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TÉMÁINKBÓL
EPITESITARTOZAS
Újszentivánon már beköltöztek
a lakók azokba a bérlakásokba,
amelyeknek építési költségét a
helyi önkormányzat nem tudja
kifizetni az építőknek.

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

ÁPA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Kaotikus forgalmi rend a szegedi Belvárosi hídon

Csalni kell, hogy elférjen a busz
Az autók és a biciklisek jól megférnek, a buszoknak nagyon
szűk a hely az új - meglehetősen
vitatott - forgalmi rendben a
szegedi Belvárosi hídon. Lapunk
munkatársa oda-vissza kerekezett a régi hídon, s korántsem
érezte magát biztonságban.

KUBEKHAZA160 EVE
A bécsi udvari kamara elnökéről,
báró Kari Friedrich Kübeckről
elnevezett település, Kübekháza
százhatvan évvel ezelőtti
alapítását ünneplik a hét végén.
4. oldal

Kicsit lapos kerekű, jó húszéves
kerékpárjával próbálja ki lapunk
újságírója a Belvárosi híd kerékpársávját. Micsoda büszkeség a
sárga vonal mögötti helyet magunkénak érezve pedálozni! Mert
ránk is gondolnak végre, nekünk
is jutott hely a hídon, csak a miénk - örvendett lapunk tesztkerékpárosa, amikor egy csuklós
60-as szele megcsapja. A busz kereke birtokháborítón tipor a sárga
vonalon, a büszkeség oda, a kerékpáros visszafelé indul.
Az Újszeged-Szeged irányban a
hídfőben őskáosz, a régi és az új
sávok egymást fedik. Előz egy
csuklós 7l-es, pont elférnek a biciklissel, indulás a nyomában a
végállomásra. A Mars téren kiderül, Balázs László utolsó körét teljesítette aznap. Az ötlet szerinte
nem rossz, de túl kicsi oldaltávolságot kell tartania. Ha rámegy a
kerékpársávra, akkor megszegi a
szabályokat, pedig valahogy „csalni" kell, hogy elférjen a busz.

KAMATOZO BIZALMI TOKÉ
A Démász elnöke és
vezérigazgatója egy személyben
Dervarics Attila, aki a francia
tulajdonos bizalmának jeleként
értékeli kettős megbízatását.
6. oldal

AJÁNDÉK KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR

December 5-7.
Hirdetesünk a 11. oldalon

Ennyi hely marad a kerékpárosoknak az autók mellett a Belvárosi hídon. Buszok esetén még kevesebb.

A közgyűlés előtti szópárbaj témája a Dobó-ügy volt. Az IKV felügyelőbizottságának elnöke, Beck
Zoltán, az SZDSZ-frakció vezetője, Kormos Tibor és maga az érintett Dobó László, a Fidesz-frakció
vezetője, országgyűlési képviselő
vívtak szócsatát a pályáztatás nélküli megrendelésről. Az érdemi
részben azután több fejlesztésről
is döntöttek a városatyák.
Részletek az 5. oldalon

A halálig tartó fogság emberjogi kérdései

racs mogott
Az élettársát és lányát baltával
agyonverő, kisfiát megfojtó B.
Gyula volt az első Magyarországon, akire a tíz évvel ezelőtt bevezetett tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést kirótták. A szegedi Csillag börtönben raboskodó, jelenleg 48 éves

Folytatás az 5. oldalon

Lebontják az utolsó belvárosi töltőállomást Szegeden - zöldterület lehet a helyén

Black Nailon Ree. - Detro» - UM

A szegedi Csillagban öt olyan
elítélt raboskodik, akiket halálukig tartó fogsággal sújtott a
bíróság. Kérdés, „jogos-e" a
tényleges életfogytiglan.

Fotó: Schmidt Andrea

férfi eddig békésen tűrte a bezártságot, szavaiban sem megbánást,
sem indulatot nem lehet érezni.
Vannak azonban, akik attól tartanak, a halálukig fogva tartottak
bármelyik percben „bekattanhatnak", hiszen nincs veszítenivalójuk. Nagy Ferenc szegedi jogászprofesszor elhibázott döntésnek tartja a tényleges életfogytiglan bevezetését, mert szerinte
az sérti az emberi méltóság elvét.
Bővebben a Sziesztában

Bezár a benzinkút a Kálvária téren
Novembertől már csak a külső
körúton, vagy azon kívül lehet
tankolni Szegeden, mert az
OMV lebontja az egyetlen belvárosban üzemelő benzinkutat
a Kálvária téren.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Információnk szerint az egyre kisebb forgalomnak és az Aral-kúthálózat megvételének lett az áldozata a Kálvária téri benzinkút. A
tulajdonos OMV olyannyira ki
akar vonulni a területről, hogy lebontja a töltőállomást. Benzint
egészen az utolsó napig lehet kapni, azonban cigarettát vagy újságokat már hiába keres a boltba fizetni induló autós.
A kutasokat elbocsátják, de
rajtuk kívül nehéz helyzetbe került a benzinkút épületében műhelyt bérlő autószerviz is.
A város jelenleg érvényes rendezési terve szerint a töltőállomás
helye zöld területnek számít, így
oda a bontás után park, sportpálya vagy játszótér épülhet.
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Szűk két hétig lehet még tankolni a Kálvária téren.

Fotó: Miskolczi Róbert
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1956 emléke - a napi
politikától függetlenül
BUDAPEST (MTI)

A napi politikától független október 23-i rendezvénysorozatot
tervez a kormány, amely a fiatalok, a családok számára is közelebb hozza az 56-os forradalom
eseményei - mondta a kormányszóvivő-helyettes pénteken sajtótájékoztatón. A programok fő
üzenete, hogy „1956 céljai ma
valamennyiünk értékei, ezért

gondolkodjunk és cselekedjünk
együtt a nemzet érdekében" mondta Gulyás Erika. Emlékeztetett: a programsorozat lebonyolítására közbeszerzési pályázatot írt ki a Miniszterelnöki Hivatal, amelynek az Expander
2000 Kft. lett a nyertese. A megvalósítás teljes költsége 156 millió forint. Az ünnepi díszelőadást
idén a Nemzeti Színházban tartják, melyet az MTV is közvetít.

A francia nő mintaképe
PÁRIZS (MTI)

Franciaországban régi jó szokás:
a polgármesterek kongresszusán
választják ki azt a hölgyet, akinek a képmása az országot megszemélyesítő nőalak, Marianne
lesz. A francia polgármesterek
titkos szavazással úgy döntöttek,
hogy a középületeket országszerte újabban Evelyne Thomas újságíró (felvételünkön), egy népszerű televíziós bcszélgetőműsor
vezetőjének sokszorosított szobrai fogják díszíteni.
Megjegyzendő, hogy az elmúlt
évtizedekben ez a megtiszteltetés olyan hölgyeknek jutott osztályrészül, mint brigitte bárdot
és Catherine Derteuve színésznők vagy Laetíria Casta topmodell.

A Telekom Serbia-botrány meglepetései

Prodi pozíciója a tét?
ROMA (MTI)

Házkutatást tartottak az olasz
hatóságok az II Giornale kormánypárti lap római szerkesztőségében, amelynek során elsősorban a Tfclekom Serbia botrány
„főhősével", Igor Marinival kapcsolatos anyagokat keresték. Az
II Giornale a kormányfő, Silvio
Rerlusconi ellenőrzése alatt áll, s
a lap még januárban készített in-

terjút Marinivei. A kétes hírű
olasz „üzletembert" pénzmosás
vádjával tartóztatták le májusban Svájcban, s Marini olasz baloldali politikusokat - köztük Romano Prodi akkori kormányfőt,
az Európai Bizottság jelenlegi elnökét is - vádolt meg korrupcióval a Telekom Serbia privatizációjával kapcsolatosan, ami végül
is csaknem negyedmilliárd euró
kárt okozott az olasz államnak.

Decembertől négynapos autópálya-matrica

Ezer forint lesz az ára
BUDAPEST (MTI)

belül 1000 forintot - jelent, mint
ami az idén volt érvényes.
•

Legkésőbb december 15-től ismét kapható lesz az idei nyári
Hazánk gazdasági fejlődésének
szezonban már bevezetett négy- alapkérdése
az
autóúthálónapos autópálya-matrica - kö- zat-fejlesztés, ezért megengedhezölte Csillag István gazdasági és tetlen a késlekedés ez ügyben közlekedési miniszter. Beszá- mondta Fónagy János (Fidesz).
molt arról, hogy a négynapos au- „A magyar útépítő szakma megtópálya-matrica a nyári hónapo- csúfolásának" nevezte, hogy a
kon kívül engedményes áron lesz 'kormány komolyan gondolja kímegvásárolható. Ez, mint hozzá- nai útépítő vállalatok meghívátette, hasonló árat - azaz körül- sát a versenytárgyalásokra.

Csurka
csengőfrásza

Medgyessy

D
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Péter a brüsszeli csúcsértekezletet
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Teljes jogú magyarok
Magyarország annak ellenére is sikeresnek értékeli az EU pénteken zárult brüsszeli csúcsértekezletét, hogy a keretében tartott kormányközi konferencián (IGC) szemmel láthatóan széttartó álláspontok jutottak kifejezésre - jelentette
ki a magyar miniszterelnök.
BRÜSSZEL (MTI)

Medgyessy Péter szerint a találkozó eredményeként egyrészt megindulhat az európai gazdasági
növekedés újjáélesztésére irányuló tervek megvalósítása. Másrészt az IGC-n képviselt álláspontok
megoszlása hozzájárulhat a kompromisszumok
majdani kialakításához. Magyarország első ízben
vett részt az Európai Tanács ülésén úgy, hogy gyakorlatilag teljes jogú résztvevőként tudta befolyásolni az ott kialakított állásfoglalásokat - mondta a
miniszterelnök.
Példaként említette, hogy a növekedés ösztönzéséről folytatott vitában kifejtette: Magyarország
egyetért azzal, ha ezen a téren hangsúlyt kap a kutatás és fejlesztés ösztönzése, de úgy véli, az emberi
erőforrásokba irányuló beruházásokat is meg kellene említeni. Ez meg is történt, ilyen értelmű utalás
került az elnökség záró következtetéseinek szövegébe.
A csúcs egyik fő témája az utóbbi években lelas-

sult európai gazdasági növekedés újjáélesztését célzó kezdeményezés megvitatása volt. Az Európai Bizottság által előterjesztett és most csúcsszinten is
jóváhagyott programhoz Magyarország szívesen
csatlakozik, már csak azért is, mert az visszaigazolja kormányának 2004-re és az azt követő évekre
megfogalmazott gazdaságpolitikai céljait - mondta
Medgyessy Péter.
László Csaba pénzügyminiszter mindehhez azt
fűzte hozzá, hogy az EU-tagországok nagy lépést
tettek az Európai Növekedési Kezdeményezés decemberi végleges jóváhagyása felé. A csúcsértekezleten elfogadott zárókövetkeztetésekben pedig a
döntés úgy szerepel: az EU-tagországok állam- és
kormányfői azt a célt tűzték ki, hogy a december
12-13-án esedékes következő csúcsértekezletükön
konkrét döntések szülessenek az európai gazdasági
növekedés újjáélesztésére irányuló kezdeményezésekről.
- Európában indokolt a közös védelmi politika
megteremtése, de nem indokolt semmilyen lépés,
amely párhuzamosságokat eredményezne a NATO-val - jelentette ki a magyar külügyminiszter.
Kovács László közölte: Magyarország nem tervezte,
hogy csatlakozik Franciaország, Németország, Belgium és Luxemburg kezdeményezéséhez, amely
önálló, az atlanti szövetségtől független védelmi
képességek kialakítására irányul.

Demonstrálnak a lakásmaffia ártatlan, kifosztott áldozatai

Harc a bűnözők befolyása ellen
BUDAPEST (MTI)

Egy kárvallott a Kossuth téren.

MTI Telefotó: Kovács Attila

Orbán szerint csúszunk a lejtőn
EGER (MTI)

Olyan esztendők várnak ránk,
amikor összefogás nélkül nem
tudjuk hazánk minden polgárát
a változások nyertesévé tenni -

hangsúlyozta Orbán Viktor az egri várvédők diadala évfordulóján.
„Hazánk ma ismét súlyos gondoktól senyved, ma ismét lefelé
csúszik a lejtőn" - mondta a Fidesz elnöke. Feltette a kérdést:
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GENT (MTI)

A magyar származású Tony Curtis amerikai színész (felvételünkön) megérkezik Belgiumban a
30. genti filmfesztiválra, ahol átvette a Joseph Plateau Holemans-különdíjat.

A SIKERTELENSÉG ÁRA
Fejbe lőtte feleségét majd
önmagával is végzett egy 55 éves
férfi pénteken, a Pest megyei
Gyálon. A férfi önvédelmi
pisztolyával lőtte le a feleségét,
majd önmaga ellen fordította
fegyverét. A két holttestre a férfi
fia talált rá, amikor szülei
lakásába benyitott. A családfő
búcsúlevelet hagyott hátra,
amely szerint vállalkozásának
sikertelensége és rossz anyagi
helyzete miatt követte el a
bűncselekményt.

„Miért kellene a közös gondoktól
gyötört, a nehezedő megélhetés,
munkahelyük elvesztése, vagy
gyermekeik jövője miatt egyformán aggódó embereknek egymással szemben állniuk?"

Természetvédelem, félpályás útlezárással

Csurka István szerint a kormány
fél, ezért a szombati kihelyezett

Tony Curtis
különdíja

RÖVIDEN

Háromnapos
figyelemfelkeltő
demonstrációt kezdett pénteken
a lakásmaffia áldozatait tömörítő Sors-Társak Egyesülete a Parlament előtti Kossuth téren. „A
jog és közbiztonság diszkriminációmentes, teljes és tényleges érvényeiüléséért
küzdünk"
mondta el Török-Szabó Erzsébet,
az egyesület elnöke. A károsultak szerint egyes bűnözői csoportok az emberek jóhiszeműségét
és jogi ismereteinek hiányát kihasználva, csalással tettek szert
ingatlanjaikra. Más esetekben az
erőszak vagy a megfélemlítés
eszközeitől sem riadnak vissza, a
főként idős tulajdonosokkal
adás-vételi szerződést íratnak alá
- fűzte hozzá Török-Szabó Erzsébet. „A rendőrség és az igazságszolgáltatás nem tud vagy nem
akar érdemben foglalkozni az
ilyen esetekkel" - vélekedett az
elnök. Nem sok reményt látnak
a helyzet javulására, az érintett
bűnözői csoportok tekintélyes
anyagi háttere és szövevényes hivatali befolyása miatt.

SZEKSZÁRD (MTI)

rön tervezett MIÉP-nagygyűlést
próbálta megakadályozni, amikor a lakásáról elő akarták állítani. „Akadt egy bírónő, aki egy
hamis rendelvényt küldött a
rendőrségnek, hogy állítsanak
elő, és hajnali fél ötkor csengessenek be a lakásomba" - közölte.
A cél az volt, hogy „ráhozzák a
csengőfrászt" és eltérítsék attól a
szándékától, hogy „csapatai élén
bemenjen Söjtörre". „A rendőrök részéről az ügy bocsánatkéréssel végződött" - mondta.
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ÁLRENDÓRÖK
Lopás bűntettének megalapozott
gyanújával két - magát többször
rendőrnek kiadó - férfit elfogott,
harmadik társuk, egy 40 év
körüli nő ellen országos
elfogatóparancsot adott ki a
rendőrség. A két elfogott férfi és
körözés alatt álló társuk
megalapozottan gyanúsíthatok
azzal, hogy magukat rendőrnek
kiadva budapesti lakásokba
hatoltak be és onnan készpénzt,
ékszereket, értéktárgyakat
tulajdonítottak el, mintegy
harminc alkalommal.
IKARUSBUS
Az Irisbus nem zárkózik el attól,
hogy az Ikarusbus bezárt
székesfehérvári gyárát eladja az
Ikarus Holding Rt.-nak; az
üzletkötéshez azonban szükség
van még a Fiat-Iveco tulajdonú
vállalkozás tulajdonosainak a
jóváhagyására - közölte Széles
Gábor, az Ikarus Rt. elnöke.
HILLER ÖSSZEKAPCSOL
A modern balközép
Magyarországon nem engedheti
meg magának, hogy a
nemzetben való gondolkodást
bármelyik párt kisajátítsa, ezért
az MSZP megújulásának egyik
feltétele a szociáldemokrácia és a
nemzet kérdésének
összekapcsolása - jelentette ki
Hiller István Egerben.

KONDOR FELJELENT
Kondor Katalin feljelentést tesz
azokban az ügyekben, ahol a
Népszava összéállításai, illetve
Sípos Levente nyilatkozatai
állítólagos titkosszolgálati
múltját taglalják - közölte a
A Mecsek hegység Zengő csúcsára telepítendő radarállomás megépítése ellen félpályás útlezárással tiltakoztak a 6-os számú főközleke- Magyar Rádió Rt. elnökének
dési úton Péesvárad és a környező települések lakói.
MTI Telefotó: Káimándy Ferencügyvédje, Varga Tamás.
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Deák-emlékhét, koszorúzás
Deák Ferenc születésének 200.
évfordulóját és a nevét viselő
gimnázium fennállásának 15.
évfordulóját ünneplik a héten a
szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban. A Széchenyi téri szobornál tegnap városi megemlékezést is tartottak.

SULYOK ERZSEBET

MUNKATÁRSUNKTÓL

Deák Ferenc születésének 200.
évfordulóját ünnepelték tegnap
Szegeden. A Széchenyi téri Deák-szobornál közös megemlékezést tartott a város, a Deák Ferenc
Gimnázium, valamint az egyetem. A koszorúzáson részt vett
Botka László polgármester, Ruszoly József professzor, valamint a
Deák gimnázium képviselői.
A XIX. század egyik legjelentősebb magyar politikusának emlékére a nevét viselő gimnáziumban többnapos rendezvénysorozatot szerveztek. Szerdán országos két tannyelvű vetélkedőnek
adott otthont az intézmény,
amelyen a részt vevő csapatok az
Európai Parlamentet szimulálva
vitattak meg különféle globális
problémákat angol nyelven. A
vetélkedőt a sárospatakiak nyerték meg, a legjobb beszélőnek járó díjat viszont, egy végzős deákos, Polivka Iván kapta.
A Deák-emlékhét tegnap a IV.

Iszapbirkózás

Megemlékezés Szegeden, a Széchenyi téri Deák-szobornál.
Deák Ferenc szónoklati versenynyel folytatódott. Itt a diákoknak
egyszerre kellett számot adniuk
irodalmi ismereteikről és retorikai képességükről. A versenyben
egy-egy neves történet szereplőinek, így például Rómeónak és Jú-

liának, Hamletnek vagy Bánk
bánnak kellett elkészíteni vád-,
illetve védőbeszédeit. Az ezt követő városi szoborkoszorúzáson
a verseny győztese, Sebő Ákos
mondhatott beszédet. Délután
művelődéstörténeti vetélkedőt

Fotó: Gyenes Kálmán

rendeztek, amelyen a döntős öt
csapat Deák Ferenc korából
adott számot tudásáról.
Az emlékhét ünnepségsorozatát a tegnap esti gálaműsor, valamint ma délelőtt a Deák-emléktábla koszorúzása zárja.

Veszteségmentő lehet az új modell
A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) veszteséges működésének elkerülése érdekében
a szegedi kórház sürgősségi betegellátási
modellt szeretne megvalósítani.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Amint azzal tegnapi számunkban részletesen foglalkoztunk, hosszú vajúdás után a
szegedi kórház új épületszárnyában működő
részleget sürgősségi betegellátó osztályként

finanszírozza október elsejétől az egészségbiztosító. A kórház főigazgatója, Nárai
György azt is elmondta: számításaik szerint
a jelenlegi sürgősségi finanszírozás a kórháznak havi 4,2 millió forint többletkiadást jelent. A veszteséges osztályok működtetéséhez a pénzt a nyereséget „termelő" osztályoktól kell elvonni. Az SBO veszteséges működésének elkerülése érdekében a kórház
sürgősségi betegellátási modellt szeretne
megvalósítani, s ehhez kérte az Országos

Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP), a finanszírozás változtatását.
Az egészségbiztosító főigazgató-helyettese,
Dózsa Csaba lapunknak azt nyilatkozta, egy
modellszerű programhoz az egészségügyi minisztérium adhat fedezetet. A finanszírozás
változtatása ügyében az OEP főigazgató-helyettese levelet írt Győrfi István kormánymeghatalmazottnak, akitől a kórház vezetői személyes megbeszélést várnak az SBO finanszírozási feltételeinek megváltoztatásáról.

A jobb sorsra érdemes, ellentétes erőfeszítések dacára Szegeden is
minden úgy megy, mint országosan. Helyi csetepaték formájában
leképeződik a két politikai oldal ádáz küzdelme. Néhány közgyűlés is elég, hogy lássuk, a Fidesz - elnökének a másik fél magaviseletére egykor használt szavával - beleköt az eleven fába is, mire a
szocik, el-elvesztve a magukr • rőszakolt türelmet, gyilkos iróniával döngölik az ellenzéki képviselőket az agyagba. Hozzászoktunk
már, hogy a politikai színjáték műfajába sok olyasmi is belefér,
amikre tíz-egynéhány éve (rém)álmunkban sem gondoltunk. Az
is látszik, hogy az egymást szisztematikusan kicsináló felekkel a
közvélemény - talán éppen a tűréshatár kitolódása, azaz a közöny
miatt - egyre kevéssé törődik, vagyis lehet reménykedni, egyszer
csak elérkezünk oda, hogy nem lesz különösebb politikai haszna a
direkt botránykeltésnek. De addig' Ha nem is a politikusok személyes kára. rossz hírük kel(t)ése érdekel bennünket, az igenis érdekelhet, mennyire kel ezzel együtt rossz híre a városnak.
Pont ez utóbbi miatt volt különösen kényes a Fidesz legutóbbi,
polgármestert megcélzó támadása, hiszen az a kérdés, hogy Botka László találkozott-e Kulcsár Attilával, a mi viszonyaink között
már elég ahhoz, hogy a város maga keveredjen a kénköves bűnközeibe. A polgármester ezúttal nemigen tudta titkolni indulatát,
amit - dicséretére legyen mondva - máskor megpróbál. De erre
olyan dühbe jött, hogy azt lehetett hinni, mindjárt alászáll a közgyűlésvezetői pulpitusról és a helyszínen, legott, élőben ellátja
Dobó László fideszes frakcióvezető baját. (Kettejük fizikai adottságait tekintve nem lehet kétségünk, ki maradt volna fölül.)
Most, amikor Dobó képviselő családi cégének a múlt ciklusban az
IKV-tól kapott tervezőmunkáját firtatják, a fideszesek meg vannak győződve róla: megjött az ellencsapás.
Az önmagát képviselő tanácsnok és jelenlegi IKV fb-elnök, Beck
Zoltán, aki a Dobó-cég elleni vádakat napvilágra hozta, váltig állítja: nincs itt semmiféle visszaütés, egyszerűen arról van szó,
hogy éppen most értek oda ellenőrző munkájukban, hogy megvizsgálják az IKV-házak építési ügyeit. Ezt találták. Az elmúlt időszakban nyolc IKV-beruházás valósult meg, azokkal mi a helyzet ? - kérdem. Még nem vagyunk készen, de mihelyst, nyilvánosságra hozzuk azokat is - igya válasz. És hogy a többinél nem ütköztek bele egy képviselő nevébe.
Na igen, ezen a ponton talán passzolhatunk, bár annyit még
kérdenék, halkan: nem lett volna okosabb, elegánsabb, sőt politikusabb, ha mind a nyolc épület vizsgálatának eredményét egyszerre tárják elénk ? Nem vagyunk hülyék, nekünk is föltűnt volna Dobó László neve. Lényegileg ugyanaz az ócska helyzet lenne,
mint ami most van, de legalább egy nyílt színi sárdobálás nyomaitól megkíméltettünk volna.
Egyszer abba kéne hagyni
\'rlah'nek.
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Három év és hat hónap Nagylaki Kálmánnak

Maradt az első fokú ítélet
A megyei bíróság másodfokon
Nagylaki Kálmán bűncselekményeinek minősítésén ugyan változtatott, ám az ítéletet helybenhagyta. A volt sportvezetőt 3
év 6 hónap börtönre ítélték és 4
évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szeged LC egykori elnökének,
Nagylaki Kálmánnak
tegnap
folytatódott a pere a megyei bíróságon. A 2003. április 24-ei
első fokú ítéletet helyben hagyták, csak a bűncselekmények
minősítését változtatták meg
másodfokon. Az ismert sportvezető április óta előzetes letartóztatásban van, amit beszámítanak a 3 év 6 hónapos börtönbüntetésébe. Emellett 4 évre el-

tiltották a közügyek gyakorlásától.
Idén márciusban a Szegedi Városi Ügyészség nyolc vádpontban
foglalta össze Nagylaki Kálmán
bűneit. Az exelnök lízingszerződést kötött még 2001 szeptemberében egy Peugeot 406-os megvásárlására. A cégnek mindössze
817 ezret fizetett ki a 2,2 millió
forintos árból és a kocsit sem adta vissza. Ráadásul az autót még
fel is ajánlotta fedezetül egyik üzletfelének.
Nagylakinak nem ez volt az
utolsó autós kalandja. Két esetben is úgy bérelt egy Opel Astrát,
hogy csak az első részleteket fizette ki. Később 3 millió forintot
kért kölcsön egy magánszemélytől, amit mind a mai napig nem
adott vissza. Ezt követően 226
ezer forint értékben elektromos

cikket vásárolt részletre, amiből
csak 70 ezret adott meg.
Tóth Károlyként bemutatkozva, 2 millió forintért vett konzerveket, persze úgy, hogy nem fizetett. Az eladó szerencséjére a
„páncélosok" megkerültek. Az
egyik szegedi hipermarketben 30
ezret kért kölcsön ismerősétől
televízió vásárlására. Az összeget
ugyancsak nem fizette vissza. A
Tóth Károly név bejött neki, mivel ismét így mutatkozott be és
bérelt egy raktárhelyiséget. A
bérleti díjjal pedig még mindig
adós.
A Szeged LC egykori elnökét
még áprilisban nagyobb értékre
elkövetett csalásban, sikkasztásban, illetve magánokirat-hamisításban találta bűnösnek a városi
bíróság. Ezt az ítéletet tegnap
másodfokon is helybenhagyták.

Elekes Zoltánt választotta alelnökévé a fesztiválszövetség közgyűlése

Regionális iroda nyílik Szegeden
A Magyar Fesztivál Szövetség kétnapos konferenciát tartott a Millenáris Kiállítócsarnokban, ahol
tegnap a szegedi Elekes Zoltánt választotta a közgyűlés a szervezet alelnökévé. Az első regionális
irodát jövő tavasszal Szegeden nyitják meg.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mártha István zeneszerző elnökletével egy évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Fesztivál Szövetség
(Mafesz), amely ma már több mint kétszáz fesztivált, mintegy száz rendező szervezetet tömörít. A
szövetség célja, hogy átláthatóbbá tegye a hazai kaotikus kulturális kínálatot és rendet teremtsen
fesztiválügyekben.
Csütörtökön és pénteken kormányzati szakemberek és szakértők részvételével kétnapos konferenciát, majd közgyűlést tartott a szövetség a Millenáris
Kiállítócsarnokban, ahol a szegedi Pálma Reklámstúdió ügyvezetőjét, Elekes Zoltánt választották alelnökké. Döntöttek arról is, hogy a következő év tavaszán Szegeden nyitják meg a Mafesz első regioná-

lis irodáját, amelynek nemcsak a városi és a regionális, hanem a határainkon túli magyar fesztiválok segítése is feladata lesz. Elekes Zoltán elmondta: az
MTV és a Magyar Turizmus Rt. is együttműködést
köt a Mafesszel. A közszolgálati televízió kedvező
feltételekkel műsoridőt, megjelenési lehetőséget biztosít a szövetség tagjai által szervezett fesztiváloknak. Szegedről újabb öt szervezet vált a Mafesz tagjává, a szabadtéri és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is jelezte belépési szándékát. A szegedi lobbi erős a szervezetben, ennek köszönhetően
a város reflektorfénybe kerülhet, elsők között juthat
hozzá fontos információkhoz. Új kezdeményezés,
hogy 2004. március 25-étől 28-áig összművészeti
tavaszi fesztivált, június elején pedig amerikai autós
fesztivált rendeznek Szegeden.
Magyarországon évente 1200 fesztiválnak nevezett programsorozatot szerveznek, amelynek mintegy 12 millió látogatója akad. A fesztiválpiac által
generált turisztikai, vendéglátói-pari és kereskedelmi forgalom becslések szerint több mint 50 milliárd forint évente.

Olcsón akarnak utazni a diákok
Magyar Bálint is részt vett a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szegedi taggyűlésén, s biztosította a
diákokat, hogy továbbra is lesz
képviseletük a vezetésében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyar Bálint tájékoztatta a
hallgatókat arrói, hogy az egyetemek élére kerülő „menedzservezetésben" is helyet kapnak majd
a diákképviselők. A művelődési

miniszter tegnap délelőtt találkozott a hallgatói önkormányzatok vezetőivel á szegedi Novotel Szállóban, ahol a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája idei utolsó rendes közgyűlését tartotta.
Mák Balázs, a szegedi egyetem
hallgatói önkormányzatának elnöke elmondta: tovább folyik a
tárgyalás arról, hogy a diákok
utazási kedvezménye ne csökkenjen. A közlekedési tarifák
adósávváltozása már egyébként

is hátrányosan érinti a hallgatókat, hiszen emiatt a jegyárak az
infláció mértékét jóval meghaladva nőnek majd.
A tervezett magánkollégiumok
üzemeltetésével
kapcsolatban
miniszter tudomásul vette a
hallgatók követelését, miszerint
a változatlan lakhatási támogatás mellett egy külön keretből finanszírozzák a magántőke bevonásával megépült diákszállók
működését - mondta Mák Balázs.

November elején már kérhető a háziorvosoktól

Védőoltás influenza ellen
Idén első ízben kérhetik a térítésmentes influenza elleni oltást a határállomások alkalmazottai. Csongrád megye 54 ezer
adag oltóanyagot kap.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarországon 1993-ban volt
utoljára nagyobb mértékű influenzajárvány, ennek ellenére továbbra is ingyen biztosítják a betegség által leginkább veszélyeztetettek számára a védőoltást.
A Csongrád megyei tisztiorvosi szolgálathoz október utolsó
napjaiban érkezik meg 54 ezer
adag, az influenza A és B vírusa
elleni kombinált oltóanyag, amit
továbbítanak a háziorvosoknak tájékoztatta lapunkat Nagy Zsuzsanna megyei tiszti lőorvos. Az
elmúlt évben ugyanennyit kapott a megye, ebből 46 ezer adag
fogyott el.
Térítésmentesen kaphatják a
védőoltást a szív-, keringési-, légzőszervi-, vese- vagy anyagcsere
betegségben szenvedők, a hatvan
éven felüliek, bármilyen korú
szociális otthonban vagy egészségügyi intézményben ápoltak, a
tartósan szalicilát-kezelésben ré-

Vizsgálat a gyermekrendelőben.

Illusztráció: Miskolczi Róbert

szesülő gyermekek, a szociális és
egészségügyi intézmények dolgozói. Az idén első ízben kérhetik a
térítésmentes influenza elleni oltást a határállomások alkalmazottai.
Azok, akik nem tartoznak a
kockázati csoportba, a patikák-

ban, a háziorvos által felírt receptre vásárolhatnak védőszérumot. A gyógyszertárakban többféle kombinált készítmény közül
választhatnak. Az oltás a beadástól számított két hét után nyújt
védelmet az influenza A és B vírusa ellen.
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KÖRKÉP
KISTELEK. Fennállásának
ötvenedik évfordulóját ünnepli
az Árpád Fejedelem Gimnázium
és Postaforgalmi
Szakközépiskola. A hétfőn
kezdődött jubileumi hét
zárásaként ma délután 3 órától
ünnepi tantestületi értekezlet és
diáktalálkozó lesz az
intézményben. Az
iskolatörténcti kiállítás 10 és 17
óra között tart nyitva. A
sportcsarnokban délután fél
hattól különféle kulturális
műsorokkal szórakoztatják az
érdeklődőket. A csarnokban 15
és 18 óra között alkalmi
postahivatal működik. A
rendezvénysorozat az este fél
nyolckor kezdődő alapítványi
bállal és vacsorával ér véget.
SZEGED. Hódi Miklós
belgyógyász főorvos emlékérc
rendez hangversenyt ma délután
4 órakor a dómban a Szeged és
Térsége Diabctcs Egyesület.
Emlékező beszédet Ciyulay
Endre megyés püspök mond. A
hangversenyen közreműködik:
Vajda Júlia és Altorjay Tamás
operaénekes, Simon Tamás
orgonaművész, Blumenschein
Gábor trombitaművész, Nagy
Gábor, a Népművészet Ifjú
mestere, Roskó Bernadett
hárfaművész, a Harmónia
Consort, valamint Sinka Károly
színművész.
KÜBEKHÁZA. Ma délelőtt
folytatódik a sportöltöző és
klubház építése a sportpályával
szomszédos területen. A
polgármesteri hivatal várja
mindazok jelentkezését, akik
mesteremberek irányítása
mellett szívesen részt vennének
a munkálatokban.
KESZTHELY. A Magyar
Gyógytornászok Társasága
pénteken Keszthelyen
megrendezett konferenciáján
adták át a szakma legkiválóbb
teljesítményt nyújtó
képviselőinek a
Richter-Mydcton-díjat, köztük
Bán Robertának, a Szegedi
Hidománycgyctem gyógytornász
szak tanárának.
SZEGED. A Magyar
Gyermekorvos Társaság és a
Magyar Diabétesz Társaság
gyermekdiabétesz szekciója
kétnapos tanácskozást rendezett
Szegeden, a Forrás Szállóban. A
ma, szombaton véget érő
tudományos programon a
szakemberek a gyermekkori
cukorbetegség kezelésének új
gyógyszereiről és tecnikai
eszközeiről tartottak
előadásokat.
ÖTTÖMÖS. Immáron ötödik
alkalommal rendezik meg a
községben a sajátos nevelési
igényű gyermekek részére a
Megyehatár nem akadály
elnevezésű tréfás ügyességi
versenyt. A helyiek mellett
ásotthalmi, baksi, forráskúti,
kelcbiai, tompái, üllési és
kanizsai kisdiákok is részt
vesznek a ma délelőtt 10 órától
kezdődő versenyen. A kicsik
közösen, állomásról állomásra
haladva ismerik meg Öttömöst,
s mérik össze ügyességüket.
ZÁKÁNYSZÉK. A telcház elöl

" A K T U Á L I S

Az újszentiváni önkormányzat fizetne a vállalkozóknak, de nincs miből

Hiába várják a pénzüket

Hazatért Busa Eszter
Hazatért csongrádi otthonába
Busa Eszter, akit szeptember
28. óta vártak szülei és testvérei. Az így teljessé lett család információink szerint - jelenleg
külföldön tartózkodik.
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Busa Eszter csongrádi lakos tartózkodási helye ismertté vált, további keresése aktualitását vesztette" - szól a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, 71iczakov Szilvána tegnap
kiadott szűkszavú közleménye.

Lapunkban beszámoltunk arról,
hogy a 16 esztendős diáklány oly
hosszú ideig nem adott hírt magáról és volt távol szeretteitől,
hogy már nem csupán családja
kereste, hanem eltűnése miatt a
rendőrség is felhívással fordult a
nyilvánossághoz. A történtekről
a diáklány távollétében édesapja,
Busa Tamás operaénekes nem
kívánt nyilatkozni. Eszter szerencsére baj nélkül hazatért, de
azonnal el is utazott: úgy tudjuk,
hogy egyhetes külföldi kiránduláson vesz részt az egész Busa
család.

Fajmegmentő program
a vadasparkban

A Bóján utcai házakban lakó gyermekeket nem érinti a pénzügyi vita.
Elkészült hat önkormányzati
bérlakás Újszentivánon, a lakók már beköltöztek, de az építők május óta hiába várják a
pénzüket. Az önkormányzat
nem tud fizetni, mivel a minisztérium még mindig nem
utalta át az állami támogatás
utolsó részletét.
A tervekhez képest egy évvel később költözhettek be újszentiváni bérlakásaikba a lakók. Ráadásul a kivitelezést végző három
vállalkozó mind a mai napig
nem kapta meg pénzének utolsó
részletét.
- Tavaly decemberben fizették
ki járandóságunk első részét. A
fennmaradó összeget május végére ígérték, azóta is várjuk, hogy
megkapjuk - panaszolta az
egyik, neve elhallgatását kérő
vállalkozó. Más munkába most
nem tud fogni, mivel a pénze beragadt. A késés oka, hogy módosították a tetőszerkezet tervét.
Állítólag az engedélyezés még
szeptember 29-én megjött, csak
a pénz nem.
Á vállalkozók bíznak az ígéret-

ben, miszerint novemberben kifizetik őket az utolsó fillérig. Az
építők nem az önkormányzatot
hibáztatják, hanem az állami bürokráciával van gondjuk. Túl sok
hivatalon és túl lassan mennek
át a különféle papírok.
- Eredetileg tíz bérlakás felépítéséhez adtuk be pályázatunkat a
Gazdasági
Minisztériumhoz
(GM), de idővel annyira felmentek az árak, hogy csak hatra vállalkoztunk. Ugyanis az állam
nem finanszírozta a pluszköltségeket - tájékoztatta lapunkat
Talpai János polgármester. Az
önkormányzat 2001 márciusában tudta meg, hogy nyert a GM
pályázatán. A bürokrácia lassúsága miatt a szerződést csak októberben kötötték meg, pedig ekkorra már el kellett volna készülni az alapozással.
- Tovább növelte a gondjainkat, hogy az eredeti tervekben
szereplő tetőszerkezet nem illett
a faluképbe, így módosítást kértünk - folytatta a település első
embere. Kezdetekben még csak
egy céggel tárgyaltak a szentivániak, de a módosítási kérelmü-

Folyamatosan fejlődik a Szegedi
Vüdaspark. A tervek szerint az
idén hét új beruházást is elkezdenek, összesen 57 millió forint
értékben. Atlanti-partvidék esőerdejének növényeit és állatait
bemutató
épületet,
illetve
Ázsia-házat alakítanak ki.
Fotó: Miskolczi Róbert

ket már legalább hat helyre kellett beadniuk. Ez jócskán megnövelte az eljárás idejét.
A hat bérlakás egyenként 9,5
millió forintba került, az árban
már benne van a telek és a közművesítés is. A Széchenyi-tervből házanként 7,2 millió forint
állami támogatást kaptak. A
fennmaradó összeget az önkormányzat állta. - Ahogy a tárca
rnegküldi a hiányzó összeget a
számlánkra, azonnal továbbítjuk
a vállalkozóknak - tette hozzá
Talpai János.
A szomszédos település, Deszk
polgármestere nem érti, mi okozhatja a szentivániak gondját. Amint 2002 nyarán aláírtam a
minisztériummal a 95 millió forintról szóló megállapodást, elkezdtük a 15 bérlakás építését mondta Simicz József. A dcszki
önkormányzatnak három részletben fizetett a GM. Felküldték a
számlákat Budapestre és egy hét
múlva a számlájukon volt a kért
összeg. A tervek szerint kevesebb,
mint egy éven belül már be is költözhettek a lakók.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyre több építkezéssel, felújítással találkozhatnak a Szegedi Vadaspark látogatói. - Anyagi lehetőségeinkhez képest, illetve támogatóink jóvoltából folyamatosan fejlesztünk - tájékoztatta lapunkat Gósi Gábor, a park igazgatója.
A régi majomházból alakították ki az Atlanti-partvidék esőerdejének növényeit, állatait bemutató házat. A Föld esőerdei
közül az atlanti-partvidékit veszélyezteti leginkább a pusztulás. A házban kaptak helyet az
arany és az aranyfejű oroszlánmajmok, a fehérfejű selyemmajmok és a piráják. Az adományozóknak köszönhetően rengeteg
trópusi növény fogadja a látogatókat. A beruházás költsége 5
millió forint, amiből hármat az
önkormányzat adott.
A park legnagyobb beruházása
az Ázsia-ház. A tevék régi helyé-

re épülne a 200 négyzetméter
alapterületű létesítmény. A belső
helyen lelnének új otthonra telente a gibbonok és a sörényes
makákók. A tervek szerint egy
úgynevezett éjszakai szobát is
építenének, ahol az éjszakai életmódot folytató törpe lajhármakikat mutatnák be. A látogatók így
télen-nyáron láthatnák az állatokat. A munkálatokat a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatja, az összköltség
30 millió forint. Jövő májusban
adnák át a házat.
A park talán legnépszerűbb állatai a szurikáták. A közönség télen nem találkozhat kedvenceivel. Ezt akarják azzal megszüntetni, hogy az Afrika részen új,
télen is látogatható otthont kapnának. A beruházás közel négymillióba kerül és a tavalyi évben
befizetett személyi jövedelemadó
egy százalékából befolyt összeget
használják fel erre a célra.
Evek óta gondot jelent, hogy
hol helyezzék el a határon elkobzott vagy sérülten behozott állatokat. A régi épület már jó ideje
félkészen áll és ezt szeretnék mihamarabb befejezni. A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán szeretne a park pénzt nyerni. A beruházás várható költsége
15 millió forint.

KORMOS TAMÁS

3 milliárd 700 millió jár az ötösért

Rekordnyeremény a lottón
Az öt, jó helyre tett iksz ezen a
héten 3 milliárd 700 millió forintot ér, hazánkban ez minden idők legnagyobb nyereménye.
Az összeg az átlagember léptékével mérve felfoghatatlanul nagy,
hiszen több mint kétezer-háromszáz év becsületes munkájával
lehetne ennyit keresni. Hét és fél
hónapja nincs ötös a lottón, a várakozás immár több, mint felfokozott. A 32. hete halmozódó
nyereményösszeg rekordnak szá-

mít, ám más csúcsok is megdőltek: az elmúlt héten 12 millió
200 ezer alap játék érkezett a Szerencsejáték Rt.-hez, amely felülmúl minden eddigi szelvényvásárlási adatot. Ezen a héten a 3,7
milliárdnyi nyeremény Európa
legmagasabb megnyerhető öszszege, így nem csoda, ahogy honfitársaink mellett több, külföldről érkező szerencsevadász is növeli a lottószelvény-eladási adatokat.
A nyertes persze ne szóljon
senkinek egy szót se, így szeren-

cséje nem kerül nyilvánosság elé.
Az ölébe hullott vagyont könnybe lábadt szemmel, kiabálás nélkül nyugtázza. Hétfőn egy telefonfülkéből hívja fel a Szerencsejáték Rt. telefonszámát, majd
több számlaszámra utaltassa át a
3 milliárd 700 milliót. A költekezéssel óvatosan bánjon, folytassa
megszokott életvitelét, menjen
be a munkahelyére, és lehetőleg
ne az új Ferrarival. Ha eddig nem
tegezte főnökét, most már ne is
kezdje el.
O. K. K.-T. Á

Az e s ő e r d ő h á z k ü l s ő k i f u t ó j a m o s t k é s z ü l .

Százhatvan éve alapították Kübekházát

vasárnap reggel 8 órakor

Százhatvan eves fennállását ün-

autóbusz indul a budapesti
autókiállításra. A különféle
gépcsodákat a BNV területén
állítják ki. A különbusz
várhatóan este 9 órára érkezik
vissza Zákányszékre.

nepli a hét vegén Kübckháza. A

SZEGED. A Tápai Antal
Szakközép- és Szakiskolában
többéves hagyománya van az
egészségnevelési programoknak.
Az iskola vezetése különösen
fontosnak tartja, hogy a diákok
tájékozottak legyenek az őket
fenyegető veszélyekről. A ma
megrendezendő egészségnapon a
drog-, az alkohol-, a
kábítószer-fogyasztás, valamint
a dohányzás káros hatásairól, a
szexualitás kérdéseiről lesz szó.
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rendezvénysorozat 2 0 0 4 októ-

beréig tart.
Báró Kari Friedrich Kübeckről, a
bécsi udvari kamara elnökéről
kapta nevét Kübekháza. A szóregi
uradalomhoz tartozó, kétszáz
házból álló telepből nőtte ki magát
a község. - Szinte mindenki úgy
tudja, hogy 1844-ben alapították
falunkat, pedig egy évvel korábban
- mondta Molnár Róbert polgármester. Péter László professzor talált egy hiteles írásos dokumentumot, amiben az áll, hogy 1843.
október 19-én lett Kübeckhausen,
majd később Kübekháza a telepből. Mivel máig él a kétféle vélekedés a település születésének nap-

járól, elhatározták, hogy egész
esztendős
rendezvénysorozatot
szerveznek, amely ma kezdődik és
2004 októberéig tart. Jó alkalmat
adott a korábbi megemlékezésre
az is, hogy több beruházás idén
fejeződött be: látványos fejlődésnek indult az 1630 lelket számláló falu. Elkészült egy internetes
kávézó, kispiac épült, a temetőbe
platánokat telepítettek, szinte
minden villanyoszlopra került virág- és zászlótartó. Magyar és német nyelvű irányjelzőtáblákat
helyeztek ki, felújították a polgármesteri hivatalt, új hotel és
étterem is várja már a vendégeket. Két új buszmegállót terveznek, idén kezdik el a ravatalozó
felújítását, már épül a sportöltöző és a klubház, tavasszal indul a

csatornázás, v a l a m i n t bekötik a

házakhoz a kábeltelevíziót is.
Ezenkívül az uniós elvárásoknak
megfelelően átalakítják a mázsaházat. A legnagyobb beruházás
pedig egy új művelődési ház, illetve sportcsarnok építése lesz.
Egyre többen szeretnének a faluban letelepedni, ezért egy lakóparkot is tervez az önkormányzat. Kübekháza jó kapcsolatot tart fenn mind magyar,
mind román és szerb-montenegrói községekkel, hiszen kihasználják a hármas határ adta
lehetőségeket. Nyerges fánosné
házigondozó 31 éve költözött
Kiszomborról
Kübekházára.
Szerinte megváltozott a falu, bevezették a gázt, az utcák többsége már nem földes és gyönyörű a

virágosított főtér. A 73 éves Nacsa Györgyné tősgyökeres kübeki. Még emlékszik rá, régen nagyon sok német lakott itt, de
többségük elment vagy kitelepítették. Panni néni idős kora ellenére dolgozik, ő nyitja és takarítja a templomot, halálesetnél
pedig harangozik.
•

Ma délután 3 órától az általános
iskolában történészek és kutatók
beszélnek a faluról, majd felszeletelik az ünnepi tortát. A Hársfa sörözőben este 7 órától bált rendeznek. Vasárnap délelőtt 11 órától a
római katolikus templomban ünnepi szentmisét tartanak. Este 7
órakor átadják a Kübeck Klub &
Café internetes kávézót.
K.T.

Fotó: Miskolczi Róbert

Operabarátok
találkozója
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Operabarátok Egyesületének vendége lesz hétfőn 18
órától a Bartók Béla Művelődési
Központ nagytermében Molnár
László karmester, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója. A
muzsikust köszöntik negyedszázados társulati tagsága alkalmából, és mint az operatagozat régi-új vezetőjét célkitűzéseiről, terveiről kérdezi az egyesület élnöke,
Gyémánt Csilla főiskolai docens,
színháztörténész. Az esten részletek hangzanak el az operaegyüttes őszi felújításaiból, A víg özvegyből és a Toscából. Fellép: Dér
Krisztina, Temesi Mária, Vajda Júlia és Kóbor Tamás.

Kaotikus forgalmi rend a hídfőnél

Csalni kell,
hogy elférjen a busz
Folytatás az 1. oldalról

Indulás vissza, Mars tér-Újszeged, gyermekkórház biciklivel.
Az átkeló biciklisek tegnap óta
örömmel érezhetik hátsójukkal,
hogy a burkolat buckáit lemarták. A trolivégállomásra épp beáll egy Skoda. Pálfi Péter vezeti,
magánvéleményét
keresetlen
szavakkal fogalmazza meg, aztán hivatalosan is nyilatkozik.
Úgy érzi mindkét vonal, a felező
és a sárga csík is a tükre alatt fut.
Ha nem megy rá a kerékpársávra, egy rossz kormánymozdulatra összeakadnak a szembejövő
kollégával, kész a baleset.
Az újszegedi droszton indulásra készen áll Mercedesével Lantos Árpád, úgyhogy tesztkerékpárosunk elkíséri a taxit a Takaréktár utcába. Lantos szépen, szabályosan vezet, harminccal megy,
mögötte viszont villognak: haladjon. Azt mondja, elfér a kocsi,
de nem biztos benne, ha jobbra
kanyarodik a múzeum felé, el
kell-e engednie a kerékpárost.
Lapunk újságírója kipróbálja
ezt a forgalmi helyzetet is. A Ste-

fániára jobbra kanyarodva olyan
csúnyán leszorítják, hogy rendőrért kiált. Gasztány Zoltán főtörzszászlós, a szegedi kapitányság közlekedésrendészeti osztályának csoportvezetője hitetlenkedve nézi a kialakult forgalmi
helyzetet. Bizonytalan a kerékpárosok fel- és levezetése mondja, és ezért azt kéri a bicikilisektől, szálljanak le, ha baba
akarnak a kerékpársávról, vagy a
sávra kanyarodni. Minden közlekedőt figyelmeztet, hogy a sárga
vonal záróvonal, érinteni tilos, a
kerékpársávot pedig csak és kizárólag kerékpár használhatja. Reméli, ha elkészül az új forgalmi
rend minden eleme, egyértelmű
lesz, hol védi a sáv a kerékpárost,
hogy kell azt megközelíteni, elhagyni.
Az újságíróval megegyeznek,
még találkoznak a hídfőnél, hogy
elemezzék a balesetveszélyes
helyzeteket. Közben a sárga vonalon fél méterrel átlógó ötös
trolira kis híján fölkenődik egy
Oskola utca felől érkező, a kerékpársáv felé tartó biciklis.
MOLNÁR B. IMRE

Papírforma szerint elférnek a buszok is

Kísérlet, pénz nélkül
A szegedi Belvárosi hídon átvezető kerékpársáv a pillanatnyilag alkalmazható legjobb
megoldás - mondják a szakemberek. Gyalogos oldalfolyosó
építésére nincs pénz, a járdák
megosztása szakmai szempontból nem szerencsés.Főpróbát tartottak szerdán este
a szegedi Belvárosi hídon: krétával rajzolták föl a bicikliseknek
szánt folyosókat, majd egy troli
és egy csuklós autóbusz fölvonultatásával ellenőrizték, elférnek-e a szűkített forgalmi sávokban a nagy tömegű járművek. Elfértek: a biztonságos átjutáshoz azonban le kell lassítaniuk.
- A Belvárosi híd bekapcsolása
a szegedi kerékpárút-hálózatba a
hosszú távú fejlesztés fontos eleme - mondta Vmcze Tibor, a polgármesteri hivatal fejlesztési irodavezetője. A tervekben évtizede
kiemelten kezelik a tömegközlekedés, a kerékpárosok és gyalogosok érdekeinek megfelelő elképzeléseket. Ebbe a koncepcióba illeszkedik a bicikliutak bővítése és az egyes szakaszok összekapcsolása.

valamint a Tisza Lajos körutat
is bekapcsolják a hálózatba.
A hídon átvezető kerékpárosvonal legmegfelelőbb kialakítása
nem volt könnyű: a legjobb megoldásra (gyalogoskonzolok a híd
külső oldalára, a járdákon egyirányú kerékpáros-forgalom) egyelőre nincs pénz: az átépítés
280-300 millió forintba kerülne.
A járdák megosztása (egyik oldal
a gyalogosoké, a másikat a biciklisták kapnák) a hídfőkben a kerékpárutak átvezetése miatt
okozna gondot. Maradt tehát a
jelenlegi megoldás, amelyet egyelőre kísérleti jelleggel vezetnek
be a hét végén.
A tervet a Szegedi Közlekedési
Társasággal (SZKT) és a Tisza
Volán Rt.-vei közösen, módosító
javaslataikat megfontolva és fölhasználva dolgozták ki, de mindkét közlekedési cég szakemberei
fenntartásaikat is hangoztatták a
választott megoldással kapcsolatban.
Hivatalosan hétfőtől él az új
közlekedési rend, amelynek betartását rendőrök ellenőrzik
majd. A műszaki szabályoknak
megfelelő, 2,75 méter széles forgalmi sáv, v a l a m i n t az előírt 1

A Belvárosi híd biciklisávjai
összekötik Újszegedet a Stefániától a külső városrészekbe
szétágazó útrendszerrel; később a Mikszáth Kálmán utcát,
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méternél 25 centivel szélesebb
kerékpársáv kellő biztonságot ad
a 30 kilométer/óra sebességkorlátozást betartó közlekedőknek.
NY. P.

Megújulhat a Szent István tér; iskolafejlesztésekre pályáznak

Szópárbaj a közgyűlésben
Egy kiadós vita után, az utolsó
Phare-pályázati lehetőségeket
is kihasználva, több fejlesztési
elképzelésről döntöttek tegnapi közgyűlésükön a szegedi városatyák.
A Dobó-ügy került terítékre a tegnapi közgyűlés napirendje előtt.
A szereplők - az IKV felügyelőbizottságának elnöke, Beck Zoltán
tanácsnok, az SZDSZ- frakció vezetője, Kormos Tibor és a Fidesz-frakció vezetője, Dobó László országgyűlési képviselő - lényegében megismételték, amit eddig
mondtak és ami a Délmagyarországban is megjelent. Árnyalatnyi
elmozdulás: már nem annyira a
Dobó családi cégének juttatott
IKV-tervezési munka díját firtatják, hanem az a fő baj, hogy pályáztatás nélkül kapta a megrendelést az önkormányzati cégtől egy önkormányzati képviselő.
A napirenden szereplő több
mint harminc előterjesztés között szép számmal akadtak fejlesztésekről szólók. Valószínűleg
az ország utolsó Phare-pályázata
lesz a szegedi önkormányzaté,
amellyel a Szent István tér rekonstrukciójára kívánnak nyerni
majdnem 800 millió forintot. 28
milhó forintért befejezik Tápé
megalománszínű nagyberuházását, a Heller Ödön művelődési
ház újjáépítését-bővítését, ami
így összesen 151 miihót kóstál.
Bővül a Bálint Sándor-iskola két
tanteremmel, ebédlővel, melegítőkonyhával,, ezzel megszűnik a
tanulók eddigi fáradságos „áramoltatása" három iskolaépület
között. Öt szegedi általános iskolát érint előnyösen az a nagyszabású fejlesztési terv, amely a 21.
századi iskolaminőséget célozza
meg, s az épületek felújítása-modernizálása mellett az információs technológia legfejlettebb eszközeivel való fölszerelésüket is jelenti. Phare-pénzekbői több mint
egymillió
eurót
pályáznak,
amelyhez majdnem 112 ezer eu-

A reggeli közgyűlési szópárbaj főszereplői: Beck Zoltán és Dobó László.
ró, azaz 27 és fél milhó forint önrészt biztosít az önkormányzat. A
legnagyobb horderejű projektek:
az Alsóvárosi Általános Iskoláé,
amelyben 11 tanterem felújítása,
számítógépes hálózat kiépítése és
eszközök beszerzése szerepel. A
Kodály téri iskola 16 tantermét,
elektromos hálózatát is felújítanák, 63 multimédiás számítógép
mellett digjtáhs kamerák, fényképezőgépek, webkamerák, egyéb
eszközök vásárlása áll a tervekben. A fejlesztésekből jut az

Arany János, a Rókusi, a tarjáni
két tannyelvű iskolának is.
Hatvanmilliós beruházás a Rókusi körúton a Kisteleki és Szatymazi utcai csomópontok rekonstrukciója: a Szatymazi utcánál a főútról önálló balra kanyarodó sávokat alakítanak ki, a Kisteleki utcánál gyalogosvédő sziget épül, jelzőlámpákat telepítenek. Továbbfejlesztik a város
közvilágását: százmillió forintos
köz- és húszmilliós díszkivilágítási távlati programot fogadtak

MEGERKEZETT KATA
Csörög a mobiltelefon. A képviselőké - megszokottan. A jegyzőé soha. Mózes Ervin azonban tegnap nemcsak bekapcsolva hagyta
készülékét, de föl is vette azonnal, amint megcsörrent. Mindenki
ránézett, némileg megütközve, majd csodálkozva, mert a jegyző úr
általában komoly arca széles mosolyba vidult. A polgármester oldotta föl a talányt: szívből gratulált Mózes Ervinnek első unokája
megszületése alkalmából. Kata jöttét megtapsolta a közgyűlés mindkét oldala.

Az Oregonnal zárul Kész a Rákóczi tér Türkuiak
a dzsesszfesztivál
Botka László, Szeged város polgármestere, Nóvák
tanulmánya
István főépítész, valamint a kivitelező jelenlétéMUNKATÁRSUNKTÓL

A jazz napok programsorozatának zárásaként ma 19
órától a Belvárosi moziban nemzetközi gálakoncert
kezdődik, amelyen először a lengyel Zbigniew
Namyslowski Quintet lép fel. Az együttes világhírű
névadója évtizedek óta a legjobb európai altszaxofonosnak számít. Érdekesség, hogy ma együtt játszik
vele harsonán Jacek, a fia is. A második fellépő együttes az Ivan Smirnov Group, amelynek névadója a virtuóz orosz gitárművész. Muzsikájukra az orosz népzene éppúgy erősen hatott, mint a dzsessz és a klasszikus zene. A fesztivál utolsó fellépője a letisztult zenei
világot képviselő legendás amerikai Oregon együttes,
amely immár harmadik alkalommal jön el Szegedre.

Október 31-ig lehet már csak tankolni
Szeged egyetlen belvárosi benzinkútján.
A Kálvária téri töltőállomást a tulajdonos OMV a hónap végén lebontja. A
terület így visszakerül a városhoz, s a kút
helyén park, játszótér épülhet.

Fotó: Miskolczi Róbert

el, az önkormányzat 30 milliót
biztosít a kiskertes részek közvilágítási programjának megkezdésére. A kórház egymillárd-háromszázmilliós rekonstrukciójára címzett támogatásért folyamodott az önkormányzat, a támogató kormányjavaslat szerint
azonban műszerekre nem, ám a
pszichiátria épületére megkapná
a város az igényelt összeget. Az
önkormányzat a „műszerpénzzel", 300 millióval kiegészíti a
beruházási összeget.
A képviselők elfogadták a város
új zajvédelmi rendeletét. Több
szobor kihelyezéséről döntöttek,
s az alsóvárosi templom előtt
egykor felállított Mária-szoborcsoport, valamint a Szent István
felajánlja a koronát a Magyarok
Nagyasszonyának című szoborcsoport restaurálását is megkezdik. Ez utóbbi, majdnem 30 milliós bemházás első ütemére 5
millió áll rendelkezésre.
S.E.

ben tegnap délelőtt átadták a felújított Rákóczi teret. A megyeháza előtti elhanyagolt részt a szegcdi
térrekonstrukciós program keretén belül szépítették meg negyvenmillió forintos beruházással. Ebből egymilliót a megye, hármat az egyetem adott,
a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat
állta.
A parkolót új burkolattal látták el, a teret parkosították, hétfőn pedig itt állítják fel Nagy Imre
szobrát. A megújult Rákóczi teret úgy alakították
ki, hogy az a mozgássérültek számára is könnyen
megközelíthető legyen. A közgyűlés utólagos döntésének megfelelően a kerekes székkel közlekedők
számára olyan rámpát alakítottak ki, amely biztosítja az akadálymentes közlekedést.

Szűk két hét múlva eggyel kevesebb benzinkút lesz a Szegeden: október 3l-e után
az OMV lebontja a belváros egyetlen még
üzemelő töltőállomását a Kálvária téren.
- A hónap elején értesültünk először arról, hogy megszűnhet itt a kút, de akkor
egy nap alatt három verziót is lebegtetett
még a vezetőség - mondta Hangyái Zoltán
benzinkutas. - Szó volt arról, hogy felújítják az épületet, esetleg eladják, végül a cég
a lebontás mellett döntött. Úgy néz ki, ez
a végleges változat.
Hangyái megemlítette: az első gyanús
jel az volt, amikor pont annyi benzint töltöttek a tartályokba, amennyi a hónap végéig előreláthatólag elég lesz. Az utóbbi
hetekben azonban egyéb árukat, élelmiszereket, ajándéktárgyakat már nem rendelhettek. Azóta a meglévő készletet árul-

ják ki, a legnagyobb tételben a csokoládék
és a márkajelzések sorakoznak az egyre
üresebb pultokon.
A kútra valóban ráférne egy alapos felújítás, az épületet még az Áfor húzta fel, azóta
nem volt semmilyen renoválás, bár tavaly
még úgy tűnt, komolyan áldoz az OMV erre a kis forgalmú belvárosi egységére.
- Tavaly kicserélték a tartályokat, felújították a víztisztító rendszert. Visszanézve,
s ismerve a helyzetet, nem igazán értjük,
miért ruháztak be akkor. Szerintem a lebontás sokkal többe kerül majd, mint a
felújítás. A talajt ki kell cserélni, fertőtleníteni kell, az aszfaltszőnyeget sem lehet
újrahasznosítani - vélekedett Hangyái.
A dolgozóknak nem indokolták a döntést, azonban értesüléseink szerint két fontos érv szólt a lebontás mellett: az egyik a
már említett kis forgalom. Nyomósabb indok azonban, hogy az OMV miután megvette az ország összes Aral-kútját, inkább
azokra koncentrál, és megválik a jobbára
veszteséget termelő kis forgalmú telephelyektől. A kutasok most állást keresnek, hiszen a cég nem tudja áttenni őket á jelenleg

A finn testvérváros, Türku főiskolája tanulmányt készített
Szeged gazdasági lehetőségeiről. A régióközpont számára kitörési pont a biotechnológia és
az informatika fejlesztése.

is üzemelő Budapesti úti és Makkosházi
körúti egységeikhez.
A területet eddig bérelte az OMV a várostól. - A jelenlegi rendezési terv szerint a
benzinkút területe zöld területnek számít.
Ennek értelmében sportpálya, park, játszótér építhető oda, de jelenleg nem tudom
megmondani, mi a terve a hirtelen felszabaduló térrel a városnak - válaszolt Nóvák
István főépítész lapunknak arra a kérdésére, mihez kezd a város a benzinkút helyével.
Az épületben Kónya Mihály autószerelő
bérel egy nagyobb részt, ő sem tudja, mihez kezdjen.
- Két éven belül másodszor költözünk.
Először a belvárosból jöttünk ki ide, s most
megint tovább kell állnunk. Várható volt,
hogy előbb-utóbb bezárja a kutat az anyacég, mert inkább vitte, mint hozta a pénzt.
Kismotoros gördül be a kúthoz. Miközben tankol, elmondja a véleményét is: Kényszerből tankolok itt, egyébként nem
szeretem annyira ezt a kutat. Nem is baj,
hogy lebontják, annak idején egy kápolnát
tüntettek el miatta.

Szeged finn testvérvárosa, Turku
fölkérte főiskoláját, vizsgálják
meg, hogyan tudna Szeged és a
szintén testvérváros Szabadka
gazdasága fejlődni, illetve milyen
lehetőségek adódnak a három település együttműködésére. A
Turkui Gazdasági és Kereskedelmi Főiskola részletes tanulmányt készített arról, milyen
gazdasági esélyei vannak Szegednek és Szabadkának.
Az intézmény vállalkozástudományi és oktatási központja elemezte a három város gazdasági
potenciálját, az együttműködés
eddigi területeit - mondta Nagy
Sándor, Szeged városfejlesztési
alpolgármestere. A tanulmány
megállapítja, hogy Szegednek a
biotechnológia és az informatika
területén vannak a legfontosabb
kitörési pontjai, Szabadka pedig
Szeged segítségével kapcsolódhat
be az európai együttműködésbe.
A tanulmányt ma délelőtt mutatják be a városháza dísztermében, ahol Mika Helva, a turkui városi választmány alelnöke és Botka László polgármester részvételével gazdaságfejlesztési fórumot
rendeznek. Szeged tudáspotenciáljáról Deák Szabolcs, az egyetem
elméleti közgazdaságtani tanszékének tanársegéde beszél, Szeri István, kamarai elnök pedig a
megye gazdasága számára az uniós csatlakozás után megnyíló lehetőségeket mutatja be.

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

M. B. I.

Eltűnik az utolsó belvárosi benzinkút

O k t ó b e r v é g é n b e z á r.

Fotó: Schmidt Andrea
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Tornyai-plakettesek
Kamatozott a bizalmi tőke
kiállítása Vásárhelyen

A Démász elnöke és vezérigazgatója egy személyben Dervarics Attila

Ötven művész, száz mű címmel
rendeztek kiállítást az eddigi
vásárhelyi őszi tárlatok Tbrnyai-plaketteseinek műveiből.
A bemutatott alkotások sora
egyszersmind a tárlatfolyam
1954-től 2003-ig terjedő ívét is
érzékelteti. A kiállítás az Alföldi Galériában tekinthető
meg.

Dervarics Attila, a Démász Rt. elnök-vezérigazgatója.
Október 1. óta Dervarics Attila,
a Démász Rt. vezérigazgatója
tölti be az igazgatóság elnökének funkcióját is.
Az utolsó egy évben a Démász
Rt. meghatározó tulajdonosa, a
francia EdF vezetői elhatározták,
hogy ott, ahol a személyi feltételek adottak, megbíznak a cég vezetésében, növelik a vezető mozgásterét, sőt a bizalomnak ilyen
látványos jelét is adják - fűzött
kommentárt Dervarics Attila, a
társaság vezérigazgatója ahhoz a
hírhez, miszerint a jövőben ő
foglalhatja el az elnöki széket is.
Erre a gesztusra nyilván nem kerülhetett volna sor, ha úgy éreznék, nagyon szoros kontroll alatt
kell tartani a tőzsdei céget - tette
hozzá.
A kinevezés időzítésével kapcsolatban elmondta, nemrégiben
szűnt meg a francia társaság bu-

dapesti irodája is, amelyet több
mint három évig Dániel Dumont, az eddigi Démász-elnök
vezetett. Budapesti kinevezése
előtt azonban négy éven keresztül a francia fővárosból látta el az
elnöki megbízatást, tehát akár
maradhatott volna az igazgatóság vezetője is, maga a távolság
nem játszott szerepet a döntésben. Dániel Dumont mellesleg a
Démász Rt. igazgatóságának tagja maradt. Az elnöki binkció
nem jár többletfeladattal, hiszen
az öttagú igazgatóság üléseit, a
döntéseket eddig is a vezérigazgató készítette elő - mondta Dervarics Attila.
Dániel Dumont sokat segített
a cégnek abban, hogy Párizsból a
cég tevékenységét helyesen ítéljék meg - tette hozzá az új elnök.
Hogy a jövőben ugyanezt hogyan
„látják" majd, abban Dervarics
Attilának óriási szerepe lesz:

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

Fotó: Kantok Csaba

közvetlen kapcsolatot kell tartania a vezetéssel, sűrűbben kell
valószínűleg Párizsba utaznia.
Az öttagú igazgatóságban különben két francia tag révén továbbra is jelen van a tulajdonos.
A Démász meghatározó cég
Szegeden és a régióban. Nem újították volna fel az áramszolgáltató Klauzál téri székházát ezen a
színvonalon, ha kevésbé tőkeerős társaság lakja? A visszafogott eleganciával megvalósult rekonstrukció tükrözi a Démász
szellemiségét. Dervarics Attila
szerint szerencsésen találkozott
az ő gondolkodásmódja a párizsi
központú EdF vezetőivel, aminek köszönhetően a döntéseit köztük a felújítást - nem kérdőjelezték meg. De ugyanilyen a
hozzáállás az egyetemmel való
közös kutatások folytatásával
kapcsolatban is.
F.K.

Lássunk néhány példát a bemutatott művek közül! Medgyessy
Ferenc Körösi Csorna című domborműve (mely 1954-ben kapott
Tornyai-plakettet): bivaly- vagy
inkább jakháton ülve ábrázolja
az őseink nyomában járó Körösi
Csorna Sándort - mindkét lába
ugyanazon oldalon, miként a
szamárháton ülő (ezüst szokták
ábrázolni - , öltözéke keleti. A bivaly fölfelé kaptat, Csorna arckifejezése csüggedt, ugyanakkor mert nem kapaszkodik, csak ül a
minden ízében mozgó állat hátán - otthonosságot érzékeltet.
Mindezek fölött, régi magyar rovásírással Körösi neve, jobbról
balra haladva, ahogy kell. Ma
nem számítana forradalmi tettnek egy ilyen témájú mű, de
1954-ben az lehetett. Almási
Gyula Béla Esős utca című képe
(1957) utat ábrázol, őszi-rozsdálIó lombú fák, régi házak, a ház
mellett, szorosan a falnál, öregasszony. A szocializmus széles-saras útja szélén, a házfalhoz
tapadva, a járdán: botorkál Magyarország. Kohán György Vásárhelyi utcarészlete (.1959): egyértelmű-komoly színeivel, a fény
és árnyék egymástól való határozott elválasztásával a választás
lehetőségéről - sőt: megtörténtéről - szól, oly korban, amikor
nem volt választás. Szalay Ferenc Október 6. című, az aradi
vértanúknak emléket állító ké-

Ami a vasárnap reggeleket

pén - levert, piros huszársapka a
földön, mellette: szürke-rideg árnyékoszlop. A vak erő győzelme
az eleven élet fölött (1962). Fejér
Csaba Ökrök címet kapott festménye (1966): lantszarvú szürkemarhák a velük egyező színű
és egű, végtelenbe nyúló, vásárhelyi pusztán, a legteljesebb ridegtartás körülményei közepett.
Ligeti Erika Sárkánylánykám
(1973) című rézdomborműve a
magyar népmesekincs motívumait hasznosítja, de a kereszténység elemei is föllelhetők a
műben; szellemisége tökéletesen
illeszkedne a rendszerváltozás
utáni időkébe csakhogy
1973-ban született, s annak idején néhányan, gondolom, összehúzott szemmel méregethették.
Haladjunk tovább! Hézső Ferenc Sár című festménye (1974)
a pusztuló, elmerülő-összedőlőben lévő, ugyanakkor még mindig pislákoló-világító tanyavilág
rekvizitumainak hihetetlenül tö-

I

Szeged,
Makkoserdő sori,

I i « T

Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Katolikus Közösségi Ház könyvtárában. Kálvária sgt.
Tóth József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Negyvennyolcas u. 10.

Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókeriilet (Szentmihály. Kecskés István-telep. Klebelsbergtelep, Gyálarét)
képviselője fogadóórát tart 16.30-17.30-iga klebelsbergtelepi
könyvtárban.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály. Kecskés István-telep, Klebelsbergtelep. Gyálarét)
képviselője fogadóórát tart 18.00-19.00 óráig a Gyálaréti
Nyugdíjas Klubban.
Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a kiskundorozsmai ügyfélszolgálati Irodán, Negyvennyolcas
u. 10.
Kenderesi-Szabó Mihály, a 2 0 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t
(Makkosház) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig az általános Iskolában, Ortutay u. 3.
Gila Ferenc, a 24-es választókertilet (Petöfitelep, Baktó) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Nádas preszszóban. Tölgyfa utca.
Mészáros Attila, a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton.
Honfoglalás u.
Október 22-én. szerdán:
Nagy Sándor, a 3-as választókerület (Tarján. Felsöváros)
képviselője fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskolában.

máktermesztéssel kapcsolatos
szaktanácsadói és szakmai
felügyeleti feladatok ellátására,
valamint a mákátvételi munkák
elvégzésére keres B kategóriájú
vezetői engedéllyel és
máktermesztési gyakorlattal
rendelkező a g r á r - v a g y
kertészmérnököt.
D
Információ:

a (06-42) 521-000/1344-es
telefonszámon
(Reznek György
humánerőforrás-fejlesztési
menedzser).

vagy.

D

A jelentkezéseket, ill. a szakmai
életrajz megküldését
2003. október 27-ig
a következő címre várjuk:

kiadó!
Az udvarban medence.

ICN M a g y a r o r s z á g R t .
Humánpolitikai Igazgatóság
4440 Tiszavasvári,
K a b a y J . u. 2 9 .

Ár: 3 8 millió Ft.

A vasárnapi napilap

D E L M A G Y A R O R S Z A G

A HANSA-KONTAKT
ÉLELMISZERVEGYI ÁRU
NAGYKERESKEDELMI
CÉG

Fotó: Tésik Attila

Az ICN Magyarország
Részvénytársaság

eladó

Október 21-én, kedden:
Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros. Béketelep) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a béketelepi könyvtárban.

=

83 és 85 m2-es szintekkel,
671 m2 telekkel,
85 m2 + tetőteres
melléképülettel,
kocsibeállóval,
kiváló műszaki állapotban

Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros. Béketelep) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától az élelmiszeripari főiskolán. Mars tér 7.

F.CS.

Az Alföldi Galéria, a tárlat helyszíne.

kétszintes

Október 20-án. hétfőn:

mör összefoglalása. A tanya körül: a nagyüzemi, terjedő föld.
Lieber Éva Égi pásztor címmel
ellátott,
bukolikus-népmesei,
szürreális műve (1982) kozmikus, mégis emberi világot ábrázol. Fodor József Mártélyi panoráma című festménye (1984): vakító-őszi fényben úszó holtág a
szinte néptelen kerthelyiségből
tekintvést, nézi, nézi az iszogató,
a művész már-már az ő - az ábrázolt alak - szemével láttatja a
szezon utáni, moccanatlan, őszi
tájat, ahogy az első pohár után
látni. A Tornyai-plakettet az idén
elnyert Kovács Tamás Vilmos
(2003) Fiktív emberek, fiktív tájban című, álomszerű víziót idéző
alkotása: mintha az ábrázolt, elmosódott alakok mindegyike valamiképp az ábrázoló maga lenne, egy-egy darab belőle, és, kívülről nézné, amint ezek jönnek-mennek a vigasztalan-kopár
térben.

Érd 30/239-4368

Az újság KÖNYVE
A régmúltból már jól ismert és közkedvelt kalendárium megjelenik 2003 decemberében.

Példányszám: 47 000 db
1 ÉVRE SZÓLÓ HATÉKONY
REKLÁMFELÜLET
KEDVEZŐ ÁRON!

FELVÉTELT H I R D E T

takarítónői

A kalendáriumot

minden

előfizetőnk

személyre szólóan kapja meg.

munkakör betöltésére.

INFORMÁCIÓ
62/567-845, 30/505-3333,
06-30/341-7469, 62/567-810

Feltétel:
nagy munkabírás,
erkölcsi bizonyítvány.
Érdeklődni munkanapokon
8 - 1 6 óra között
az 551-510 telefonszámon,
Török Tímeánál lehet.

Minden, amire EGY ÉVEN keresztül szüksége lehet!
DELMAGYARORSZAG
DÉLVILÁG

Ön «? maradjon ki!
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Szereti-e a dzsesszt?

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.

TITOKGAZDA
S. Anna, négy gyermek édesanyja úgy véli, a gyermekek bizalmának elnyerésében nagy szerepet
játszhat, ha a pedagógusok nem
tudathatnak minden információt a szülőkkel. A tanár pedig jó
tanáccsal láthatja el a fiatalt.

FLEISZ ZOLTÁN
nyugdíjas:
- Szeretem, hiszen ezen nőttem
fel. A régi zenészeket és zenekarokat kedvelem igazán, az újakat
alig ismerem. Robson-féle klaszszikusok muzsikája kellemes,
megnyugtató. Esténként jó leülni és hallgatni egy kis dzsesszt,
csak most már egyre nehezebb
minőségi lemezekhez hozzájut-

KRISTOPAL
természetvédelmi őr:
- Őszintén szólva, szeretem is,
meg nem is. Amikor a televízióban adnak ilyen koncertet, akkor meg szoktam nézni, hallgatni, de nincsenek dzsessz
CD-k a gyűjteményemben. A
kedvenc zenekarom a TNT, elsősorban az ő zenéjüket kedvelem. A dallamos slágerzene közelebb áll hozzám.

NAGYIVANISTVANNE
hivatalsegéd:
- Kedvelem a dzsesszt. Elsősorban a ritmusa miatt szeretem,
és a hangszerek is, amin játszszák, kellemes hangzásúak. Sajnos a rádiókban és a tévékben
nagyon ritkán vannak olyan
műsorok, ahol dzsesszt adnának. Élő koncertekre viszont
nem szoktam eljutni, általában
későn értesülök róluk.

OROSZI RÓBERT
vállalkozó:
- Szívesen meghallgatom a
dzsesszt is, mindenféle zenére vevő vagyok. Nincs igazából kialakult irányzat, amelyet kedvelek.
Minden ritmusos, jó muzsikát
szeretek és a dzsessz műfajában is
van egy pár ilyen szám. Louis
Armstrong trombitajátéka lenyűgöző, és a Molnár Dixieland Bandnek is vannak jó zenéi.
KommunAictós
partnerünk:

E-MAIL ÜZENETEK

ülestel

Kapacitásbővítés gondokkal
Állandósuló forgalmi dugók vagy hídrekonstrukció címmel figyelemre
méltó írás jelent meg a Postabontás rovatban. A Belvárosi híd manapság
népszerű téma, sokan próbálnak ötleteket adni a közlekedéstervezőknek, de ezek az ötletek sokszor nem vesznek figyelembe fontos tényezőket. A cikk szerint a déli közúti híd sem javítana sokat a helyzeten, mivel
a közlekedési irányok és szokások megváltoztatása nehéz. A közlekedési
szokásokat megváltoztatni valóban nem könnyű, de a déli híd megépítése után valószínűleg nagyon gyorsan átrendeződne a forgalom. A Bertalan hídra azért nem lehet jelenleg az autósokat átterelni, mert úti céljukhoz így csak nagy kerülővel jutnának el. Az új híd azonban ezzel ellentétben rövidebb utat kínálna. A lágymányosihoz hasonló közös közúti-vasúti híd nehezen képzelhető el, mivel egyrészt a vasút várhatóan több kilométerrel délrefogelhaladni, másrészt a közúti és vasúti nyomvonal öszszeegyeztetése és elhelyezése is színre megoldhatatlan lenne.

Mára

SZEGED
TÉGLÁS BORBÁLA
ZSUZSANNA

Szereti-e
a dzsesszt?

Október 16., 15 óra 2 5 perc, 3 3 0 0 g. Sz.:
Bús Zsuzsanna és Téglás Botond (Budapest).

kérdésünk:

Szegedi vagyok, és mindenekelőtt a Bartók térről szeretnék szólni.
Nagyon szépen parkosították ezt a játszóteret, de az emberekkel már
megint probléma van. Reggelente üres üdítősüvegekkel és mindenféle papírokkal van tele a környék. Felháborító! Ha már ennyit áldoztak

NAGY GÁBOR, SZEGED

a p é n z ü n k b ő l a parkosításra, akkor arra vigyázni is kellene. H a ez

H0R0SZK0P
j KOS: Ideje nagy részét most társas
I érintkezéssel tölti. Jó kommunikációs készségének köszönhetően ez egy kedvező időszaknak ígérkezik mindentéle üzleti
ügyek,tárgyalások intézésére.

MERLEG: Izgalmas hét következik,
bár a pozitív dolgok folyton kerülik
az ön társaságát. Ennek ellenére nem szabad nekikeserednie, különben az a kevés
öröm is elpártol a háza tájáról.

Hl

S

BIKA: Teljes energiával veti bele
magát az otthoni munkába, nem
törődik senkivel-semmivel. Elgondolkodhatna azon, hogy néha a kevesebb több. Összpontosítson a lényegre, jobban jár.
IKREK: Problémák
adódhatnak
I párkapcsolatában, ha időben lokalizálja a baj, megoldódhatnak anyagi problémái is, pedig minden áron meg szeretne
telelni mindenkinek. Ez nehéz feladat lesz.

I

j SKORPIÓ: Kicsit nagyobb bizaI lommal tekintsen a jövőbe, ne
hagyja, hogy negatív történések eltérítsék a
boldogság felé vezető útról. Jobb, ha magabiztosan veszi kezébe sorsa irányítását.

J f i , J NYILAS: Társasági élete aktívvá
I válik, eddigi nyugalmas napjai felpezsdülnek. A pénz miatt ne aggódjon, ha
olyan dologra költ, amit nagyon kíván, vagy
érdekli. Önnél úgyis a józan ész diktál.

RÁK: Ön szép, okos, tehetséges,
őszinte, önzetlen és nagystílű. Ha
netán mégsem ezt érzi magáról, ne keseregjen. Mindenki többet szeretne, mint ami
adott. Értékei felismerésével máris okosabb.

BAK: Mérje fel belső erőtartalékait!
Figyelje meg, mit tesz, mit érez és
mi történik ön körül. így olyasmit is észrevesz magán, aminek általában nincs tudatában. Ha kell alkalmazkodjon.

A J I OROSZLÁN: Az egész heti csalódásai és kudarcélményei elől a flörtölésbe menekül. Úgy váll, hogy a hódítások
biztos sikerrel ajándékozzák meg, ami önbizalmát is növeli. Nem biztos, hogy jó taktika.

) VlZONTÖ: Lendülete a mai napra
1*9111 i megsokszorozódik.
Mindenkihez
van egy kedves szava és még szerettei sem
ismernek önre. Jól áll önnek ez az új szerep,
csak vigyázzon a következményekre.

J HALAK: Önre hamarosan nagy felú f V i SZŰZ: Életében az eddigieknél
adat vár. Egy, a környezetében kiffSj
sokkal nagyobb szerepet kap a
bontakozó konfliktust kell megoldania. Ne
pénz, az anyagiak. Emiatt apróbb nézeteltétévessze szem elől, hogy önnek a biztonsárése alakulhat ki ön és partnere között. Legot kell nyújtania, és erre képes is.
gyen kicsit nagyvonalúbb.

IkáklAii

GSM

Az é l v o n a l .

www.delmagyar.hu

VARGA DIANA
Október 16., 14 óra 3 5 perc, 3200 g Sz. :
Hangya Veronika és Varga Balázs (Szeged).

FARAGÓ NORBERT ISTVÁN

Október 5., 11 óra 39 perc, 1410 g és

TÓTH LEVENTE
Október 16., 14 óra 5 0 perc, 3700 g. Sz.:
Deli Zsuzsanna és Tóth Sándor (Kistelek).

Október 16., 6 óra 0 perc, 2 2 0 0 g Sz.: Török Mónika és Radnóti Béla (KiskunfélegyAz SMS szérriézésa normáltarifa szerint történ*. háza).

Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

NAGY KRISTÓF BENCE
Október 16., 12 óra 2 0 perc, 3 7 4 0 g Sz.:
Veiner Mónika és Nagy Herbert (Kelebia).

BERCZELI GABRIELLA
Október 15., 17 óra 10 perc, 3 4 6 0 g Sz.:
Börcsök Éva és Berezeli Zsolt (Röszke).

SZÍVÓS VANDA
Október 17., 0 óra 5 perc, 3 9 0 0 g Sz.: Krajcsovics Andrea és Szívós Szabolcs (Csorvás).

SÁNDOR BEATRIX MIETT
Október 17., 1 óra 15 perc, 3 2 0 0 g Sz.: Lajkó Gabriella és Sándor Attila (Kistelek).

FORRAI KRISZTIÁN
Október 17., 3 óra 3 perc, 2 8 0 0 g Sz.: Bárkányi Piroska és Forrai Szabolcs (Forráskút).

KOROM KEVIN

POSTABONTÁS

Vigyázzunk a környezetünkre

nem megy magától, talán meg kellene tanítani az embereket a rendre. Annak idején mikor mi iskolások voltunk, rendszeresen mentünk
parkokat takarítani. És bizony csak jó volt valamire az a módszer, főként nevelési szempontból.
Azokat a felnőtteket pedig, akik szemetelnek, meg kell büntetni. Nekik is meg kell tanulniuk, hogy vigyázzanak a környezet
tisztaságára. Erre is kellene áldozni pénzt, pl. biztonsági őr kutyával biztosan jó megoldás lenne.
Persze nem úgy, ahogyan azok a kutyasétáltatók teszik, akik ott felejtik a másik ember háza előtt azt, ami az övék: a kutyájuk ürülékét.
Vigyázva arra, hogy ebük ne a saját házuk elé vagy a küszöbükre piszkítson.
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ,
SZEGED

Közlekedjünk, de hogyan ?
Már régóta szerettem volna írni
egy igen fájó ügy kapcsán. A József Attila sugárúton lakom és
elég sokat járok a Makkosházi,
a Rókusi körúton. Félig-meddig
elkészült az algyői, a vásárhelyi
- csaknem uniós szintű - út.
Azt erőltetik, pedig eddig is
tudtunk rajta közlekedni. Azt
viszont senki nem akarja tudomásul venni, hogy egy Szegedet
elkerülő út sokkal fontosabb
lenne. Áldatlan állapotok vannak a fentebb említett utakon.
A József Attila sugárúton perceket kell várni a gyalogátkelőnél
kismamáknak,
nagymamáknak, gyerekeknek a száguldó
kamionok, autócsodák között,
amelyek vezetői sajnos a

PANNON

TÓTH KATA

NEM

06-30/30-30-921

m

MAKÓ
Szégyen, hogy Makó főterén kóbor kutyák támadnak a járókelőkre. Egy ekkora városnak elegendő nagyságú helyet kellene
biztosítani a befogott kutyák elhelyezésére,
jelezték
a
30/333-6396-os telefonról.

TÓTH ESZTER

RADNÓTI KAJVULLA
ANGYALKA

De nézzük az elsőre jónak tűnő ötletet a Belvárosi híd háromsávossá
tételéről. Rögtön ott kezdődik a gond, hogy - amint dr. Balogh Géza, illetve két oldallal előrébb a szakember is írja - a lámpás csomópont kapacitása (is) kevés. Egy körfoigalom talán segítene a dolgon (még el is férne, legfeljebb a mészkő támfalat kellene kicsit kiszélesítem) és az is megoldható lenne, hogy a járművek ne a Deák Ferenc utcába, hanem közvetlenül a Kelemen utcába kanyarodjanak. Méghozzá két sávból az egysávos Kelemen utcába. így a több százmillió forintos beruházással elérnénk, hogy reggel „beállna" az 1 -es villamos is, valamint egy helyett két
sávban állna a forgalom a hídon. Szúk kapacitást jelent ugyanis a Kelemen utca, azon nem lehet segíteni. Lehetne persze másfelé is vezetni a
járműveket. Például kétirányúsítani az Oskola utcát (a parkolósáv vagy
a kerékpárút megszüntetésével) és visszaengedni a gépjárműforgalmat a
Dóm térre, valamint a Széchenyi téren és a Károlyi utcán át a Tisza Lajos körút felé is mehetnének az autósok. Kérdés, hogy tényleg ezt akarjuk-e? Bele kell törődni, hogy csak a déli közúti híd lesz a megoldás.
Mert az, hogy az autósok egy része tömegközlekedésre vagy kerékpárra
szálljon, az sajnos elképzelhetetlen. És az nem is lenne baj, hogy lassan
jutnak át a hídon, de az annál inkább, hogy akadályozzák a troli- és autóbuszokat is, amelyeken összehasonlíthatatlanul többen utaznak.

(IGEN vagy NEM)!

SZENTJVUHÁLYTELEK
T. Tibor panaszolta, hogy a Petőfi
utcában az óriási gödrökbe zökkenő autók miatt már a házfalak
is repedeznek. Jó lenne a tél beállta előtt feltölteni azokat.

Október 16., 15 óra 15 perc, 3780 g Sz.:
Pölös Annamária és Faragó Norbert (Kiskundorozsma).

Október 5., 11 óra 40 perc, 1180 g Az ikrek
szülei: Jura Joanna és Tóth Henrik (Szeged)

Egyetért-e a bicikliúttal
a régi hidon?
Küldje e l válaszát
IGEN
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben!

TÁPÉ
M. L. jelezte, hogy Tápén, az Ásványhát utca környékén, az
Ádám, Éva utcák torkolatánál

HÁZSZÁMOK
Szeged több utcájában nincsenek
kiírva a házszámok. Sót az utcanevek sem olvashatók le a rozsdás táblákról, kifogásolta a
70/2826-096-os telefonról küldött SMS írója.

MEGJÖTTÜNK

kérdeztük

Következő

HÁTIZSÁKOK
H. József szerint olyan hátizsákokat kellene gyártani, amelyeken nincsenek kiálló csatok,
fémdíszek, mert a zsúfolt buszon
kiszakították a kabátját. Draskóczy István, a Tisza Volán Rt.
helyi tömegközlekedési üzletág-igazgatója elmondta: a Volán
minden utasát biztosítja. Ez
nemcsak balesetre, hanem az
ilyen károkozásra is vonatkozik.
Ezért a helyszínen jelezni kell azt
a sofőrnek és a biztosító a kárenyhítést megadja.

nagy gödrök éktelenkednek az
úttesten.

KRESZ-tudásukat nem itt fitogtatják. Gyorshajtás, füstölés, erőszakos dudálás, ez jellemzi ezt a környéket.
Ha valaki Vásárhelyről, Algyőről Budapestre, Röszkére,
Bajára menne, kénytelen ezen
a városi útvonalon közlekedni,
pedig egy elkerülő út levegőhöz juttatná ezt a városrészt
is. A dicső honatyáknak erre is
oda kellene figyelni, nem csak
arra, hogyan tudják egymást
szidni, feljelentgetni, saját
zsebüket tisztességtelen úton
megtömni. Ma pedig „még kér
a nép", de követelni nem követelhet?
SZÁZI LÁSZLÓ,
SZEGED

Október 16., 13 óra 2 0 perc, 3 3 0 0 g Sz.:
Kovács Anita és Korom István (Baks).

VÁSÁRHELY

MANGÓ FERENC ÁKOS

Október 17., 7 óra 45 perc, 3 8 3 0 g Sz.: Annus Andrea és Thiclicke Olivér (Békéssámson).
Gratulálunk!

Október 16., 13 óra 4 5 perc, 3 5 0 0 g Sz.:
Nagy Andrea Beáta és Mangó Ferenc (Szeged).

THICLICKE TILDA

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

VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) 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
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Tel: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Tel.:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.

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

s.o. s.

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

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

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

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

Vezessenek óvatosan! Csongrád megyében az idén 296 könnyű, 238
súlyos és 27 halálos baleset történt. Négyszáznyolcvankilencen
könnyű, kétszázhetvenegyen súlyos, huszonkilencen pedig halálos
sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain hat balesetben
hatan könnyű, három balesetben négyen súlyos sérülést szenvedtek.
Egy balesetben egy ember életét vesztette.
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS M E L L É K L E T MINDEN SZOMBATON
NAPI MELLÉKLETEK
Hétfő
Kedd
GYÓGY-ÍR
Szerda
Csütörtök
Péntek

••••
SZERKESZTI:

WERNER

KRISZTINA, HEGEDŰS

SZABOLCS

2003.

OKTÓBER

18.
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NAGY FERENC JOGÁSZPROFESSZOR SZERINT A HALÁLIG TARTÓ FOGSÁG ÜTKÖZIK AZ EMBERTELEN BÜNTETÉS TILALMÁVAL

[ 3 tig a börtönrács mögött
Tíz évvel ezelőtt vezették be Magyarországon a tényleges
életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést. S bár az
elmúlt évtizedben számos, nagyon súlyos bűncselekményt
is elkövettek hazánkban, jelenleg csupán öten raboskodnak életük végéig börtönben. Nagy Ferenc szegedi
jogászprofesszor azonban úgy véli, ez a szám is túl
magas, megítélése szerint a tényleges életfogytiglan sérti
az emberi méltóság elvét, szemben áll az embertelen,
kegyetlen büntetés tilalmával is.

- Örülök, hogy egyszemélyes
zárkába kerültem, így legalább n e m kell hallgatnom
mások panaszkodását, m e g
horkolását. Meg egyébként is,
én a magányt és a csöndet
szeretem - fogadott zárkájában B. Gyula. A szűkszavú fogvatartott azt is elmondta: reggel fél ötkor kel, fél hatkor
reggelizik, aztán a börtöngyárban labdát varr, esténként tévét néz, de társaival nemigen
beszélget. Mit is mondhatnék
nekik? - vonogatta a vállát. Ők szabadulnak, én viszont
örökre itt maradok.

Főbenjáró bűnök
B. Gyula szavaiban s e m
megbánást, s e m indulatot, de
különösebb elkeseredettséget
s e m fedeztem fel. Az élettársát
és lányát baltával agyonverő,
kisfiát 1999. május 14-én megfojtó, e sorok megjelenésekor
48 éves férfi békésen tűri a
bezártságot, s aligha jut eszébe, hogy a döntés kihirdetésekor jogtörténetet írt a bíró.
Ugyanis a családirtásért rács
m ö g é küldött gyilkos volt az
első Magyarországon, akit haláláig, vagy ahogy a törvény
fogalmaz, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre
ítéltek. A tényleges életfogytiglant, amit a börtönszlengben csak TÉSZ-ként emlegetnek, a rendszerváltozást követően, a halálbüntetés eltörlése után három évvel, vagyis
1993-ban emelték be a büntető törvénykönyvbe.
Esztendőkön át csak akkor
mondhattak ki ilyen ítéletet a
bírák, ha a vádlottat korábban
egyszer már életfogytiglannal
büntették, s szabadulása után

ismét főbenjáró bűncselekményben találták vétkesnek.
Ám 1999 márciusa óta ez a
szabály n e m köti m e g az ítélkező kezét. Ha valaki például
az emberölés minősített eseteit követi el, TÉSZ-re ítélhető
akkor is, ha korábban büntetlen előéletű volt, de kiszabható a tényleges életfogytiglan
terrorcselekményért, s több
egyéb súlyos bűnért is. B. Gyula ügye óta egyébként többször is kimondatott ítélethirdetéskor, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. (A napokban két
ilyen döntés is született: a Fővárosi ítélőtábla
tényleges
életfogytiglanra ítélte Nemeskéri Gusztávot
négy ember
megölése miatt, valamint Bódi
Zsoltot, a két halálos áldozatot
és két életveszélyes sérülést
eredményező oktogoni lövöldözés elkövetőjét.) Ma már öt
olyan elítélt raboskodik a szegedi Csillag börtönben, valamennyi magyar TÉSZ-es lakóhelyén,
akinek
joggal
mondhatják társaik: na, öreg,
te n e m látod m e g többet, hogyan is néz ki a Csillag kívülről.

Elhibázott

döntés?

Információink
szerint
a
TÉSZ-esek eddig jól tűrik kilátástalan helyzetüket. Külön ö s e b b fegyelmi vétséget n e m
követtek el, őrzésük során s e m
kell jobban figyelni rájuk, mint
mondjuk arra a fogvatartottra,
akit azzal vigasztalt ügyvédje:
uram, maga harminc év múlva
új életet kezdhet. Van, aki úgy
vélekedik, a TÉSZ-esek azért
ennyire nyugodtak és beletörődőek, mert m é g n e m fogták

Karácsonyi mise a szegedi Csillag börtönben.
illusztráció)
fel igazán, mi vár rájuk. Hallottam olyan megjegyzést is a
Csillag falai között járva, hogy
egy TÉSZ-es bármelyik percben „robbanhat", hiszen veszítenivalója nincs, s ha „bekattan", ugyan miért ne támadhatna rá bármelyik társára, vagy akár őrzőjére is.
Ezt az eshetőséget m e g e m lítette beszélgetésünk során
Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának
tanszékvezető egyetemi tanára is, aki több szempontból is
elhibázott döntésnek tartja a
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés bevezetését.
- Valós veszély, hogy a tényleges életfogytiglanra ítélt elkeseredésében újabb, akár halállal is végződő bűncselekményt követ el, ám korántsem
csak emiatt vélem úgy, hogy a
TÉSZ bevezetése elhibázott
döntés volt - mondta Nagy
Ferenc. Megítélése szerint a
tényleges életfogytiglan n e m
magyarázható azzal, hogy eltörölték a halálbüntetést hazánkban, ugyanis a kivégzések
egész E u r ó p á b a n m e g s z ű n -

A tényleges életfogytiglanosok

tek, a TÉSZ mégis csak hazánkban szabható ki az egész
kontinensen. Az angolszász
jog ugyan ismeri ezt a büntetést, az Egyesült Államokban
gyakran élnek is e lehetőséggel a bírák, ám az USA ez
esetben közel s e m követendő,
sokkal inkább elrettentő példa
lehet számunkra - fogalmazott a jogászprofesszor.

Emberjogi kétségek
- A jogállami jogbiztonság
megköveteli, hogy a büntetés
előrelátható és kiszámítható
legyen a sértett számára, vagyis a törvény írja elő a büntetési tételének minimumát és
maximumát. Ez a tényleges
életfogytiglan esetében nincs
így, hiszen a büntetés végére a
halál előre n e m megjósolható
időpontjában ér az elítélt. A
TÉSZ n e m egyeztethető össze
az- emberi méltóság elvével,
ebből következően az embertelen, kegyetlen büntetés tilalmával sem, de a magyar
büntetés-végrehajtási szabályozással sem. Ez utóbbi

eddig jól tűrik kilátástalan

helyzetüket.

(Képünk
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ugyanis kimondja, hogy a
büntetés-végrehajtás elsődleges célja é p p e n az, hogy az
elítéltet visszavezesse a társadalomba, ám egy TÉSZ-esnek erre s e m m i esélye sincs,
eltekintve a köztársasági elnök
kegyelmétől, a m i b e n viszont
gyakorlatilag egyikük s e m reménykedhet. Mindezeket figyelembe véve az a véleményem, hogy a TÉSZ a n e m zetközi jogba is ütközik, a
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ezt ki is m o n d a n á szerintem, ha egy konkrét ügy
kapcsán valaki e fórumhoz
fordulna panasszal - m o n d t a
Nagy Ferenc.

Feltételes

szabadság

A szegedi jogászprofesszor
szerint a TÉSZ eltörlésével m é g
nem válna védtelenné a társadalom. Az életfogytig tartó szabadságvesztés akkor is elrettentő, ha mód van a feltételes szabadságra, s egyben alkalmas arra is, hogy hosszú időre megvédje a társadalmat a legsúlyosabb bűnöket elkövetőktől.

- Ha valakit, mondjuk 21
é v e s e n ítélnek életfogytiglanra úgy, hogy legkorábban 30
év elteltével
szabadulhat,
már elmúlik ötvenéves, amikor szabadlábra kerül. Ám
m é g ekkor is feltételes ez a
szabadsága, a törvényi szabályozás é r t e l m é b e n ugyanis
újabb 15 évnek kell eltelnie,
amíg elmondhatja, valóban
letelt a büntetése. Egyébként
pedig a feltételes szabadságra
bocsátás az elítéltnek n e m
alanyi joga, vagyis a 30 év elteltével is rács mögött marad,
ha úgy ítéli m e g a büntetés-végrehajtási bíró: kienged é s e veszélyt jelentene a társadalomra. Bár ez a b ü n t e t é s
é p p e n eléggé embert gyötrő,
m é g s e m hiszem, hogy a közeljövőben változna a törvényi szabályozás, vagyis együtt
kell élnünk a TÉSZ-szel. A
b ű n ö z é s t ő l rettegő emberek
ugyanis nagyon szigorú ítélkezést követelnek, s a törv é n y h o z ó politika m e g akar
felelni ennek az elvárásnak véli Nagy Ferenc.
BÁTYI ZOLTÁN

Eladó
MTI PANORÁMA

Honecker

Volvója.

Eladó Erich Honeckernek, a hajdani NDK első
emberének utolsó hivatali limuzinja. A kék
színű Volvót hét másik autóval együtt kínálja
megvételre az aukciót lebonyolító Holger Emmerich. Ez utóbbi autókat a N é m e t Szocialista
Egységpárt (NSZEP) Politikai Bizottságának
tagjai használták a pártállam idején. A hamburgi kereskedőt az autók jelenlegi tulajdonosai, egy nemrégen elhunyt milliomos örökösei bízták meg az árusítással. Az összesen
nyolc limuzinra november végéig lehet licitálni
és a kereskedő legkevesebb 80 ezer euró be-

vételre számít eladásukból. - Az autók jó állapotban vannak, az utóbbi két h ó n a p b a n űjrapolíroztuk őket és most gyönyörűen ragyognak
- idézte az AFP Emmerichet.
Az 1984-ben gyártott limuzinokat a kelet-német k o m m u n i s t a rendszer 1989-es megdöntéséig használták, majd mintegy 125 ezer
euróért eladták őket egy milliomosnak. N e m
futottak 50 ezer kilométernél többet és m é g az
eredeti NDK-s rendszámtábla látható rajtuk.
Erich Honecker 1971-től 1989-igvoltaNSZEP
első titkára, és csak néhány héttel a berlini fal
leomlása előtt kényszerült lemondani.

SZIESZTA
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SZOMJAS GYÖRGY A VAGABONDRÓL, A FILMTÖRVÉNYRŐL ÉS AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSAIRÓL

Ne a politika, a szakma ossza el a pénzt!
A szegedi Belvárosi moziban vetítik Szomjas György új filmjét, a
Vagabondot. A táncházi közösségben játszódó történet díszbemu
tatója előtt beszélgettünk a rendezővel, aki a filmművészek szövetségének főtitkáraként úgy véli: az uniós csatlakozás kedvező
lehetőségeket teremt a magyar alkotók számára.

- Milyen kapcsolata van a táncházi
világgal?
- Harminc éve járok táncházba. Jó
barátság fűz Sebő Ferenchez és Halmos Bélához, a mozgalom elindítóihoz.

A táncház

hungarikum

- Táncolt is?
- Sajnos nem, viszont jártam velük
Erdélybe, és most végre egy játékfilmet csinálhattam a néptáncosok,
népzenészek világáról. Sokan azt
mondják, a táncház kiment a divatból. Nem értek egyet vele. Átalakul a szerepe, de ma is százezrek
járnak táncházba. Az iskolák is sorra
fedezik fel a tánc pedagógiai értékét.
A táncház igazi hungarikum, amire
büszkék lehetünk. Szórakozóhely,
ahol mulatni lehet. Azért csináltuk a
filmet, hogy ezt bebizonyítsuk. A főszereplő kívülről csöppen bele, az ő
nézőpontjából látjuk a táncházi világot.
- A Vagabondban
mennyire érvényesül a filmjeit jellemző
szociografikus
látásmód?
- Fontosnak tartottam, hogy valóságos közege legyen, ezért szociográfiailag többé-kevésbé hiteles környezetbe helyeztük. Különben azt
hihetnék a nézők, ahogyan a sztori,
a táncház is csupán fikció. Mivel a
film nagy részét a zene és a tánc tölti
ki, stilizációra kellett törekednünk, a
szociografikus részletezésre nem
maradt sok lehetőség. Néhány jellemző karaktert, nagyvárosban kallódó figurát vázoltunk fel. Szerepel
benne csavargó utcagyerek, vajdasági katonaszökevény, csángó vendégmunkás. A zenéket is úgy állítottuk össze, hogy egy kárpát-medencei körkép kerekedjen ki belőlük.
- Hogyan választott
szereplőket?
- A Kopaszkutya is arra épült, hogy
a rockzenészek játszották a szerepeket. Most sem lett volna lehetőség
arra, hogy megtanítsuk a táncokat a
színészeknek, ezért néptáncosok,
népzenészek mondják el a rövid dialógusokat. Mindannyian karakteres
figurák, nem volt szükségük színész-

kedésre. Mellettük megjelennek a
filmben a legjobb táncházi zenészek,
Sebő, Halmos, Berecz András, Sebestyén Márta.
- A magyar filmnyelv
megújítói
közé sorolják. Milyen truvájt fedezhetünk fel új filmjében?
- Állandó operatőrömmel, Grunwalsky Ferenccel ezúttal nem törekedtünk különösebb formai újításra.
Egymás között csálénak nevezzük a
kompozíciót, a világítást és vágást
jellemző sajátos módszerünket. A
táncházi jeleneteknél fontos volt,
hogy a spontán hangulatot megőrizzük, ezért profi minőségben eredeti
hangot vettünk fel, halljuk a filmben,
amint a táncosok énekelnek, csujogatnak, a lábukkal dobognak. Képileg ezt úgy oldottuk meg, hogy
egyetlen kézi kamera mozog a táncosok között, négy-öt percnyi hosszú
beállításokban.

Amerikától
siker

Táncházi jelenet a Vagabond című

filmből.

NÉVJEGY

Moszkváig

- Mi a tapasztalata,
hogyan fogadják a Vagabondot a nézők?
- Az idei szemlén a legnézettebb
filmek közé tartozott, és azóta bebizonyosodott: külföldön is nagyon
szeretik. Berlinben tartottuk a nemzetközi bemutatóját, azóta Amerikától Moszkváig tizenöt fesztiválon
vetítették. A magyar népzenét, néptáncot már ismerik, a táncházmozgalom viszont kuriózumnak számít a
világban.
- Mit forgat
legközelebb?
- Egy '56-os filmet. A saját generációm szemszögéből szeretném
feldolgozni az akkori történéseket.
- A szövetség főtitkáraként
koordinátora a filmgyártás
állami támogatásáról folyó
tárgyalásoknak.
Hol tartanak?
- Bizakodó vagyok, mert a kormányzat konstruktívan áll a problémához. Konkrét ígéreteket kaptunk
arra, hogy folyamatosan emelkedik a
támogatásunk. Ebben az évben már
2,8 milliárddal többet kapott a filmalapítvány. Ennél is fontosabb, hogy
a filmtörvény is hamarosan meg-

P0DMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de
maga sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
Olyan álmos lettem a kastély udvarán, hogy azonnal elaludtam,
mint egy rongy, amit meleg cipóra dobtak.
Álmomban krumplit szedtem egy végtelenbe tetsző krumpliföldön,
előttem néhány lépésre ott vonult Bartók Béla bácsi, és Kodály Zoltán
bácsi egy darabját játszotta zongorán, a zongora egy nagy vetőgépre
volt fölszerelve, annak kifordított rugós ülésében ült Bartók Béla bácsi
átszellemült arccal, mint akinek a fejében az összes csillagrendszerek
forognak, és centrifugaszerűen ontja magából a hangokat. A traktor
egyre nagyobb tempót diktált, végül föladtam a küzdelmet, így csak
a dobogó második fokára állhattam Bartók Béla bácsi mellé.
Jó volt fölébredni.
A murván kissé átfagytam az éjjel, és a reggeli harmat is a fülembe
folyt, és valami olyan éhség fogott el, hogy háromlábú serpenyő
lettem volna, ha mihamar nem ehetek meg egy süteményt.
A kastély másik oldalán néhány fasorból álló erdősáv húzódott,
mögötte biclkliút futott, amin, hogy átfagyott tagjaimat fölmelegítsem, a cukrászdáig futottam. Egy szép nagy Melinda-krémest
kértem, sok habbal, és kiültem a kerthelyiségbe.
„Anyád tudja, hogy Itt vagy?", kérdezte a cukrász, miután letelte a
krémest a műmárvány körasztalra.
„Tudja", hazudtam olyan könnyedén, ahogy egy marék sörét fúródik
a törökmézbe.
„De várjunk csak!, mondta a pincér, te nem a Lómüller gyereke
vagy?"

Szomjas György
születhet. Azt reméljük, a filmtörvény jó példa lehet arra: a politika és
egy szakma folyamatos egyeztetések
során együtt is képes kidolgozni egy
egész ágazatot érintő fontos jogszabályt. Remélem, hogy a filmtörvény
vita nélkül átmegy a parlamenten, és
sokkal jobb helyzetet teremt.
-Az uniós csatlakozás milyen változásokkal járhat a magyar filmesek számára?

Szomjas György Budapesten született 1940-ben, a BME Építészmérnöki Karán tanult, 1968-ban a Színházés Filmművészeti Főiskolán diplomázott. 1969-től 1974-ig a Balázs Béla
Stúdió vezetőségének tagja, a szociológiai filmprogram egyik kezdeményezője. 1995-től a Magyar Film- és
Tv-művészek Szövetségének főtitkára. 1999-től az Európai Filmakadémia tagja. Öt alkalommal nyerte el a
magyarfilmszemlediját, megkapta a
brüsszeli Aranykor-dijat, a Balázs Béla-díjat, kétszer a filmkritikusok díját,
a bergamói Bronz Rózsa-dijat. Kiváló
művész. Főbb rendezései: Talpuk
alatt fütyül a szél, Rosszemberek, Kopaszkutya, Könnyű testi sértés, Falfúró, Könnyű vér, Roncsfilm, Csókkal és
körömmel, Gengszterfilm.
- Komoly veszélyeket nem, inkább
kedvező lehetőségeket látok a csatlakozásban. Az európai pályázatokban való részvételünkkel kicsit gazdagabb kiállítású filmeket készíthetünk, nemzetközi kooprodukciókban vehetünk részt. Ez pozitívan hathat a magyar filmművészetre.
- A rendszerváltás
után
hullámvölgybe került a magyar film, világszerte csökkent a presztízse. Az,

A villa lapjával kettéroppantottam a Melinda-krémes cukros
fedlapját, s ha a cukrász olvasott az arcomról, akkor azt olvashatta:
elmégy te a búsba, hapsikám, ha még annyi arcmemóriád sincs, mint
egy fazék lekvárnak!
És kiolvasta, mert nem kérdezett többet, megpörgette középső
ujján az óarany tálcát, és kivillanó fehér zoknis bokájával visszasétált
az üzletbe.
A krémest nagy türelemmel habzsoltam. A zsebemben öszszekapartam a pénzt, és megszámoltam tövirül hegyire.
Az asztal aljába szerelt rendelőgombbal visszahívtam a cukrászt, és
mutattam neki a pénzemet.
„Sajnos, uram, azt kell mondanom, hogy nem tudok fizetni, ugyanis
ezt a pénzt valójában nem krémesre szántam, hanem két lemezre, de
már napok óta keresem a lemezboltot, és selíol nem találom. Higgye
el, uram, hogy nagyon megéheztem, s ha van önben még csöppnyi
emberi érzés, szeretet és rokonszenv egy ekkora gyermek Iránt, aki
becsülettel megvallotta önnek, hogy mire szánja hosszú hónapok
alatt összegyűjtött kis pénzecskéjét, akkor most szó nélkül utamra
enged, s napi borravalójából bedobja a kasszába azt a kis aprót, amit
krémesem kiszont a pénztárgép feneketlen gyomrában."
Fölálltam, és további szók nélkül elhagytam a cukrászdát. Csak két
utcával arrébb vettem észre, hogy az orrom alatt meg a fülemnél Is
húzódik egy-egy tejszínhabcsík. A kirakatüvegben törölgettem az
arcom.
Hirtelen szétrántották előttem a függönyt, s már nem magamat
láttam, hanem Colombo hadnagyot, amint ijesztő szemeivel mered az
arcomba, kezében egy műpéniszt tartott, s mintha a hangját
próbálná, francia sanzonokat dúdolt saját hangján a makkba.
Belehasított a fejembe, mintha a mikrocsipen akarna valaki a
mágneses mező megváltoztatásával állítani, megint a hang szólt:

hogy az utóbbi években több tehetséges fiatal rendező
jelentkezett,
változtatott a helyzeten?

A függetlenség a lényeg
- Közép-Európa kiesett a figyelem
középpontjából, ami a filmművészetünkre is hatással volt. Az utóbbi
években a fiatalok munkáival talán
valami változott. A finanszírozási
rendszer korrektebb, mint a korábbi,
ezért nagyobb lehetőségeik vannak.
A legfontosabb az, hogy a filmművészet a politikától függetlenül tudjon működni. A politikának egyetlen
dolga van: adja oda a pénzt. Az elosztás és a felhasználás felügyelete a
szakma feladata. Mi ellenőrizzük
egymást a legjobban, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy korrekt
rendszer működjön, mert akkor van
esély arra, hogy a jó forgatókönyvek
támogatást kapjanak.
- Mi kell ahhoz, hogy a közönség
visszatérjen a magyar filmekhez?
- Jó filmeken kívül az, hogy a forgalmazás és a mozistruktúra megváltozzon. Kevés városban van olyan ideális
helyzet, mint Szegeden, ahol több vetítőteremmel működik a Belvárosi
mozi. De talán változhat valami, hiszen a kezdeményezésünkre 500 millió forint jut a mozik fejlesztésére.
HOLLÓSI ZSOLT

„Arra tanítottalak, hogy szerény és becsületes legyél. Fújd ki az
orrod! És soha nem szabad hazudni, különben elevenen fogsz elégni a pokolban. Az Ilyen gyereknek le kell keverni két nyaklevest,
különben sose tanulja meg, hogy hun lakik az úristen, bassza
meg!"
Végre elhallgatott, de ez a hang most nem emlékeztetett anyám
hangjára, mintha valaki oldalról dumálna bele az emlékezetembe,
ráadásul ilyen fülsértően.
Colombo Intett, hogy menjek be, letette az asztalra a műpéniszt,
egy ívfordulóval a gömbölyű herékre támaszkodva lepottyant az
asztalról. Kissé zavarban volt,.és rögtön ecsetelni kezdte, hogy nem
túl régen, úgy három éve gyűjti csak az ilyen műpéniszeket, mert a
felesége telhetetlen, neki meg merevedési problémája van, mert a
sok logika és empátia megeszi az ember nemi életét, a felesége meg
szereti a változatosságot, de nem akarja túlzásba vinni, csak két
pornólapot járat, kazettát meg csak hetente egyszer néznek, és a
korbácsuk is már olyan régi, hogy két rojt teljesen leszakadt róla,
úgyhogy, ha gondolom, szívesen ad egy autogramot, és részéről el van
felejtve az egész.
„Tudod, mit?, mondtam, és fölraktam az asztalra a legurult
műpéniszt, nyomozd ki nekem, hogy hol van a lemezbolt, mert az
előbb is már majdnem elköltöttem a lemezre szánt pénzt a
cukrászdában."
„Ó, igen, válaszolta, nekem is hatalmas lemezgyűjteményem van
otthon. Amikor még jó voltam az ágyban, minden este föltettem egy
lemezt, szép dallamosat, és amikor a tű elérte az akadási helyet, az
volt mindenem, reggelig meg se álltam."
És ekkor lépett ki Colombo felesége a próbafülkéből egy újabb
műpénisszel, akkora volt, mint egy nyújtófa, s nem hallva előbbi
beszélgetésünket, már mondta is: „Ez lesz a csúcs, szívem!"
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FARKAS CSABA HORGÁSZROVATA

az atkai holtágban
Október arról ismerszik meg,
hogy hajnalban tél van, délben alkalmasint nyár, estére
aztán megint lehűl a levegő.
Aki a hajnali időjárás alapján
dönti el, mire horgászik, következésképpen csukázni indul, azzal könnyen előfordul:
délben csodás balinrablásokban gyönyörködhet - s boszszankodhat, mert balinra
nem készült. Az pedig, hogy
valaki süllőzni indul, és csuka vágja el zsinórját - klaszszikus eset. Mindenre fel kell
készülni.

szefont vékony
zsinórral
kezdtünk kísérletezni, ám
addigra megszűnt a haljárás.
Máskor folyóöbölben,
pontosabban téli kikötőben
- ugyanez történt, szintén
süllőztünk volna, és szintén
csukák jöttek, csak ott éppen
nem harapták el a zsinórt,
meg lehetett őket szákolni.
(Mégis kell valamelyes szerencse
is a
dologhoz?)
Egyébként a sok méter mély
víz inkább süllők tartózkodási helyét sejtette, mint
csukákét.
Megint
más.
Csukázni
mentünk, holtágra. Bár a kora reggel szinte telet idézett,
dér-porcukor borította a füveket, egyetlen szál kapás
sem
mutatkozott.
Aztán,
ahogy múlt az idő, egyre inkább nyári lett a klíma, s déli
tizenkettőkor úgy, de úgy raboltak a balinok, hogy annál
jobban nem is kell. Mi meg
ültünk, áztattuk a tenyérnyi
ezüstkárászokat
a
szuper-csukabiztos előkével ellátott hármashorgokon, és
csorgott rólunk a veríték.
Egyetlen vízigolyó (s egy csalihalazó háló, snecifogáshoz)
csodát tehetett volna!

AZ IDÉN 150 ÉVES LEVI'S BEZÁRJA UTOLSÓ AMERIKAI GYÁRÁT

Munkaruhából
A kaliforniai aranyláz idején, a 18. század
közepén meggazdagodni vágyó bányászok munkaruhájából vált az 1980-as
évekre hétköznapi viseletté a farmer,
amelynek legpatinásabb márkája, a Levi's
idén 150 éves. A sors iróniája, hogy az
Egyesült Államokban éppen e jeles esztendőben zárják be az amerikai életformát világszerte megtestesítő ruhadarab
előállítására szakosodott utolsó gyárat.

Tanulság: ha ismeretlen,
vagy félig-meddig ismert vízre megyünk, mindenre föl
kell készülni; ez nem kazalnyi botot jelent, hanem
egy-két univerzálisan használhatót. És bizonyos alapvető fölszerelési eszközök
sosem hiányozhatnak a horgászdobozból. Ha megvannak, pár perc szerelés után
átválthatunk egyikféle halról
a másikra. Ha nincsenek, akkor nem.

A Levi's nadrágjaiban már történelmet
írtak az emberek: az egykori vadnyugati
szerencsevadászok viseletében döntötték
le például a berlini falat - dicsekedett
nemrég évfordulós kiadványában a 150
évvel ezelőtt alapított cég. Idén azonban a
vállalat is történetének jelentős fordulópontjához érkezett el: lakat kerül a világmárka hazájának számító Egyesült Államokban működő utolsó, a texasi San
Antonióban lévő gyárra. Az utóbbi hat
évben folyamatos forgalomcsökkenést
elkönyvelő vállalatnak az USA-ban értékesített termékei 96 százalékban egyébként eddig is külföldön készültek.
A Levi's históriája a világ egyik legismertebb vállalattörténete. Az 1829-ben Bajorországban született Levi Strauss 1847-ben
hajózott át New Yorkba, méteráru-kereskedéssel foglalkozó bátyjai után. Hat év
múlva a nyugati parton, San Franciscóban
telepedett le, ahol textilboltot nyitott. Első
üzletét a kaliforniai aranylázból meggazdagodni vágyó bányászokkal csinálta. Levi Strauss & Co. nevű cége kezdetben sátorponyvát és gombokat árult. Az igazi sikert az hozta meg számára, hogy - a bányászok igényeit kielégítve - a strapabíró
zsákvászonból szegecsekkel megerősített
munkaruhát kezdett készíteni. Ezzel megszületett a legendás Levi's 50l-es őse,
amelynek
sorozatgyártását
1873-ban
kezdték meg. Strauss később a zsákvászon
helyett a bátyjai cége által Franciaországból importált vásznat használt.

Az országszerte ismert atkai holtágnak kitűnő a süllő-, csuka-,
balinállománya is.
FOTÓ: T É S I K ATTILA

A ruhadarabot csak később nevezték el
Levi'snek az 1902-ben elhunyt Strauss
emlékére. Az alapító cégét az örökösök
irányították, majd a vállalat 1918-tól a
Strauss családba beházasodott Haas família kezébe került. Az erős nadrágok
iránt az aranylázat követően sem csökkent a kereslet, elsősorban a farmerek, a
tehénpásztorok, a favágók, a vasútépítő
és olajfúró munkások körében voltak
népszerűek. A magyaros fordításban ebből eredően farmerként elterjedt egykori
munkaruha akkor vált divatcikké, amikor
Gary Cooper és John Wayne ilyen viseletben tűnt fel a hollywoodi westernfilmekben. A második világháború után
aztán a farmer az amerikai katonák révén
Nyugat-Európában és Ázsiában is ismertté vált. A hetvenes-nyolcvanas években a
farmer a hippivilág kedvelt ruhadarabjává vált. Hétköznapi viseletként pedig az
1980-as években terjedt el.

Szerencsétlen horgász nincsen, csak hiányos horgászcucc. Október volt, süllőzni
indultunk - mikor süllőzzön
az ember, ha nem októberben?
apró csalihallal, huszonötös zsinórral.
Tudtuk, süllő, csuka egyaránt szépen akad a holtágban, de inkább süllői miatt
látogatják. Süllő nem jött,
minden kapás csukát eredményezett. Azaz nem eredményezett, mert a stégig szépen kijöttek ugyan a csukák
- a legnagyobbik nyolcvancentis lehetett
ott azonban, észlelve minket, tettek
egy elegáns fordulatot viszszafelé, s ugyanezzel a lendülettel el is pendítette foguk a zsinórt. S hogy miért
nem raktunk föl drótelőkét?
Egyrészről, mert nem volt
nálunk, másrészről, mert
eszelősen úgy gondoltuk: a
következő kapás úgyis süllő
lesz. Végül több szálból ösz-
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A farmer népszerűsége napjainkra sem kopott meg.

FOTÓ: K A R N Ó K C S A B A

A múlt és a jelen modelljei
A farmernadrágok piacán a Levi's a középmezőnybe szorult. Vevőiként elsősorban azokat
őrizte meg, akik a hetvenes-nyolcvanas években voltak fiatalok. Ahhoz, hogy jelenlegi
helyzetéből kitörjön, mindkét irányba igyekszik nyitni: a tizen- és huszonéves lányok által
kedvelt, alacsonyra szabott derekú modellekkel a fiatal korosztályt célozza meg, az idén
bemutatott Type 1 sorozattal a múltat idézi. A Levi's 13 éve működő szegedi
márkaboltjában mind a férfiak, mind a nők több mint tízféle modell közül válogathatnak.
Az üzletben megtudtuk, hogy általában félévente jelenik meg egy-egy új modell. Míg a
klasszikus formájú nadrágok megőrizték hagyományos színeiket, addig a divatosabb,
például a trapézszárú termékek koptatottak. A márka forgalmának világszerte tapasztalható csökkenését Szegeden is érezték az utóbbi években. Egyes vélemények szerint
ennek egyik oka, hogy több, addig kedvelt nadrág gyártását megszüntették, s emiatt sok
vásárló más márkához pártolt, akiket ma sem sikerült visszahódítani.
Még ebben az évtizedben megjelentek a
versenytársak, amelyek kihasználták,
hogy a Levi's márkát legyőzhetetlennek
tartó cég elkényelmesedett. Ebben az
időben ismert divattervezők, például Calvin Klein vagy Tommy Hilfiger által készített farmerek tűntek fel, az olcsóbb
termékek közül pedig a Lee és a Wrangler
márkák kezdték szorongatni. Eleinte a
Levi's jól állta a sarat, s az 1986-ban
debütált Dockers szövetnadrágok sikerét

kihasználva a cég egy évtizeddel később
8,1 milliárd dolláros éves bevétellel rekordot döntött. A kilencvenes évek végén
aztán még jobban felpörgött a verseny a
farmerpiacon. A Levi's 1997-ben jelentette be az első nagyszabású elbocsátásokat és üzembezárásokat, termelését
pedig főleg Latin-Amerikába és Ázsiába
telepítette ki. A lejtőn azonban a karcsúsítással sem tudott megállni.
HEGEDŰS SZABOLCS
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CÉLKERESZTBEN A HAMÁSZ

Lángtenger a cédrusok árnyékában
menekült támadókat később az izraeli titkosszolgálat, a Moszad emberei tették el láb alól.
A '90-es évek óta a Hamász vezetői retteghetnek. Jahja Ajjas, a
„Mérnök" a szervezet robbantási
szakértője volt, mintegy 80 zsidó
haláláért
tartották
felelősnek.
1996. január 5-én mobiltelefonon
hívta édesapját, ekkor a készülékbe rejtett miniatűr pokolgép felrobbant, széttépte a híres terroristát Gázában. Arafat mártírként búcsúztatta el, s százezrek kísérték
utolsó útjára. A Hamasz katonai
szárnyának vezetője 2001. november 23-án helyettesével s annak fivérével autózott, amikor az izraeli
haderő Apache csatahelikopterei
több rakétával kilőtték a gépkocsit.
Őt tartották felelősnek 2001 nyarán a tengerparti diszkó és a pizzéria ellen elkövetett akciók megtervezéséért, ezért önvédelemnek minősítették likvidálását. 2002 nyarán meglehetősen brutális akció
során az Ezzedin al-Kasszám Brigád parancsnokát és családját ölték meg otthonában, amikor az izraeli légierő F-16-os vadászbombázója rakétát lőtt ki a háromemeletes lakásra, s a környező épületeket is letarolta. A véres támadás
mérlege 15 halott és 50 sebesült
volt.

Csakis Isten - vagy Allah - a
megmondhatója, hogy kit illet ez
a zsebkendőnyi, olajfák övezte
földdarab a Földközi-tenger keleti partvidékén. Hiszen arabok és
zsidók emberemlékezet óta müvelik földjeiket, kereskednek
vagy éppen katonáskodnak a
Szentföldön.
A mai napig több mint tízezer terrorcselekményt hajtottak végre a zsidó állam polgárai ellen, amelyben
csaknem 2000 lakos veszítette életét.
Az izraeli katonaság sohasem maradt
adós és rendszerint visszavágott a
kiontott vérért.

Eltávolítanák

Arafatot

A palesztin küzdelem egyik (még)

élő szimbóluma, Jasszer Arafat már
74 esztendős, s kalandos út áll mögötte. Valaha maga is kivette a részét a harcból, később pedig Nobel-békedíjas politikusként ünnepelték. A palesztin kereskedőcsaládban született politikus mérnökként végzett az egyetemen, majd
bekapcsolódott a Fatah és a PFSZ
hazát teremtő küzdelmeibe. Az izraeliekkel történt kölcsönös elismerés után már-már úgy látszott,
hogy megszületik a közel-keleti béke, ám az intifáda felélesztése óta a
személye nemkívánatossá vált a
zsidó államban. Egyesek örökre
szeretnék kitoloncolni az országból, mások a likvidálására szavaznának.

Mártírokat
Hamász-aktivista

egy

gyászszertartáson.

Az izraeli állam létét és állampolgárai életét fenyegető terrorista vezetők likvidálása régi „hagyományra"
nyúlik vissza. Az 1972-es müncheni

FOTÓ: MT1/EPA/R0BERT GHEMENT

olimpián a Fekete Szeptember nevű
palesztin terrorszervezet aktivistái
lemészárolták az izraeli birkózóválogatott tagjait. A lövöldözésből el-

Nemrég a terror egyik főemberét
elvétették az izraeli osztagok. Ahmed
Jaszin sejk a Hamász alapítója, szellemi irányítója. Alapelvei szerint a
terrorszervezet saját hálózatot épített ki, óvodákat, iskolákat, kórhá-

9 SZEMKÖZT

Tóth Molnár István elmondta, megérti és
tapasztalja is, hogy a közvélemény elégedetlen
a nyomozó szervek és a bíróságok munkájával.
Legtöbbször azért lassulnak le ezek az ügyek,
mert nem mennek el a tanúk, és nem egyszer

PONT

tisztázatlanok maguk a jogi helyzetek is. A
nyomozó hozzátette, akkor lenne valamilyen
visszatartó hatása a meghozott ítéleteknek, ha
a perek nem húzódnának sokáig.
Az olajügyekkel kapcsolatban Tóth Molnár
megemlítette: az a legszomorúbb ezekben az
ügyekben, hogy nem egy volt bűnöző ma már
legalizálta egykori kétes ügyeit, megjelent a
közéletben is. A nyomozó szerint Csongrád
megyében a fehérgalléros bűnözésben 150-200
személy játszott szerepet. Ők a pilótajátékokkal, a kezdeti brókerügyekkel hatalmas pénzeket halmoztak fel, amiket aztán a közéletben
próbáltak tisztára mosni, de megjelentek a
sportban, elsősorban a labdarúgó-egyesületek
környékén.
A mai fehérgalléros bűnözők Tóth Molnár
István szerint az adócsalásokban játszanak
főszerepet. A nyomozó elmondta, háromfajta
„divatos" adócsalással találkoznak nap mint
nap: az árbevétel-csökkentéssel, a fiktív költségszámlák elszámolásával és a feketemunkával. A legnagyobb nehézséget az okozza a
nyomozóknak, hogy ezeket az eseteket nagyon
sokszor szinte lehetetlen bizonyítani.
G. SZ. L.

tfiMMitMstmwwaa

Műemlék lesz a Gulágból
MTI PANORÁMA

Nemzetközi műemlék lesz egy
gulág, azaz hajdani szovjet
kényszermunkatábor,
az
egyetlen, amely tökéletesen
épen maradt a több száz hasonló közül. A gulágot nemrégiben helyezte védettsége
alá a Műemlékek Világalapítványa (WMF) további, az intézmény által veszélyeztetett-

dollárért

Három évvel ezelőtt, 2000. szeptember 28-án robbant ki a második palesztin intifáda, e felkelésben azóta csaknem 2500 ember veszítette életét mindkét oldalon.
Ám a vérengzésből mégsem elég.
2002 tavaszán a Hamász brigádjai
az interneten kértek pénzadományokat a világ muzulmánjaitól,
hogy fegyvereket vásárolhassanak
az izraeliek életének kioltására.
Megadták a tarifákat is, egy kiló
TNT-t 100 dollárért, egy géppisztolyt 2000 dollárért, páncéltörő rakétát 12 ezer dollárért vásárolhatnak meg, a lőszer ára darabonként
mindössze 3 dollár, tehát az iszlám
hívőknek lelkiismereti kötelességük, hogy vagyonukkal segítsék a
dzsihádot.

nek tekintett mintegy száz objektummal együtt, amelyeket
restaurálni kell és megőrizni
„az egész emberiség örökségeként".
A gulágot, amelyet az uráli
Kuszino közelében építettek
Sztálin idején, 1946 és 1987
között használták. Sivár barakkjai most olyan jelentőséget kaptak, mint a sanghaji

holnap: 11, 12.45, 14.30, 16.30
óra. Pokolba a szerelemmel, ma és
holnap: 18.30, 20.30 óra és ma
22.30 órakor is. Kill Bili, ma és
holnap: 11, 12.15, 13.15, 14.30,
15.30, 16.45, 17.45, 19, 20 óra és
ma 21.15, 22.15 órakor is. A
szövetség, ma és holnap: 11.15,
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra és ma
22.30 órakor is. Bad Boys 2, ma és
holnap: 11, 13.45, 16.30, 19.15
óra és ma 22 órakor is. Malacka a
hős, ma és holnap: 12.15 óra.
SZÍNHÁZ
Mindenóó, ma és holnap: 13.45,
SZEGED
15.45, 17.45, 20 óra és ma 22.15
NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma este 7 óra: Don Carlos - opera. órakor is.
VÁSÁRHELY
Erkel Ferenc-bérlet.
Ma és holnap du. háromnegyed 6
BÁBSZÍNHÁZ
és este 8 óra: Amerikai Pite - Az
Holnap de. fél 10 óra: Állatok
esküvő. Színes, m. b. amerikai
farsangja. Hamupipöke-bérlet; de
film.
11 óra: Állatok farsangja.
MAKÓ
Bérletszünet.
Ma és holnap este 8 óra: Oviapu.
Színes, m. b. amerikai film.
MOZI
SZENTES
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM Ma és holnap du. fél 6 óra:
Vitathatatlan. Színes
Ma du. fél 4, háromnegyed 6 és
este 8 óra: Szegedi Jazz Napok '03; amerikai-német film; este 8 óra:
Álomcsapda. Színes
holnap du. 3, háromnegyed 6 és
este fél 9 óra: Bad Boys 2 - Már
amerikai-kanadai horrorfilm.
megint a rossz fiúk. Színes, m. b.
FÖLDEÁK
amerikai film.
Ma este 7 óra: Hulk. Színes, m. b.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
amerikai film.
Ma és holnap du. 2 óra:
MINDSZENT
„Ünnepünk 56" telitalálat. Magyar Ma du. 6 óra: Hajó a vége. Színes
film; du. negyed 5 és este
amerikai film.
háromnegyed 9 óra: Vagabond.
RÚZSA
Szines magyar film; este fél 7 óra:
Holnap du. 6 óra: Veszett vad.
Pl. Ff. amerikai film.
Szines amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
SÁNDORFALVA
Holnap du. 4 óra óra: Rengeteg.
Ma és holnap du. 6 óra: Túl
Színes magyar film; este negyed 7
mindenen. Szines amerikai film.
óra: főtt egy busz. Színes magyar
SZEGVÁR
film; este fél 9 óra: Isten nagy, én
Holnap este 7 óra: Hajó a vége.
kicsi vagyok. Színes francia film.
Szíhes amerikai film.
GRAND CAFÉ
ÜLLÉS
Ma és holnap du. 5 és este 9 óra:
Holnap du. 6 óra: Halj meg
Frida. Amerikai film; este 7 óra:
máskor! Színes, m. b. amerikai
Lautrec. Színes francia-spanyol
film.
film.
PLAZA CINEMA CITY
KÖZÉLET
Szindbád, ma és holnap: 12.15 óra.
SZEGED
A Karib-tenger kalózai, ma és
A Móra Ferenc Múzeum ma 10
holnap: 14, 16.45, 19.30 óra és ma
órára meghirdetett
22.15 órakor is. THikkös fiúk, ma
Három a Tánc c. múzeumi matiné
és holnap: 15.15 óra és ma 22.30
foglalkozása elmarad.
órakor is. Olasz meló, ma és
holnap: 11, 13, 17.30, 20.15 óra.
A Somogyi-könyvtár 2. emeleti
Amerikai Pite 3, ma és holnap: 12, kiselőadójában ma de. 10 órától:
14, 16, 18, 20 óra és ma 22 órakor
Konferencia Csongrád megye
is. Segítség, hal lettem, ma és
könyvtárosai részére dán

PROGRAM

régen és most

Tipikus bűncselekmények mindig vannak, állította a szerdai adásban Tóth Molnár István gazdasági nyomozó. A Szemközt vendége szerint
már a rendszerváltás hajnalán ennek számítottak az olajügyek, manapság pedig az áfacsalások tartoznak ebbe a körbe. Ez utóbbinál divatos módszer, hogy a vegyes tulajdonú vállalkozások, ahol külföldi tulajdonos is be van jegyezve, kiviszik az árut az országból, s így a külföldi
tulajdonos vissza tudja igényelni utána az áfát.

Egy kiló TNT100

HEGEDŰS PÉTER-SZABÓ ZOLTÁN

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

Fehérgalléros bűnözés
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
műsora, a Szemközt, amelyben a meghívott
stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti adásban Tóth Molnár István gazdasági nyomozót
faggatta Márok Tamás és Sulyok Erzsébet a
fehérgalléros bűnözésről.

nevelnek

zakat, üdülőket, sportklubokat tart
fenn, segélyezi az öngyilkosok családját, özvegyeket, időseket, munkanélkülieket. Az árva fiúkat már iskolásként mártírsorsra nevelik, toborzott „gyorsfeleségek" állnak a
rendelkezésükre, hogy a szex se vonja el figyelmüket a fő feladatról. Indokaikat videofilmeken mondják el,
s ezeket az akciók után levetítik.
Jaszin csaknem teljesen vak, vég'tagjai megbénultak, tolószékben él,
de megszállottan hirdeti a zsidók
meggyilkolását. A sejket megsebesítették egy akcióban, s napokkal
később csak az mentette meg az
életét, hogy a kommandósok nem
akarták kockáztatni a közelben forgató izraeli tévéstábok tagjainak biztonságát.

zsinagóga, a Panama-csatorna, a lublini színház, Ninive
romjai, vagy Sir Ernest Shackleton déli-sarki kunyhója.
De míg a luxori szentélyek,
az ausztráliai Ayers Rock-i rajzok megmentése építészeti-régészeti kérdés, a gulágot
az emlékezet miatt tartották
fontosnak az alapítvány „gondozottai" közé felvenni.

és magyar előadók
részvételével Információszabadság a
könyvtárakban. Ezúton értesíti a
könyvtár a látogatókat, hogy ma
10-től 16 órág tartanak nyitva.
A szegedi dómban ma:
Virrasztás a dómban Európa
egységéért és a csatlakozás előtt
álló nemzetekért.

KONCERT

SZEGED
A Szegedi Ifjúsági Házban (Felső
Tisza part 2.) holnap du. 4 órakor.
Várjatok még őszi rózsák címmel
magyarnóta- és operettest.
A szegedi Honvéd téri református
templomban holnap du. 6 órakor:
Szokolay Balázs zongoraestje - a
100 éves makói evangélikus
templom felújításának javára.
A Juhász Gyula Művelődési
Központ Rock Klubjában ma este 8
órakor:
A Wye együttes koncertje.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A luhász Gyula Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 5.)
megnyílt:
Popovics Lőrinc szobrász kiállítása.
Megtekinthető: október 31-éig.
A Kass Galériában megnyílt:
Deák Beke Éva textilművész
Élctvonalak fonala című kiállítása.
Megtekinthető: november 30-áig.
Az SZTE aulájában (Dugonics tér
13.) megnyílt:
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar Rajzművészettörténet Tanszék
művésztanárainak csoportos
kiállítása. Megtekinthető: október
21-éig 10-től 18 óráig, vasárnap
szünnap.
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt
Szent-Györgyi Albert a szegedi
Nobel-díjas tudós életéről,
munkásságáról a kiállítás.
Megtekinthető 2004. február 29éig, naponta 10-től 17 óráig, hétfőn
szünnap.

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 18.
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az apróságok

HASZNÁLT AUTÓ
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A CORA u e g e d l áruházába
munkatársakat karesünk

Xsara Picasso

az alábbi munkakörükbe:

1.6i SX
klímával most
^
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Feltétel: min, középfokú
szakirányú végzettség,
és 3 éves, hasonló területen
szerzett vezetői gyakorlat.

BENZIN

Fényképes önéletrajzát

A CITROEN a Touir-t választotta

Az akció 2003. október 20-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
Átlagfogyasztás: 7,5 1/100 km, C02-kibocsátás: 178 g/km. A képen látható autó illusztráció.

,

a megpályázott munkakör
megjelölésével együtt

Az ön

a megjelenéstől számított

márkakereskedője:

ZIXEM 2000 Kft.

egy héten belül kérjük,

Szeged,

Dorozsmai

út

6.

Tel.: 62/549-666 • e - m a i l : i n f o @ z i x e m . h u

• Hasznait a u t o vásárlás finanszírozása magánszemélyek közti aclasvetel e s e t é n is

küldje az alábbi címre:

CITROEN

Várjuk márkakereskedésünkben!

Magyar Hipermarkat K f t
6 7 2 8 Szeged, Zápor u. 4.

• Teljes körű ügyintézés kezelési költség
es szerződéskötési clij nélkül.

Szeged
belvárosában,
Kárász u.,
Klauzál t é r r e

További
örökbe fogadható
kutyusok után
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érdeklődjön
a 70/380-22-86-os
telefonszámon.
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Gombóc vagyok, egy 3 év körüli, kisternaetű
szuka kutyus: szürke bundás, tündéri frizurás
szépség. Nagyon v á r o m a gazdimat, akit
elhalmoznék szeretetemmel.
Érd.: 70/380-22-86
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bérbe
adók!

Friss hírek folyamatosan
Ingyenes online apróhirdetés
Iskolai hírbázis
Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek

M á S , j n i n t

az

Irodák: 600 nm.

újság

Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek

Érd.: 62/551-515 faxon.

Eseménykereső

(Kérjük, küldje el az

Képeslapküldés

elérhetőségét, visszahívjuk!)

»•

Hírlevél hetente kétszer

www.delmagyar.hu

^ Bütyök
fe
:
7 éves, szálkás szőrű tacskó keverék kan
k u t y a v a g y o k . Kis t e r m e t e m ellenére
tapasztalt házőrző hírében állok. A kor nem
látszik r a j t a m , f ü r g e vagyok és virgonc.
Várlak! 70/380-22-86

FM954 ^ Rádió 18
2 éves, f e l n ő t t , német juhász keverék kan kutya vagyok. A k i t szeretek, azzal nagyon barátságos és kedves
vagyok, ugyanakkor a gazdám házát kifogástalanul őrzöm. Érd.: 70/380-22-86

P Zsömi

•MKB-

Megtakarítások
A biztonság nyugalma

Pénzpiaci Betét

www.volkiwagen.hu

Kamat8,98%

V W próba: szerencse!

EBKM9,02%
•EBXM Egytigts Banki Kamat Mutató
finényes a 2003 aktiiker 17-ikimükiók szerint.
34 Ft 6 havi lekötése esetén.

Ha megtakarítottpénzét az MKB-ra bízza,
nem kell az esélyeket latolgatnia.
Az MKB Megtakarítások a pénzpiac biztos befutói.

Ne hízza a szerencsére!
••Égj
«
Jöjjön el a Nyitott Napokra, és nyerje meg a V W Pólót!
• Ha bármilyen Volkswagen modellt október 31-ig t e s z t v e z e t é s e n kipróbál,
vagy megvásárol, egy VW Pólót nyerhet!
• Autóját típustól függetlenül ingyen átvizsgáljuk az október 17-19-i Nyitott N a p o k o n !

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: P o r s c h e S z e g e d
6724 Szöged, Sárost u. 11. Tel.: 62/549-400 Fax: 62/549-401 E-moil: posta@porscheszeged.hu Web: www.porscheszeged.ho
Ä VW vIöwMyöí^óí !5K>Tíifiz<ií)«óytc4 íúgtfii lcoirl«rió::
S,?-Í3,?/:Ö0 k»t, COj kiixsoútóKJ 86-35? yA?i< A kópon láttató ybfA<x?¿ lífowírwió
A rnwtwnj»-yjá<¿* f-és./lu'kiiről >>dtkl;?iJ}órt ar öf> Völítwvayen máritoketsdtedőjénói
030597368
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1

Alapítványok

2

Albérletet kinél

3

Állást kínál

4

Autó

5

rfútor

6

Egyéb

7

Építési telek

RAKTÁRVEZETŐI

8

Építőanyag

9

Földterület

10

Garázs

11

Gazdit keres

12

<Mp|knn0vu*t6-képzée

13

Hagyaték

14

Haszonállat

15

Haszonjármű

16

Háztartási g é p

17

Kisállat

18

Könyv

19

Közlemény

20

Magánház

21

mm

22

Növény

23

Panellakás

24

Pénz, értékpapír

25

nóQisóQok

26

Ruházat

27

Számítástechnika

28

Szolgáltatás

29

Tanfolyam

30

Téglaépitésú lakás

31

Termény, tekermény

32

Üdülő, hátvégi ház

33

Üzlethelyiség

34

Vállalkozás

1

Alapítványok

• A MAGYARORSZÁGI Németek Csongrád Megyei
Egyesülele
köszönetei
mond mindazoknak, akik
2002. évi jövedelemadójuk
1%-ét az egyesület számlájára utalták A befolyt öszszeget, 57.898 Ft-ot az
egyesület működési költségeire fordltjuk
Adószám:
18454394-1-06. (30397507)
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Albérletet kínál

• SZEGEDEN, Tisza Lajos
krt.-on I. emeleti. 100 nmes lakás bérleti joga eladó
Érd.: 30/303-3410 (30397417)
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Mezőgazdasági
gépalkatrész-forgalmazó
kft. keres
raktározási és kereskedelmi
Ismeretekkel rendelkező
munkatársat

Állást k í n á l

A M a u s K f t . élelmiszernagykereskedelmi cég szegedi telephelye állást hirdet
az. alábbi munkakörökbe:

• raktárosáru összekészítő
Felsőoktatásban tanuló, kvek/As
hallgatók jelentkezéséi is várjuk.

• áruforgalmi ügyintéző
Elvárás: élchniszeitereskedelnit ismeret. felhasználói szintű számítógépes gyakorlat.

munkakörbe.
Irlentkezni kézzel írott szakmai
önéletrajzzal a
HANKI KER KFT. j$
Makó, AradI a. I3S. §

Mezőgazdasági gépjavító
műhely üzemeltetéséhez
megfelelő szakmai
végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező

MŰHELYVEZETŐT
keresünk.
*
Jelentkezni kézzel írott «
szakmai önéletrajzzal a
HA NKI-KHR KFT. Makó,
Aradi u. 1JS. címen.
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számftógáp-kezelói
t a n f o l y a m o k indulnak
Szegedon, október 18. és 27-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30
• A MEDIKÉMIA Rt felvételt hirdet
anyagraktáros
munkakör betöltésére. Felvételi követelmények: targoncavezetői
jogosítvány,
legalább egy éves raktárosi
munkakörben eltöltött gyakorlat
Jelentkezni
lehet
2003 október 27-ig, az
592-751-es teleionszámon,
naponta
7-15
óráig.
(30397103)
• A MEDIKÉMIA Rt. felvételt hirdet késztermékraktáros munkakör betöltésére
Felvételi
követelmények:
érettségi.
targoncavezetői
jogosítvány, legalább egy
éves raktárosi munkakörben
eltöltött gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes
ismeret
Jelentkezéseket
szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok fénymásolatával
és a fizetési igény megjelölésével a következő címre
kérjük küldeni 2003 október
27-ig: Medikémia Rt. 6701
Szeged. Pt: 506. (30396965)
• A ROYAL Szálló gyakorlattal rendelkező, szakképzet szakácsokat, felszolgálókat ós 1 lö vizsgázott kazánfűtői felvesz. Érdeklődni
a 62-475-275 telefonszámon lehel. Szeged. (30396582)
• A SZEGEDI s z é k h e l y ű
LACRUS Vezetési Tanácsadó Iroda szegedi munkavégzéssel, rugalmas részmunkaidőben.
tanácsadói
szolgáltatásokat
értékesítő
munkatársat keres Bérezés:
alap + jutalék Jelentkezni
levélben, szakmai önéletrajzzal: LACRUS VTI. 6726,
Szeged. Székely sor a fszt.
1. (30397304) .
• BELVÁROSI é t t e r e m
konyhai kisegltönőt keres.
Szegedi lakosok jelentkezéséi várjuk 06-30/382-6758.
(30397235)

• BETANÍTOTT munkára
és műszerész pozícióba kiemelkedő
jövedelemmel,
• üzletkötő
Nyugat-Magyarországra
Elvárás: jó kommunikációs készfelveszünk.
ség, agilis természet, középfokú vég- dolgozókat
Szállás, hazautazás megzettség, B kategóriás jogosítvány.
Élelmisrerkereskedelmi gyakorlat
oldott. 70/279-3300. vagy
elónyt jeleni.
munkaidőben
52/532-020.
(30397369)
Szeged lakhely előnyt jeleni
Talyakrzdök jelentkezéséi Is véajnk!
• DÉL PET KFT. flakonfúvó
A jelentkezés feltételei rövid
fényképes, szakmai önéletrajzai azüzeme keres felsőfokú végalábbi eleme szíveskedjen rlklddeni
zettségű (GAMF) termelésM a u s K f t . 6 7 2 5 Szegedvezetőt. Szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeret anK á l v á r i a .sgt. 87.
gol- vagy németnyelv-tudás. Jelentkezés: szakmai
A PH0ENIX PHARMA
önéletrajz "PET 30296374"
jeligére
a
Sajtóházba
GYÓGYSZER(30296374)
N A G Y K E R E S K E D E L M I RT.
szegedi telephelye
• GYAKORLOTT virágkötőt
munkavillalókat keres
keresek Tel : 20/9-358938
(30295023)

gyógyszertári
asszisztensi .
végzettséggel.
|
Jelentkezni lehet:
Tel. 0 6 - 6 2 / 5 6 2 - 7 0 3 .

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

406-859 ( 7 - 1 5

órái*).

Jó esztétikai érzékkel
rendelkező. sokoldalú

munkatársakat
keresünk
társaságunk profiljába tartozó
termékek és szolgáltatások
énékesítésére. a lehetséges
üzleti partnerekkel való aktív
kapcsolat kiépítésére és s
karbantartására.
Érdeklődni: Kntasis Rt. "
20/9103-961

M GÉPJÁRMÜTECHNIKUST
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)
(30396553)
M IPARI vállalkozás pályázatot hirdet közgazdasági
végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező
főkönyvi
könyvelő, kalkulátorl munkakör betöltésére Pályázatát
bérigény-megjelöléssel, bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül "Számvitel" jeligére várjuk az alábbi postafiók címre: 6701
Szeged, Pl.: 506. (30396962)
• NEMZETKÖZI gépkocsivezetőt keresünk. 06-30/
985-77-77. (30397500)

NONSTOP

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

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 18.
( ü z e n e t r ö g z í t ő
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Apróbörze
Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
Ügyfélszolgálatunk a mai napon 8 - 1 3 óráig nyitva tart!
M IPARVÁLLALAT pályázatot hirdet gyakorlattal rendelkező bérszámfejtő és tbügyintézö munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:
közgazdasági szakközépiskolai érettségi, tb-ügyintézői
tanfolyam, szja-törvény alkalmazásának Ismerete, 2
éves
szakmai
gyakorlat,
Word, Excel programok (elhasználói szintű Ismerete.
Pályázatát
bérigény-megjelöléssel, bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül
"Üzemi kifizetőhely" jeligére
várjuk az alábbi postafiók
címre: 6701 Szeged, PL:
506. (30396961)
• JÓ kereseti lehetőséggel
bedolgozókat keresek vidékről is. Válaszborítékért
ingyen tájékoztatom. Palotai
Zsolt Vác, Gerle u. 16.
2600. (30397437)
• KOKTÉLBÁR-KÁVÉZÓ
keres gyakorlattal rendelke-'
zö, fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló munkakörbe, 0630/96-95-175.
(Szeged)
(30396641)
M RENDEZVÉNY és kiállításszervezői
munkakörbe
keresünk lehetőleg diplomás, számítógépes ismeretekkel és autóvezetési gyakorlattal rendelkező, rátermett kolléganőt. Jó kommunikációs készség és szervezői véna szükséges. Kézzel írott, fényképes önéletrajzokat október 31-ig várunk "Sokoldalú 030296463"
jeligére
a
Sajtóházba.
(30296463)
M SZAKKÉPZETT, gyakorlott virágkötőt felveszek, 0630/466-1754. (30296446)
• SZEGED Plaza szórakoztató központjába fiatal hölgyeket
hoszteszmunkára
keresünk
Érd.: 10.00-töl
06-30/9-658-416. (30396644)
• SZEGEDEN es környékén
állagon felüli kiegészítő jövedelem Érdeklődni a kővetkező telefonon: 0 6 - 1 302-42-77. (30397466)

• ÉPÍTŐIPARI kft keres
felvételre műszaki előkészítőt építész, épületgépész és
elektromos előkészítői gyakorlattal, szakirányú végzettséggel, költségvetéskészítö program ismeretével
(KING 4.5) 30 éves korig.
Tel.: 62/552-445. (30296386)
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• X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (30194119)
• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30397435)
BT FORD KA 1.3 extrákkal,
gyári állapotban eladó. Hitelre is! 63/316-543, 06-30/
856-1660.
(Szentes)
(30397473)
M MERCEDES E220, 1994es, automata, feketemetál,
extrákkal
jó
állapotban
2.200.000-ért eladó, 06-30/
943-6203. (30397447)
• OPEL Corsa Swing 1.41
megkíméltem eredetvizsgával eladó. 06-30/468-1556.
Szentes. (30397183)
• VW Jetta 1300 cnrv'-es,
1985-ös évjárat, aranymetál, 1 éves műszakival, megkímélt
állapotban
eladó.
Irányár: 420 ezer Ft. Érd :
62-490-189. 18.00 után.
(30396918)
M VW PASSAT kombi, 1.9es turbódízel, 1992-es, friss
műszakival,
megkíméltem
1.200.000, 62-405-010, 0630/229-3981. (30397353)
M GOLF IV-es, 1.4, 16V,
klímával, extrákkal eladó.
06-30/2064-575. (30397673)

SUZUKI MARUTI
AUTÓSBOLT
Karosszériáéi javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

• SZEGEDI borozóba pultoslányt keresünk
06-20/
3344-360 (30396584)
• SZEGEDI székhelyű vendéglátóipari cég főzőkonyhai munkában jártas, gyakorlott
SZAKÁCSOT
és
KONYHAI KISEGÍTŐT
keres Jelentkezés: a meglelenés napjától számított 3
munkanapon belül, 62/542015-ös
telefonszámon.
(30397391)
M SZENTMIHÁLYI Új Élet
Kft.
(Szeged-Szentmihály,
Központi-major) exportbaromfi-feldolgozó
üzeme
NÖI-FÉRFI HÚSIPARI
SZAKMUNKÁST és BETA
NÍTOTT munkavállalókat
keres Érdeklődni: 62/427361-es telefonszámon, naponta 10-12 óráig, vagy
személyesen Seresné Süki
Ágnes
üzemvezetőnél.
(30396730)
• SZILVESZTERIG fizetünk
fogyásáért Tel,: 30/53-00035 (30397319)
• SZOBAFESTŐKET alkalmi
munkára felveszek
Érd.:
06-30/9837-828. (30396995)
M SZOBAFESTŐKET 400
Ft/óra felveszünk. 06-20/
9843-891, Szeged. (30397406)
• TOMPÁRA és Röszkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30296100)
M VAGYONŐRI igazolvány
nyal és rendezett kamarai
tagsággal biztonsági örökét
(elveszünk
06-30/9535779, Szeged (30397665)
• ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN
jártas eladót keresünk számítógép-ismeretekkel. Vízgáz-, fűtésszerelő, lakatos
szakmunkást
felveszünk.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: Kálvária sgt. 35., 7-17ig. Szeged (30397344)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Talléré, F< u. 103.

Autó

ARANY É S E Z Ü S T
ÉKSZER
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-

CSISZÁR
—
AUTÓSISKOLA
AUTÓVEZETŐ-tantolyam
2003. október 20-án,
1 7 órakor.
§
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
™
Szagaé, Zárda a. tik. (NovoM mellett)
12/444-970, 0KÉV 06-0060-03

értékesítés
javítás
hozott aranyhál készítés
törtarany felvásárlás.

Kónya é s Társa Bt.
Szeged. Kereszttöltés u. 33.
(Csillag tér)
H.-p.: 10-13. 14.30-18.00-lg.

• PEG P e r e g ő T r i p l e t t e
hármas iker sport babakocsi
lábzsákkal és kocsitetővel,
kitűnő
állapotban
eladó.
Irányár: 110.000 Ft. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-9-284683. Szeged. (30397367)
7

Építési telek

H MAGÁNHÁZ és Ikerház
építésére alkalmas telek eladó. 30/9650-555, Szeged.
(30396622)
M SZEGEDI, 367 nm-es, 14
m-es utcafrontú építési telek, melyre 122 nm + tetőteres ház építhető eladó,
06-20/9-140-648. (30397289)
B

Építőanyag

INOX

ÜZLETHÁZ

ROZSDAMENTES

ÉS SAVÁLLÓ
LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FUTINGEK, ÖAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.:62/541-772

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

TRANSZPORTBETON-,
CEMENTÉRTÉKESÍTÉS
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő. MOL Ipartelep

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

Vásároljon
nálunk a
M

i

e

l

62/267-001
06-20-414-61-71
• HULLÁMPALA Br 250 Ft/
nm-től, hullámlemez 990 FtI
nm-töl, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
OSB-lap, ajtó, ablak, tüzelőanyagok és egyéb építőanyag.
Rókusi
Tüzép
Szeged, Szatymazi u 2. 621
476-876. (30295745)

e

teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3 .
Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 4 7 0

• BÜKK HEGYSÉGBEN
földterület eladó 06-30/9281-501. (30396879)
• FÖLDTERÜLET Szentesen, az elkerülő út felüljárója
közelében (7700 m*) eladó.
06-30/9-281-501. (30396885)

• 3+1+1 ES ülőgarnitúra olcsón eladó Tel.: 06-30/
360-8151. (30397674)
M JÓ állapotban lévő, Garzon elemes bútorok olcsón
eladók. Érd.: 30/9830-045,
vagy 62-469-163. (30397325)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62-489-603
(25292646)
6

Egyéb

SZEGED. BAKAV NAN00R U. 29.

CSÓésVAS
5 0 0
M É R E T R E V Á G V A IS 1

062/541-770

• BELVÁROSI, 18 nm-es,
utcai garázs hosszú távra,
gépjármütárolásra
kiadó
12.000 Ft/hóért. 06-70/3818225, Szeged. (30397306)
m GARÁZS kiadó a Fürész
utcában Érd.: 62-319-659.
(Szeged) (30396902)
M SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen, a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcában 14-15,7
nm-es, udvari garázsok eladók 1,4-1,6 M Ft-ért. 621
555-821,
70/3121-914.
(30296223)

Gépjárművezető-képzés

• ATI Császárné Bt. moped, motor, személy, teher,
nehézpótkocsi. Eu-konform
árufuvarozó vállalkozó, Eukonform buszos vállalkozó,
nehézgép-,
könnyügép-,
targonca-, A D R , TIR. belföldi buszvezető, belföldi
árutuvarozó,
taxivezetö,
taxivállalkozó és undortkeltö
tanfolyamokat indít TANDÍJ
30%-ára, max. 60 E Ft, a
vonatkozó jogszabályok értelmében
ADÓKEDVEZMÉNY i g é n y b e v e h e t ő .
OKÉV Tsz: 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240,
20/9431-444
(30194139)
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Hagyaték

• HAGYATÉKOK,ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322. 06-30-9558-979. Szeged. (30193656)
14

Haszonállat

M RÁNTANI való csirke 270
Ft/kg. 20-540-7480. Tiszasziget. (30397632)
15

Haszonjármű

• MB 1000-es Barkas forgalomból kivont, bontásra is
eladó, 62-405-010, 06-30/
229-3981 (30397336)
1 6 | Háztartási gép
M MOSOGATÓGÉP S i e mens, digltál, új, áron alul
eladó igényeseknek. 06-20/
9-672-919. (30397388)
• MOSÓGÉP (Miele csúcsminöségCiek, 3xA kategóriásak, több típusban), ruhaszárítók,
mosogatógépek
eladók
Csak
igényesek
hívjanak! Ár: 50 E Ft-tól. 06/
20-967-2919. (30397399)

M NÉMET juhász 4 hónapos, fajtatiszta kiskutya eladó. 30-25-35-107. Szeged
(30397451)
M PULI kiskutyák, feketék,
október 30-án lesznek 2
hónaposak, kiváló, törzskönyvezett szülőktől, csak
leinformálható
gazdiknak.
Szeged. Érd.: 30-249-6711. Ár: 15.000 Ft. (30397044)
M SZIÁMI cicák (2 lány, 2
hónaposak) panellakásból,
szobatisztán, féregtelenítve
eladók. Ár: 10 E Ft/db. Érd.:
30/418-7996. (30397657)
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÓNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (30193641)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
W I »OC 1.62/250-058.
Közlemény
A móravárosi templom
orgonája felújításához
tánregatöt keres.
Ajánlatokat
:
„Paupertas 030397214" |
jeligére a Sajtóházba kérünk. »

• SZÉP, egészséges kölyökmacskák
mindenféle
színben örökbefogadhatók a
Tappancstól 70/380-22-81,
30/421-98-95. (30397613)

• BIBLIAÓRA keddenként.
18.30-19.30-ig. Bartók Béla
Művelődési Központ Vörösmarty u. 3. (24-es teremben). (30397569)

20

Magánház

• CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást
keresek.
Kovács
06-30/
406-8012. (30194665)
M CSONGRÁD megyében
LAKÁST, vagy CSALÁDI
HÁZAT keresek! 3 0 / 6 4 0 11-80 (Dékány). (30397458)
M FODORKERTI, 140 n m es magánház eladó. 06-20/
432-4088, Szeged (30397175)
M FÖLDEÁKON 3 szobás,
gázfűtéses családi ház eladó. Tel.: 06-30/8587-355,
06-20/5601-554. (30396842)
M KISTELEKEN 145 nm-es,
háromszobás, összkomfortos, felújított magánház, 25
nm-es műhely (ipari áram,
fúrott kút) eladó, 06-30/
538-8655. (30397604)
• SZEGED, M a k k o s e r d ö
sori, kétszintes ház 83 és
85 négyzetméteres szintekkel, 671 nm-es telekkel, 85
m ! + tetőteres melléképülettel, kocsibeállóval, kiváló
műszaki állapotban eladó,
kiadó. Az udvarban medence. Vállalkozás részére is
előnyős. Ár: 38 millió Ft.
Érd.: 30/239-4368. (30295455)
M SZEGED BAKTÓI, vadonatúj, földszintes, ötszobás,
két fürdőszobás, garázsos,
egyedi kivitelű családi ház
parkosított
udvarral
39.800.000-ért eladó. 0630/423-4304 (30397485)
M SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA, Majális utcában
magánház eladó. 62/463500, 06-30/473-8570, 0630/275-1555. (30397407)
M SZEGED MÓRAVÁROSI
ikerház, 2x5 szobás, 4 fürdőszobás, nagy melléképülettel, 2 garázzsal, összeköltözésre és vállalkozásra
is alkalmasan, egyben eladó. 30/851-2969 (30295365)
• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek 06-30/
406-8012.
Domonkos.
(25191813) *

• ÚJSZEGEDEN, ötszobás
magánház nagy portával
eladó. Érd.: Vajdáné 06-30/
406-8012. (30397630)
Az Ingatlan és a Jármű
rovatokban javasoljak
az IRÁNYÁR
feltüntetését.
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M e z ő g a z d . szolg.

MŰTRÁGYA|
15:15:15 NPK. ammónium-nilrit
Őszi kalászos vetőmagok
rendkívül kedvezd áron kaphatók!

Déli-Farm Kft.
Szezed-Kiskwidomzsma. Kettőshalári
át 6.1 nagybani piac mellen I
Telefon

62/556-120, 556-/J0

• SZENTES, Szentlászlóifóliatelepen 750 m'-es, fűtött fólia eladó. Érd. lehet:
06-30/9-633-179. (30397426)
22

Növény

M AKÁCCSEMETE eladó 7
Ft/db-érl 06-20/3903-163,
Balkány. (30396738)
• DÍSZFÁK, tuják, ö r ö k zöld cserjék termelói áron.
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/2593244. (30296150)
M DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék.
FOLYAMATOS AKCIÓK: 1050%l Szeged, Algyői út 34.,
06-70/516-3745. (30397372)
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991. Nyitva egész nap.
vasárnap délig. (30194700)
• TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók, fák,
virágzók különleges örökzöldek! Toronyi Díszfaiskola.
Szeged-Szöreg, Magyar u.
214. 62/405-812. Bármikor!
(30193961)

• SZEGEDEN ós 30 km-es
körzetében családi házat,
lakást keresek. Kupecz, 0630/406-8012. (30397201)

M VETNI való búza és öszi
árpa eladó.
62/294-201
(reggel és este). Földeák.
(30397358)

M SÁNDORFALVÁN téglaépitésü, négyszobás, gázfűtéses magánház garáz;
zsal,
nagy
kertlel
12.500 000 Ft-ért eladó. 621
252-420. (30296062)

H ÖRÖKZÖLDEK, fák, cserjék, rózsák nagy választékban. Kert tervezése, építés,
fenntartás. Csiszár DíszfaIskola, Szóreg, Szerb u. 77.
62/555-265. (30397425)

191 Közlemény
A DÉMÁSZ Rt Makúi Üzemeltetésvezetösége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Földeákon középfeszültségű
hálözat karbantartási munkái miatt
• 2003. október 27-én, 1.00 érától 16.00 éréig Földeákon az Egyetértés Tsz
Rendszerműhelynél, a Benzinkútnál és a Rosszvízi-tanyáknál
• 2003. oktébnr 20-én, 0.00 érétél 10.00 éréig az Egyetértés Tsz
Rendszerműhelynél és a Szárilónál, a Rosszvízi-tanyáknál, a Meszlényitanyánál, a Vásárhelyi úti Marhakombinátnál, az Arany János utcán, a
Vásárhelyi utcán 34 számtól 72. számig és 35 számtól 71. számig A
Móricz Zsigmond utcán, a Zrínyi Miklós utcán, a Zrínyi Ilona utcán, a
Mikszáth utcán, a Kölcsey utcán, a József Attila utcán, a Vásárhelyi utca 16.
szám alatt, a Gorkij soron, a Vágóhíd utcán, a Bacsó Béla utcán, az Érmellék
utcán, a Rózsa utcán, a Budai Nagy Antal utcán, a Szegfű utcán. Ady Endre
utcán, a Somogyi Béla utcán A Táncsics Mihály utcán, a Szent László téri
Termáltechnikánál, a Béke utcán, a Gagarin utcán, a Kossuth utcán és a
Köztársaság tér 1 számtól 3. számig
• 2003. oktébar 29-én, 0.00 árétól 16.00 éráig az Arany János utcán, a
Vásárhelyi utcán 34 számtól 72. számig és 35 számtól 71. számig. A
Móricz Zsigmond utcán, a Zrínyi Miklós utcán, a Zrínyi Ilona utcán, a
Mikszáth utcán, a Kölcsey utcán, a József Attila utcán, a Vásárhelyi utca 16.
szám alatt, a Gorkij soron, a Vágóhíd utcán, a Bacsó Béla utcán, az Érmellék
utcán, a Rózsa utcán, a Budai Nagy Antal utcán, a Szegfű utcán. Ady Endre
utcán, a Somogyi Béla utcán A Táncsics Mihály utcán, a Szent László téri
Termáltechnikánál, a Béke utcán, a Gagarin utcán, a Kossuth utcán és a
Köztársaság tér 1 számtól 3 számig.
• 2003. október 30-án és 31-én, naponta 0.00 érától 10.00 óráig a
Köztársaság téren, a Makói soron, a Vasút soron, a Damjanich utcán, a
Rákóczi utcán, a Bem apó utcán, a Martinovics utcán, a Dehény Lajos
utcán. A Makói utcán, a Karabukai utcán, a Fürst Sándor utcán, a Sallai Imre
utcán, a Dózsa György utcán, az Eötvös utcán, a Mártírok útján, Mátyás utcán,
az Advent utcán, a Pacsirta utcán, az Áchim András utcán A BajcsyZsilinszky utcán, a Petőfi utcán, a Zárda utcán a Szent László téren, a
Vásárhelyi utcán a 2. számtól 32. számig és t. számtól 33. számig.
• 2003. október 31-én, 0.00 érétél 12 éráig Földeák község egész területén,
áramszünet lesz.
Fogyasztótok megértését köszön|uk.
030397471
A DÉMÁSZ Rt Makói Üzemeltetésvezetősége értesíti
ij^rumzCmcT
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón hálózatátépítési mun3
kái miatt
• 2003. október 27-éa, 0.00 érától 10.00 éráig a Tinódi utcában 2. számtól
8. számig és 1 számtól 7. számig, a Mikszáth utcán végig, a Lonovics sugárúton 11 és 14. számtól az állomásig. Az Állomás téren, a Huszár utcán, a Liget utcán 34. számtól 90. számig és 17. számtól 63 számig, a Csokonai utcán 16 számtól 22 számig és 11. számtól 31. számig A MÁV területén. A
Bárányos soron, a Balaton utcán, a Maros utcán, a Tisza utcán, a Szent Lőrinc utcán, a Körősi Csorna Sándor utcán, a Szúnyog utcában végig. A volt
Papríkateldolgozónál. a Hunfalvi utcában, a Kelemen László utcában 90 számtól 124. számig és 39. számtól 71. számig. A Kálvin utcában 52 számtól 58.
számig és 33. számtól 39. számig, a Ráday utcában 2. számtól 18. számig és
f. számtól 27. számig A Petőfi utcában a Ráday és Batthyány utca közötti szakaszán. a Batthyány utcában 2. számtól 10 számig és f számtól 9. számig.
• 2003. október 28-áe, 1.00 érttél 16.00 értig a Kálvin utcán 30. számtól 50.
számig és a 15 számtól 35 számig.
• 2003. október 29-0«, 30-éo ét november 3-io, «poéta 8.00 érától 11.00
éráig a Kálvin utca 30 számtól 58 számig és 15. számtól 39 számig, a Ráday utcában, a Petőfi utcában a Ráday és Batthyány utca közötti szakaszán,
a Batthyány utcában, a Hunfalvi utcában 2. számtól 8. számig ás 1. számtól
17 számig A Kígyó utcában 26 számtói 28. számig és 27. számtól 41 számig. az Erdei Ferenc téren, a Kinizsi utcán, a Hold utcán, a Szirbik Miklós utcában. a Hédervári utcában, az Új utcán. A Rákóczi utcában 2. számtól 6 számig. a Kisköz utcában, a Nap utcában, a Bajza utcában 2. számtól 32. számig
és 1. számtól 33. számig, a Meskó utcában 2. számtól 20 számig és 1. szám
tói 9. számig, a Simonyi utcában, a Megyeház utcában 20. számtól 36 számig és 33. számtól 47. számig Az Aradi utcában 2. számtól 18. számig és t.
számtól 21. számig Az Arany János utcában 2. számtói 28. számig és t. számtól 19. számig, valamint a Szigligeti utcában
• 2003. oktéber 31-ée, 8.00 érától 15.00 óráig a Liget utca 45 tr -állomás ellátási körzetében a Liget utca 60. számtól 90 számig és 37. számtól 63. számig, a Balaton utcán, a Bárányos soron, a Maros utcán, a Tisza utcán, a Szent
Lőrinc utcán, a Körösi Csorna Sándor utcán és a Szúnyog utca 2 számtól 24
számig és 1. számtól 15 számig terjedő szakaszán áramszünet leez.
Fogyasztóink megértérát köszönlek.
030397487
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• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel : 0630 9457-577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (25292668)

Panellakás

• RETEK utcai, 1,5 szobás,
teljesen felújított, üres lakás
eladó 6.000 000 Ft-ért. 20/
230-9437, Szeged. (30397682)

M HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (25292075)

• SZILLÉRI sgt.-i, 72 n m es, igényes lakás sürgősen
eladó 7,7 millióért. 06-30/
287-2136, Szeged. (30397390)
24

Pénz, értékpapír

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62-401-318 62-555-796,
06-30-271-9697. (25292613)

Régiségek

• SZOBAFESTŐ , mázoló-,
tapétázómunkát vállalok vidékre is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár, 62289-642,
30-9-63-29-58.
(30397337)

• 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)

MZÁKÁNYSZÉKI SZESZ
FÖZDE folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésü üstökre. 62-290-632. (30294897)
M ÉPÍTKEZŐK, f i g y e l e m !
Házak hőszigetelése, korszerűsítése, belső átalakítása teljes
kivitelezéssel.
Tel.: 06-20/331-4103 Szeged. (30397411)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
ÉRTÉKBECSLÉS; HAGY A
TÉKFELVÁSÁRLAS. Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (30194261)
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• Ü V E G E Z É S , képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/425-555.
(24989347)

Ruházat

• HASZNALTRUHA üzletek
maradvány
árukészletének
felvásárlása.
62/236-580
munkaidőben. (30296980)
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• TÉLIKABÁT (2 db) eladó
vékony termetre, alig használt. Érd.: 62-326-971, délutáni órákban. (30396810)
27

Tanfolyam

A KIT Kft.

MIXER

Számítástechnika

tanfolyamot indít
2003. októberében
Az előadó Kantrag János,

javítása 0 - 1 4 óráig.
ProtnunmiJn szinten, igény szerinti használt.
u| alkatrészekkel HIVASM HÁZHOZ MEGYEK.

a Magyar Bármixer Unió elnöke.

Munkanélküliek a munkaügyi
központ támogatását kérhetik!
Adókedvezmény. részletfizetés!
Tel.: 62/425-805.
Akkrcditációs lajstromsrám: 0010
OKÉV nyilvántart, sz.: 07-0065-02.

06-10/510-6439.
Szolgáltatás

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30193539)
• AKCIÓS, üj típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égetó
árnyékolástechnika
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)
• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 06-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (25292745)

a BOLS MIXER

• A KISOSZ n o v e m b e r
elején az alábbi tanfo.lyamokat indítja: kereskedőboltvezető, gyorsétkeztetési
eladó és vendéglátó-üzletvezetó.
Munkanélküliek,
gyesen [évök támogatást
igényelhetnek a munkaügyi
kirendeltségen. 30% adókedvezmény! Részletfizetés!
Jelentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/b. (62/485-610)
OKÉV:
06-0013-02.
(30193384)
• FELVÉTELI e l ő k é s z í t ő
tanfolyamok indulnak COREPETA Bt.-nél. 62/424070/142, 62/422-359, Szeged, Attila u. 17-19. corepeta@freemail.hu (30397528)

;
|

AKADÉMIÁN
Morafcsik Péter

1IUHUH
MMMobStigifettKL

és neves mixerek
oktatásával.
A legjobbaknak álláslehetőség.
Tel.: 06-20/350-5901,

SZEGEDEN,
A

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

06-30/973-59-81
06-70/389-07-47

lakópark jellegűen kialakított

www.mixersuli.hu

környezetben kulcsrakész,

• INTENZÍV gépírótanfolyamok.
06-20-370-2087,
Szabopress.
(Szeged)
(30296455)

1 3 5 - 2 0 5 E Ft/m 2 á r o n !

társasház) lakások leköthetők

• NÉMET KÖZÉPHALADÓ
TÁRSALGÓ csoportunkhoz
keresünk további társakat
szerdánként,
13.00-1430ig, a Nemzetiségek Házában. Érdeklődni a tanárnőnél (62/430-902), vagy az
egyesületi titkárnőnél (70/
313-9483). (30397511)
• SZEMÉLY- és vagyonőrtanfolyam indul Szegeden, a
Deák F. u. 22. szám alatt,
december 8-án, 8 órakor,
fegyverismereti
vizsgával.
Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken
Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután). Latencia
Oktatási
Stúdió
Szeged.
OKÉV nyt. száma:
060103-06. (30296103)
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S z á m í t ó g é p helyszíni
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indul

• MOBIL INC KÖLCSÖN
ZÉS. Tel.: 6 2 - 2 6 7 - 5 6 7 .
(30194718)

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix. Kárász u. S. 06-20/321-4189
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TAH FOLYAM

Téglaépítésü lakás

M NEMES takács utcai lakás garázzsal, beköltözhetően eladó. 62-420-105.
Szeged. (30397640)
• SZEGED B e l v á r o s á b a n
reprezentatív, 370 nm-es és
400 nm-es luxus ingatlanok
eladók vagy hosszü távra
kiadók. Tel: 06-30-94328-40. (30296343)
M SZEGED, Bécsi krt elején
75 nm-es. II. emeleti lakás
beköltözhetően 13.000.000ért eladó, 06-30/9450-842.
(30397548)
• SZEGED, Rigó utcai, 96
nm-es,
háromszobás,
I.
emeleti, erkélyes, irodaként
is hasznosítható lakás újonnan épült társasházban, autóbeállási
lehetőséggel
19.500.000-ért eladó. 0630/9450-842. (30397556)

Fizetés: 2 0 ! ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.
Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914,
555-821,06-30-904-70-45
www.realhungary.hu
• SZEGED RÓKUSON épülő, 53 és 75 nm-es, földszinti lakások eladók d e cemberi átadással. 06-20/
336-0413. (30397610)
• SZEGEDEN, a Petőfi sugárút elején 2 szobás. 76
nm-es lakás kedvező áron
eladó. Tel.: 30-653-40-08.
(30396774)
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• KISBÁLÁS búzaszalma
eladó. Érd.: 62-496-175,
16-19
között.
(Szeged)
(30396915)
• KUKORICA szállítva eladó. Érd : 06-30-436-0693.
(30194118)'
32

Üdülő, hétvégi ház

• CSONGRÁD BOKROSON
vízparti horgásztelkek tanyával, borospincével, gyümölcsössel eladók, 62^105010, 30/229-3981. (30397351)
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• KERESKEDŐ k ö z b e n ,
4200 nm alapterületű, összközműves
ipartelep
400
nm-es üzemépülettel eladó.
06-70/248-5035,
Szeged.
(30396859)
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(kamrába, garázsba, raktárba)
ÁRON

16 900 Ft helyett
csak 13 9 0 0 Ft

A Hungarocamion- Volán Tefu cégcsoport

ISTVÁNNAK

és KISS

KATALINNAK

VÁLLALUNK.
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Alföld Pack Kft.
Szeged, R e p ü l ő t é r 2.
Tel.: 6 2 / 5 4 1 - 0 0 2 .
06-30/4758-152.

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

• házassági

évfordulójuk
és jó egészséget
kíván
a család

Újak és b o n t o t t a k

M SZEGEDEN, Nagykörúton
100 nm-es üzlet, 100 nm
emeleti rész bemutatóteremnek, irodáknak, üzletnek
kiadó. Parkolók vannak. Telefon: 30/9452-527. (30397439)

- többféle méretben,
- kedvező árakon

Boldog
Születésnapot

§

ELADÓK.

Gratulálok

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

M ÚJSZEGED, a marostői
városrészen induló társasházban földszinti üzlethelyiségek, irodák leköthetők.
70/3121-914. (30296218)

a 25.
Amennyiben

rendezni,
és ezért néhány lapszámot

a kiadó

nem kapott meg, kérésére az

n e m vállal

elmaradt lapszámokat utólag

ilyen

sikeres!
nagyon

jó egészséget,
sok

tartalmáért

életed

Kívánok

ön előfizetését valamilyen

A z apróhirdetések

születésnapodon!

Legyen

okból csak késve tudta

szeretetet,
szép

napot!

Sraiulálunh
TÓTH

PÉTER

felelősséget!

és
NAGYMIHÁLY
40 éves

Hogy miért érdemes apróhirdetését

További szép

a\ár

másnapi

éveket

kívánunk:
Peti, Ida,

feladni?
az

MARGIT

házassági

évfordulójára.

A NAPILAPBAN
Mert

alkalmából

sok boldogságot

VASVÁZAS CSARNOKOK

Enikő,

Kati, Rezső, Veronika *

már

Köszönjük
JÓZSA
PIROSKÁNAK

a

lapszámban

éaVÍGH
TERÉZIÁNAK
hogy
megszervezték He
osztálytalálkozónkat.
Volt
osztálytársaitok

megjelenif{!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!

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

Délmagyarország és Délvilág

• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
Érd.: 30/9383-377. (Szeged)
(30396960)

SZABÓ

SZEGEDEN ÖSSZESZERELÉST

bérleti joga teljes
berendezéssel eladó.

• NAGYMÉRETŰ raktárat
vennék olcsón! Érd.: 20/
9577-358. (30396824)

Szegedre,

Méret: 200x92x46 cm
4 polccal össz. terhelhetőség: 480 kg.

hirdetésfelvétel
• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen, a Körtöltés utcában októberi átadású, kulcsrakész, 140 nm-es,
tetőtéri, 3 szoba + ebédlős,
erkélyes lakás eladó 14 M
Ft-ért.
62/555-821,
703121-914. (30296221)

és
V1DÁCS
RÓZSIKÁNAK
30.
házassági
évfordulójuk
alkalmából
gratulál, és további jó
egészségben eltöltött,
hosszú, boldog éveket
kíván:
Húgod,
sógorod,
keresztfiaid
/
Tápéról ^

Vállalkozás

BEVEZETŐ

M SZEGED ALSÓVÁROS
főutcáján 65 nm-es, müködö húsbolt, mellette üj, 100
nm-es lakóingatlan teljes
összközművel, egyben eladó, 62-443-149. (30397048)

Üzlethelyiség

SZOLÁRIUMSTÚDIÓ

Tiszaszigetre,
BODÓ
FERENCNEK

0DEXION

• SZEGED, M a k k o s e r d ő
sori, 40 négyzetméteres, két
helyiségből álló, vizesblokkal, teakonyhával ellátott,
két utcai ablakkal, bejárattal
rendelkező üzlethelyiség eladó, kiadó! Ár: 9,5 millió Ft
+ áfa. Érd.: 06-30-2394368. (30295472)

Termény, takarmány

• APRÓ burgonya 15 Ft/
kg-ért eladó. 62/580-015,
Mórahalom. (30397093)

Gratulálunk

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

• CSOGNRAD BOKROSON
működő, üzemképes HundKöket kutyatápgyártó üzem
telekkel, irodaépülettel eladó, 62-405-010,
06-30/
229-3981. (30397352)

M I X E R -

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

• SZAMOS utcai, X emeleti, 2+1-es lakás eladó
6.200.000-ért
06-20/3284226, Szeged. (30397472)
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vagy
hirdetőirodáinkat!

ügyfélszolgálati irodáinkon és
t e l e f o n o n is!

62/567-835

ALAPÍTVÁNYOK, K Ö Z H A S Z N Ú SZERVEZETEK

FIGYELMÉBE!

Most

1%-ának

nemzetközi árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

nemzetközi

gépjárművezetők

részére felvételt

tegyék

közzé

felhívásukat

a személyi

jövedelemadó

felajánlására.

hirdet.

Elvárésok: „E" kategóriás jogosítvány
Belföldi/ nemzetközi árufuvarozói igazolvány
Küldeménydarabos ADR vizsga
PÁV ll. igazolás
M i n i m u m 2 éves nehéz pótkocsin szerzett nemzetközi gyakorlat
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.
1239 Budapest. XXIII Nagykőrösi üt 351.
tel: 421 -6666/2615; 421 -6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöld számon.

STRABAG
A Strabag Rt. európai konszern magyarországi vállalata
magasépftési területére

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ

OKTÓBER

3 0 - Á N ISMÉT MEGJELENŐ

KEDVEZMÉNYT
Ismertessék

BIZTOSÍTUNK!

meg időben alapítványukat

Anyagleadási h a t á r i d ő : o k t ó b e r 2 7 . , 12 ó r a • Információ:

és annak

Előny:
- felsőfokú szakirányú végzettség,
• előkészítés területén szerzett gyakorlat.
Feladatai:
- árajánlatok, pályázatok összeállítása,
- alvállalkozói, beszállítói ajánlatok elemzése,
- kivitelezési munka időszakos ellenőrzése.
A foglalkoztatás helye: Szeged.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzát „ D - M ű s z a k i e l ő k é s z í t ő " jeligére a
P o n e r Kft., 1117 B u d a p e s t , Prielle K. u. 19/B, V./53.
címre várjuk.

célját az

adózókkal!

Gyürefiné Judit 62/567-840, 20/38-30-138

Csak 5 0 napja van, h o g y
akár 5 0 % k e d v e z m é n y t
kapjon!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
S z á n t ó Kovács J.u. 121-125
,
,,, ,
.
„ , Telefon és fax: 62/534-260
...hogy
tovább
forogjon
a kerek!
Nyitva: H-P: 7-18-ig és s z : 7-12-ig
Honlap: web.axelero.hu/pneut
E-mail: p n e u t r a d e @ a x e l e r o . h u

I Iñeulrade

ő8
•Vásároljon Michelin, Kle

munkatársat keres.
Elvárások:
- szakirányú (magasépítő) középfokú végzettség,
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
( M S Word. M S Excel).

MELLÉKLETÜNKBEN

A Casabella Bútoráruház felújítás miatt az olasz
bútorválaszték legjavát kínálja az Ön szamara
a legkedvezőbb áron!
:
Nappaliját, hálószobáját, étkezőjét, otthonát,
munkahelyét most alakítsa, színesítse!
Ne késlekedjen dönteni! Használja ki a lehetőséget,
amit csak önnek, csak október 15.—december 4-ig
kínál a Casabella, csak Szegeden!
Készletről 10—50% engedmény,
megrendelésre 10% kedvezmény!
Casabella

amelyhez

^

"175/70-R13 és 175/70-1
személyabroncsok vásárláj

A kedvezményes

Hanko

személyabroncsok vásárlása

Kft.

a d u n k a h o z z á tartozó

6 7 2 4 Szeged, S z a t y m a z i u. 2 / B .
Tel.: 6 2 / 4 9 0 - 7 9 0 , fax: 6 2 / 4 9 0 - 7 0 9

téli s z e m é l y a b r o n c s o t

CASABELLA

Az akció érvényessége: a megjelenéstől 2003.nov. 10-ig, illetve a készlet erejéig,
* Az akciók nem összevonhatók!
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Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,

GYÁSZHÍR

utolsó útjára elkisérték.
oxmm,,
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

MOLNÁR JÁNOSNÉT

SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

TERHES SÁNDORNÉT

KOVÁCS JÁNOS,

GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni,
búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

LANTOS SÁNDOR
életének 52. évében, hosszú szenvedés után
elhunyt. Búcsúztatása október 20-án, 15 órakor lesz az Algyői temető ravatalozójából.
Gyászoló család

+

_Az Úr Illésként elviszi mind.
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors sziveket ad nekik.
Ezek a tüzes szekerek."
(Ady)
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, becsülték
és szerették, hogy a szerető szívű feleség és anya,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki

utolsó útjára elkísérték.
MM«^
Gyászoló család

temetésén részt vett, virágaikkal
rá emlékezett, osztozott a gyászunkban.
Gyászoló családja

ERDÉLYI IMRÉNÉT

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

PAPDI ANTAL

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk háziorvosának éveken át tartó áldozatos
munkájáért.
Gyászoló család

BIRÓ JENÓNÉ
FELSŐ IRMA
74 éves korában elhunyt. Temetése 2ÍKX3. október 22-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
O.»»
Gyászoló család
Fájdakimtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagypapa és dédnagypapa,

VARASDI GYULA

BÁLÓ SÁNDOR,

ÖZV KIRÁLY
JÓZSEFNÉT

Hódmezővásárhely, Károlyi u.
143. szám alatti lakos életének
92. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása későbbi
időpontban lesz.
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
oao39767)
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

BORSI FERENC,

Mindszenti lakos 67 éves korában, súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 20-án,
14 órakor lesz a Mindszenti temetőben.
Gyászoló család

DEÁK GÁBOR ZSOLT

nmioT6i T

halálának 11. évfordulója alkalmából.
Édesanyja, édesapja, Krisztina, Attila,
nagymama, kislánya Donna és felesége

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott, számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, após és nagyapa,

CSŰRI SÁNDOR,

ID. BALOGH
BÁLINT

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa,
testvér és mkon,

83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-cn, 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló családja

KOVALCSIK
JÓZSEF LÁSZLÓ
85 éves korában elhunyt. Temetése 2003. október 22-én, 11 órakor lesz a Szegcdi református temető ravatalozójából
Gyászok') család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖRDÖG TIBOR

hosszú betegség után, 64 éves
koráhan elhunyt. Temetése október 21 -én, 14 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Ekkte gyászmise 13 órakor
mnmo
Gyászoló család
Mély tájdaknnmal tudatjuk, hogy

ÖZV. MAKRA
ISTVÁNNÉ
KLEMENT IRÉN
73 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 21 -én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
_ _
Gyászoló család
Fájó szívvel tudattuk, hogy szerettünk,

ÖZV. FARKAS
GYULÁNÉ
KISPÁL PIROSKA

BÓZSÓ ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége, gyermekei és unokái

—

Elmentél közülünk, cl sem búcsúztál.
Hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj.

ÖZV. ANNUS
JÓZSEFNÉ
DUDÁS
ÁGNES FRANCISKA

„Miatyánk, Isten, mindenkinek
Atyja, kihez hajlunk, mint a fű a
Nap felé! Az én szivemet kétség
nem szorongatja, midőn indulok végórám felé. A halál nékem
nem fekete börtön, nem fájlaló,
nem is rút semmiképpen. Egy
ajtó bezárul itt lenn a Földön,
egy ajtó kinyilik fenn az égen."
Végtelen fájdalommal, de Úr Jézus akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, nagyapa,

KÉRI IMRE

79 éves korában, alázatos hittel,
türelemmel viselt, sok szenvedés után örökkévalóságba költözött. Kérésére hamvait csendben,
buzgó imáink mellett helyeztük
örök nyugalomra.
Gyászoló szerettei:
lánya és unokái
flOTMKIIII

tialálának 10. évfordulóján.
Szerető gyermekei
C 4 2 E O

—

Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,

SZOMBATHELYI
IÓZSEFNÉ

84 éves korában csendben elhunyt. Kívánságára szűk családi
körben örök nyugalomba helyeztük, egyben megemlékezünk

SZOMBATHELYI
JÓZSEF

halálának 3. évfordulójára.

»»»»,<

(muiwmii

Szerető lányai, vejei,
unokái, dédunokái

TELEFONOS

MAKÓ

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

%

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KRISTA JÓZSEFRE
halálának 1. évfordulóján.

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, jó szomszédoknak,
ismerősöknek, akik drága szerettünk,

Szerető feleséged, gyermekeid, menyeid,
vejed és unokáid

GERA FERENCNÉ
KECSKÉS JOLÁN

Fájó szívvel emlékezem drága
feleségem,

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet háziorvosának, nővérkéknek, a makói kórház belgyógyászati dolgozóinak, akik élete megmentéséért fáradoztak.
Gyászoló gondviselői

GAZDAG JÓZSEFNÉ
FERKEL MÁRIA
halálának 4. évfordulójára.
Férje, gyermekei; Szeged

SZENTES

nnviuu

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6 7 6 2 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5 Berg Henrikné,

Szeged-belvárosi
temetkezési irodája-üzlete

J3

|

6 7 5 4 Újszentiván, Május 1. u 31. Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti K f t , 6 7 9 1 Szeged,

a PA LOM A

Széksósi út 6. fel: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. fel: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rú-

VIRÁGÁRUHÁZBAN.

6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kit. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1. fel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0

Tisza L krt SS.. Attila u. sarok.

TEIJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS.

EL

MEGEMLEKEZES

halálának 1. évfordulóján.
Szerető gyermekei

Csongrád
Megyei
Kegyeleti Kft.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk,

GRECSÓ JÁNOS

LÁNC JÁNOS

búcsúztatásán részt vettek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönjük kezelőorvosainak gondos, lelkiismeretes munkáját.
030397694 Gyászoló család, Makó

SZEGEDI ÁRPÁDNÉ
PANKA ZSUZSANNA

fF

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szegvár

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, tanítványoknak, jó ismerősöknek, akik szerettünk,

Mély fájdalommal emlékezünk
szeretett édesanyánkra,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

'

életének 83. évében elhunyt. Temetése október 21 -én, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

BÁRKAI ILLÉSNÉ
DOMBI JULIANNA

temetésén megjelentek, részvétüket bármilyen formában
kinyilvánították.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

EL
Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,

'

„Nem azt kérdezem, Uram,
miért vetted el, azt köszönöm,
hogy adtad nekem."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága jó Édesanyánk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VINNAI GYULA
türelemmel viselt, súlyos betegségben, 76. évében elhunyt. Tfcmetcse október 20-án, 11,00-knr
a Szatymazi temetőben.
Gyászoló család, Szatymaz
'

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Halálod, míg élünk, örökké fáj, hiányod
elviselni nehéz, megtart szívünkben
az emlékezés. Mert elfeledni azt nem lehet,
aki szeretve volt és Ő is szeretett.

Balistya, Dózsa György u. 33.
szám alatti lakos 66 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése 22én, 15.30 órakor lesz a Balástyai
temetőben. Gyászmise 17 órakor a templomban.
Gyászoló család

BARTUCZ JÓZSEF,

Hódmezővásárhely, Pipacs u. 49.
szám alatti lakos 61 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Szerettünktól
október 23-án, délelőtt 10 órakor
szentmisén veszünk végső búcsút a hódmezővásárhelyi Szent
István téri római katolikus templomban.
Gyászoló felesége
a««™,
és gyermekei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs mát
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Soha el nem (núló fájdalommal emlékezünk

2003. október 14-én, súlyos betegségében elhunyt. Szerettünk hamvait
október 22-én, szerdán, 14 urakor a Szcjyxl Belvárosi temető ravatakizójából
helyezzük a római katolikus egyház szertartása szerint örök nyugalomra.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleseim, édesanyánk, nagymamánk,

Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u.
45., korábban Hódtó u. 8. szám
alatti lakos 46 éves korában elhunyt. Temetése október 21-én,
13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló élettársa
és családja

MEGEMLEKEZES

PAPP LAJOS NÉ
sz. MERTZ HELGA ANNAMÁRIA

IHUMIMI '

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tólünk,
mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad."
Fájó szívvel tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
a szeretett férj, édesapa és rokon,

Tel.: 423-869.
Ügyelet: 06-31V565-838I, 30/565-8378.

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény megrendelésekor k é r j ü k
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

zsa, Határőr u. 2. Tel.: 6 2 / 2 8 5 - 1 9 7 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.

fel./fax:

Égisz ' 9 0 femetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. fel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. fel: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center K i t , 6 7 2 2 Szeged, Tisza L krt. 5 5 . Tel.:
6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. fel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8 . pavilon, 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 4 Szeged, Pulz u. 2 / A . Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Török u.
9 / B . Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 4 1 4 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4
Szegedi femetkezési Kft., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. fel.: 6 2 / 5 4 3 - 7 4 7 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. Tt/B Tel: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u.
16. Tel.: 2 6 7 - 5 6 7 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.
fel : 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , M é c s e s 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0
S i m a F. u. 3 1 . Tel / f a x :

Szentes,

63/400-889.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
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6 2 / 5 6 7 - 8 3
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zak 6.15 Magyarország kincsei 6.15
Magyarország kincsei 6.20 A dunai
hajós Magyar játékfilm 8.00 Hírek
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrár- 8.20 Hungarorama 8.30 Helyesen
híradó-válogatás 5.50 Napkelte Benne: 8.40 Ovibolondságok 9.00 Tweeniék
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 9.20 KalandoZOO 9.50 Az ezüst vad
8.00 Híradó Benne: sport 9.00 Ripor- ló 10.15 Cimbora-barangoló 10.45
ter kerestetik! 10.05 Szamárköhögés Oggy és a bogarak 10.55 Mesélő cégMagyar film |16] 11.35 Fele királysá- táblák 11.20 Klipsz 11.50 Híradó
gom Vetélkedő játék 12.00 Déli ha- 12.00 Déli harangszó Maksáról. Műrangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelen- sorismertetés. Vers 12.15 Gazdakör
tés 12.10 Heti mozaik Pillanatképek, 12.30 Isten kezében 13.00 „Megyek az
történetek és portrék a vidék Magya- úton és haladok" Nádler István festőrországáról 13.00 Útravaló Közlekedés- művész. Portréfilm 13.30 Az én fobiztonsági magazin 13.05 Fogadóóra lyóm A Nyitra 14.30 „Festőnek lenni
Oktatási magazin 13.35 Sasszem - nagyon jó" Udvardi Erzsébet 15.00 ElMi mindent észreveszünk! 10-14 éve- veszett világok 15.55 Portréfilm Szász
sek műsora 14.05 Bravo-tv 15.00 Endréről 16.25 Equator Klub 16.55
PoliTour Világjáró-mozaik 15.30 Szá- Öt perc zene 17.00 Euroszkóp 17.30
zadunk Bokor Péter és Hanák Gábor Sebességláz 18.00 Híradó, sport, mefilmje, 195. 16.00 Piknik Baló Júlia teorológia 18.30 Őfelsége kapitánya
műsora 16.30 ...az én váram... Lakás- 19.15 Igenis, miniszter úr!
kultúra mindenkinek. Osskó Judit mű- 19.45 Mese
sora 17.00 Pisztolypárbaj Amerikai 20.00 A magyar festészet napja
western (ism.| 18.35 Luxor-show MaBenne: Élőstúdió
gyarország legújabb szerencsejátéka. 22.00 Hírek, sportösszefoglaló
Játék az első telitalálatig. Milliós nye- 22.15 Az élet szép
remények a képernyő előtt és a stúdiOlasz játékfilm
óban. Benne: ötöslottó-számsorsolás
0.05 Brahms: B-dúr
19.30 Híradó este
zongoraverseny
19.50 Sporthírek,
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
időjárás-jelentés
1.30 Jókívánságok
20.05 Kató néni kabaréja |16|
2.50 Equator Klub
21.00 Porsche-tolvajok
3.20 Operettgála
Amerikai bűnügyi film 116|
22.50 Híradó este,
időjárás-jelentés
23.00 „Ki nevet a végén"
Koncz Zsuzsa
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárlemezbemutató koncertje
híradó 5.50 Napkelte 9.00 Romamaaz Erkel Színházban
gazin 9.25 Domovina Szlovák nyelvű
0.15 Dalok a második emeletről
Svéd-francia-német film (18) nemzetiségi magazin 9.50 Srpski
Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.20 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin 10.45
Hrvatska krónika Horvát nyelvű nem5.50 Gyökereink 6.20 TV 2-matiné zetiségi magazin 11.10 Ecranul nostru
7.50 Fox Kids 9.55 Bulis hatos Angol Román nyelvű nemzetiségi magazin
ifjúsági sorozat, 23.112] 10.25 Vadvi- 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabalág Angol természetfilm-sorozat |12) dos Tamás honismereti sorozata. Han11.25 Talpig pácban Amerikai vígjáték- ság - határövezet volt... 12.00 Déli
sorozat, 10. [12] 11.55 TotalCar 12.30 harangszó 12.01 Roma Fórum 12.30
A kiválasztott - Az amerikai látnók Együtt Velünk élő kisebbségek 12.55
Amerikai akciófilm-sorozat, 15. |12] Eva Női magazin 13.25 IRL Indy Car
13.30 Knight Rider Team Amerikai Az elmúlt évek legerősebb mezőnyével
akciófilm-sorozat, 8. |12| 14.30 Smal- Amerika klasszikus pályaautó-verselville Amerikai akciófilm-sorozat, 4. nyének közvetítése 14.15 Gyerekeknek
|12| 15.30 Sbders Amerikai sci-fi ak- Pufi kalandjai. Bclga-francia rajzfilmciósorozat, 1.112] 16.30 Csillagkapu sorozat. Az egerecske; Ki vadászik az
Amerikai sci-fi akciósorozat, 55. [12] egerekre? A fekete kalóz. Olasz rajz17.30 Az elveszett ereklyék fosztoga- filmsorozat, 13. (átékok bábuval. Dörtói Német-francia-amerikai kaland- zsöló; Fele királyságom. Táblás kvízfilmsorozat, 38. Francia kapcsolat |12] játék 15.25 Napnyugta 17.55 Tele18.30 Tények Hírműsor
sport Atomerőmú-Albacomp bajnoki
19.05 Magellán Tudományos
kosárlabda-mérkőzés. Közvetítés Paksutazás a Föld kőiül [12]
ról
19.35 Activity Magyarország
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
legnépszerűbb társasjátéka.
időjárás-jelentés
Műsorvezető:
20.35 Földvári Napok 2003
Szulák Andrea 112]
20.20 Ami sok, az sokk
21.00 Mestersége színész:
Buss Gyula
Amerikai vígjáték 112]
21.55 Átjáró: Cecília Bartoli
22.30 Véres játék
Vivaldi-lemezének felvételén
Amerikai akciófilm [18]
Angol zenés film
0.20 Sohase mondd, hogy halál
22.45 Thdósklub
Amerikai akciófilm 116]
2.20 Amerikai gladiátorok
23.35 Bravo-tv
Amerikai sorozat, 17. [12]
0.30 Heti mozaik Pillanatképek, tör3.30 \fers éjfél után
ténetek és portrék a vidék Magyarországáról 1.20 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Hanság - határövezet volt...
1.35 A gyilkos Angol film |16] (ff.)
6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor 6.30 3.25 Telesport Atomerőmú-Albacomp
Disney-rajzfilm 101 kiskutya, 1. (ism.) bajnoki kosárlabda-mérkőzés
6.50 Kölyökklub 9.30 Walt DisneySZEGED
rajzfilmek 10.20 Terror mindenáron!
Angol dokumentumfilm |12| 11.15
TELEVÍZIÓ
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 11.25 Ötletház 2003 - 7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
szépülésünkre Szórakoztató otthonte- (ism.] 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képremtő magazin 11.50 Csak egy szavad- újság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyiba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 tott világ: a kábítószer (h] 15.30
Híradó - Déb kiadás 12.15 XXI. szá- Vásárlási műsorablak (h| 15.45
zad (ism.] [12] 12.45 Mi újság, Harri- UNI-JÓ - az EU története, 4. rész
et? Amerikai vígjátéksorozat, 5. (h) 16.00 Prímatorna (h| 16.30 Az
Meglepetésrandi 13.10 Autómánia Európai Unió és a munka világa,
Autósmagazin 13.40 Airwolf Ameri- 12. rész 17.00 Pénzháló - országiskai akciófilm-sorozat. A titkos fegy- merei jéték. Elő közvetítés 17.30
ver 14.30 Szoknyás fejvadász Ameri- Dokumentum műhely: mindennakai akciófilm-sorozat, 11. Fekete özvegy pi tárgyaink 18.00 Esteló válogatás
|12| 15.20 Dawson és a haverok Ame- 19.00 Híradó - válogatás 19.30
rikai vígjátéksorozat, 1. Hazatérés Ottó Mobil - autósmagazin 20.00
16.20 A Karib-tenger ördöge Amerikai A hegy leve. Dokumentumfilm
kalandfilm [12] 18.30 Híradó-Esti ki- 21.00 Poirot: rejtély a Cornishadás
házban. Angol krimi 22.00 Peking
- Budapest [h] 22.30 Képújság
19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]
19.30 Pasik
Magyar vígjátéksorozat 112|
"giJ'
20.10 Survivor - A sziget
A túlélőshow [12]
22.00-17.00 Hangos képújság
21.30 Heti hetes
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műVidám, aktuális talkshow
sora 17.00-19.00 A Városi Tv SzeKözben: RTL Boksz Klub
ged műsora 19.00 Telinternet 3. Benne:
internetes magazin műsor középisDariusz Michalczewskikolásoknak 19.30 Törzsasztal
Julio Cesar Gonzales,20.30 A harmadik elem: biztonságJames Hare-Matolcsi
politika a Közéleti Kávéházban
fózsef;
Corrie SandersLamon Brewster;
Kótai Mihály hatmenetesre
tervezett nagyváltósúlyú
felhozó mérkőzése
(a Telin Tv csatornáján]
Kb. 1.15 Híradó - Késő esti kiadás
7.30 Szegedi hírek (ism.| 8.00 NaKb. 1.20 Sportklub
pirend (ism.j 8.30 Közérzet (ism.)
Kb. 1.30 Tferror mindenáron!
17.00 Körút (ism.) 18.00 Verseny
Angol dokumentumfilm
(ism.) 18.30 Aréna (ism.)
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5.30 Gazdakör 5.45 Beszéló emlékhá-

mm

6.00 Képújság 9.00 Vásárlási mű-

sorablak 9.30 Kimba 10.00 Okavango - a vadon szíve, 2. rész 11.00
Egészségmagazin 11.30 Vásárlási
műsorablak 12.00 Képújság 17.00
Dokumentum műhely: Mindennapi tárgyaink 17.30 Dokumentum
műhely: a marslakók legendája:
Telegdi Bálint 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 UNI-JÓ - 4. Az EU
története 18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei magazinja 19.00
Kimba 19.30 Ottó Mobil - autósmagazin 20.00 A hegy leve. Dokumentumfilm 20.30 Villanófényben
a fotográfia. Dokumentumfilm
21.00 Poirot: rejtély a Cornishházban. Angol krimi 22.00 Peking
- Budapest 22.30 Bencze-show
23.00 Különjárat - Balogh Zoltán
zenei magazinja 23.30 Vásárlási
műsorablak 24.00 Képújság

• T V
vásámiyi város mviaó

17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 18.00
A GULAG-okból való hazatérés 50.
évfordulója 19.00 Makai György
szezonzáró futama a Hugaroringen
20.00 Híradó 20.20 Egyszemélyes
hadsereg. Amerikai film 22.00 Képújság

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

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

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

Rádié7m97.6
MAllllliMlijitA

*

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

A nap filmje
MTV
1 7 . 0 0 Pisztolypárbaj
amerikai western

Fsz.: Kirk Douglas, Johnny
Cash
A két kiöregedőfélben levő revolverhős a busás nyeremény
reményében még egyszer próbára teszi képességeit. A mesterlövészeket a véres látványosságra vágyó közönség nem engedi meghátrálni.

VASARNAP

rntv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó Benne: sport
9.00 Szuperriporter kerestetik!
10.00 Galéria 10.50 „így szól az
Úr!" A Biblia üzenete 11.00 Boldog
Teréz anya 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.05 Főtér Összefoglaló 12.50
Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme Sajó András: Miért büntetünk?
Értelem, érzelem és ésszerűtlenség
a társadalom szabályozásában
14.10 Uniós pályázati kalauz 14.20
Úton Európa-magazin 14.50 Csellengők Eltűntek nyomában 15.10
Örömhír A metodista egyház műsora 15.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Kapcsolatok (ism.)
16.00 Első kézből [16] 16.30 Őserdei töredékek Francia természetfilm-sorozat, 2. Csang születése
(ism.) [16] 17.30 Az Angyal Angol
bűnügyi tévéfilmsorozat. A szökés
útja 18.25 Híradó este 18.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
19.05 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
A félbehagyott koncert
19.55 NÉVshowR
21.40 Friderikusz:
A szólás szabadsága
22.35 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.45 Bonusz
23.10 Sorskérdések
Bánó András műsora 116]
23.55 Héthatár
Benne: Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Reggeli gondolatok Vallási magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban
Ángol szórakoztatva oktató filmsorozat, 19. 7.00 TV 2-matiné 8.45
Fox Kids 10.00 2gether - Dögös
ötös Amerikai vígjátéksorozat, 16.
10.30 Egyről a kettőre Amerikai
vígjátéksorozat, 86. 11.00 Stahl
konyhája 11.45 Cosby nyomozó
rejtélyei Amerikai krimisorozat, 9.
Tükröm, tükröm [12] 12.30 Erőemberek A világ legerősebb embereinek
versenye 13.30 Herkules Amerikai
fantasyfilm-sorozat, 109. [12| 14.25
Waikiki páros Amerikai kalandfilmsorozat, 3. A romlás virágai |12]
15.25 Tequila és Bonetti legújabb
kalandjai Olasz-amerikai akciósorozat, 22. Családi problémák 16.25
Walker, a texasi kopó Amerikai akcióvígjáték-sorozat, 11. Egy ártatlan
ember 112] 17.25 J. A. G. - Becsületbeli ügyek Német-amerikai krimisorozat, 111. Örökség, 1/1. [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 James Bond:
Á holnap markában
Angol kalandfilm [12]
22.30 Öldöklő vágyak
Amerikai thriller [16]
0.40 Képírók: Vihar
Amerikai vígjáték [12]
3.25 Vers éjfél után

UK
K L U

M

DUNA
TELEVÍZIÓ

B

6.00 A Varga Budapest bemutatja:
A világ vallásai Animációs filmsorozat, 5-6. 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00 Kölyökklub 9.50 Srácok Amerikai vígjátéksorozat, 8. A kis sztár 10.15 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.25 Hazárd megye lordjai Á maffia bőröndje 11.20 Receptklub Különkiadás 11.50 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.45 Tengerjáró Utazási és
vízisport-magazin 13.15 A vadak
ura Ördögi alku 14.05 Forma-1magazin 14.35 Piszkos tizenkettő
3. - Halálos küldetés Amerikai háborús kalandfilm ]12], Utána:
16.25 Hatoslottó-sorsolás 16.30
Medicopter 117 - Légi mentők Német akciófilm-sorozat, 1. A levegő
fogságában |12] 17.30 Sheena, a
dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 7. Az elveszett fiú
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Szeress most!
Magyar filmsorozat, 1.
20.00 Szupermozi: Bad Boys Mire jók a rosszfiúk?
Amerikai akcióvígjáték [12]
22.20 Letaszítva
Amerikai thriller [16]
0.50 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16]
1.15 Híradó - Késő esti kiadás
1.20 Sportklub
1.30 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.55 Országház Heti magazin

5.30 Gazdakör 5.45 Sebességláz
6.15 Nótacsokor 6.30 A meseautó
Magyar játékfilm 8.00 Hírek 8.05
Magyar történelmi arcképcsarnok
8.20 Hungrorama Kitekintő 8.30
Helyesen 8.40 Nyelvőrző 9.00 Tweeniék 9.20 Oggy és a bogarak 9.35
Az ezüst vádló 10.00 Kalkuttai Teréz anya boldoggá avatása 12.00
Déli harangszó Nagyszebenből
12.10 Hírek 12.20 Gazdakör 12.35
Élő egyház Vallási híradó 13.00 Nótacsokor 13.30 Egy szoknya, egy
nadrág Magyar játékfilm 14.45
Csellengők 15.05 Római szonáta
Magyar film 16.00 Emlékképek Régi híradók 16.20 Jókívánságok
17.40 Beavatás 18.00 Híradó, meteorológia 18.15 Heti hírmondó
19.00 Igenis, miniszter úr!
19.30 Mese
20.00 Sportösszefoglaló
20.15 Tematikus est
20.30 Bellaria - mindhalálig
Osztrák-német dok.-film
22.05 Fénytörés - Graz 2003
22.15 Copy Shop Osztrák kisfilm 22.25 Tükörjáték - Graz
2003 22.50 A város peremén
Osztrák-német-svájci
játékfilm
0.35 Graz 2003 Európa kulturális fővárosa
1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Heti híradó
1.35 Heti hírmondó
2.20 Erzsébet királyné
Magyar játékfilm
3.50 Római szonáta
Magyar film

6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Kimba 10.00 Okavango - a vadon szíve, 2. rész 11.00
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
műsora 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 17.00 A mars
lakók legendája - Telegdi Bálint
17.30 Dokumentum műhely: mindennapi tárgyaink 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Máriás Bach Varnus Xavér orgonál 18.20 UNIIÓ - 4. Az EU története 18.30 Kü
lönjárat - Balogh Zoltán zenei magazinja 19.00 Kimba 19.30 Virágzó Magyarország: Mosonmagyaróvár 20.00 A tatai edzőtábor ötven
éve 20.30 A kecskeméti fótér 21.00
Okavango - a vadon szíve, 2. rész
22.00 Kincset örzó Alma Mater
22.30 Bencze-show 23.00 Ottó Mo
bil - autósmagazin 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Örömhír A református egyház műsora 9.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.30 Katolikus krónika 10.00 Evangélikus ifjúsági műsor 10.05 Bencze Márton emlékére Útmutató 10.40 Jelfák Jézusfa Vitnyéd 10.50 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.00 Boldog Teréz
anya 12.00 Déli harangszó 12.01
Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 Zúghat a zivatar Kedvenc nótáiból válogat Bojtor Imre
12.35 Bordal Szőlőről, borról, emberekről... Aki szőlőt ültet 13.05
Magyar ház Palackposta - üzenet a
határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst, avagy mit üzen
a múlt? Hagyomány- és értékőrző,
tanulságot kereső magazinműsor
14.25 Gyerekeknek Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsorozat. Egérünnep; A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 14.; A nagy eszű sündisznócska. Magyar bábfilmsorozat.
Sündisznócska lakodalma 15.25
Napnyugta 16.55 Szuperriporter
kerestetik! 17.55 Telesport Continental-kupa jégkorongmérkőzés.
Közvetítés Székesfehérvárról
20.05 Híradó este
20.30 Együtt
21.25+1 Kulturális

MR KÖRZETI STUDIO
Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

háttérműsor
22.15 Mindentudás Egyeteme
Miért büntetünk?
23.10 A tisztesség ára
Amerikai tévéfilm ] 16]
1.25 Főtér Újvidék 2.05 Mestersége színész: Buss Gyula 2.55 Zúghat a zivatar Kedvenc nótáiból válogat Bojtor Imre 3.25 Telesport
Continental-kupa jégkorongmérkőzés

SZEGED

QTV
vÁsÁBeYi v á r o s

ravtoó

17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 17.30 Emlékoszlop
avató Szikáncson 18.00 Képes Sport
(hétfői ism.) 20.00 Heti Híradóink
22.00 Képújság

FM 95.4"¿>Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Éló Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix

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

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 A Szőttes vendége: Várhegyi Sándor autóversenyző,
agrármérnök 12.00 Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15 Sporthírek
20.15 Röcsögő B. B. King,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Különjárat - zenei
magazin (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h| 15.45 UNI-JÓ - az EU
története, 4. rész 16.00 Okavango
- a vadon szíve, 3. rész 17.00 Dokumentum műhely: a marslakók
legendája - Telegdi Bálint 17.30
Mindennapi tárgyaink 18.00 Estelő
válogás II 19.00 Híradó-válogatás
19.30 Virágzó Magyarország: Mosonmagyaróvár (h) 20.00 Bolond
Harry. Amerikai vígjáték 22.30
Bencze-show (h) 23.00 Képújság

22.00-17.30 Hangos képújság
17.30 Városi tv másora: közérzet
18.00 Zöld stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: repülős irányítók a célkeresztben 20.00-21.00 A Városi
Tv Szeged műsora 21.00 Diagnózis
(ism.)

m

Miau luiriaú

'

utaa

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

A nap filmje
TV 2
20.00 A holnap
markában

angol kalandfilm

Fsz.: Pierce Brosnan, Jonathan Price
Valaki egymásnak akarja ugrasztani a világ nagyhatalmait. A
nyomok Elliott Carverhez, a
nagy befolyású sajtómogulhoz
vezetnek, aki hatalmas médiabirodalma segítségével könnyedén manipulál bárkit. Ha
Carveren múlik, az egész világon úrrá lesz a káosz...

y
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Ma megnyitja kapuit a szegedi műjégpálya

Főszerepben a fiatalok

A szegedi hokisok nagyon várták
már a kezdést. A Tisza Volán jégkorongcsapatának fiataljai hetek
óta edzettek, készültek az új bajnoki idényre. Igaz, szárazföldi
tréningeken gyakoroltak. Ez mától már nem lesz így, hiszen megnyitja kapuit a szegedi műjégpálya. A létesítmény a holtszezonban alaposan megszépült, új jégfelújító gép érkezett Franciaországból és a légbefuvó berendezéseket is felújították. A korcsolyázni vágyók pedig igazán örülhetnek, ugyanis a jegyárakat
nem emelték.
Térjünk vissza a hokira. Ma
délután fél kettőkor hivatalosan
is
megkezdődik
a
2003/2004-es szezon a Tisza
Volán számára. A Tisza-partiak serdülőcsapata hazai környezetben az UTE gárdáját fogadja. Milyen célokat tűztek ki
a csapat elé és hány korosztályban küzdenek a volánosok? - többek között ezekre a
kérdésekre is válaszolt a
Roosevelt téri halászcsárdában
megtartott
sajtótájékoztatón
Kalocsa László vezetőedző.
- A serdülők mellett a minik
(1994-95-ben születettek) és az
előkészítősök (1992-93-sok) indulnak a korosztályos bajnokságokban. Az utóbbi együttes a
szerb-montengrói
pontvadászatban csatázik, hiszen a hazai
szövetség a második csoportba

Elkezdi a Szeviép
KOSARLABDA
A Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata
számára is megkezdődik az új
szezon. A Tisza-partiak holnap
a BEAC otthonában szerepelnek.

JÉGKORONG
Beindul a jegkorongnagyüzem.
A Tisza Volán Szeged három
utánpótlás-együttessel szerepel
különböző bajnokságokban. A
kiöregedett ifisták pedig az OB
ll-ben csatáznak majd.

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 18.

Start. Kezdődik a 2003/2004-es
szezon a Szeviép-Szeged NB I A
csoportos női kosárlabdacsapata
számára. Az elmúlt idényben hatodik helyen végzett Tisza-parti
gárda holnap este hat órakor a
BEAC otthonában lép pályára.
A szeviépesek hosszú felkészülésen vannak túl, az elmúlt hetekben pedig rengeget edzőmccscset játszottak. A fővárosi együttest az előző bajnokságban
mindkétszer
magabiztosan
(74-65 idegenben, 86-71 otthon] győzte le a szegedi gárda. A
budapesti meccsen az első negyedben még a BEAC vezetett,
igaz, a második játékrésztől fokozatosan elhúzott a Szeviép, s
Mandache (22 pont), valamint
Fűrész (13 pont) eredményes játékának köszönhetően simán
hozták a találkozót. Az elmúlt
Kalocsa László (áll) vezetőedző az utánpótlás nevelésére helyezi a fő hangsúlyt.
Fotó: Gyenes Kálmán két edzőmeccsen, a Szpartak
Szabadka (95-27) és Szolnok
sorolta be a csapatunkat, ahol a Chicago áll rajthoz. November Rt. is jelentős összeggel támogat (70-63) ellen ötletesen és ami
fejlődésük szempontjából nem 16-án kezdődik a bajnokság, el- bennünket. Önkormányzati pá- nem utolsó szempont, eredmélett volna értelme rajthoz állni. ső hazai meccsünket november lyázatokon is sikerült pénzt szeA gyerekek három belgrádi, két 23-án a Chicago ellen vívjuk reznünk, így - ha szerény körülújvidéki és egy szabadkai gárdá- majd. Komoly célokat nem tűz- mények között is - komoly
val mérkőznek majd. Ez külö- tünk a felnőttek elé, a játékon és szakmai munkát tudunk végeznösen jó lesz nekik, így egészen tapasztalatszerzésen van a fő ni segítőmmel, Redler Attilával.
más mentalitású és keménysé- hangsúly. Bátran a mély vízbe
•
MUNKATÁRSUNKTÓL
gű csapatokkal csaztázhatnak, dobjuk őket, sok-sok percet tölA szegedi műjégpálya nyitva
szerezhetnek már fiatalon ru- tenek majd el a jégen. A Debre- tartása, hétfő, kedd: 7-1 l-ig, A bajnokságok átszervezése utoltint. Sokáig kérdéses volt, hogy cen kiemelkedik a mezőnyből, a 11.30-14.30-ig.
érte a biliárdosókat is. Tavaly az ellesz-e felnőtt együttesünk? Sze- másik két gárda ellen hazai körSzerda,
csütörtök:
7-11, ső és a másodosztályban zajlottak
rencsére sikerült megfelelni a nyezetben esélyesek lehetünk 11.30-14.30, 17-19-ig.
a küzdelmek, az idén egy osztálynevezésnek, és fiatal jászberényi egy esetleges győzelemre. Az,
Péntek: 7-11, 11.30-14.30, ba, azon belül három csoportba sokorongosokkal és a szintén te- hogy életben maradt a városban 17-19, 20-22-ig.
rolták a nevezett tizennyolc együthetséges szegedi játékosokkal a jégkorong, főként az áldozatSzombat, vasárnap és ünnep- test. A csapatok körmérkőzések
kiegészülve szerepelhetünk az kész támogatóinknak köszön- napokon: 7-9, 10-12, 13-15, során döntik el a végső helyezéseOB Il-ben. A Volán mellett a ru- hetjük. A Tisza Volán Rt. a leg- 16-18-ig.
ket, s a három első automatikusan
tinos Debrecen, a Pomáz és a főbb szponzorunk, de a Invitel
résztvevője a rájátszásnak, míg a
SÜLI RÓBERT

nyesen játszott a Szeviép. Elégé-_
dett volt a tréner csapata teljesítményével? - kérdeztük Újhelyi
Gábor vezetőedzőtől.
- Játékosaim maximálisan betartották a megbeszélt taktikai
utasítást, jól működött a védekezésünk és ennek köszönhetően
hatékony volt a támadójátékunk
is. Ha ezt meg tudjuk ismételni a
BEAC ellen, akkor nem lehet
gond. Minden poszton erősebbek
vagyunk, azonban nem szabad
elfelejteni, hogy az első bajnokinkat vívjuk. Az első meccsek
mindig nehezek. Erre jó példa a
Euroleasing-Orsi Sopron-ZTE
(80-67) mérkőzés; az Euroligában szereplő hazaiak csak az
utolsó negyedben biztosították
be győzelmüket. Holnapi ellenfelünknél főként az egykori válogatott - és az USA-ban is szerepelt
- Nagy Viktóriára kell odafigyelnünk. Szerencsére mindenki
egészséges, Szopkó Eszter is teljes munkát végzett, így a legerősebb csapatot tudom a pályára
küldeni.
•

A szegedi kosárlabdabarátoknak jó hír, hogy a Szeviép-Szeged
vezetése úgy döntött, hogy a
Marburg elleni Európa-kupa
mérkőzést október 22-én (szerdán) 18 órakor a nézők ingyen tekinthetik meg.
S.R.

Szegedi biliárdrajt

Mindegy honnan nézzük!

NFA

Nem nézőpont kérdése! A számok magukért beszélnek

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

negyedik alakulat a legjobb második lesz. A címvédő Vegas BC Szeged (Antal, Gryschka, Gémes,
Hollós, Nagy, Salgó, Sivók, Szalai,
Székely) a következő csapatokkal
került össze: Pirat Budapest, Fordan Pécs, Tordas Budapest, KFBSE
Kecskemét, Sopron. A Szeged az
első fordulót október 19-én (vasárnap) 12 órakor hazai környezetben, a Vegas Biliárdszalonban
játssza, az ellenfél a Sopron lesz.

A Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet
közleménye

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2003. évi 18. számú FVM Értesítőben, 2003.
augusztus 22-én a 255/2002 (XII.13.) Korm. rendeletet módosító 215/2003 (VII. 27.) Korm. rendelet felhatalmazása
alapján meghirdetett kettes számú földért-életjáradékot pályázatok beadási határidejét 2003. november 21-ig, azaz

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

30 nappal meghosszabbítja.
A pályázat benyújtásának egyéb feltételei változatlanok.

A számok magukért beszélnek, de a vezetés élményét csak személyesen élheti át. 2003. október 1-tfíl az évvégéig regisztrált
tesztvezetök között egy SEAT Cordoba nyereményautót sorsolunk ki.

További információk:
• körzeti földhivatalok ügyfélszolgálatánál,
• az NFA területi (megyei) irodáinál,

• •tikí'f» . c t e v i ' f vételével.

• a www.nfa. hu internetes oldalon,
• az NFA 06-80 204-266 központi zöldszámán,
Atldgfogyawtás: 3 . 9 1 / 3 0 0 km
CO, kibocsltás; 1 4 3 - 1 * « g/km

A l l g g f o g y a w U s : 6 , 9 1 / 1 o o km
CO.-kiboc S i l l S : 1 6 6 - 1 6 8 g/km

• az info@nfa.hu e-mail címen.

A versengés a vérünkben van

• • • I. k *

Budapest, 2003. október 16.
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BENEDEK FÜLÖP
NFA elnök

Vásárhelyen
a bajnok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata ma 18 órai kezdettel a Hódtói Sportcsarnokban a
Dunaferr SE-t látja vendégül. Az
összecsapásnak mindenképpen a
bajnoki címvédő lett volna az
esélyese, s ezt tovább erősíti,
hogy a szerda délutáni tréningen
megsérült (a bal bokáján részleges szalagszakadást szenvedett, s
az idén már nem léphet pályára)
Jenöfi Katalin, aki az eddigi nyolc
fordulóban 51 gólt szerzett. A fiatal átlövő nagyon fog hiányozni
az együttesből; de a társak biztos
mindent megtesznek azért, hogy
pótolják és lépést tartsanak a
Dunaújvárossal.
A Vásárhely az idén - a mait is
beleértve - még négy mérkőzést
játszik, a Dunaferr után a Fradi,
a Vasas, majd a Vác következik.
Ezeken a derbiken, mint azt Tamás Sándor vezetőedző elmondta, még legalább két pontot szeretnének szerezni. Óriási bravúr
lenne, ha az egyiket már ma
19.45 tájban „bevéshetnék" a bevétel rovatba.

A bronzért
guríthatnak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A csehországi Prerovban zajló teke Világkupa második napja
nem sikerült olyan jól a Ferroép-Szeged férficsapatának, mint
az első. A nyitó nap után az első
helyen álltak a Tisza-partiak,
majd következett Kiss és Bódi, s
végül a negyedik helyen jutottak
be az elődöntőbe. A fináléba kerülésért a Kranj volt az ellenfél,
de szlovénok mindössze 11 fával
13607-3596) jobbnak bizonyultak. Azt azért meg kell említeni,
hogy a szegediek még soha nem
értek el ilyen sok találatot.
A Ferroép-Szeged ma a 3. helyért guríthat a Világkupán.

Ma 16.15-kor Bajnokok Ligája csoportmérkőzést játszik a Pick Szeged

Nem lehetetlen a siker
Komplikáció nélkül - hacsak az
nem számít annak, hogy Perger
a repülőn hagyta ajándéknak
szánt Barbie-babát, s már
amennyire egy 12 órás utazás
miatt lehet - aránylag vidáman
érkezett meg a Bajnokok Ligája
második fordulójának helyszínére, Sandefjordba a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A
mérkőzésre ma 16.15-tól (az
M2 közvetíti) kerül sor.

MUNKATÁRSAINKTÓL

A legutóbbi fordulóban, három
hét után ismét nyerni tudott a
Makó FC. A zöld-sárgák Kiskunhalasról hozták el mind a három
pontot. A győzelemnek természetesen örült Kolozsvári János
edző, a mutatott játéknak viszont már nem annyira.
- Nyertünk ugyan, de sajnos
megint nem játszottunk jól mondta a makói tréner. - A védekezésünkkel nem volt gond, viszont az előre való játékkal ezúttal
is rengeteg probléma akadt. Ki
kell, hogy mondjam: csatárainkkal elégedetlen vagyok. Vasárnapi
ellenfelünkről, a Kistarcsáról azt
kell tudni, hogy kulturált, passzolós futballt játszik. Amennyiben
akaratban sikerül előrelépni, megszerezhetjük a hetedik győzelmünket. Magyarnak még él az eltiltása, Sümeghy pedig porckopással bajlódik. Rájuk sajnos nem
számíthatok, örömteli viszont,
hogy irányítónk, Bány teljesen fel-

épült. A következő összeállításban
kezdünk: Czirbus - Kazán, Dálnaki, Kis K. - Bagi, Varga, Kondacs
vagy Brakszatórisz, Fábián - Gyenes, Bány-Hadár.
Az elmúlt két meccset négy
ponttal zárta a Szentes, mégpedig úgy, hogy gólt sem kapott a
Sátoraljaújhelytől és a Karcagtól.
Vasárnap 14.30-tól a BVSC ellen
kellene folytatnia a sorozatot Bozóki Zoltán edző együttesének.
- Nagyon fiatal, hajtós gárdát fogadunk vasárnap, amely a szó nemes értelmében játssza a focit nyilatkozta a tréner. - Ami még
jellemző rájuk: a kontratámadásokat részesítik előnyben. Az egy
győzelmük mellett öt döntetlen és
három verség áll a statisztikájukban. Mindössze nyolc gólt szereztek, ám csak tizenegyet kaptak.
Mozgékony, gyors csapat szerintem, de remélem, hamar feltörjük
a védelmüket. Nehéz sorozat áll
előttünk, hiszen Putnokra utazunk, majd október 29-én 13 órától az MK-ban a Honvédot látjuk
vendégül, utána pedig a Gyula jön
hozzánk. Jó lenne nyerni; az eltiltását töltő Ábel nélkül a várható
kezdő: Bíró - Keller, Márícs, Gyagya, Taskovics vagy Nyerges - Kerepeczky, Szabó T„ Tóth Cs., Pálfi
-Szarvas, Nana vagy Mátyás.

Görög rivális a Lokinak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az UEFA-kupában az egyetlen
állva maradt magyar labdarúgócsapat, a Debrecen a következő
körben a görög PAOK gárdájával
csap össze. Nyugodtan állíthatjuk, nem reménytelen a Loki
helyzete, verhető ellenféllel hoz-

VASÁRNAPI FORDULÓ
A labdarúgó NB I-ben vasárnap
rendezik a 10. forduló
mérkőzéseit. A párosítás, vasárnap
14.30: Békéscsaba-Újpest, 16:
Győr-FTC (ATV), 18:
MTK-Debrecen,
Videoton-Sopron, Balaton-ZTE,
Haladás-Pécs.
Változott a Győr vezetősége,
Klement Tibor lett a
klubigazgató, Reszeli Soós István
pedig szakmai igazgatóként
tevékenykedik. A vezetőedző
Kiprich József maradt.

MUNKATÁRSUNK JELENTI SANDEFJORDBÓL

Köd és hideg fogadta Oslóban a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát, de néhány kilométer után
már napsütésben tette meg a közel 150 km-es utat a szegedi kézilabda csapat. Sandefjord is barátságtalan arcát mutatta, de a
házigazda klub sem fordított különösebben nagy figyelmet a magyar együttesre. Ez azonban nem
befolyásolta a szegediek programját, amelyet az előzetes
egyeztetés alapján a csapat vezetője, Kószó István állított össze.
A szálloda elfoglalása után
uzsonna várt a társaságra, majd
másfél órás sziesztát követően az
edzés következett. Kovács Péter
edző a tréningen csak egyre törekedett, hogy az út okozta fáradalmat lazítással, nyújtással kivegye játékosai izmából.
Három szegedi játékosnak
nem teljesen ismeretlen Sandefjord, hiszen Mezei, Bajusz és
Berta ugyanis tagja volt az
1996-os bajnokcsapatnak, s
részt vett az akkori BL-küzdelmekben. De egyikükben sem hagyott mély nyomot a Runar elleni találkozó, ugyanis előzetesen
senki nem gondolta, hogy 9 gólos (29-20) vereséggel zárul a
norvégiai kirándulás. Igaz, most
a TIF Sandefjord vendégei a Tisza-partiak.

ta össze Fortuna. A PAOK az előző fordulóban a norvég Lyn
együttesével mérkőzött meg, hazai pályán meglepetésre 1-0-ás
vereséget szenvedett, majd a
visszavágón 3-0-ra diadalmaskodott. A forduló első meccseire
november 6-án, míg a visszavágókra 27-én kerül sor.

REFLEKTOR
PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA
Gyurcsány Ferenc gyermek-,
ifjúsági és sportminiszter - a
családdal történt egyeztetés után
- azt kezdeményezte, hogy a
Budapest Sportaréna vegye fel a
csütörtökön elhunyt
háromszoros olimpiai bajnok
öklöző Papp László nevét, s azt
2004. március 25-től, a legenda
születésnapjától viselje. Az ötlet
politkai berkekben is, mindkét
oldalon, támogatásra talált.

KÉZILABDA

Ébresztő, támadók!
A labdarúgó NB II 10. fordulójában mindkét Csongrád megyei
csapat hazai pályán lép pályára. A
Makó FC a Kistarcsát, a Szentesi
TE a BVSC-t fogadja. A meccsek
vasárnap 14.30-kor kezdődnek.
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RANDALÍROZTAK
Az FTC labdarúgócsapatának
„drukkerei" Dániában is
randalíroztak. Többüket már
Koppenhágában előállították a
rendőrök. Az őket szállító buszt
is megrongálták (kb. 500 ezer
forintnyi kárt okoztak), a pilótát
megütötték, a benzinkutaknál
loptak. Eljárás indul ellenük.
Fotó: Gyenes Kálmán

- Mindössze arra emlékszem,
hogy úgy hajtottak, mint a motoregerek, mi pedig a korai sötétedés okozta mozgáshiánytól
szinte ólomlábakon jártunk. Szerencsére Szegeden sikerült jól
visszavágnunk, s 32-22-re nyernünk - idézte fel a 7 évvel ezelőtt
történteket Bajusz Sándor. Mezei
Richárdnak még ennyi sem rögzült az akkori eseményekből.
- Valami rémlik, hogy milyen
volt a sportcsarnok. Nahát erre
nem szívesen emlékezem mondta Berta Róbert.
A város ugyanaz, de más az ellenfél, a TIF a norvég első osztá-

lyú bajnokság éllovasa. Ebből,
mint sokan állítják, nem szabad
semmiféle következtetést levonni, de egyben lehet ez figyelmeztető is.
- Nem tudom eldönteni, melyik az igazi arca a norvég csapatnak, ugyanis Zágrábban a védekezés volt az erősségük, most a
szerdai Stavanger otthonában
szerzett 30 gól pedig azt bizonyítja, hogy mesterei a helyzetkihasználásnak. Ennek ellenére,
ha összeszedetten és a megbeszélteknek
megfelelően
játszunk, akkor nem tartom megvalósíthatatlannak a sikert ide-

genben sem. A haziak valószínűleg mindent elkövetnek majd,
hogy nyerjenek, az utolsó pillanatig küzdeni, hajtani fognak, s
minden labdáért, gólért kemény
harcot kell vívnunk velük. De bízom abban, hogy a csapat az első
perctől az utolsóig úgy játszik,
mint azt előre elterveztük mondta Kovács Péter vezetőedző
a jó hangulatú pénteki átmozgatás után.
Ma délelőtt városnézés a program, majd a korai ebédet követően a csapat a mintegy öt kilométerre lévő csarnokba utazik.
SÜLI JÓZSEF

Kurucsai négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott

Dabason az FC Szeged
LABDARÚGÁS
A labdarúgó NB I/B hétvégi, 10.
fordulójában idegenben szerepel az FC Szeged. A kék-fehér-feketék vasárnap 14 órakor
a Dabas otthonában lépnek pályára.
A korábbi sikerek után az elmúlt
hetekben, az eredményességet
tekintve, némi visszaesés tapasztalható az FC Szeged labdarúgócsapatánál. Előbb Vácott szenvedett vereséget, aztán hazai környezetben a Honvéd is jobbnak
bizonyult, legutóbb pedig szintén a Felső Tisza-parti stadionban csak gól nélküli döntetlenre
futotta a Hévízzel szemben. A
kék-fekete-fehérek mentségére
szolgáljon, hogy a gyógyfürdőjé-

ről híres város együttese ellen
közel egy órán át tíz emberrel
voltak kénytelenek futballozni.
- Kurucsai fegyelmezetlenségéért nagy árat fizetett, a fegyelmi
bizottság négy mérkőzésre szóló eltiltásban részesítette - közölte
Kovács Gábor, az FC Szeged ügyvezetője. - Sajnos a baj nem jár
egyedül, ugyanis a Hévíz ellen
Babos és Puskás is begyűjtötte a
harmadik sárga lapját. Ráadásul
a megsérült Czifrák és Ferenczy
játéka is kérdéses, a felsorolásból
is kitűnik, foghíjasok vagyunk.
Még szerencse, hogy, Gelbman
eltiltása lejárt, valamint Mórocz
is meggyógyult.
Ha csak a vasárnapi vetélytárs,
a Dabas táblázaton elfoglalt helyezését (15.) nézzük, akkor inkább a 9. pozícióban található
FC Szeged számít a meccs esélyesének. Csakhogy a sok sérült

és eltiltott mellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
a mérkőzés Dabason lesz, valamint, hogy a rivális a legutóbbi
fordulóban nagy meglepetésre
döntetlent ért el a listavezető
Honvéd otthonában.

- A z t hallottuk, hogy a hazaiak
otthoni környezetben különösen
agresszívek - folytatta a sportvezető. - A bajnokság első fordulójában 3-1 -re legyőzték a Dunaújvárost, azóta viszont egyetlen
meccset sem tudtak nyerni. Természetesen azon leszünk, hogy
ne ellenühk szerezzék meg a második sikerüket.
A további párosítás: Nyiregyháza-Tatabánya, Bodajk-Honvéd, Vasas-Vác, Balassagyarmat-Kaposvár, . DunaújvárosSzolnok, BKV Előre-Pápa, Hévíz-Diósgyőr, REAC-Kecskemét.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Megvan az első Papiron-győzelem
RÖPLABDA
PAG—PAPÍRON S C 2 : 3

(21,18, - 1 7 , -20, -13)
Extraligás férfi röplabda-mérkőzés. Dág,
3 0 0 nézd. Vezette: László, Adler.
Dág: Szauter, Oszuska I., Oszuska II.,
Torda, HALTRICH, Koch. Csere: Horváth,
Bagics. Edző: Bognár Ellák.
Papíron SC: Ézslás, Bába, Szűcs, MAKSA, NACSA, Nagy. Csere: Böjti. Megbí-

zott játékos-edző: Neizer Mán.

:'

A reális erőviszonyok szerint a
Papíron SC-nek a három „kis
csapat", az MCM Kaposvár, a
Szolnoki Titász és a Dág ellen
van esélye a sikerre. Az első kettő
ellen nem tudták begyűjteni Bábáék a régen esedékes győzelmet,
de Dágra is úgy utaztak, hogy
megpróbálják. A találkozó nem
úgy kezdődött, hogy ők örülhetnek a végén. Az első két játszmában a dágiak jól fogadták a nyitásokat és a támadásaikat is pontosan, eredményesen fejezték be.
Márúgy tűnt, pillanatokon belül
.íl
- jöhet a^: ifjúsági mérkőzés, de

vendégek a harmadik szettől
nyugodtan, türelmesen röplabdáztak, jelentősen feljavult a teljesítményük. A Papíron elsősorban a két fiatal tehetség, Maksa
és Nacsa vezérletével - persze a
két „öreg róka", Szűcs és Nagy is
hozzátette a magáét - előbb
egyenlített, majd a mindent eldöntő ötödik játszmába a győzelmet is kicsikarta.
Neizer Zoltán: - Végre megtört az átok! Bízom benne, hogy
még többször is nyerünk ebben a
bajnokságban.
LE

VÍZILABDA-MÉRKŐZÉSEK
A Legrand-Szentesi VK OB l-es
férfi vízilabdacsapata ma 18
órakor a Ferencvárossal
mérkőzik hazai környezetben, a
ligeti uszodában. A Szeged Beton
VE pedig a világklasszisokkal
felálló Honvéd otthonában
vendégszerepel.
BAJNOKI EREDMÉNYEK
NB IA csoportos férfi
kosárlabda-mérkőzések:
Szombathely-Kaposvár 66-87,
Debrecen-ZTE 108-82.
NB III-ASOK IDEGENBEN
A labdarúgó NB III Alföld
csoportjában a megyei gárdák
idegenben szerepelnek. Az Algyő
szombaton 14.30 órától
Rákóczifalván, a HFC vasárnap
15 órától Nagykátán szerepel. A
további párosítás:
Tápiószecsö-Cegléd,
Fegyvernek-Monor,
Kondoros-Gyomaendrőd,
Örkény-Túrkeve,
Szajol-Szarvas,
Hetényegyháza-Jamina.
EGYETEMI EREDMÉNYEK
Az Unfversitas SC a közelmúltban
az alábbi eredményeket érte el.
Kick-boxban a full-contact
szabályrendszer döntőjében Karsai
Magdolna (56 kg) a WPKA
szövetségvilágbajnoki címvédő
mérkőzésén 7x2 percet
végigküzdve maradt alul a
világbajnok Takács Ritával
szemben. Edzője Dorka Péter.
A női tornászok Budapesten
versenyeztek a felnőtt II. osztály
vidékba j nokságán.
Végeredmény: 1. Universitas SC
(Bárány Mariann, Beraczka
Krisztina, Berszán Izabella,
Lenhart Emese, Hankó Adrienn,
Kurucz Erika), 2. Nyíregyháza,
3. Szombathely.-Egyéni
összetett: 1. Kurucz Erika. Edző:
Cziberéné Nohel Gizella.
OKTATÓI TENISZ
Az MTTOE szegedi szervezete
október 21 -én (kedden) 9 órától a
Szegedi TE Erzsébet-ligeti
pályáin rendezi hagyományos
testnevelő tanári
teniszversenyét. Jelentkezni és
nevezni a 62/544-278-as számon
lehet (ez fax és rögzítő is).
FLORATOM-RANGADÓ
A Flora torn-Szeged férfi
asztalitenisz-csapata vasárnap
14 órától idegenben, a
Celldömölk ellen játszik
rangadót. A szegediek a 2., míg a
hazaiak a 4. helyen állnak az NB
IA csoportjában.
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Programok a hétvégére
SZÍV ERNŐ
Természetesen tudjuk, hogy el vagytok havazva,
hogy a hétvége gyakorlatilag már el is telt, de
azért ajánlanánk nektek néhány lehetőséget. Ha
lányok, hölgyek vagy kontyos nénik vagytok, nézzétek meg a melleteket. Van-e a drága húsban,
dudor, csomó, valami alattomos gömböcske. Vagy
nézzétek meg a társatok lelkét. Kicsit törülgessétek meg, höh, höh, töröl, hö, hó, töröl, valahogy
így, de hiszen biztos tudjátok. Esetleg rázzátok ki,
némelyeknek nyilván elkel egy kis lakk, ecet vagy
benzin, biztosan találtok néhány foltot, elszíneződést. Stoppolni is kell olykor, bizony, kicsi a
lyuk, elhanyagolod, aztán egyszerre azt veszed
észre, hogy Lajosnak, Máriának vagy Bélának teljesen szétszakadt a lelke, cafatokban lóg, miszlik,
fürészpor. Nézzétek meg Popovics Lőrinc kiállítását a Juhász Gyula Művelődési Házban, és zene.
Aztán nézzétek meg az újszegedi park platánsorát, nézzétek meg a zöld gyep fölötti ezüstös derengést, a frissen terült avart, mert az is kiállítás,
vagy bámuljátok meg a József Attila sugárút szintén összehajló platánjait és tölgyeit,
nézzétek
meg az elhajló törzseket, mert mintha táncolnának ezek a fák, középőszi legényes és halálcsárdás, vagy csak finom túlélésgimnasztika.
Hopp,
vagy tekintsetek végig a Boldogasszony sugárút
mentén, mintha egy folyó medrén néznétek végig, mennyi élet, apró dolgok, kis ás nagy szerkezetek tolakcxlnak, fent meg rosszkék őszi ég, és
zene. Vagy menjetek el az Impala Házba, nem
kell kopogni, mert ott Nánay Szilamér
festőmű-

vész állított ki. Ha esetleg tényleg nem tudtok
már mit tenni, akkor megnézhetitek
az Istent.
Ezt a programot azért ajánljuk, mert Isten hétvégén egészen másképpen néz ki, mint hét közben,
vagyis olyankor, amikor elüt, ágynak dönt, felemel, kétségbe ejt, csitít, feldarabol, elveszt, megtalál vagy kecsegtet. Tudnánk ecsetelni a különbséget, de inkább rátok bízzuk a dolgot, nézzétek
csak meg, hogy miképpen néz ki hétvégén Istennel az ügymenet.
Vegyétek le a polcról Baka Pista valamelyik
könyvét, rég volt már a kezetekben, na, nézzétek
csak meg, lapozgassátok. Ezeket a furcsa, olykor
egybe csengő, máskor monológszerüen
egymás
alá tört félsorokat nevezzük verseknek.
Költeményeket az ember leginkább kétségbeesésből ír,
haiznuk jóformán semmi, értelmük még kevésbé, holott persze mégis. Ezt a „mégist" nézzétek
meg. Vagy nézzétek meg a másik embert. Hogy
ugyanolyan, mint ti, majszolja a
hamusüteményt, issza a porkávét, mert por és homu vogymuk mindenki, arcok, szavak, mozdulatok,
zene.
Vagy nézzétek meg a hétvégi szakadékot,
amely
fölött éltek. Nézzetek meg, milyen
csodálatos,
hogy nem zuhantatok bele, hogy micsoda gazdag
enyészet történt meg ebben a kicsike életben veletek, hogy mennyi érzést, pénzt, vágyat, szenvedélyt költöttetek már a világba bele. Vagy van nálatok zsebtükör ? Alkalomadtán, ezen a rosszkék,
őszi hétvégén azt is megnézhetitek.
És aztán zene, zene.

Evita
Peron
nyaklánca

Napsütés

NEW YORK (MTI)

Több mint százmillió magyar forintnak megfelelő összegért kelt
el Evita Peron, a néhai argentin
first lady kedvenc nyaklánca. A
rubintokkal és gyémántokkal kirakott ékszer a legendás Evitáról
készült több festményen és képmásával megjelent bélyegen is
látható. A New York-i árverést
megszervező Christie's aukciós
ház nem nevezte meg a nyaklánc
megvásárlóját. A nyaklánc a viktoriánus korszakból fennmaradt
egyedi darab, amelyet - ellentétben a kor szokásaival - n e m
szelitek szét. A XIX. században
ugyanis a nyakláncok értékes
drágaköveit gyakran más ékszerek készítéséhez használták fel.
A Peron-nyakláncot ráadásul
Burmából származó ritka, nyers
gyémántok ékesítik - áll az AFP
francia hírügynökség jelentésében.

Sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lesz az égen. A változó irányú szél
időnként megéténkű Kissé erősöd* a nappali felmelegedés

Hódmezővásárhely
Szentes

Patkányfogó Menyasszonypénz
ANTWERPEN (MTI)

ALZEY (MTI)

Egy teljes hónapon át hajkurásztak egy patkányt egy belga szupermarket biztonsági őrei. A rágcsálót végül egy nyolcvanéves néni likvidálta. A hölgy egy doboz
sajtot készült leemelni az egyik
polcról, amikor éles fájdalmat érzett. „Egy patkány lógott az egyik
ujjamon. A másik kezemmel elkaptam és úgy földhöz vágtam,
hogy eszméletlenül terült el" mesélte büszkén „párbaját".

Háromezer euró (csaknem 800
ezer forint) menyasszonypénzt
vett magához a családjától egy
ötéves kisfiú a németországi Alzeyben. A gyerek azon bukott le,
hogy egy benzinkútnál a legnagyobb címletű euró bankjeggyel,
egy 500 euróssal |kb. 130 ezer
„forintossal") akart fizetni a vásárolt édességért. A kutas értesítette a rendőröket, akik aztán felkeresték otthonukban a szülő-

ket, hogy kiderítsék a tetemes
zsebpénz jogszerűségét. A szülők
elbeszéléséből kitűnt, hogy mi» közben a násznép ünnepelt, a
kisfiú édességet kért anyjától. Az
asszony azt mondta neki, hogy
vegyen magához némi pénzt a
hálószobában, ám megfeledkezett arról, hogy oda rakták a vendégek nászajándéknak szánt
pénzét is. A kisfiú pedig, nehogy
pénzzavarba kerüljön, 3000 eurót markolt ki magának - áll az
AP jelentésében.
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További feltételekről érdeklődjön

szalonunkban!

Pécskai Autóház Kft.
Szeged, Sárosi u. 11. • Tel.: 62/493-369

köz. 48. Az ón vegyjele. 49. Diplomáciai felület, röv. 51. Ruh«tor+/17ÓL
í_
bí/f*-.
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CSENDES * TAKARÉKOS * GAZDASAGOS
Eredeti TOSHIBA hűtő-fűtő klímaberendezések
- most kedvező részletfizetéssel!

TOSHIBA

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

Skoda az IKESX—tői
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz|
már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum
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KÉK
Tanzánia leállította használt alsógatya-, bugyi- és egyéb fehérneműimportját, nehogy bőrbetegségek is bekerüljenek az alsóneműkkel területére. A beviteli
tilalom vonatkozik a zoknikra, a
harisnyákra és a melltartókra is,
felsőruházatra viszont nem. Céljuk az emberek egészségének védelme. Tanzánia életében gazdasági szempontból nem elhanyagolható mértékű a gazdag országokból érkező ruhák importja.
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AUTÓKBÓL LOPNAK

Több, a szegedi Székely soron
parkoló gépkocsit törtek fel a napokban. Három kocsiból kabát
és hangfal tűnt el, összesen 120
ezer forint értékben. Egy Fiatból
pedig sporttáskát és a benne lévő
sportruházatot vittek el. A tulajdonos kára 50 ezer forint. A
rendőrség azt kéri az autósoktól,
értékeiket, okmányaikat még rövid időre se hagyják a gépkocsiban őrizetlenül.
CSEMPÉSZETT JÁRMŰ
Nagy értékű csempészet, vezetés
átengedése, valamint hatósági
jelzés nélküli közlekedés miatt
kell felelnie annak a férfinak,
akit a járőr Szegeden az 55-ös főút bajai kivezető szakaszán állított meg. A férfi BMW-jével egy
rendszám nélküli BMW-t vontatott. Kiderült, hogy a vontatott
kocsi vezetőjének nincs jogosítványa. A vontatott járművet,
aminek eredetét n e m tudták igazolni, a vámosok lefoglalták
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Szerda

Vízállás:

18
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13°

\1 *
Max:15°
Mln:6°

>ln O 1
Max:14°

•

13

12°

ATisza Szegednél 1 2 6 c m (hőfoka 12,2 C°), Csongrádnál -15 cm,
Mindszentnél 62 cm. A Maros Makónál -71 cm.

NÁNDOR
Vasárnap ünnepeljük. Nándor a
Ferdinánd magyar megfelelője,
amely germán eredetű, jelentése:
béke+merész. A név ismert viselője az egykori aranycsapat tagja,
Hidegkúti Nándor, aki 68 alkalommal szerepelt a válogatottban, középcsatárként világszerte
ismertté vált. Közel egy évtizedig
Egyiptomban a kairói National
edzőjeként szerzett népszerűséget hazánknak. Budapesten a
Ferdinánd híd a Nyugati-pályaudvar vágányainak áthidalására
készült; huszonhárom nyílása
van, ezért a népnyelv százlábúnak is nevezi. Egyéb névnap:
Alárd, Berény, Ferdinánd, Joel,
Lúciusz, Péter.

2

13°

Holnap reggel délnyugat fekfl nedves levegő ér el minket. Többfelé megnövekszik a
felhőzet kialakulhat eső, zápor A jövő héten végig sok esőre számíthatunk, kissé
erősödik a nappali felmelegedés, és hajnalonta nem várható fagy

A nyugágyon pihenő időmilliomos idős hölgy panaszkodik a
szomszédjának:
- Aggódom a férjemért. Bement a tengerbe, azóta n e m látom!
- Mikor veszítette el szem elöl
a férjét?
- Pontosan öt napja...

1

kémét
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o
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További kilátások

A NAP VICCE

VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 10. Edényből tölt. 11. Szintén ne. 12. Becézett Eszter. 13. Részvénytársaság, röv. 14. Spanyolországi folyó. 16. Szemben áll! 17.
Hús, angolul ( = MEAT). 19. Csonthéjas gyümölcs. 21. Tiltás.
23. A mondás második része. 27. L. T. V. 28. Tova. 29. Fohász. 30. Ábrázat. 32. Keresztül. 33. Néma nádas! 3 5 . . . . rajta: semmibe veszi. 39. Svájci kanton. 40. A magyarságba olvadt nép tagja. 41. Pólus. 42. Némán súg! 44. Gyermekgondozási díj, röv. 46. Párosan nyír! 47. Svéd város (=YSTAD).
50. Indíték. 51. Az Ön tulajdona.
FÜGGŐLEGES: 1. Építkezési hulladék. 2. Kevély, nagyképű. 3.
Betéti társaság, röv. 4 Csapatbajnokság, röv. 5. A felnőtté
válás előtti stádiumát éli. 6. Perui autójel. 7. Értékes kártyalap. 8. Egyes források szerint Jézus nagyanyja, Mária anyja.
9. Bot vége! 14. Czuczor Gergely írói álneve. 15. Brit olaj! 18.
Díszbaltenyésztő. 20. A megreformálttal szemben az ősi vallás követője. 22. Páros zene! 24. Borsodi község, egykori hírhedt munkatábor. 25. Emelet, röv. 26. Tapintatos. 31. Helyrag, -ra párja. 32. Átprésel. 34. A magyar színjátszás egyik
úttörője. 36. Erblum. 37. Rejtett sarok. 38. Kábítószer. 39. A
közmondás harmadik, záró része. 43. Gyom. 45. Szántóesz-
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13°

13°

Dakota harcosok a vakcsapáson
17. H j P I l a 1 . J V

13°

Boke

13°

Csongrád

LUKACS
Lukács a latin Lucas névből alakult. Jelentése Lucania tartományból való férfi. Lukács evangélista antiochiai orvos volt, ő írta a harmadik evangéliumot és
az Apostolok cselekedetei című
könyvet. A festők védőszentje. A
Lukács fürdő és uszoda a Margit-híd budai oldalán áll. Gyógyvize reumatikus megbetegedések
panaszait enyhíti. Története az
1330-as évekre megy vissza,
amikor egy lovagrend kórháza is
állt mellette. Egyéb névnap:
Ambrus, fusztusz.
Németh György karikatúrája

O
o

13°

Makó

ISTEN ELTESSE!

Válaszút.
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SZABÁLYSÉRTÉS A HATÁRON
A röszkei határátkelőnél egy
szerb-montenegrói állampolgár
figyelmen kívül hagyta a piros
jelzést, két honfitársa, valamint
egy bosnyák és egy horvát autós
pedig tiltott helyen parkolt. A
szabálysértésekért valamennyiüket a helyszínen megbírságolták.
Rösfckén egy nap alatt összesen
27 ezer forint helyszíni bírságot
gyűjtöttek be a határörök.

