kitekintő 8.30 Muzsika-szó 9.00 Jövőnk záloga a család
Ismeretterjesztő sorozat 9.30 Anziksz:
Lébény 9.45 Sodrásban Magyar filmdráma 11.05 Gong Kulturális hetilap
11.50 Hírek 12.00 Déi harangszó, műsorismertetés 12.25 Isten kezében
12.55 Headway a Duna TV-ben 13.25
Mediterráneum 14.20 Ausztrália természeti világa 15.20 Ranódy Lászlóra
emlékezünk „Mostan színes filmekről
álmodom" 16.00 Virtus 16.25 Az én
Európám 16.30 Régiók - Székelyudvarhely 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen 18.00 Híradó,
kulturális hírek, sport, meteorológia
18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.40 Mese
19.50 Baby Boom
Amerikai vigjáték
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.00 Talentum
Domokos Mátyás író,
irodalomtörténész, kritikus
22.40 klub.dunatv.hu
23.10 Jazz Amerikai
ismeretterjesztő filmsorozat
0.10 A tükör képe
0.45 Márk evangéliuma
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Gong Kulturális hetilap 2.10 Kerekaszta! 3.05 An-

ziksz: Slmontoi nva 3.20 Orfeusz és
.Eurüdiké

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívüd-belül 9.05 Úton Európa-magazin 9.30
Delta 10.00 Tudósklub 10.50 Képek,
tájak, emberek Zemplén és vidéke
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat 65.
12.50 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Koppányvölgye kistérség - Tab és környéke 13.30 Érintő
14.00 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 3. 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Magyar ház Kézfogás - a
határon túli gazdasági kapcsolatainkról és gazdasági viszonyokról 15.25
Napnyugta 18.00 Telesport-magazin
19.35 Deák Ferenc-emlékév
Záró hangverseny
21.10 Néprajzi értékeink
Komakorsó Szatmárból
21.20 Híradó este
21.45 Sporthírek. Időjárás-jelentés
21.50 Az arc nélküli ember
Amerikai film (16]
23.45 Záróra
0.50 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat,
13. A különös jegyesség 1.45 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 194. 2.10 Magyar ház Kézfogás - a
. határon túli gazdasági kapcsolatainkról és gazdasági viszonyokról 2.40 Ami
szívemen, a számon Behár György szerzői estje 3.30 Telesport MTK Hungária FC-Dinamo Zagreb UEFA-kupa
labdarúgó-mérkőzés

5.50 Faluvilág 6.05 Propaganda (ism.)
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15
Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla
vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.25 Maria Del Carmen
Mexikói filmsorozat, 31. 10.25 Teleshop 11.25 Játszd újra az életed! Apáink bűnei |12| 12.25 A vadon hívó .
szava Kanadai ifjúsági kalandfilm 14.30
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00
Charlie - Majom a családban Trófeák
15.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 189. [12] 16.25 Jakupcsek Közéleti talkshow [12] 17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 170
18.30 Tények Hírműsor: Skandinávlottó-sorsolás
19.05 Aktív A Tv 2 magazinja
19.35 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.00 Ali you need is love Ha te is akarod
A határtalan érzelmek
show-ja
21.00 Robin Cook:
Halálos kockázat
Amerikai-kanadai thriller
Közben: kenósorsolás
SZEGED
23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45
Cinematrix Mozimagazin
TELEVÍZIÓ
0.15 Vissza a jelenbe
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelö (ism.)
Amerikai filmsorozat, 18.
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00
Sárkánymese
Nyitott világ: az alkohol (h) 15.30 Vá1.15 Aktív A TV 2 magazinja
sárlási műsorablak (h) 16.00 Itthon
(ism.)
otthon van - turisztikai magazin (h)
1.55 Vers éjfél után

16.30 D o k u m e n t u m Műhely: a kis-

Irodák: 600 nm.

,

Érd.: 62/551-515 faxon.
(Kérjük, küldje el az
elérhetőségét, visszahívjuk!)

INGATLAN BEFEKTETESI JEGY

' A BAMOS7 adatbázisa alapján a Quaestor Fis« Hazai I afeis Alap Nyíltvégű ingatlan Befektetési Alap
éves hozama. Az alapok múltbeli hozama. t< Ipsitménye nem jelent g«§mciát a jövőbeni hozaoifál
A ¡«len hiredlés nem minősül ttjánlellélelriek és nem tierlellesíb az Aiap hivatalos lájékozlalójátiakj

Szeged. Kölcsey u. 11. 1. em. Tel.: 62/424-565

U J U k ^

K L U B

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.j
9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói
filmsorozat, 24. 10.15 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30
Delelő Yidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05
Autómánia Autósmagazin (ism.)
13.35 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disneyrajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 10. Az örök ifjúság fonása
16.15 Testpercek Fitnesz Norbival
16.20 Balázs - A szembesítőshow
112] 17.25 Mónika - A kibeszélőshow
112] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
#
21.00 Szupermozi:
Függő játszma 2. Az utolsó menet
Amerikai akciófilm [12]
22.45 Kincskommandó
Amerikai akciófilm-sorozat,
7. Mentőakció [12]
23.40 így készült: Kill Bili
Amerikai werkfilm (ism.)
0.00 Találkozások - este
Sztármagazin
0.10 Híradó - Késő esti kiadás
0.15 Sportklub
0.20 Az elnök emberei
1.10 Antenna
Euroatlanti magazin
1.40 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.)

kunhalasi sóstó (h) 17.00 Sárga csikó,
10. rész 17.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 10. rész (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Máriás
Bach - Varnus Xavér orgonál (h) 18.20
UNI-JÓ - az EU törvényhozása, 22.
rész 18.25 Kilipp 18.30 Prímatorna
(h) 19.00 Híradó 19.30 Akarj élni! egészségmagazin 20.00 Estelő 21.00
Átverés. Amerikai film (h) 23.00 Híradó (ism.) 23.30 Képújság

hestorna 10.30 Az Európai Unió és a
munka világa, 9. rész 11.00 Kimba
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 17.00 Sárga csikó tévéfilm-sorozat 17.30 az Európai Unió és a munka
világa, 10. rész 18.00 Vásárlási müsorablak 18.15 Máriás Bach. Varnus
Xavér orgonál 18.20 UNI-IÓ - 4. Az EU
története
18.30 Makói
KCNagyszénás-Orosháza - női kézilabdamérkőzés 19.00 Makó VTV híradója,
Kalendárium 19.30 Egészség- környezet
hírek 20.00 Dokumentum Műhely: a
kiskunhalasi sóstó 20.30 Nyitott világ: az alkohol 21.00 Átverés. Amerikai film 23.00 Szentföldi szent helyek
üzenete: Újszövetség, 26. rész 23.30
Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

•TV
VÁSÁRHELYI VÁROS) TELVUJÓ
16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.) 17.00
Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20 Hold
kegyeltjei. Francia film 22.30 Híradó
22.45 Nap kérdése 23.00 II. Rákóczi
Ferenc emlékiratai 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónik 5 4 5 R ggeli párbeszéd 7 30
l v i .iltöldi krónika 7.45 Lap-

szemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok
FM954

^

Rádió

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor 16.00
Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Kiss Balázs
00.00 Éjszakai zenemix
siP

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariamvGenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.: 06-30-3030-244 és 44 22-44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással
22.00 120 perc Marosi Antallal
Í7.97.S
5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hűek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor - téma: közlekedésbiztonsági délelőtt a Rádió 7ben. Vendég: Mózes Sándor alezredes, CsMRFK forgalomellenőrzési osztályvezető 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hűek 18.15
Sportturmix 20.15 Dínomdánom, 23.00 Hűek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
21.00 Robin Cook:
Halálos
kockázat
Am.-kan. thriller

^¡UP
f f
22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 a Városi Tv Szeged
műsora 20.00 CIB és a befektetési alapok 20.20 Miénk a város 21.00 Szerszámosláda 21.30 Szegedi kultúra
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

0 mtvtito
(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Verseny
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10 Mese 19.15 Szemközt 19.30 Képmutatók
(ism.) 22.00 Szegedi hírek (ism.)

ùk'M
m uszent
n helyek
i
6.00 Szentföldi
üzenete:
Újszövetség, 26. rész 6.30 Nyitott világ: az alkohol 7.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 7.30 Fókusz. Vendég: dr. Búzás Péter polgármester (ism.)
8.00 Makó VTV híradója (ism.), Kalendárium 8.30 Kimba 9.00 Biztonsági
zóna 9.30 Szentföldi szent helyek üzenete: Újszövetség, 26. rész 10.00 Ter-

Fsz.: Kelly Rutherford, Sean
Patrick Flanery
Kim egy régi házat örököl családjától, amelybe férjével, Edwarddal beköltöznek. Am a városban számos legenda kering a
házról, míg egy nap felfordított
koporsóban a ház mellett elásva meg is találják Kim egyik
ősének, Elizabeth Armstrongnak koporsóját és naplóját 1702ből. Közben a ház pincéjében
titokzatos penészt is találnak,
ami segíti Edward kutatásait.
Az ambiciózus fiatal kutató feltalál egy gyógyszert, amelynek
segítségével növelhető az emberi intelligencia és meggyógyítható a sérült agysejt. Rábeszéli
orvos kollégáit, hogy kísérleti
alanyokként vegyenek részt kutatásaiban. Wells elsőként saját magán próbálja ki a gyógyszert ... (12)
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1

Alapítványok

2

Albérletet kinél

3

Állást keres

4

Állást kínál

5

Autó

6

Bútor

7

Egyéb

8

Építési telek

9

Építőanyag

10

Garázs

11

OéplAnnűvvmtó-képzés
Hagyaték
Hangszar
Háztartási gép
Kertészkedés
Irodaszer

17

Játék

18

Könyv

19

Magánház

20

Mezőgazdasági gép

21

Növény

22

Panellakás

23

Pénz, értékpapír

24

Régiségek

25

Rendezvény

26

Ruházat

27

Szakképzés

28

Számítástechnika

29

Szolgáltatás

30

Tanfolyam

31

Társközvetités

32

Tüzelőanyag

33

Téglaépitésü lakás

34

Üzlethelyiség

3S

Vállalkozás

( l Ingatlan é\ a Jármú
rovatokban javaioljuh
ai IRÁNYÁR foltüntctáiát.

3

Állást keres

4

Állást kínál

CNC-esztergályos
munkatársat keres szegedi kft.
Azonnali kezdés lehetséges.

Ént 4 0 6 - 8 5 9 (7-15 óráig).
TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ

számitógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden, október 18-án.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

Hl A PÁPAY Endre Óvoda.
Általános Iskola és Szakiskola (Makó. Vásárhelyi u. 1 3.) felvesz 1 tö kerti munkás
szakoklatét.
Szükséges
végzettség:
szakirányú
érettségi vagy technikusi
végzettség.
Jelentkezni
személyesen: Illyés Gyuláné
igazgatónál, 8-15 óráig.
Teleion: 212-671 (30396608)
• BELVÁROSI hírlapüzletbe kereskedelmi végzettségű, érettségivel, középfokú
idegennyelv-ismerettel rendelkező munkatársat keresek Érd.: 06-20-511-94-94
telefonon (Szeged) (24583780)
• BORS TEX Kit., Szeged,
Szél u. 2 sz. képzett varrónőket vesz tel konfekció
gyártásához Jelentkezni a
helyszínen, ill telefonon 62/
444-156, Leiéné. (30296063)
• BOTOND Étterem konyhai
kisegítőt azonnali belépéssel
felvesz Jelentkezni az üzletvezetőnél:
62-420-435,
06-20-393-26-03, Szeged.

(30396668)

• KÖSZÖNETET mondunk
mindazoknak, akik a 2002.
évi adójuk 1%-át. összesen
251.184 Ft-ot a Szegedi
Asztalitenisz Clubnak ajánlották fel. Az összeget sportfelszerelés kiegészítésére és
ranglistaversenyeken
való
részvételre használtuk fel
(30396535)

e

m n n m

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

• CIPŐFELSŐRÉSZ TÚZÖT,
cipóalja szakmunkást, fára
húzni, sarkalni tudót felveszünk. 62/405-674, Szeged.
(30296604)

• DOLGOZZON otthonában
mellék jövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
(30193294)

• DÉL PET KFT flakonfúvó
üzeme keres (elsőfokú végzettségű (GAMF) termelésvezetőt. Szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeret angol- vagy németnyelv-tudás Jelentkezés: szakmai
önéletrajz 'PET 30296374"
jeligére
a
Sajtóházba.
(30296374)

Hl FÉNYMÁSOLÓI munkakörbe fiatal lányok jelentkezését várjuk. 06-30/2066547, Szeged (30396707)

Gratulálunk
Boldog születésnapot
Mórahalomra,

HAMBALKÓ
ZSOLTNAK
10. születésnapjára
sok boldogságot kívánunk
í m szeretettel:
: 9 L
íny,

.Ájm

Ipa

I^HpHP

is Mamáék
Zákányszékről

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

(ízeietrigzítí

Is)

Apróbörze

• KATONAI, rendőrtiszti
főiskolai végzettséggel, okleveles
(egyverszakértö
személyi- és vagyonőri igazolvánnyal állást keres, 0630/288-2036. (30296788)

(30396640)

• A HÓDMEZÖVÁSÁRHE LYI Dózsa György Általános
Iskola Diákjaiért Alapítvány
megköszöni mindazoknak a
támogatását, akik 2002-ben
szja 1%-ál az alapítványnak
leiajánlották: az 52.732 Ftot tanulmányi kirándulások
támogatására használtuk lel.

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

CSÜTÖRTÖK, 2003. OKTÓBER 12.

M MUNKAERŐT keresünk
külföldre Tel.: 20-200-3560. (30193821)

M SZEGED Plazába egyszerű, betanított munkára
fiatal, szegedi női alkalmazottat keresünk. 30-2-770-

kon. (30296122)

175. (30396562)

• GYAKORLATTAL rendelkező. szakképzett felszolgálót felveszünk. Jelentkezni
a 30/259-6009 telefonszámon lehet. (30396814)

M SZEGED Plaza szórakoztató központjába fiatal hölgyekel
hoszleszmunkára
keresünk
Érd.: 10.00-től
06-30/9-658-416. (30396644)

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

M SZEGEDI borozóba pultoslányt keresünk 06-20/
3344-360 (30396584)

(30296023)

• GÉPJÁRMŰT ECHNIKUST
felveszünk
autóalkatrészüzletbe Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
október 18-án, szombaton.
10-kor a Dorozsmai úti
MOL kúttal szemben, a
FEBI épületben (Szeged).

M SZENTMIHÁLYI Új Élet
KB.
(Szeged-Szentmihály,
Központi-major) exportbaromtMeldolgozó
üzeme
NÖI-FÉRFI HÚSIPARI
SZAKMUNKÁST és BETANÍTOTT munkavállalókat
keres Érdeklődni: 62/427361-es telefonszámon, naponta 10-12 óráig, vagy
személyesen Seresné Süki
Ágnes
üzemvezetőnél.

(30396663)

• HAMBURGEREZÖBE keresek fiatal eladólányokat,
300 Ft/óra. 06-70/274-0249, 62-327-297 (Szeged)

(30396730)

(30295049)

M TOMPÁRA és Rószkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30296094)

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

• VADONATÚJ, világszínvonalú termékekkel induló
MLM-céghez tapasztalt vezetőket
keresek,
06-70/
381-7164. (30296050)
M ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező pénztárost keresek
felvételre.
Szeged,
Csongrádi sgt. 64., 06-30/
202-9484 (30296319)

• KOKTÉLBÁR-KÁVÉZÓ
keres gyakorlattal rendelkező. fiatal hölgyekel pultos,
felszolgáló munkakörbe, 0630/96-95-175.
(Szeged)

• ÉPÍTŐIPARI kft keres
felvételre műszaki előkészítőt építész, épületgépész és
elektromos előkészítői gyakorlattal, szakirányú végzettséggel, költségvetéskészítő program ismeretével
(KING 4 5) 30 éves korig.
Tel.: 62/552-445. (30296386)

(30396641)

• KONKRÉT bedolgozói és
kiegészítő
lehetőségek
(prezentációs anyagok kihelyezése, szórólapterjesztés,
toll összeszerelése) azonnali
pénzkereset Kérje ingyenes
tájékoztatónkai válaszlevélért 1147 Budapest. Kerékgyártó u. 4 General Management Hungary Kft. Érdeklődni 30/330-6960 telefon-

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

5

on. (30296499)

M X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
wwwxrentauto.hu.
06-30/
445-6000. (30194119)
H AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztoslláskötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű
62-425-043.

• KÖLTSÉGVETÉSI intézmény K-2 kazánfűtői képesítéssel munkavállalót keres
felvételre Érdeklődni: 62/
401-701. (Szeged) (30295555)
• NÉMETORSZÁGI húsipari
szakmunkára (sertéscsontozásra), kiemelt fizetéssel
férfiakat keresünk. Érdeklődni 06-1/275-4065-es telefonon (30296493)
5

Autó

(30295839)

M DACIÁT, d i z e l A R O - t
vennék
06-30/319-6963,
Szeged. (30396789)

Autó

2/
« 7 2 4 SicgMl,
A CAR
Kossuth L. sgt. 4 5 .
Toloton: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . www.rontucar.szogod.hu

ÖSZI-TÉLI

AKCIÓ

- 3 0 % a személygépkocsik bérleti díjából.
QaptíBsasDtísk,

wixia(aa(awS)Gs

• 95 ŐS évjáratú, piros
Skoda Felicia 70.000 km,
1.200.000 Ft eladó. Mindszent. Érd.: 06-30-9983031. (Csernák) (30396785)
M FORD Mondeo 1.8Í 16V
GLX 1998 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák. ABS. légkond., riasztó, el. abl.. hifi.
kp. zár, ködlámpa, alufelni
új gumikkal + téli gumigarnitúra acélfelnivel, mo.-i
szervízkönyves,
sérülésmentesen. kifogástalan állapotban,
magánszemélytől
eladó, l-iitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (30295854)
6

Bútor

M ANTIK BÚTOROK. RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979,
Szeged (30193657)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25
62-489-603.

125292646)

M ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. (30193311)

7

Egyéb

M NŐI kerékpár bordó, tartozékokkal (lámpa, kosár),
18 sebességes, kitűnő állapotban eladó 62/441-281,
Szeged. (30396656)
HIIMTÍSfUYÍTU
HINDURCH*
ZMJill iiRullu
.Ii,
-L--1
-LmmmaL«ilñi;-.:;: NBSUHHI» CS TLg|l"IIIVIMW>
6430 HímISIML Sutudsif U» 9.
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A Tarján! Általános
Iskoláért Alapítvány

értékesítésre meghirdeti az alábbi,
önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat

köszönetet mond mindazoknak,
akik az adójuk 1%-át
az alapítvány javára ajánlották fel.

• Csongrád, Öregvár u. 54. (5830. hrsz.-ú), 417 nm területű,
vendégház megnevezésű (beépített alapterület 86,3 nm),
kikiáltási ár 2000 E Ft + áfa.
• Csongrád, Körös-torok 69. (6028/A hrsz.-ú), 437 nm területű,
üdülőépület megnevezésű (beépített alapterület 382,6 nm),
kikiáltási ár 15 000 E Ft + áfa.
• Csongrád, Justh Gyula u. 33. (5261. hrsz.-ú), 531 nm területű,
lakóház, udvar megnevezésű (beépített alapterület 263 nm),
kikiáltási ár 6500 E Ft + áfa.
• FelgyŐ, Béke u. 5. (129. hrsz.-ú), 1111 nm területű, beépítetlen
terület (építési telek), kikiáltási ár 220 E Ft.
• Felgyő, Béke u. 4. (114. hrsz.-ú), 1078 nm területű, beépítetlen
terület (építési telek), kikiáltási ár 210 E Ft.

Az érdeklődők az értékesítés feltételeiről, az ingatlanok
megtekintéséről a 62-566-050 számú telefonon kapnak tájékoztatást.
A vételi ajánlatot 2003. október 31-ig Írásban lehet tenni postai úton,
vagy személyesen eljuttatva a Csongrád Megyei Önkormányzat
Hivatala közgazdasági osztályán a 204. számú szobába
(Szeged, Rákóczi tér 1.)

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KORACÉLOK, FíTTlNGEK, CSAVAROK
HECESZTÓflíKIlLÓOÁK, PÁCANYAGOK

BAKAY N. U.29.
¡&J* SZEGED,
Tel.:62/541-772
TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS

3 6 2 1 5 4 1 - 7 7 0
8

SAVÁLLÓ

a Pematbeton KB. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep

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

Építési telek

M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Klauzál Gábor utcai, 562
nm-es telek tárolófelépítménnyel eladó Irányár: 5,2
M Ft. Érd : 06-30/9838-800
(30193891)

m MAGÁNHÁZ és ikerház
építésére alkalmas telek
eladó.
06-30/9650-555,
Szeged. (30296332)
M SZATYMAZON 823 nmes építési telek Neszürjhegyi
úton eladó. Irányár: 2,1 M
Ft. Érd.: 06-30/9838-800.
(30193888)

10

Gepjarmuvezeto-kepzés

M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt 10.
62-426-433. (»193678)
M TÓTH Autósiskola Szeged. Petőfi sgt. 10. 62-450974 (30294980)

9

Építőanyag

1 2 Hagyaték
M HULLÁMPALA Br 250 FtI
nm-töl, hullámlemez 990 FtI M HAGYATÉKOK, ANTIK
nm-töl, faanyag, cement, BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
homok, sóder, samottáru, RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
csempeés
padlólap, készpénzért. Körül RégiOSB-lap, ajtó, ablak, tüz- ségkereskedés
62-315előanyagok és egyéb építő- 322, 06-30-9558-979. Szeanyag.
Rókusi
Tüzép ged. (»193656)
Szeged, Szatymazi u. 2. 621
• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
476-876. (30295745)
legmagasabb heti áron, híM OLTOTT mész, cement, vásra díjtalanul házhoz mehomok, kerítésoszlop, sóder, gyek. Azonnali készpénzfihullámpala, járdalap stb. zetéssel. Teleion: 62/249kapható STUXI TELEP 62/ 296, 06-30/375-5419, 06471-882, 06-20/3345-171. 70/505-90-40, 62/247-269.
(30295927)
Szeged (»190819)

A HANSA-KONTAKT
ÉLELMISZERVEGYI ÁRU
NAGYKERESKEDELMI
CÉG

FELVÉTELT HIRDET

takarítónői

FEKETEVÁR RT. DÉLRDVIKÖT
RAKTÁRÁRUHÁZA

Feltétel:
nagy munkabírás,
erkölcsi bizonyítvány.
Érdeklődni m u n k a n a p o k o n
8 - 1 6 óra k ö z ö t t
az 551-510 telefonszámon.
Törők Tímeánál lehet.

• PIANÍNÓ jó állapotban
lévő, 180.000 Ft-ért eladó.
06-20/596-2378,
Szeged.
(30396647)

14

H á z t a r t á s i gép

• HÁZTARTÁSI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok,
gázkészülékek,
híradástechnika: "Hélia" Műszaki
Bizományi, Szeged. Rókusi
krt. 9. (62/481-646, 20/4607132). (»193423)
15

Kertészkedés

L. *

ie i• -

rabichálót cslrfcehálőt

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon

Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

16

Irodaszer

M

BARÁT PAPÍR KFT

Megérkeztek a

2004-es n a p t á r a k

KERESSE ÜZLETEINKBEN:
Expressz. Csongrádi sgt. 78.
Tarján, Budapesti k r t 37.
&
Tisza, Bartók tér 9.
Stefánia, Dózsa Gy. u. 5.

HIRDETÉSFELVÉTEL
SÁNDORFALVÁN:
Ambrus József,
Alkotmány lerí. 24.
Telefon: 62/252-515

LAJTA-32 soros tárcsás
gabonavető gép
• KVERNELAND 6 fejes ágyeke
• RIGOL 2 fejes mélyszántó eke
1
Mélymútrágyázó

Akciól
Férfipulóver, kardigán
kereskedőknek, lakosságnak

• SPC-6 szemenkénti vetőgép

700 Ft • 900 Ft
j
MAGYAR TERMÉK!
Nyitva tartás: h.-cs.: 8 - 1 5 óra
péntek: 8 - 1 3 óra

Tanulj tovább
a Táltosbanlj

• Bálabontó
1
Burg. bakhátzúzó
• IFA 50W tehergépkocsi

Érd.: SZEGÁNA

Országos piaccal rendelkező *
faipari kereskedelmi kit.
faipari mérnököt keres

TERÜLETI
KÉPVISELŐ

BEMUTATKOZIK
IA GIMNÁZIUM!
Beiskolázási tájékoztató
1

Kft.

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Tkljfax: 63/461-822, 461-212

munkakörbe a megyébe.
¡Ha Öti hosszú távra
j g< indolkodik és egy elismeri
jés megbecsült pozícióra vágyik,
¡akkor önéletrajzát „Faipar"
'jeligére 1536. Bp. Pf. 252.
címre várjuk.

it

itir

SWEDISH M A T C H

Machinery and Maintenance Engineer
This new position reports to the factory Production Manager, and his main tasks comprises of
• Maintenance planning for machinery, buildings and infra structure.
• Handling the negotiations/purchases of outsource work, mainly machinery tools, customised parts,
standard parts and services
• Construction of machine adoptions and customised machinery parts & tools.

-

• Making of drawings (AutoCAD) for the outsource work as necessary
The applicant needs to have adequate educational background and at least 3 years documented experience from
• Production engineering, preferably from process/packaging industry

A SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
(6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.)
ezúton is megköszöni az szja
1%-át felajánlóknak a támogatást,
mely 2002-ben 162 316 Ft volt.
Ezt az összeget természettudományos
szaktanterem berendezésére,
higiéniai felszerelésekre, tanulóink
színházi belépőjegyeinek
.
támogatására fordítottuk.
i
Adószámunk: 18451717-1 -06
l

• Purchasing of machine tools, customised parts, standard parts and services
• Preventive maintenance planning
Furthermore the applicant needs to have intermediate level knowledge in both spoken and written English, have
good computer skills (M5 Office), good team-working abilities, and easy to interact and cooperate with other
colleagues.
Our company can offer for the right applicant, apart from a competitive salary, a stimulating and developing
work in a dynamic international environment.
Please send Your curriculum vitae to the address below:

Workplus
1083 Budapest, |ozsef krt. 53.
wpfkpluy@wQftolus.hu

rn

Keretre szeren nú liamos s»

1

szeretettel várja Vásárlóit!

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

Hangszer

HASZNÁLT MEZŐGAZDASÁGI
GÉPEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Szeged, Kereskedő köz 4.

munkakör betöltésére.

13

különböző méretben
és lyukbőségben. horganyozott
és tekete dróthuzalokat.
».

M SZEGEDI székhelyű cég
keres belvárosi vagy belváros környéki garázst bérlet,
Illetve vásárlás
céljából.
Sürgős. Érdeklődni: 62/424214 (30295016)
1 1

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindentéle régiséget, tollnerrWt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (»193314)

DRÓTHÁLÓT

Garázs

For our multinational client situated in Szeged we are looking for
experts for the following position:

Az adó 1%-át az iskola udvarán
lévő játszótér kialakítására
fordították.
Adószám:

19083302-1-06

1 'ft L T

ÉS

MÉRETRE VÁGVA IS !

â 8 (MKSSMDQOQS Q ä l ß Q Ä E W S

A C S O N G R Á D MEGYEI O N K O R M A N Y Z A T
HIVATALA

iNOX
ROZSDAMENTES
ÜZLETHÁZ

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u
• EGY mellékállás fehérnemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon alapkollekciónkból. Kereset: 30-50.000 Ft/
hó. Érd.: 06-25/522-885,
25/522-886 telefonszámo-

M BONTÁSBÓL eladó nagy
tégla, piros cserép, faanyag, deszka, tűzifa.
30/473-5419 (30294935)

•

SZERDA, 2003. OKTÓBER 15.
17

Játék

Megnyílt
M 0 N A C ©

M I N O
^G^Ny.: 10-02

K Á R Á S Z U. 10.
• HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK,MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 62-315322. (30193641)

• K É S Z P É N Z É R T
VÁSÁROLUNK könyveket,
magánkönyvtárat, könyvtiagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged. Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.
(30295991)

1 9 i Magánház
• BEFEKTETŐINKNEK
eladö ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-04-

20

Mezögazd. gép

• HYSTER 2 tonnás, diesel
tartonca kifogástalan állapotban eladó! 06-59/300124, 06-20/937-2431. 0620/352-3494. (30396758)
• SZÁRZÚZÓ, v í z s z i n t e s
tengelyúek (1,5-2,7-4,6 m)
a gyártótól! Érdeklődni lehet
06-20/9360-125 telefonon.
(30396757)

21

Növény

• 2,5 hold lucerna lábon
eladó
06-20/9468-434.
(30396541)

• GYÖKERET f ö l d j é b e n ,
magas áron vásárolok. 0620-344-0993. (30295402)
• KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése. kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szőreg. Magyar u. 214., 6 2 405-812. Bármikor! (30295011)
• OSZLOPOS tuják, 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 (X194700)

74. (30193459)

• BORDÁNYBAN 100 n m es. háromszobás, elökedes
magánház garázzsal. 400
négyszögöles telken eladö.
Pecze
06-30/406-8012.
(30396742)
• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek. 06-30-40-68-012,
Deli. (30193967)
• SZEGED, Remény utcai,
kétszintes magánház kél
garázzsal,
melléképülettel
eladó vagy kiadó. 06-301
9380-473. (30296359)
• SZEGED MÓRAVÁROSI
ikerház, 2x5 szobás. 4 fürdőszobás, nagy melléképülettel, 2 garázzsal, összeköltözésre és vállalkozásra
is alkalmasan, egyben eladó. 30/851-2969. (30295365)
• SZEGEDEN és 50 km-es
körzetében családi házat
vagy lakást keresek. Pecze
06-30-406-80-12. (25292448)
• SÁNDORFALVÁN t é g l a építésü, négyszobás, g á z fűtéses magánház garáz:
zsal,
nagy
kerttel
12.500.000 Ft-éd eladó 621
252-420. (30296062)

22

Panellakás

• RÓKUSI krt.-i, 1,5 s z o bás, 48 nm-es, III. emeleti,
hőmennyiségmérős, vizórás
lakás ötszintes épületben
eladó 6,6 M Ft-ért. 06-30/
420-9644, Szeged. (30396663)
• SZEGED, Molnár utcai. 55
nm-es, erkélyes, IV. emeleti
lakás ötszintesben eladö,
06-20/530-2442. (30396671)
• SZEGED, Siha kőzi. 2+2es lakás garázzsal eladö.
70/331-24-15. (30295994)
• SZEGED, Űrhajós utcai.
2+1-es, V. emeleti (liftes),
felújított panellakás 7,1 M ért. 62/444-072. (30295187)
23

Pénz, értékpapír

• HITELÜGYINTÉZÉS: i n gatlanvásárláshoz. felújításhoz, korszerűsítéshez, építéshez vállalkozói hitelek,
szabad felhasználású személyi kölcsön.
Megfelelő
szakértelem, rövid határidő!
06-30/539-3708.
Szeged.
(30396696)

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKHtVEZÖM ÁZFOLYAMON.
Nádix, Kárász S. OS-20/321-4489
24

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30193662)
• FISHER RÉGISÉGKERES
KEDÉS vásárol antik bútorokat. porcelánokat, ezüstöt,
faliórát, teljes hagyatékot,
tollneműt azonnali
készpénzfizetéssel, a legmagasabb áron. (Szeged) 62/
249-296, 62/247-269, 30/
375-5419,
70-505-9040.
(30295922)
• KÉSZPÉNZÉRT vásárolok
régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat,
hagyatékokat.
Azonnal
fizetek. Tel.: 06-62/494-141.
06-30/9-252-945. Szeged.
(30295386)

• KÁROLYI-RÉGISÉGKERESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat,
órákat, tollneműt. teljes hagyatékot. Azonnali fizetés,
vidékre is díjtalan kiszállás!
06-62-216-324,
06-30383-7116. (30295845)
• RÉGISÉGEK vétele. 0 6 62-322-914.
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS.
ÉRTÉKBECSLÉS; HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLAS. Hanza
Krüger Galéria.
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 6 2 422-547. (30194261)
25

Rendezvény

• CSEMETE a Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület KÓS
TOLÓVAL EGYBEKÖTÖTT
BIOTERMÉK BEMUTATÓI
és biogazdálkodók részvételével
ismeretterjesztő
programot tart Szegeden, a
Környezetgazdálkodási Kht.
előadótermében 2003. október 17-én, 16.30-18.30
óráig a Stefánia 6. szám
alatt
Minden
érdeklődőt
szeretettel várunk! (30396871)

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PUSZTAI GYÖRGYNÉ
KOPASZ EDIT MÁRIA
63 évesen elhunyt. Kérésére szűk
családi körben eltemettük.
030194403
Gyászoló családja
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna
Tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
FARKAS KÁROLY
66 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 17-én, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben,
a G y á s z o l ó család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
GÖBLÖS IMRÉNÉ
GOMBOS ROZÁLIA
(volt Kiskundorozsma, Kék utcai
lakos) életének 84. évében elhunyt. Temetése október 20-án,
14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
030396*60
Gyászoló család
„...Szétporló zuhatagból a szirom
elszáll. Eltűntél, aki közülünk angyali zene voltál." (Kormos István)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
DR. SZOJKA ZSOLT
GÁBOR
ny. k ö r z e t i f ő o r v o s
életének 71. évében, október 9-én
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, 13 órakor lesz a Bajai úti református temetőben, evangélikus szertartás
szerint.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOMLÓSI JÁNOS ANTAL
hosszan tartó betegségben, 69
éves korában, október 11 -én elhunyt.
Gyászoló felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái,
030396*65
menye és veje
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
özv. MOLNÁR JÁNOSNÉ
LIPTÁKANNA
81 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 17-én, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
o*«96*63
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nagybácsi, keresztapa,
PAPDI ANTAL
életének 83. évében csendben elhunyt. Temetése október 17-én,
10 órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 9 órakor
az új templomban,
a™96*47
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSEH ANDRÁS
52 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október
16-án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon,
DÉKÁNY SÁNDOR
életének 63. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 17-én, 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
(»0396*6*
A gyászoló család

• HASZNALTRUHA üzletek
maradvány
árukészletének
felvásárlása.
62/238-580
munkaidőben (30295960)

INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ
O K J - s szakképzés indul

október 31-én
Szegeden.

ÉPÜLETBEJÁRÁS,
í
VIZSGÁZTATÁS,
RÉSZLETEIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Tel 06-62/544-179,
06-30/358-6664,
Kovácsné
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H I R D E T E S "

(Ny sz.: 07-0493-02)

• SZÁMÍTÓGÉP , M O N I TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.

• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szillén
sgt. 24 Tel./fax: 62-439138 70-3141-709. (24482794)
• REDŐNY, reluxa harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredőny javítása, ablakforditás, S2-4S7 5S2, 30 94 36
411, TÖRÖK TIBOR, S z e g e d . (»194701)

• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 70/3802350, Szeged. (30295908)

• AKCIÓS, új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 063<L9457 577. 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (25292668)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelenlés: 06-20-3356-114, Szeged. (»194298)
• GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍ
TÁS. Hétvégén is! 30-4810411. (Szeged) (30296453)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (25292075)

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy
TAN DARI RUDOLF,
Domaszék, 516. szám alatti lakos
83 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 17-én, 15 órakor a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 14.00-kor.
Gyászoló család, Zákányszék

AKADÉMIÁN
Morafcsik Péter
és neves mixerek

(30396635)

oktatásával.
A legjobbaknak

.»psfgl. SZOFISZTIKA

álláslehetőség.

Jj^^HMS

Tel.: 0 6 - 2 0 ( 1 5 6 - 5 9 0 1 ,
06-30/973-59-81

,

09/79/389-07-47

§

KFT.

CO

szállítása

SZEGED:
62/499-994,
20/9810-130

i

Tanfolyam

• ANGOL, 120 órás tanfolyam indul kezdőknek. Érdeklődni: KURZUS Bt. 62/
442-694. OKÉV: 06-009002. (30396561)

• SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐ
OKJ tanfolyam a MERUN
Stúdiónál, 62-424-314, 30/
907-3654
06-0220-02.
(30396651)

oktatásszervezés

Tanuljon a

Szofisztikánál!

október 21-én induló
OKJ-s tanfolyamunk:

www.mixersuli.hu

- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás
- Veszélyes
hulladékok
5
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• WEBLAPKÉSZÍTÉS-.
webgrafika-, webanimációtanfolyamok a MERLIN Stúdiónál. 62-424-314.
30/
907-3654.
06-0220-02.

a BOLS MIXER

tb-ügyintéző

/f=

(24989347)

E E I 2 B 2 2 H

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

TANFOLYAM
indul

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

- Szippantás

(»193539)

MIXER-

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 6 2 425-240. (»193507)

WOMA

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

(»193384)

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

(»194516)

• HAMMER Security B i z tonsági Szolgálat november
24—i indulással,
délutáni
órakezdésekkel,
személyés vagyonődanfolyamot indít
fegyvervizsgával egybekötve. a munkaügyi központ
támogatása
igényelhető,
90%-os útiköltség-térítéssel
együtt. Akreditációs számunk: 0143 A legjobban
vizsgázóknak későbbi munkalehetőséget
biztosítunk.
Jelentkezni:
személyesen.
Szeged, Pacsirta u. 1. szám
alatt, vagy a 06-30/9-589663 és 62-489-800, 6 2 489-690 telefonon. (30396605)

• A KISOSZ n o v e m b e r
elején az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető, gyorsétkeztetési
eladó és vendéglátö-üzletvezető.
Munkanélküliek,
gyesen lévők támogatási
igényelhetnek a munkaügyi
kirendeltségen. 30% adókedvezmeny! Részletfizetés!
Jelentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/b. (62/485-610)
OKÉV:
06-0013-02.

MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA
g
IGÉNYELHETŐ!
5

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
¿_
CSOMMÁD MEGYEI KÉPVISfLfTf £
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Kedvező ár, részletfizetés!
Államilag elismert képzések,
30%-os adókedvezmény
igénytx: vehető!

A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:

• Idegenvezető
• Ékszerbecsüs
• Drogériái
kereskedő
• Külkereskedelmi
ügyintéző
• Külkereskedelmi
üzletkötő

Szeged, Berlint krt. 16-1K.
Telefonszám: (62)421-260
Ny. sz.: 074)023-02
feri
e

A KIT Kft.

• AKCIÓS akác és vegyes
tűzifa. Szénakció! 06-30/
9120-770. (30396619)
3 3 j Téglaépítésü lakás
• BERKERT j 47. sz alatt,
most induió. hatlakásos társasházban
szerkezetkész
lakások leköthetők Ár: 185
E Ft/nm, 30/9939-558. Szeg e d . (30296326)

• SZEGED, Dankó utcai. III
emeleli, 2.5 szobás, erkélyes, új lakás garázzsal eladó Ar: 16,5 millió Tel.:
62-481-997;
06-20/4111704. (»193917)
• ÖSZ u. 43. sz.. C s o n g rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok,
parkolók
eladók
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/116. (X193674)

EDcssmm
• KISZOMBORON 100 n m es. bejáratott ételmiszerüzlel
berendezve, hosszú távra
kiadó. 06-30/273-4062, 0620/255-33-43. (30295840)
• KÖLCSEY utcában üzlethelyiség kiadó. 62/431-455.
06-20/582-6355,
Szeged.
(30396549)

• NAGYMÉRETŰ raktárat
vennék olcsón! Érd.: 201
9577-358. (30396824)
• SZEGED, Gogol utcában
alagsori üzlethelyiség raktárnak kiadó, 06-30/9380473. (30296360)

MIXER
35

tanfolyamot indít

2003. októberében

ADÓKEDVEZMÉNY,

Az előadó Kanr/ag János,
a Magyar Bármixer Unió elnöke.
Munkanélküliek a munkaügyi
központ támogatását
kérhetik!
Adókedvezmény,
részletfizetés!

RÉSZIJiTFIZETÉS!

Szeged, Deák F. u. 22.
Internet:

www.tanulok.hu
Tel.: 62/425-805,
9-16 óráig

Tel.: 42/425-805.
Akkrediliciós lapinvnsrám 0010
OKÉV nyilvántart, sz.: 07-0065-02.

Akknedilációs lajstromszám:

Vállalkozás

HORGANYZOTT

0DEXION

POLC

(kamrába, garázsba, raktárba)

Alföld Pack Kft.

0010

OKÉV nyilvántartási szám:
074)065-02

3 1 i Társközvetítés
• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 0 6 - 2 0 433-98-42 (»193903)

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal f e l e l ő s s é g e t !

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

UHMaM.

MEGEMLEKEZES

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Reménykedtem, hogy csak egy
rossz álom, de nem az volt, már
látom. Elmentél tőlem messzire, oly távol, de szívemben itt
leszel, még élek e világon."

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel emlékezem
KÜRTI ANTAL
halálának második
évfordulójára.
Szerető felesége

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOCSISPÉTER ZOLTÁN
életének 79. évében elhunyt. Temetése október 17-én, 14 órakor
lesz a Forráskúti temetőben,
óm,,*«**
Gyászoló család

T

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ID. VARRÓ
JÓZSEF,
Szentes, Nádudvari J. u. 21. sz.
alatti lakos 76 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése október 17-én, pénteken, 11 órakor lesz az alsó református temetőben.
G y á s z o l ó család,

„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet. Emlékezzetek rám,
mert én a szívetekben élek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk, '
ID. BALOGH BÁLINT,
Székkutas, ül. körzet 91. szám
alatti lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 16-án, 14.30 órakor lesz a
Kincses temetőben.

Szentes

MAKÓ

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
NAGY-GYÖRGY LAJOSNÉ
MÁGORI PIROSKA,
Makóról elszármazott, budapesü lakos 97 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 21-én, 13 órakor lesz a makói Belvárosi református temetőben.
030194350
Gyászoló család, Budapest és Kanada
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy drága szerettünk,
ID. SOÓS LAJOS,
Makó, Úri utcai lakos 73 éves korában elhunyt. Búcsúztatása október 17-én, pénteken, 13 órakor
lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló felesége, fia,
3039672* húga és családjaik, Makó

I

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj,
I
édesapa,
ID. LAJOS JÁNOS,
Kiszombor, Dózsa György u. 4.
szám alatti lakos 70 éves korában
elhunyt. Temetése október 15én, 13 órakor lesz a Kiszombori
temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
JESZENSZKI FERENC
szabómester,
makói lakos október 9-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 16-án, csütörtökön, 15 órakor lesz a makói
Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló felesége, Makó

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. FAZEKAS
JÁNOS,
Makó, Kálvin u. 21. szám alatti
lakos 82 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 17-én, pénteken, 14 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család
03039671K

f

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. KOZÁR
ISTVÁN
n y u g . r e n d ő r őrnagy,
Szentes, Széchenyi I. u. 2. szám
alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése október 17-én,
pénteken, 15 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
Gyászoló család, Szentes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. KUGYELA JÁNOS
62 éves korában elhunyt. Temetése október 16-án, 10 órakor
lesz a szentesi Kálvária temetőben.
030396701
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
„Már nincs holnap, csak ennyi
volt az élet.
Sirassatok csendesen, mert én a
szívetekben élek."
Fájó szívvel emlékezünk
PITI FERENC
halálának második évfordulóján.
Szerető családja
és testvérei

,

c # o

Gyászoló család I
aCJCJCDEJaOCJCDCJCJCJEJCIC)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KOVÁCS IMRE
a r a n y t o l l a s újságíró,
Hódmezővásárhely, Malom u.
50. szám alatti lakos életének
90. évében, rövid szenvedés után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása későbbi időpontban
lesz.
Gyászoló család

e r e

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távoli
rokonoknak, ismerősöknek, a
Kölcsey és a Kaptár utcai szomszédoknak és mindazoknak, akik
SAJTI SÁNDOR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
030396713
Gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!
Gyószkózleményeket
a megjelenés előtti munkanapén
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyószkózlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását! Köszönjük!
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«HIRDETÉS«

Kanyó álma a kínai vb

KÉZILABDA
A kézilabda NB I/B legutóbbi
fordulójában a gyengébb volt az
erősebb nem: az SZKKSE-s nők
idegenben nyertek. A makói és a
dorozsmai férfiak viszont nem
tudtak győzni.
XVII. KER. LAKÓHELY SE-SZKKSE
1 7 - 2 5 (8-13)
NB l / B - s női kézilabda-mérkőzés. Budapest, 150 néző. Vezette: Csiha, Németh.
Szeged-Kiskundorozsma KSE: B 0 R 0 S NÉ - VADÁSZY 5, Bodó 3, JANCSAROVA
7, Fülöp 3, Sipos 3, Horváth K. 1. Csere:
Tóth (kapus), TAKÁCS 2, Mucsi 1, Hódi,
Terhe. Edzők: Prónay Gyula, Giricz Sándor.

/

/

/

BÚVÁRÚSZÁS
Kanyó Dénes nem pihen. Pedig a szegedi búvárúszó megtehetné, hiszen idén már nem
indul versenyen. A Tisza-parti
kiválóság azonban már a jövő
évi kínai világbajnokságra készül.
Korai kelés. Nagyon nem szereti senki. Nem, mert mindenki
szeret pihenni, sokáig aludni.
Kanyó Dénes, a Duna-Tisza
Muréna Búvárklub versenyzője
pedig most sokáig lustálkodhatna, hiszen számára befejeződött az idei versenyidény.
Nem ezt teszi. Továbbra is reggel hat órakor a vízbe ugrik, tréningezik. Ezután úszást oktat,
majd délután megint Gyémánt
Imre mesteredző vezetésével

gyakorol. Edz, mert jövőre a kínai világbajnokságon szeretne
nagyot alkotni. Idén már sikerült. Az Európa-bajnokságon
három aranyérmet szerzett, a
magyar válogatott legeredményesebb tagja volt. A szegedi
versenyző a levezetések alatt
sem unatkozik. Milyen penzumokat teljesít' - többek között
erre a kérdésre is válaszolt a
murénás sportoló.
- Időre már nem úszom, ennek ellenére nem unatkozom a
foglalkozásokon. Napi 10-13
ezer métert teljesítek. Hosszúkat úszom. Karácsonykor lesz
két hét pihenőm, utána januártól kezdődik az alapozó munka.
Szó volt arról, hogy a válogatottal Egyiptomban edzőtáborozunk majd. Ezt nem igazán tartom jó ötletnek, hiszen a nemzeti együttes nem dúskál anyagiakban, így felesleges pénzki-

2003. OKTÓBER 16.

A gyengébb az erősebb nem

Naponta tizenháromezer méter levezetésként

Kanyó Dcncs a jövő évi kínai világbajnokságra készül.

CSÜTÖRTÖK.

Fotó: Karnok Csaba

dobásnak tartom. Többet érnék
azzal, ha ezt az összeget megkaphatnám, hiszen akkor Szegeden készülhetnék, a felszerelésemet
korszerűsíthetném.
Itthon ideális körülmények között gyakorolhatok, Imre bácsi
pedig garancia a jó szereplésre.
Sokat köszönhetek Rappai Attilának is, aki jelentős összeggel
támogatott egész évben. Hoszszú lesz a jövő évi felkészülés,
hiszen a kínai világbajnokságot
októberben rendezik. Úgy érzem, életem utolsó versenye
lesz ez. Búcsúzni pedig szépen
kell. Nem lesz könnyű feladat,
hiszen az orosz riválisok mellett a kínaiak is nagyon jó búvárúszók. Hatalmas kihívás
számomra a vb; éppen ezért
dolgozom most is kettőzött
erővel: egy aranyéremmel búcsúzni nagy dolog lenne.
SÜLI RÓBERT

Villámrajtot vett a vendég dorozsmai együttes, a félidő elején
már 7-3-ra vezettek Vadászyék.
A jó kapusteljesítmény, valamint
a határozott védekezés megakadályozta a lelkes hazaiakat az
eredményes támadásbefejezésben. A különbség a szünetig ötre
nőtt a két együttes között. A második félidőben egy kicsit közelebb lopózott a Lakóhely SE
(15-18], de a jobb kondíció és a
pontosan befejezett akciók magabiztos, fölényes győzelmet

eredményeztek az SZKKSE-nek.
Ezzel a sikerével a hatpontos Dorozsmaiak csak rnss+ghh gólkülönbségük miatt szorulnak a második helyre.
lancsarováék
szombaton
16.30-kor az Orczy-sportcsarnokban a Miskolc együttesével
játszanak.
OROSHÁZA-MAKÓ KC 4 1 - 3 2 (20-17)
Makó KC: Avramov - Visy 3, Katona 5,
Minik 3, Szepesi 1, I G N Á C Z 1 1 , Halász 3.
Csere: Nagy Z., Miklós (kapusok), Hadár,
Balázs 1, Cselovszki, Vörös 5. Edző:
Szabó László.

Kedvezőtlen előjelek kísérték a
Maros-partiak múlt heti felkészülését. A lázas, vírusos megbetegedés több játékos mellett Szabó László edzőt is ledöntötte a lábáról, így nem tudott a gárda rendelkezésére állni. Az Orosháza
az első pillanattól ellenfelére
erőltette gyors, rohanós játékát,
amellyel az MKC az első 30 percben még lépést tudott tartani. A
folytatásban a rossz védőmunka
és a kapusok gyenge teljesítménye megpecsételte a Makó sorsát
(szinte potyogtak a gólok), míg
az akciók során Halászék naggyá
tették a hazaiak kapusát.
A Makó KC vasárnap 17 órakor a Kiskunhalassal mérkőzik

meg a városi sportcsarnokban.
Ellenük javíthatnak Minikék.
MEZ0K0VESD-MIKS! & MIKSI SZKKSE
29-24 (13-13)
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés M e zőkövesd, 6 0 0 néző. Vezette: Koiozsi,
Szabó.
Miksi & Miksi Szeged KKSE: P 0 R 0 B I C
- Fekete Szabó 2, SUTKA 6, Szepes 5,
Miksi 2, Ördögh 5, Szabó Tönki 1. Csere:
Mikus (kapus), Mendebaba 1, Bessenyei
1, Lázár 1, Nagy, Balogh. Játékos-edző:
Ördögh József.

föl kezdtek a dorozsmaiak, a 11.
percben már 5-2-re vezetett. A
háromgólos előnyét a 23. percig
tartotta a Miksi & Miksi, a szünetre azonban már egállal vonultak a csapatok. A pihenőt követően felváltva estek a gólok, hol a
Mezőkövesd, hol a Dorozsma vezetett egy-két találattal. A hajrára elfáradtak a Csongrádi megyei
kézilabdások, így alakulhatott ki
az ötgólos „matyógyőzelem".
Az SZKKSE vasárnap 16 órakor a Diósgyőrt fogadja.
Tbvábbi eredmények: Fehérgyarmat-Tiszaföldvár
28-25,
Kiskunhalas-Cegléd
23-29,
Gyöngyös-Salgótarján
27-27,
Hajdúböszörmény-Debrecen
15-35, Diósgyőr-Ózd 25-23.
I.P.

Szerződést bontott Farkas Józseffel az Alcoa

Pestszentlőrincen a Pick
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ezután már így lesz: Bajnokok
Ligája-mérkőzések között egyegy hazai bajnoki vár a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára. Ma
18 órakor a PestszentlőrincElektromos-Rév (PLER) vendége
lesz Kovács Péter edző csapata. A
tréner tegnap elmondta, hogy ál-

talában megérzi, ha nehéz percek várnak a játékosaira, s most
erre számít. Már csak azért is,
mert már a szombati sandefjordi
BL-meccsre kell előre tekinteni.
A Veriaszt csak Perger nem úszta
meg sérülés nélkül, a kapus térde
egy kicsit bedagadt. A szakember
bízik abban, hogy nem lesznek
lyukak csapata játékában, keve-

sebb lesz a technikai hiba, s végül is begyűjtik a betervezett két
pontot.
A gyenge bajnoki és kupaeredmények miatt közös megegyezéssel szerződést bontott a szegedi Farkas József trénerrel a Cornexi-Alcoa női kézilabdacsapatának vezetősége.

Van egy nyerő
számsorunk: 222 000!
Játssza meg vetünk az ósz legnyeróbb számsorát! A Daewoo őszi akciója
keretében használt autojat uj Kalos vásárlása esetén most akár 222 000 Fttal* többért számítjuk be! Az 5 ajtós, 1.2-es Kalos alapmodell ára továbbra
is nagyon kedvező: 1 990 000 Ft.
Számolhatunk Önnel is?
Várjuk a Budapesti Autószalonon, október 15-19., a BNV „ D " pavilonjában!
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Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.
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Már Molnár számára is elkezdődött az olimpiai felkészülés
SZVSE-s
aranyhegyek
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
Bélapátfalván rendezték meg a
tájfutók országos diákolimpiáját és kísérő versenyét, a rangsoroló Bélkő-kupát. A diákolimpián megyénként három versenyző indulhatott egy kategóriában, a többiek a Bélkő-kupán
tehették magukat próbára.

Gyötrő kínok az edzésen

MUNKATÁRSUNKTÓL

A rendkívül meredek és sziklás
terepen a zord időjárás is nehezítette a futók feladatát. Mindkét
napon szakadó csőben és sűrű
ködben kellett a csúszós sziklákon tájékozódni. Az SZVSE
sportolói most is bizonyították,
nagy figyelmet fordítanak az
utánpótlásnevelésre, s ebben is
az az élvonalhoz tartoznak.
Eredmények, fiúk, 12 évesek:
6. Farkas Ottó (Pusztaméigesi
ált. isk.), 16: 2. Takács Balázs
(Déry Miksa szakközépisk.), 78:
4. Nagy Bence (Kórösy József
szakközépisk.), 20: 1. Fodor József (Krúdy Gyula szakközépisk.).
Leányok, 14: 3. Samu Liza
(Pusztamérgesi ált. isk.), 4. Zsigmond Tímea (Juliász Gyula
gyak. ált. isk.), 76: 2. Szerencsi
Dóra (Radnóti Miklós gimn.), 3.
Nagy Virág (Ságvári Endre gyak.
gimn.)
Bélkő-kupa, nők, 12: 1. Szokol
Mónika, 3. Domonkos Csilla,
14: 1. Vincze Tímea, 3. Szokol
Boglárka, 78: 1. Szerencsi Ildikó,
2. Madarász Anett, 27A. 3. Balogh Piroska, 21B: 4. Lóczi Éva,
40: 1. Szerencsiné Csamangó
Jusztina.
Férfiak, 10: 1. Gera Tamás, 72:
1. Pálinkó Márton, 20: 1. Sinkó
János.

Jó ajánlólevél volt a 2003-as szezonra, hogy 2002-ben a Molnár
Péter, Siebel Lajos duó két junior
Eb-címet is szerzett Zágrábban.
Az első, idén májusban Mechelenben rendezett viadalon elért
K2 ezres elsőség aztán alátámasztotta, hogy van a kettősben
perspektíva. A folytatás azonban
mégsem a sikerekről szólt.
- Túledzettük magunkat, és ez
hiba volt - nyilatkozta a Démász-Szegedi VE kajakosa, Molnár. - Azt hittük, minél többet
tréningezünk, annál jobbak leszünk. Sajnos alaposan visszaestünk: a második vk-n, Szegeden
a negyedik, Duisburgban pedig
már csak a kilencedik helyen végeztünk. A Belgiumban legyőzött
Kammerer Zoltán, Veréb Krisztián páros is fokozottan készült ellenünk, dupla volt bennük a bizonyítási vágy.
Molnár sokoldalúságát igazolta, hogy mégis eljutott a síkvízi
világbajnokságra. Ám nem a leghosszabb távon, hanem kétszázon, a kvartettben.
- Május elejétől augusztusig
csúcsformában kellett lenni.
Csalódott voltam, mit mondjak,
hiszen n e m a sprintszámra készültem, amely ráadásul nem is
olimpiai szám. Teljesen ad hoc
jelleggel ültünk össze, de műkő-

Profizmus. Néhány sportágban már működik. A magyar fociban
azonban nem, vagy nagyon kevés helyen. Szerencsére vannak kivételek.
Ezek közé tartozik az Első Beton Szeged NB l-es futsalcsapata.
Roszkos Zoltán elnök és Bódi Attila vállalta a megújhodást. Az előző
idényben ezüstérmes csapat tagjainak megköszönték a munkát. Vagyis azt nem, hiszen a játékosok nem nagyon jártak edzésre. A vezetők gondoltak egy merészet, felkaroltak tizenöt-húsz fiatal focistát,
akikkel lehet dolgpzni, akik szeretik a sportágat, és siketre éhesek.
Kis csapat még a Beton, de a vezetők és a játékosok azon munkálkodnak, hogy nagyok legyenek.
A Cerberous elleni meccsre műsorfüzetet adtak ki, a közönség kiszolgálásáért pedig mindent megtesznek. Ez hatással is van a drukkerekre, hiszen rendszeresen két-háromszáz néző foglal helyet a lelátón. Főként azért, mert értékelik a munkát, azt a lelkesedést, amit
a betonosok
bemutatnak.
Nagycsapatok! Lehet példát venni, hiszen kicsiben már működik
a profizmus.
SÜLI RÓBERT

Prerovba utaztak
Bódi Tibor, Béta Ervin, Földesi
Zsolt, Korcsmarek István.
A Tisza-partiak főpróbája n e m
mondható remeknek, hiszen a
bajnokságban a BICV Elórétól kikaptak, míg Szolnokon ikszeltek. Karsai Ferenc elnököt és Kaszás Zoltán edzőt nem is a megszerzett mindössze egy pont, hanem a mutatott játék aggasztotta
az indulás előtt. A Ferroép célja
így is a négy közé jutás.

Debreceni remények
BUDAPEST (MTI)

A labdarúgó UEFA Kupa első fordulójában három magyar csapatért izgulhatnak a szurkolók: a bajnok MTK mellett a kupagyőztes
Ferencváros és az MK-döntős Debreceni VSC-MegaForce próbálja
meg kiharcolni a továbbjutást. A
legkedvezőbb helyzetben az utóbbi
együttes van, hiszen az első mecscsen idegenben, a horvát Vartcks

Molnár Péter (a hajóban hátul) egyelőre egyesben készül.
dött a dolog. A gainesville-i ötödik helyből könnyen lehetett volna akár érem is. Kétszázon
amúgy is minden nagyon kevésen múlik - emlékezett vissza
Molnár az amerikai vb-re.
2004 az olimpia éve. Egy hét
tréningen már túl is van Molnár,
sőt az első válogatott összejövetelen az is kiderült, hogy nagy valószínűséggel újra összeül a Sydneyben aranyérmes kajaknégyes,
a szegedi Storcz, aztán Vereckei,
Kammerer és Horváth.
- Ha ők csak az ezer négyest
vállalják, akkor nagy esély kínálkozik az ezer párosban. Mindezek ellenére én egyesben készülök, de nagyon keményen. Ez az
alapja, hogy felfigyeljenek rám,
hogy egy csapathajóba beülve az
egység finomításkor ne akadjon
probléma, és akár Siebellel, akár

mással, de legyen esélyem
Athénban indulni. Hihetetlen
rossz, szinte fáj az edzés, mintha
állandóan egy krumplis zsákot
cipelnék magammal.
Igen sűrű a program, a nyári
sportágból szinte téb lett. November közepéig vízi alapozás,
aztán három hetes meleg vízi
edzőtábor
Horvátországban,
utána két tatai m u n k a következik, ezt a feszített programot két
hét ausztriai sítábor oldja fel.
Február közepétől áprilisig ismét meleg vízen készül Sári
Nándor csapata, a helyszín Sevilla. Május első hétvégéjén az
első szegedi válogató jön, majd
május 20. és 23. között a poznani Eb, egyben az olimpiai pótkvalifikáció.
- Űyen sűrű program mellett
nincs helye a kísérletezésnek, a

Fotó: Schmidt

Andrea

hat hónap után rögtön élesben
kell bizonyítani. Ehhez kellenek
az edzőtáborok, no meg az olyan
segítők, mint Kirilla Béla és Vírágh Zsolt - tette még hozzá
Molnár.
A kajakos edzőjével, Váradi
Mártonnal kapcsolatban az a hír
terjedt el, hogy sorra elhagyták a
tanítványok. Az érintett a következőkkel egészítette ki, illetve cáfolta az információt: - A
közös megbeszélés után úgy
döntöttem, hogy Molnáron és
Börcsök Balázson kívül a tanítványaim Szabó II Gáborral dolgoznak tovább. Remélem, azok
a versenyzők, akikkel több kategóriában is másodikok voltunk,
az első helyre lépnek előre, azaz
töretlen lesz a fejlődésük a kiváló trénernél.
MÁDI JÓZSEF

Ma: szeviépes főpróba

K i s p r o f i z m u s

Szerdán reggel elutazott a csehországi Prerovba a Ferroép-Szeged.
A szuperligás férfi tekecsapat a
Világkupán szerepel, mégpedig
további tizenliat bajnokcsapat
társaságában. A küzdelmek csütörtökön kilenc órakor kezdődnek, a Ferroép kerete a következő: Karsai László, Fekete László,
Kiss Norbert, Franjo Mihajlovics,

NOI KEZIS EREDMENYEK
A női kézilabda NB I-ben: Hypo
(osztrák)-Vasas 2 7 - 2 6 (16-11).
A női KEK nyolcaddöntójébcn:
Vác-Patrasz (görög) 33-21.
Továbbjutott a Vác két sikerrel.

KAJAK-KENU
Kiválóan - K2 ezer méteren világkupa-gyózelemmel - indult a
2003-as versenyév Molnár Péter számára. Azonban aztán a
Démász-Szcgedi VE kajakosának be kellett érnie a vb ötödik
helyével.

MUNKATÁRSUNKTÓL

REFLEKTOR

ellen 3 - 1 -re nyert. Ha az MTK jobban használta volna ki a helyzeteit
a Dinamó Zagreb ellen - a hajrában még tizenegyest is hibáztak a
kék-fehérek - , akkor most nem
kétgólos hátrányban ( 1 - 3 ) lenne
Egervári Sándor legénysége. A Fradi van a legnehezebb helyzetben,
hiszen a remek erőkből álló dán
FC Köbenhavnnal idegenben csatáznak. A zöld-fehérek az Üllői
úton l - l - e t értek el.

KOSARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Akár főpróbának is tekintheti a
Szeviép-Szeged NB I A csopor-

tos női kosárlabdacsapata a ma
délután öt órakor kezdődő Szolnok elleni edzömérkózést. A Tisza-parti gárda az újszegedi
sportcsarnokban fogadja a nyáron alaposan
megerősödött,
szintén első osztályú szolnokiakat. A hét végén kezdődik a baj-

nokság, így mindkét gárda főpróbának tekintheti a találkozót.
Jó hír, hogy Kajdacsi Judit sérülése rendije jött, így a válogatott
center is pályára léphet az összecsapáson, azonban Russai és
Pungor játéka kérdéses.

A Maroslele önkényesen kihagyta a fordulót

Pusztamérgesi nyolcas
LABDARUGAS
A 8. fordulót rendezték meg a
megyei III. osztályú bajnokságban.

ros 0 - 3 (0-1), gsz.: Csehó B., Kahczka ; kiállítva: Bicskei L. (Pázsit SE). Röszke SK Il.-Öttömös
7 - 1 (3-0), gsz.: Dobó (4), Herczeg (2), Zsikó T., ill. Födi Zs.
Opusztaszer-Sándorfalva II. 3 - 0
(3-0), gsz.: Szalai V. (2), Kovács
Sz. ; kiállítva: Molnár J. (Sándorfalva II.). Balástya Il.-Zákányszék 2-1 (1-0), gsz.: Hegedűs A.,
Dancsok, ill. Farkas Cs. Ruzsa-Mikroton Baktó l - l ( l - l ) ,
gsz.: Váczi B. ill. Györgyi B.

Az A csoportban a Pusztamérges
gólerős támadói megsemmisítő
vereséget mértek a még nyeretlen baksi tizenegyre. A sándorfalvi fakó elszenvedte első vereségét. A „skalpvadász" az Opusztaszer gárdája volt. Az Öttömös A BAJNOKSÁG ALLÁSA
Röszkén csak eggyel kapott keve1. Opusztaszer
1 7 - 1 3 5 - 7 21
sebbet, de ez is sokkolta Batáé2. Sandorfaha II.
1 7 - 1 19- 12 21
kat.
3. Csengele
7 5 2 - 3 1 - 12 17
A B csoportban papírforma
4. Balástya
1 5 1 2 22- 13 16
eredmények születtek, talán a
5. Röszke II.
1 5 - 3 2 4 - 10 15
Ferencszállás hazai fiaskója lóg
S. Károlyi DSE
7 4 2 1 16- 3 14
ki a sorból. A Maroslele - bizo7. IKV-KIsövaros
8 4 2 2 2 2 - 15 14
nyára azért, mert már utószezon
1. Pusztamérges
t 4 1 3 22- 18 13
van Mártélyon - nem utazott el
9. Zsombó
8 3 1 4 26- 21 10
az üdülőövezetbe játszani. Talán 10. Forráskút
8 2 4 2 16- 13 10
távolmaradásukra találnak vala- 11. Rúzsa
8 3 1 4 26- 24 10
mi elfogadható indokot.
12 Pázsit SE
8 3 1 4 12- 17 10
Eredmények:
13. Öttömös
8 1 1 6 12- 28 4
A csoport: Forráskút-Károlyi 14. Mikroton Baktó
8 - 3 5 7 - 24 3
DSE l - l (1-0), gólszerzők: Hor- 15. Zákányszék
8 - 1 7 10- 39 1
páczi,
ill. Kakuszi.
Zsom- 16. Baks
8 - - 8 9 - 53 0
bó-Csengele 3 - 3 (2-1), gsz.: Zetkó Z., Zetkó N., Zsigmond, ill.
B csoport: Kübekháza-FerroPalotás, Wenner, Juhos. Puszta- color-Tápé II. 0 - 0 . Földeák-Demérges-Baks 8 - 1 (3-1), gsz.: Te- rekegyház 0 - 1 (0-0), gólszerző:
mesvári Gy: '(3J, Szabó Z.. (2), Baka. Széldoitas-Szőreg II. 2 - 0
Nagypál, Veres Cs„ Kispál, ill. (IMI), gsz.: Forrai, Pandúrcsek.
Kapornai. Pázsit SE-HCV-AIsóVá-' Ambrózfalva-H. Astra FC 1 - 4

(1-2), gsz.: Szemerédi, ill. Kádár, Mihály L., Szekeres, Soós L.
Ferencszállás-Nagymágocs 2 - 5
(1-2), gsz.: Takács T., Kovács ].,
ill. T ó t h I., T ó t h E., Gulyás,
Sándor B., Marlrovics. Eperjes-Pitvaros 2 - 2 (1-0), gsz.:
Héjjas (2), ill. Trippe (2). Szentesi Kinizsi TE-Algyó SK II. 2 - 0
(2-0), gsz.: Tóth Gy., Bórák.
Mártély-Maroslele - a vendégcsapat n e m jelent meg a mérkőzés helyszínén. A CSLSZ fegyelmi bizottsága a találkozó három
pontját 3-0-ás gólkülönbséggel
a vétlen Mártély csapatának a
javára igazolta, továbbá a Maroslele év végi összeredményéből 3 pontot levon.

KISMARATONI HELYEZÉSEK
Székesfehérváron rendezték meg a
kis maratoni országos bajnokságot,
melyen részt vettek és jól
szerepeltek a Szegedi VSE atlétái.
Az első tizenkettő számított
pontszerzőnek. Eredmények,
serdülő 13 éves búk, 6 km: 4.
SZVSE (Tűhegyi Boldizsár egyéniben 9., Kreiningcr Csaba,
Sebők Pétéi; "lés Marcell); serdülő
14 éves lányok, 8 km: 2. Papp
Gabriella 31.11; serdülő 15éves
fiúk, lOkm: 12.BallaTamás
36.57; junior (18-19 évesek)
lányok, 15 km: 1. SZVSE (Biacsí
Ilona egyéniben 4., Biacsí
Bernadett 5., Bátor Csenge 7.,
edzők: Antal Andor és Farkas
István); utánpótlás (20-22 évesek)
lányok, 21,1 km: 2. SZVSE (Görög
Veronika 12., Kövesi Kitti, Juhász
Krisztina).
EGY SZÁZALÉK
A Szegedi Rendőr Testedző Egylet
megalakulása óta komoly
erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a rendvédelmi
szervek állományának fizikai
felkészítését, a szabadidő hasznos
eltöltését szakmailag segítse. A
szakosztályokban folyó munka
alapozza meg azokat az
eredményeket, melyeket a megye
rendőri állománya elért. Az egylet
mindent megtesz annak
érdekében, hogy a szakosztályok
zavartalan működése biztosítva
legyen. Ezért komoly segítségnek
tekintik, hogy tagjaik és
szimpatizánsaik az általuk
befizetett adó 1%-áról
rendelkezve a Rendőr TE-t
jelöltek meg
kedvezményezettként. Az így
befolyt jelentós összeget
sportfelszerelések vásárlására,
illetve a sportcsarnok technikai
berendezésének a fejlesztésére
használják fel.
ALGYŐI SIKER
A Dunaújváros melletti
településen, Pálhal mán
vendégeskedett a községi
önkormányzat, Kósa Zsigmond
és Szemmári Lászlóné által
támogatott Algyö NB Il-es
nagypályás labdarúgócsapata.
Eredmény: Pálhalma-Algyö 1 - 5
(1-3). Algyö: Bécs B. - Géczi,
Katona, Horváth E., Hethési Faragó (Retek), Körmöczi,
Csonka, Zemencsik (Bécs K.) Szolga (Baksa), Sebestyén. Edző:
Timotáty Milán. A vendégek
gólszerzői: Körmöczi, Csonka
2-2, Sebestyén.
VETERÁNFOCI
A szegedi kisstadionban zajló
öregfiúk kispályás
labdarúgó-bajnokság hetedik
fordulójának eredményei:
Keverő-Panagro 0-1, Kék
Mókus-Heavytex 0 - 5 , DózsaKolibri l - l , SZAK-Metál Duó
4—3, Vásárpiac Kft.-Börker 3 - 1 ,
Nagy Kft.-Tervezők 0 - 4 .
GYŐZÖTT A VÁSÁRHELY
A teke NB III-ban a Szentesi
Tekézők Egyesülete a
Hódmezővásárhelyi FTK
csapatát fogadta. A végeredmény: Szentesi TE-HFTK
2:6 (2336-2386).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1.
2.
3.
4.

Szentesi Kinizsi
Derekegyház
H Astra FC
Algyo SK II.

5. Mártély

(. Ferrocolor-Tápé II.
7. Köbekháza
8. Nagymágocs
9. Székkutas
10. Pitvaros
11. FoMeak
12. Ambrózfalva
13. Ferencszállás
14. Szóreg II.
15. Eperjes
1L Maradék

8
S
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
7
8
7
8

7
5
5
5
5
5
4
2
3
3
3
2
2
1
1
-

1
2
1
1
1
1
1
5
1
1

30- 4 2 2
1 2 1 - 1217
2 30- 7 1 6
2 21- ( 1 6
2 12- 618
2 1 3 - 14 16
3 17- 14 13
1 15- 14 11
3 11- 9 1 0
4 12- 1410
4 14- 21 9
6 18- 27 8
5 1 5 - 24 6
2 5 8 - 18 5
1 5 10- 19 4
8 5 - 43 0
BOKOR BÉLA
-

KUPÁT NYERTEK
Hat korcsoportban közel negyven
csapat részvételével Gyulán
rendezték mega III. Suzuki-kupa
utánpótlás fociromát. A '96-osoknál a HFC A
(Tóth Róbert, Kecskés Ákos,
Horgos Tamás, Gulyás Bence,
Bartyik Roland, Láda Bence) nyert,
a HFC B a negyedik helyen végzett.
Mindkét gárda edzője Tatár Béla. A
'95-ösöknél a HFC (edző: Sipos
Zoltán) harmadik lett, a gólkirályi
címet Daraki Adám 26 góllal
szerezte meg. A '94-eseknél Bokor
János fiai a Jiatodik Jielyet
szerezték meg.
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Dutyiborász

Az elfogultság

OSLO (MTI)

SZÍV ERNŐ
A múltkor például azt mondta nekem egy szerkesztő, kedves barátságos ember
máskülönben,
szóval azt mondta, nézd, Ernő,
Németországban
voltunk éppen, egy isten háta mögötti helyen, ráadásul egy koreai motelben, szóval azt mondta a
szerkesztő, hoppá, mit is mondott ? Na, hogy ő
megpróbál elfogulatlan lenni, 6 úgy válogat, szemezget ás szerkeszt, igen, 6 úgy állítja össze irodalmi lapjának fényes tartalmát - mely lapnak
egyébként is sajátossága a válogatás -, hogy válogató kedvét nem engedi befolyásoltatni a magyar
irodalmat össze-vissza pókhálózó konok előítéletektől, vad elfogulatlanságoktól ás tamckos szekértábori szempontoktól. Mert amint azt tudjuk,
a magyar irodalom ilyen. Megosztott, néha mélységesen frusztrált, irigykedő, olykor meg tüneményesen nagyvonalú. Egyébként az irodalmi élet is
művészvildg. s ha egy primadonna
hisztérikusan
sikoltozva megfojthatja ama színházi
vázácskát.
melyben elfonnyadtak az ezüstös hajú államtitkártól kapott vörös rózsák, és a színész lepofozhatja a kritikusát, akkor az író miért ne lehetne
hőzöngő, korlátolt, vagy bárminemű
szellemi
szélsőség rabja, hm ?! Megjegyzem, lágy tojás fölött ültem a koreai étteremben, és ennek nagyon
őrültem, mert a lágy tojást valahogy hanyagoltam
mostanában. Vannak időszakok, hogy heti száz
pirítóst, kétszersültet gyilkolok le az arcommal,
aztán meg jön egy görögsalátás korszak, és néha

Sok napsütés

két hétig mindennap sütni szoktam,
palacsinta
vagy steak, mindegy, csak sütve legyen. Jó, én elhiszem, hogy egy valamirevaló szerkesztőnek elfogulatlannak kell lennie. Különben dehogyis hiszem el. Azért nem hiszem el, mert az egész
nagyságos hóbelevanc, amivel az irodalmi szerkesztő foglalkozik, vagyis a versek, az elbeszélések, regények és esszék, mind, mind mélységes
elfogultságok eredményei. Nem lehet elfogulatlanul írni, az inkább jogi traktátus, vagy matematikai összegezés. Elfogultnak lenni annyi, mint komolyan venni az életet, téteket rakni rá, reszkírozni, vállalkozni, készen állni jóra, kudarcra,
örömre, bánatra. Amikor elfogult vagy, akkor például van véleményed. Mert akkor például jobban,
mélyebben
és árnyaltabban szeretsz.
Elfogult
vagy például az iránt a hölgy iránt, hú, nagyon elfogult. Elfogidt vagy, amikor nézed a megfogyott,
szürke kis Tiszát, na pajtás, neked is mennyi alakod, formád, játékod van. Elfogulttá teszi az embert a fú, a sarki gesztenyeárus, Isten. Istennel
szemben is nagyon elfogult az ember, ó igen, elfogultan tudna neki egy-két dolgot mondani, mint
ahogyan mond is, nem, csak ez, ugye, nem publikus. Petőfi elfogulatlan volt? Vagy József Attila,
Kosztolányi, hm ? Vagy Ady. Elfogult volt a magyarokkal kapcsolatban ? Hát persze, persze! Emlékeztek még, mit mondott rájuk, az országra?!
Csak mert szerette a hazáját, mert elfogult volt?!

Börtönbeli
zugborászkodáson
kaptak egy rabot Norvégiában,
ráadásul épp egy olyan fegyintézetben, melynek elítéltjei zömmel ittas vezetésért kerültek rács
mögé. Az illető az őrök orra előtt
készítgette fekete ribiszkéből borát, de kocsmát azért nem nyitott. A borhoz a gyümölcsöt a
börtönigazgató volt szolgálati lakása előtt bokrokról szüretelte
le. Mivel bejárása volt a konyhára, könnyedén szerzett cukrot és
élesztőt - a víz pedig nem jelentett problémát. A zugborász anynyira büszke volt „másodállására", hogy levélben eldicsekedett vele egy másik börtönben raboskodó cimborájának. N e m lett
volna ez nagy baj, ha a barát nem
válaszol, a beérkező postát
ugyanis átolvasták a börtön illetékesei. A zugborász cellájában
húsz liter kapacitású borüzemre
bukkantak, az érleléshez szemetestartályokat használt. A felfedezés után a férfit egy szigorúbban őrzött börtönbe helyezték át.

M a időnként felhők zavarják ma jd a napsütést, de eső nem valószínű. Többfelé megélénkül az északkeleti szél. Továbbra is a sokévi áttag alatt marad a hőmérséklet.

Szeged

14°

Mórahalom

14°

Mindszent

13°

13°

Békéscsaba

14°

14°

Szolnok

12°

Csongrád

13°

Kecskemét

13°

Kistelek

13°

Orosháza

14°

Hódmezővásárhely

O

Szentes
Makó

O

14°

O

További kilátások

WC-galéria
LONDON (MTI)

Nyilvános vécéből csináltak kiállító
termet
Londonban,
amelynek így már n e m csak Taté Galleryje, hanem Toilet Galleryje is van. A brit főváros legújabb kiállítóterme egy Viktória-korabeli toalett, de alaposan
átépítve. A mosdótálakat magasan helyezték el a falakon, ezekből lettek a lámpák, pontosabban a lámpabúrák. Egyetlen vécékagylót hagytak csak meg, de
erre se tanácsos ráülni, mert
szökökútként működik. így aztán a vécégalériának nincs vécéje. A Toilet Gallery London
Kingston negyedében található
és fiatal művészek nem hagyományos alkotásait állítják ki
benne. Az ünnepélyes megnyitó
se volt hagyományos, mert hagyományos szalag helyett vécépapírt vágott át két művész. Igaz
viszont, hogy a vécépapír hagyományos volt.

^ N K f ^

Készítette:

Még csütörtökön is megnövekszik időnként a felhőzet, péntektől azonban túlnyomóan napos időben lesz részünk. Hajnalonként egyre több helyen lehet gyenge fagy, és
ködfoltok képződésére is számítani kell.
Csütörtök

Szombat

Péntek

O

O

Vasárnap

O

7JV

Max:12°

Max: 13°

Max: 14

Max:14

Mln:3°

Mln:3°

MRn:0°

Mbt:0°

Változó

Napos

Napos

Napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 154 cm (hőfoka 13,7 C°), Csongrádnál 49 cm,
Mindszentnél 111 cm. A Maros Makónál -70 cm.
A Nap kel: 7.02, nyugszik: 17.57, Hold kel: 22.54, nyugszik:
10.28.

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

TOSHIBA

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

Skoda az

IKESZ-től

az autózás nagymesterétől!
Kaukázusi krétakör.

Németh

ISTEN ELTESSE!
TEREZ
Többféle magyarázat van a név
eredetére nézve. Sulyok Mária
és Mátray |ános szerint a tharasia spanyol szóböl származik,
melynek bátor a jelentése. Kálmán Béla a görög therosz: nyár
szót tartja alapszavának. Német kutatók a görög Thera (a
mai Santorin) sziget nevéből
származtatják.
Véleményünk
szerint a név n e m a klasszikus
görög korban, hanem a középkorban keletkezett és Spanyolországban
vált
népszerűvé.
Ajándékozzunk a Terézeknek
háromszínű Thoeo discolort,
vagy állítsunk össze az erdei fák
színes lombjából készült csokrot, a rubinpiros cserszömörce,
a parázsszínű homoktövis és
kecskerágó lombjaiból.

György

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz

karikatúrája

Kíváncsi hangyász

mér több mint 10 éve az Izabella HU lábánál.
h D t S/vgHl, Kossuth !
TáHlii: h Z / » / l - Z « y M

IKESZ Autócentrum
ELFOGTAK A TOLVAJT
A 22 éves T. Z. egy szegedi bolt
dolgozójának övtáskáját vitte el a
benne lévő iratokkal és mobiltelefonnal együtt 20 ezer forint értékben. A sértett még aznap este
felhívta ellopott mobilját. A vonal végén lévő férfi fölajánlotta,
hogy 10 ezer forintért visszaadja
a készüléket. A megkárosított nő
értesítette a rendőröket, akik aztán a megbeszélt találkahelyen
elfogták a tolvajt. A 22 éves férfi
ellen lopás miatt indult eljárás a
Szegedi Rendőrkapitányságon.
TETTEN ÉRT TETTESEK
Egy szegedi kft. telephelyén ért
tetten a biztonsági őr négy ott
dolgozó személyt, amint különböző árucikkeket próbáltak ellopni közel egymillió forint értékben. A tolvajok ellen eljárás
indult.

A NAP VICCE

VITTE A MAGNÓT

- Tfe miért ülsz?
- Az anyósom tarkójához
nyomtam a hideg sörösüveget.
- De hát ezért nem ültetik le az
embert tizenkét évre!
- No, jó, de hat méterről...

í

f
I
LOR'D XL

L a d y M o l e t t ! és l o r d X L ,

»EXTRA

MÉRETŰEK

üzletháza.
Hl m*r«t> íltér ai állagtól, de óllólkódélére igényei,
nálunk mindent megtalál, amire iiükiége leket
Ú J D O N S Á G : őszi farmerkollekció!

Cím Üjueged, Marostól o. 4/B,
tol.: 621432-738

Nyílva: k-g.: 10-18-ig, szo.110-1]-ig

Egy kíváncsi hangyászsün (Táchyglossus aculeatus) ismerkedik a
fényképezőgéppel a sydneyi Taronga állatkertben. A hangyászsün
a tojásról szaporodó emlősök családjába tartozik és kicsinyeit tejével táplálja.
MTI Fotó: AP/Dan Pelecl

Egy, a szegedi Nyitra utcában
parkoló Opelből vitt magával ismeretlen egy 80 ezer forint értékű rádiós magnót. A rongálással
okozott kár 20 ezer forint volt.

Túl hideg volt a víz a halottnak
ÚJDELHI (MTI)

A hideg víztől életre kelt egy idős indiai férfi, amikor családja már megtette az utolsó előkészületeket az elhamvasztására. A 80 esztendős Veluszamit
halottnak vélték és vízzel kezdték lemosni, amikor
felemelkedett és méltatlankodva megszólalt:
- Nagyon hideg!
A United News of India című lap jelentése szerint már csak néhány pere volt hátra a halottégetés

kezdetéig. A család pillanatnyi sokkhatás után ujjongani kezdett:
-Visszakaptuk nagyapát a túlvilágról!
Előzőleg abból következtettek arra, hogy meghalt, hogy bár sógornője ebédelni hívta Veluszamit,
az öreg n e m válaszolt. Az asszony ébresztgette, de
meg se moccant. Mtnthtuki azt hittejhogy a mozdulatlanul fekvő JiSfg^iKÖnYYIrJíngülésben
mcgliAz
t ö r ö l v e i s i előkészületeknek. á l l o m a r '

1r/ |

Schwarzenegger-hegy
TBILISZI (MTI)

A Kaukázusban rövidesen hegycsúcsot neveznek el Arnold
Schwarzeneggerről, és Kalifornia állam ú j o n n a n megválasztott kormányzóját hivatalosan

meghívták, látogasson el Grúziába. - Gratulálunk választási
győzelméhez és ismét meghívjuk, hogy látogasson meg bennünket - jelentette be Temur
Sasiasvili, Sevardnadze elnök
nyugat-grúziai képviselője.

Memento móri!
VÍZSZINTES: 1. Kurt
Tucholsky
(+1935),
német író, költő és kritikus gondolatának első
része. 10. Ezredes, röv.
11. Angol férfinév
( = N 0 A H ) . 12. H.Y.A.
13. Dunántúli város,
edzőtáborral. 15. Vállalati forma. 16. Szigetország
lakosa. 17.
Rangjelző előtag. 18.
Hideg, száraz erdélyi
szél. 21. Az Idézet második része. 22. Katonai demonstráció. 25.
Ott, a pincében - népiesen. 26. A Balaton római kori neve. 27. Nikkel jele. 28. Ugar közepe! 30. Gallium. 31.
Öregember, argóban. 33. Ifjúsági Magazin,
röv. 34. Eötvös Józsefé torziós volt! 36.
Amerikai részlet! 37. A tojás sárgája, népiesen. 39. Párosan folyat! 40. Knock out, röv.
41. Terméketlen talaj jelzője. 42. Rosszalló
szócska. 43. Ábrázat. 45. Népszerű hazai
popénekes. 46. Becézett szülő.
FÜGGŐLEGES: 1. Tengeri emlős. 2. Fut. 3.
0p-...; Vasarely irányzata. 4. Udvarias megszólítás. 5. Megszabott termelési mennyiség. 6. Tantárgy, a diákok nyelvén. 7. Indulatszó. 8. Óra, németül. 9 . . . . Misi; Móricz

regényhőse. 14. Régen Alblonnak nevezték.
16. Egykori neves színész (Oszkár) és egy
mai (Péter). 17. Az idézet negyedik, záró része. 19. Szem, angolul. 20. Táncot jár. 23.
Az „Isteni színjáték" írója. 24. Fátlan
dél-amerikai síkság. 28. Gizella, becézve.
29. Az idézet harmadik része. 32. Alaktalan.
35. Egykori birtokhatár, szegélyvonal. 37.
Horgászok nyeles hálója. 38. Lószín. 44.
Részben döcög! 46. Arzén jele.
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése:
Aki a lélek tükrében is meg tud borotválkozni!

