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TÉMÁINKBÓL
KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG?
A vajdasági magyaroknak alanyi
jogon jár a magyar
állampolgárság, nem érdekel,
hogy etnikai, vagy más alapon közölte Kasza József, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke,
szerbiai
miniszterelnök-helyettes. Kasza
a fővárosban kedden hivatalos
látogatást tett szerb
miniszterelnök, Zorán
Zsivkovics delegációjának tagja
volt.
2. oldal

Elköltözünk!

KIÁRUSÍTÁS
Akár w V

í v engedmény

(október 31-ig)
Szeged. Kölcsey u. 5. (Royal Szálló mellett)

NÉGYSZÁZMILLIÓ
SZEGEDNEK
Botka László is részt vett
Medgyessy Péternél költségvetési
egyeztetésen. A szegedi
polgármester jó hírt hozott: a
város 2004-ben négyszázmillió
forintos tömegközlekedési
támogatást kaphat.
3. oldal
TOLÓSZÉKKEL
A MEGYEHÁZÁRA
A fölújított szegedi Rákóczi téri
díszburkolatra följuthatnak már
a kerekes székkel közlekedő
mozgáskorlátozottak, a
megyeházára vezető rámpa
viszont n e m készült el.
3. oldal
TORONYMAGAS
MŰVÉSZGÁZSIK
Csak az inflációval drágultak a
Filharmónia-bérletek, viszont
meredeken emelkedtek a
sztárszólisták tiszteletdíjai.
7. oldal
www.delmagyar.hu

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

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A bal- és a jobboldal külön emlékezik 1956-rn

Szabolcs nyaka beakadt egy kifeszített zsinórba

A forradalom a nyugdíjas
Kertész doktor szemével

Kötélhúzás, kártérítés

M á r ma elkezdődik az 1956-ot
felidéző ünnepségek sorozata
Csongrád megyében. A bal- és
jobboldali pártok külön-külön
emlékeznek a forradalom és
szabadságharc hőseire.
A forradalom miniszterelnöke,
a később kivégzett Nagy Imre
szobrának leleplezése lesz a
megyeszékhelyen
szervezett
központi ünnepség legfontosabb pillanata. A Rákóczi téren holnap délután 3 órakor
kezdődő megemlékezésen Szeged
polgármestere,
Botka
László m o n d beszédet. A Politikai Foglyok Országos Szövetségének megyei szervezete a
jobboldali pártokkal saját ünnepséget rendez a Rerrich Béla
téren. A Fidesz Hódmezővásárhelyen is külön emlékezik
holnap 11 órakor a Fekete Sas
Szállóban, ahol Lázár János
polgármester,
országgyűlési
képviselő és az ugyancsak parlamenti t a g Nógrádi Zoltán, a
párt megyei elnöke köszönti a
megjelenteket, majd
Schmitt
Pál, a Fidesz alelnöke mond
ünnepi beszédet. Lapunkból
azt is megtudhatják, a két politikai oldal megyei vezetői
n e m tartanak rendzavarástól a
megemlékezéseken.
Az ünnepi alkalmából kétoldalas mellékletben idézzük fel
1956 néhány pillanatát és szereplőjét. A Szegeden nyugdíjas
orvosként élő Kertész Dezső aki abban az időben a vásárhelyi
Forradalmi Katonatanács elnöke volt, majd Darvas Ivánnal ült
egy cellában - egy kicsit más-

A 21.század
iskolái

K e r t é s z D e z s ő D a r v a s I v á n n a l ü l t egy c e l l á b a n .

ként látja a legendaszerűen emlegetett „pesti srácokat". Azt
mondja, sokan közülük nem
megfontoltságból, hanem buliból kezdtek lövöldözni. Egy másik írásban az 1956. október
27-én vásárhelyi tanácselnökké

Fotó: Káinok Csaba

kinevezett, kilenc hónappal később pedig letartóztatott Török
István ellentmondásos szerepét
m u t a t j u k be.
Jegyzetünk és írásunk a 3., a programok
a 8., mellékletünk a 1 2 - 1 3 . oldalon

A nyakába akadt a bicikliző kamaszfiúnak egy zsinór a Szeged
Plaza parkolójában. A srác hanyatt esett, agyrázkódással vitték kórházba. Szülei kártérítést
követelnek, a Szeged Plaza csak
akkor fizet, ha pert veszít.
Roadshow, azaz utazó szórakoztató rendezvény színhelye volt
szeptember huszadikán a Szeged
Plaza parkolója. A területet ezért
lezárták, kordonnal vették körbe.
A tizenhatéves Szabolcs a haverjával bringázott este kilenc körül, elmentek megnézni, mi van
a Plazánál.
A rókusi állomás felől gurultak
a parkoló felé, amikor Szabolcs
hirtelen csinált egy hátra szaltót
tekerés közben, és elterült az aszfalton. Épp a nyaka akadt bele az
úton keresztben kifeszített kötélbe. Szabolcs azt mondta, sötét
volt, nem látta a vékony kötelet.
A fiú még fölállt, majd összeesett - mesélte édesanyja. Ezután a mentő vitte be az egyetem
baleseti klinikájára.
Szabolcs nem emlékszik semmire, a mentőbe már magától
szállt be, de előtte elvesztette az
eszméletét. Azt mondta, volt két
púp a fején, a szemöldöke is bedagadt, a nyakát csúnyán fölhorzsolta a kötél. Édesanyja azt mesélte, hogy a hatalmas duzzanat
miatt egész kocka alakú lett gyermeke feje. A traumatológián
megállapították, hogy Szabolcsnak agyrázkódása van, két napig
benn kellett maradnia.
Simonka lános Aurél profeszszor elmondta: nem volt olyan
állapotban a fiú, hogy sürgős sebészeti beavatkozásra lett volna
szükség.
- A megfigyelés után panaszmentesen otthonába elbocsátottuk, pihenést írtunk elő számá-

Folytatás a 4. oldalon

Szabolcs a fotózás kedvéért patt a n t nyeregbe, mert egyébként
egyelőre tiltott számára a bicajozás.

Fotó: Karnok Csaba

A város gondozná a kegyeleti parkot
Kegyeleti park és lakóházak
lesznek a szegedi Gyevi temető
helyén, ha eladja az egyház a
területet.

Valószínű, az utolsó lehetőséget
használja ki a szegedi önkormányzat, amikor Phare-pénzekhez segíti hozzá az iskolákat.

Eladja a bezárt Gyevi temetőt az
egyház, valószínűleg lakóházakat épít a vevő a területen, amelyen kegyeleti parkot is kialakítanak, amelyet a város gondozna.
Járgányváltó,
azaz európai
mintára P + R parkoló lehetne a
Gye+i temető egy részén, hogy a
Vásárhely felé érkezők itt hagyhassák autóikat és villamossal,
kerékpárral menjenek tovább, így
csőkkenhetne a zsúfoltság a Belvárosban - vetette fel Szabó László. Az MDF-es önkormányzati
képviselő azt is szeretné, ha a szegények temetőjének emlékét kegyeleti domb keresztje őrizné.

Az EU-hoz csatlakozó országok
fölzárkóztatását elősegítő Phare-pályázatokon alighanem az
utolsó alkalommal élhet néhány
szegedi általános iskola: a Phare
az uniós tagsággal megszűnik. A
21. század iskolája elnevezésű
program oktatási épületek felújítására, valamint információs és
kommunikációs technológiai berendézések beszerzésére hirdetett pályázatot. A szegedi intézmények közül az Arany János, az
Alsóvárosi, a Kodály téri, a Rókusi és a tarjáni két tannyelvű iskola kíván támogatást szerezni.
Folytatás a 4. oldalon

ra. Majd édesanyja újra behozta,
és ragaszkodott hozzá, hogy ismét vegyük fel, mert az anyát aggasztotta a bevérzés a fiú fején közölte az intézetvezető. Ezután
öt napig volt a klinikán a gyermek, orvosi beavatkozásra nem
volt szükség - tájékoztatott Simonka.
Szabolcs most már jól van, az
fáj neki legjobban, hogy nem biciklizhet, mert be kell hoznia lemaradását. Szabolcs ugyanis
nagy bringás, a Boszorkány-szigeten és a „ruszki domboknál",
az egykori orosz laktanya mögötti buckákon szokott biciklizni.
Édesanyja elmesélte, egyszer
még egy nap alatt Pestre is eltekert.

I l y e n a h e l y z e t m a . Ez t é n y l e g t a r t h a t a t l a n á l l a p o t .

Fotó: Gyenes Kálmán

Folytatás az 5. oldalon

Emlékezzünk együtt!
Október 23-án 15° órától, a Rákóczi téren megrendezendő városi ünnepségen,
ahol felavatásra kerül Nagy Imre mártír miniszterelnök szobra.
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A Büntető törvénykönyv gyűlöletbeszéd elleni módosításának általános vitáját folytatta le
kedden az országgyűlés; az előterjesztést csak az MSZP-frakció támogatta.
BUDAPEST (MTI)
Bárándy Péter igazságügy-miniszter expozéjában kitért arra,
hogy a gyűlöletbeszéd elleni fellépés a köznyugalom megőrzését
és mindenekelőtt a közösségek
tagjai méltóságának védelmét jelenti. Az igazságügy-miniszter
szerint legyen büntetendő az, ha
valaki rasszista, vagy idegengyűlölő módon nyilvánul meg a nagy
nyilvánosság előtt olyan módon,
hogy ezzel gyűlöletre izgat; vagy
erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel valamely nemzethez,
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozás miatt. Ugyancsak legyen büntetendő, ha valaki nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot becsmérléssel
vagy mcgalázással sérti nemzeti,
etnikai, faji vagy vallási hovatar-
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tozás miatt, illetve az is, aki az
emberi méltóságot azáltal sérti,
hogy valamely csoport alsóbbvagy felsőbbrendűségét hirdeti.
A gyűlöletbeszéd elleni fellépést támogatta az SZDSZ és a Fidesz vezérszónoka, de egyikük
sem értett egyet a Btk. módosítására vonatkozó javaslattal
Fodor Gábor (SZDSZ) hangsúlyozta: a gyűlöletbeszéd ellen fel
kell lépni, a szabad demokraták
minden ilyen alkotmányos vállalkozást támogatnak, de nem
lesznek partnerek egy olyan változtatásban, amely a szólásszabadság értelmetlen korlátozását
jelenti és megteremti a lehetőséget a gyűlöletbeszéd ellenfeleivel
szembeni fellépésre.
Salamon László (Fidesz) rámutatott arra: az Alkotmánybíróság
korábbi állásfoglalása „nagyon
keményen favorizálja" a véleménynyilvánítás
szabadságát.
Szerinte nem alkotható olyan
törvény, amely az Alkotmánybíróság állásfoglalásával ellentétes,
márpedig a Btk. módosítására
irányuló javaslat ütközik abba.

De Niro betegsége
HOLLYWOOD (MTI)
Prosztatarákja van Róbert De Niro Oscar-díjas amerikai filmszínésznek (felvételünkön). Ezt a
hollywoodi sztár szóvivője, Stan
Rosenfield közölte, hozzátéve,
hogy a még korai stádiumban lévő betegséget egy rutinvizsgálaton fedezték fel. Az orvosok úgy
vélik, De Nirőt teljesen meg tudják gyógyítani, arról azonban
nem volt hajlandó beszélni, hogy
milyen kezelést kap a művész.
Az Imdbxoin. filmadatbank szerint De Niro jelenleg hat készülő
filmben működik közre, köztük
a Shark Talc (Cápamese) című
rajztrükkfilmben, amelyben ő az
egyik főszereplő hangja. De Niro
1974-ben és 1980-ban kapott
Oscar-díjat.
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Kasza József szerint a vajdasági magyaroknak alanyi jogon jár

Lesz kettős állampolgárság?
A magas Szintű budapesti magyar-szerb-montenegrói tárgyalások során felmerült a kettős
állampolgárság kérdése. A szerdán Belgrádban bizalmi szavazás elé néző szerb kormányfő
visszakozott eddigi álláspontjához viszonyítva.
BUDAPEST (MTI)
A kettős állampolgárságról október 27-én kezdődnek az egyeztetések a vajdasági magyar szervezetekkel, ezt követően nemzetközi szinten is megbeszélések indulnak a Szerbia-Montenegróval
e témában kötendő esetleges államközi megállapodás érdekében - mondta Medgyessy Péter
miniszterelnök kedden Budapesten, sajtótájékoztatón, miután
szerb partnerével, Zorán Zsivkoviccsal tárgyalt.
,
Zorán Zsivkovics arról beszélt,
hogy amennyiben létrejön egy
megállapodás Magyarország és
Szerbia-Montenegró között a
kettős állampolgárság intézményéről, akkor az a két ország
minden állampolgárára kiterjedne. Utalt arra, hogy hasonló
megállapodást már kötött Szerbia-Montenegró Bosznia-Hercegovinával.
„Az európai civilizáció szempontjából a XXL században elfogadhatatlan a kettős állampolgárság megadása etnikai alapon"
- fogalmazott egy kérdésre vála-

Zoran Zsivkovics és Medgycsy Péter kicseréli az aláírt okmányokat.
szólva a szerb miniszterelnök.
Medgyessy Péter és Zorán Zsivkovics aláírta a két ország közötti
vízummegállapodást, valamint a
Szerbia-Montenegróban élő magyar és a Magyarországon élő
szerb kisebbség jogainak védelméről szóló egyezményt. A két
ország között a vízumalapú utazási rendet november 1 -jével vezetik be, tekintettel Magyarország jövő májusi EU-csatlakozására. Az új rendszer értelmében

Vatikáni elismerés a magyar katolikusok

Magyarország
valamennyi
szerb-montenegrói állampolgár
számára ingyenes vízumot biztosít, ennek fejében Szerbia-Montenegró lehetővé teszi, hogy a
magyar állampolgárok a jövőben
is vízum és minden korlátozás
nélkül
utazhassanak
Szerbia-Montenegró területére.
A vajdasági magyaroknak alanyi jogon jár a magyar állampolgárság, nem érdekel, hogy etni-

Erdő Pétert bíborossá avatták
VATIKÁNVÁROS (MTI)
Harminc új bíborost - köztük Erdő Péter prímást - avatott II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren kedden délelőtt kezdődött nyilvános konzisztórium
keretében.

Ezt követően Angelo Sodano
bíboros, a vatikáni államtitkárság vezetője sorolta fel név szerint az új bíborosokat, köztük Erdő Péter esztergom-budapesti érseket.
A pápaságának negyedszázados jubileumát ünneplő egyház-

fő szeptember végén hívta össze,
immár kilencedik alkalommal a
konzisztóriumot, s ekkor nevezte meg az új bíborosokat (köztük
Erdő Péter esztergom-budapesti
érseket), egy kivételével, akinek
nevét titokban tartja: „in pectore" - szívébe zártan - őrzi.

Ulsteri változások

LONDON (MTI)
Gerry Adams, az ulsteri radikális
katolikus mozgalom fő politikai
pártjának, a Sinn Feinnek az elnöke keddi belfasti nyilatkozatában kijelentette: a párt vezető
szerepet kíván játszani a „mi szigetünkön" dúló konfliktus befejezésében, beleértve „a fizikai
erővel érvényesített republikanizmust"; ez a bevett katolikus
szóhasználat a Sinn Fcin katonai
szárnyának tekintett ír Köztársasági Hadsereg (IRA) fegyveres akcióira vonatkozóan. Az IRA fő
vonulata valójában évek óta nem
hajtott végre fegyveres támadást

brit, illetve észak-írországi London-barát protestáns célpontok
ellen, de a köztársasági mozgalom fő sodorvonaláról leszakadt,
a rendezési folyamatot elvető kis
csoportok folytatták a merényleteket. Gerry Adams átütő horderejű - gyakorlatilag a köztársaságiak fegyveres harcának végét hivatalossá tévő - nyilatkozatában
ezeket a csoportokat is fegyverletételre szólította fel, csakúgy,
mint a protestáns oldal félkatonai szervezeteit. Adams kijelentette: a köztársasági mozgalom
célja változatlanul az ír sziget
egyesítése, de ezt a politikai harc
eszközeivel „fogja" elérni.
A Sinn Fein vezérének nyilatkozata előtt a brit kormány hivatalosan bejelentette, hogy a jövő
hónap végére kitűzte a tavaszról
elhalasztott észak-írországi választásokat, igazolva ezzel az áttörésről szóló korábbi értesüléseket.

Az orosz katonai doktrína nem zárja ki
atomfegyver bevetését a feltartóztatás eszközeként - jelentette ki Szergej Kiszíjak orosz
külügyminiszter-helyettes kedden Moszkvában. Az orosz védelmi miniszter a hónap elején jelentette be, hogy új katonai doktrínája
értelmében Oroszország megelőző csapást

kai, vagy más alapon - közölte
Kasza József, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) elnöke, szerbiai
miniszterelnök-helyettes
kedden Budapesten. Kasza József
a fővárosban kedden hivatalos
látogatást tett szerb miniszterelnök, Zorán Zsivkovics delegációjának tagja volt. A vajdasági magyar politikus kijelentette: nagyapjának, apjának volt magyar állampolgársága, így neki is kell,
hogy legyen, és a fiának is.

KULCSÁR, NOVEMBERBEN
A bécsi tartományi legfelsőbb
bíróság úgy döntött, hogy
november 11 -ére elnapolja
Kulcsár Attila a K and H Equities
brókerbotránya fő
gyanúsítottjának kiadatási
eljárását. Kulcsár kiadatási
őrizetben van Ausztriában.
CLODO BŰNTÁRSA
Jogerősen 15 év fegyházra ítélte
Csobay Lászlót nyereségvágyból,
aljas indokból elkövetett
emberölés miatt a Fővárosi
ítélőtábla. A férfi egy 2 milliós
tartozás miatt lőtte hátulról
fejbe áldozatát, aki vádlott-társa
volt abban a pénzhamisítási
ügyben, amelyben a
bombagyárosként ismertté vált
Dietmar Clodót is elítélték. Az
adatok szerint Csobay 1996-ban
egy dunai szigeten lévő házában
követte cl a gyilkosságot, majd
elásta áldozatát.

FÜRDÓFEJLESZTÉS
Jövőre európai uniós forrásokból
40 milliárd, nemzeti
finanszírozással együtt pedig 52
milliárd forint nyerhető el
területfejlesztési célokra közölte Nagy Sándor
Cserkeszőlőn a gyógy- és
strandfürdő egészségügyi
centrumának átadásán. A MeH
politikai államtitlcára elmondta:
e pénzek odaítélésekor 2004-ben
is prioritást élveznek a helyi
turisztika, ezen belül a
gyógyturizmus vonzerejének
II. János Pál pápa átadja a négyszögletes papi föveget, a bíborosi birétumot Erdő Péter magyar prí- növelésére, valamint a
másnak, Esztergom-Budapest egyházmegye érsekének a vatikánvárosi Szent Péter téren a keddi nyil- szálláshelyek bővítésére
vános konzisztóriumon.
MTI Telefotó/Al'/Massimo Sambucettivonatkozó tervek támogatása.

Az oroszok fegyvere lehet az Ivanov-doktrína
MOSZKVA (MTI)

MTI Telefotó: Koszücsák Szilárd

RÖVIDEN

közösségének

Áttöréskísérlet az északír tartományi rendezésben

A fegyveres harc befejezése mellett tett hitet az északír britellenes katolikus nozgalom fő
politikai erejének vezetője, miután a jelek szerint áttörés következett be a hosszú ideje veszteglő tartományi rendezésben.

—

mérhet saját és szövetségesei védelmében. A
védelmi minisztérium hivatalos lapjában, a
Krasznaja Zvezdában is közölt úgynevezett
nyitott katonai doktrínában az szerepel:
Oroszország felülvizsgálja katonai tervezését
és haderejének felépítését, sőt nukleáris stratégiáját, ha a NATO katonai szövetség marad, amely megőrzi mai támadó jellegű katonai doktrínáját.

Az /Vanov-doktrínának is nevezett dokumentumot - a doktrína kidolgozását a védelmi miniszter irányította - Vlagyimir Putyin
is jóváhagyta. Az orosz elnök leszögezte,
hogy minden viszály megoldásában a nemzetközi jognak abszolút elsőbbsége van, de ha
a nemzetközi gyakorlatban ennek az elvnek
az alkalmazása megerősödik, akkor Oroszország sem mond le arról.

Szilveszteri u t o l s ó helyeink!
Mexikó, Thaiföld, Kuba, Jordánia és még néhány európai nagyvárosba.

Megjelent 2003/2004-es sí- és snowboard-katalógusunk!
Október 31-ig foglalja le repülőjegyét 67 OCX) Ft-os áron: New Yorkba vagy Torontóba.
November közepétől „fapados"járatok

indulnak

Budapestről:

Londonba, Párizsba, Milánóba és Zürichbe,

már 15 000

Ft/úttól/oda-vissza.

Az ár a repülőtéri illetéket nem tartalmazza!
Vista Utazási Központ
6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: (06 62) 548 480, fax: (06 62) 548 481
E-mail: szeged@vista.hu
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Nem tartanak provokációtól a politikusok

Béke veled,
ötvenhat!

Nyugodt ünnepet várnak

ORFI FERENC

Botka László

Balogh László

Csongrád megye vezető politikusai nem tartanak attól, hogy az
1956-os forradalom szegedi, illetve megyei ünnepségein bármilyen
rendzavarás történik. Azt azonban többen elképzelhetőnek tartják,
hogy az országos megemlékezéseken lesz valamilyen provokáció.
szervezetének elnöke. - Sajnos
már helyi szinten is tartanunk
kell az atrocitásoktól, ezek a provokációk azonban nem a jobboldalról, hanem a baloldalról várhatók - hangsúlyozta Nógrádi,
aki biztos abban, hogy a jobboldaliak nem fogják megzavarni a
rendezvényeket.
Nagy Sándor, a Szabad Demokraták Szövetsége szegedi elnöke szerint a megyeszékhelyen
nem lesz semmilyen rendzavarás. - Idén a jobboldal külön koszorúz Szegeden. Elgondolkodtató, hogy egy ilyen nemzeti ünnepen nem lehet néhány percre
sem félretenni a pártszimpátiát mondta Nagy. Ugyanakkor megjegyezte, elképzelhetőnek tartja,

- Bízom abban, hogy a szegedi
ünnepséget senki és semmi nem
fogja megzavarni - mondta lapunk érdeklődésére Botka László
polgármester, az MSZP megyei
elnöke. A szocialista országgyűlési képviselő szerint a Rákóczi
téri Nagy Imre-szobor felavatása
képes' valódi nemzeti egységet
kovácsolni Szegeden, függetlenül
attól, hogy a résztvevők melyik
oldalhoz
tartoznak.
Botka
ugyanakkor azt megemlítette, elképzelhetőnek tartja, hogy. a budapesti megemlékezéseken lesz
valamilyen provokáció.
- A jobboldali szervezetek méltóságteljesen ünnepelnek október 23-án - felelte Nógrádi Zoltán, a Fidesz Csongrád megyei

Nagy Sándor

Nógrádi Zoltán

MINT MÁSKOR, CSAK ANNYIAN
Október 23-án nem lesz több rendőr az utcákon, mint máskor. Kovács Mihály rendőr alezredes lapunknak elmondta: az ünnepi
megemlékezéseket ugyanúgy biztosítják, mint bármilyen más
rendezvényt. A Szegedi Rendőrkapitányság vezetője hozzátette:
ezek az intézkedések elsősorban a közlekedés rendjére és a baleset-megelőzésre korlátozódnak. Mivel Szegedre nem érkezik védett személy, ezért nem kell fokozott rendőri jelenlétre számítani.
A Széchenyi tér városháza előtti szakaszát legfeljebb 5-10 percre
zárják le háromnegyed tízkor a zászlófelvonás idejére, ám ez előreláthatóan nem okoz majd fennakadást a közlekedésben.
hogy az országos ünnepségeken
lesznek rendzavarások. Megemlítette, hogy az SZDSZ szónokait
lassan már visszatérően fütyülik
ki ezeken a rendezvényeken.
Balogh László, a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési
képviselőjelöltje lapunk érdeklődésére elmondta, szerinte sem

Szegeden sem az országos ünnepségeken nem lesznek atrocitások.
Kovács László, a Magyar Igazság és Élet Pártjának Csongrád
megyei elnöke megkeresésünkre
nem kívánt reagálni, mivel egy
elnökségi határozatuk alapján
nem nyilatkoznak lapunknak.
G. SZ. L .

Kerekes székkel a megyeházára

Botka Medgyessynél

A helyreállított szegedi Rákóczi
téren csak a díszburkolatra juthatnak föl a mozgáskorlátozottak. A megyeházán ínég nem
döntötték el, hol alakítsák ki a
hivatalba vezető rámpát.

Összességében 35 milliárd forinttal jutnak több pénzhez a jövő évi költségvetésből az önkormányzatok. Szegednek négyszázmillió forint is juthat a tömegközlekedési normatívából.

A Rákóczi tér fölújításával egy
időben megépíthették volna a
megyeházára vezető följárót is a
mozgáskorlátozottak számára véli a szegedi Kenyeres Lajos, aki
maga is kerekes székkel közlekedik. Olvasónk több esetben fölhívta már a figyelmet a rokkantaknak nehézséget okozó hiányosságokra: a Szilléri sugárúti
kerékpárút és a Bertalan híd följáróit éppen a közzétett észrevételek szerint építették át.
A Csongrád Megyei Önkormányzat épülete több hivatalnak
ad otthont, ezenfelül a Szegedi
Tudományegyetem egyik tanszéke is itt működik. Ezekbe az intézményekbe jelenleg csak segítséggel juthatnak be a kerekes
székesek - mondta Kenyeres Lajos, aki idézte Botka László szegedi polgármester lapunkban
megjelent nyilatkozatát, amely

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Török utca felől a díszburkolatra lehet följutni, de az épületbe nem.
szerint „a Rákóczi teret úgy építették át, hogy ott a mozgáskorlátozottak akadálymentesen tudjanak közlekedni". Ez a kijelentés a térre nézve igaz, a megyeházára viszont nem - tette hozzá
olvasónk.
- A város kezelésébe tartozó
közterületen, azaz a Rákóczi téren, ígéretünk szerint megoldottuk az akadálymentesítést - vá-

laszolta a fölvetésre Botka László. Hozzátette, hogy a megyei tulajdonú önkormányzati épületbe
vezető följáró megépítéséről levélben egyeztettek, s ígéretet
kaptak a megoldásra.
Huber Bertalan megyei főjegyzőtől megtudtuk, hogy még nem
döntöttek arról, hová építsék a
mozgáskorlátozottak
bejutását
szolgáló rámpát. Több lehetőség is

Raiffeisen Személyi Kölcsön
Gyocs hitelbírálattal, kezes és fedezet
nélkül. Ráadásul most az utolsó havi
tödesztőrészletet elengedjük. Hívja
a Oá 4 0 48 48-48-as telefonszámat,
ahol íelebankáraink percek alatt
elvégeznek egy előzetes hitelbírálatot,
valamint tájékoztatják Ont a hiteligénylés feltételeiről és kondícióiról.
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Az akciós fijófikii a 2003. október 20- ét áezeatber
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Szentes, Kossuth Lajos utca 13,
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Fotó: Miskolczi Róbert

fölmerült: a főbejárathoz, illetve a
Tábor utcai egyetemi szárny kapujához is kerülhetne a följáró.
Ugyancsak döntés kérdése, hogy
hagyományos, enyhe emelkedőt
építsenek-e, vagy a lépcsőre szerelt fölvonóval vigyék föl a kerekes
székkel közlekedőket. A megvalósításra jövőre, a 2004. évi költségvetés elfogadása után kerülhet sor.
N Y . P.

Medgyessy Péter miniszterelnök
tegnap a szocialisták vezető önkormányzati politikusaival, köztük a nagyvárosok polgármestereivel egyeztetett Budapesten a
jövő évi költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban. Botka
László szegedi polgármester a
kormányfővel folytatott megbeszélés után lapunknak elmondta: összességében 35 milliárd forinttal több pénzhez jutnak a jövő évi költségvetésből az önkormányzatok. A találkozón megegyezésre jutottak abban, hogy
2004-ben 10 milliárd forintot

fordítanak a nagyvárosi tömegközlekedési normatíva bevezetésére.
Megállapodtak
abban
is,
hogy jövőre 10 milliárd forinttal növekszik az önkormányzatoknak juttatott normatíva,
ami az idei évhez képest 4,5-5
százalékos emelkedést jelent.
Mindemellett a helyhatóságok
ötmilliárd forintot
kapnak
szerkezetátalakításra. Ez azt
jelenti - hangsúlyozta Botka - ,
hogy huszonötmilliárd forinttal növekszik az önkormányzatok jövő évi költségvetési támogatása a benyújtott törvényjavaslathoz képest. Botka
számítása szerint a nagyvárosi
tömegközlekedési normatívából mintegy 300-400 millió forint juthat Szegednek. A polgármester szerint mindezzel a
kormány teljesítette a nagyvárosok követeléseit.

Szentesi 18 évesek ügyében nyomoz a rendőrség

Játszótéren árulták
MSZOSZ
és párbeszéd a vadkendert a fiatalok

Lecsaptuk az utolsó havi törlesztőrészletet

amrtybót az u*oW havit matt efengedlüfc:
Icölcson öuxoga
3 év

Soha nem hittem volna korábban, hogy a rendszerváltoztatással
ismét szabaddá váló Magyarország tizenhárom esztendejében az
egyik legjellemzőbb politikai-társadalmi vonásunk lesz a megosztottság. Azt meg pláne nem, hogy ennek demonstrálására a legszebb nemzeti ünnepeinket fogjuk felhasználni. Még azt az október 23-át is, melynek ünnepléséről évtizedeken át még álmodni
sem mertünk. Arról sem, hogy ha mégis, nem leszünk majcl képesek a méltó emlékezésre. Kiengedtük kezünkből azt a történelmi csodát, mely előtt meghajolt a művelt világ. Albert Camus írta
a forradalom leverése után: „A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét."
Hogy Európa nem ezt tette, az ö ügye. De hogy mi magunk sem,
az a mi szégyenünk.
Először szegény ötvenhatosok kaptak össze azon, hogy ki az
igazabb közülük és ki nem. Szánalmas vitákba keveredtek egymással, ötvenhat előkoptatását ők saját maguk végezték el. Mára
mintha megbékéltek volna már egymással. Közben viszont aktivizálódtak a politikusok, a pártok valamennyi ünnepünket széthasították enyémre, meg tiédre. Ettől megbátorodott a szélsőjobboldal csócselékszekciója is, szánalmas figuráik rápiszkítanak
mindenre és mindenkire, ami más, aki nem az ö emberük. Ők fütyülték az ötvenhatban életfogytiglani kapott Göncz Árpádot•, ők
pfújolták le a forradalom letiprása után halálra ítélt Mécs Imrét a
301-es parcellánál, tőlük nem helyezhetett el tavaly koszorút a
mártírok sírján a jelenlegi szabadon választott magyar kormány
miniszterelnöke. Rossz előjel, ugyanők szombaton már Deák Ferenc születésének 200. évfordulóját sem engedték megünnepelni
Söjtörön. Nem csoda, hogy baloldali politikusok sora indul most
is az ünnepségekre lábujjhegyen, összeszorult torokkal - az is, aki
ötvenhatban még a világon sem volt. Déjá vu érzésem van, mintha már átéltünk volna ilyet: a múlt rendszerben is évről évre azt
latolgattuk, lesz-e botránv október 23-án - csak persze más előjellel.
Elég volt. Aki képtelen megőrizni az emlékezés méltóságát, ne
menjen oda a közös szabadságot ünneplők közé! A baloldalisággal aligha vádolható Mindszenty József szabadulását követő rádiószózatában a nemzet lelkére kötötte: „Mi magyarok, az európai népek családi, bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni és cselekedni. "A echte baloldali Nagy Imre pedig, igazi
demokrataként, valamennyiünkért áldozta életét, szavai örökké
emlékezetesek: „Sorsomat a nemzet kezébe teszem le." Erről
szól ötvenhat.
Erről szólna ötvenhat.

A
Magyar
Szakszervezetek
Országos
Szövetségének
(MSZOSZ) Csongrád megyei
képviselete tegnap sajtótájékoztatón ismertette álláspontját a
jövő évi bér-, adó-, jövedelem- és
járulékszabályozásról. Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezetének
(KASZ) elnöke elmondta: megtorpant a kormány által meghirdetett jóléti rendszerváltás.
- Nem leváltani akarjuk a kormányt, hanem tisztességes párbeszédet szeretnénk folytatni a
kabinettel - jelentette ki Sáling
József. Az MSZOSZ vezetői ezért
november második hetében a
budapesti Vasas-székházban tartott nagygyűlésükre meghívják
Medgyessy Péter miniszterelnököt is.

Őrizetbe vettek a szentesi nyomozók egy helyi fiatalembert,
aki rendszeresen árult vadkendert, többek között egy játszótéren.

A tizennyolc esztendős H. Jánost a rendőrség kábítószerrel
való visszaélés alapos gyanúja
miatt vette őrizetbe - tudtuk
meg Tuczakov Szilvánától, a
megyei
rendőr-főkapitányság
sajtóreferensétől. H. János azzal
gyanúsítható, hogy 2003 tavasza óta több fiatalnak kínált fel
és adott el szárított vadkendert,
rendszerint közterületen, s nem
egyszer játszótéren. Több olyan
vevő akadt, aki visszatérő vásárlója lett. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a szintén
tizennyolc éves F. Kálmánt is,
aki ugyancsak megalapozottan

gyanúsítható azzal, hogy több
alkalommal adott el szárított
vadkendert. Mindketten rendszeres fogyasztói az általuk termesztett növénynek, a vadkenderföld a rendőrség adatai szerint a város környékén található.
A rendőrök gyanúsítottként
hallgatták ki azokat is, akik tőlük vásárolták a drogot.
H. János ellen korábban már
indítottak büntetőeljárást kábítószerrel való visszaélés alapos
gyanúja miatt. Ez a vizsgálat még
nem zárult le. Korábbi cselekedete vétségnek számított, most
azonban, az újabb esetek miatt
már bűntetté minősült ügye. H.
Jánost a rendőrség őrizetbe vette,
a többiek szabadlábon védekezhetnek.
B.G.
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KORKÉP
ALGYÓ.A faluházban újraindult
az Irodalmi Kávéház. Ennek
érdekében neves előadókat és
művészeket hívnak meg. A
házigazda Kátó Sándor
művészeti vezető. Ma este 6
órától Tóbiás Áron lett volna az
Irodalmi Kávéház vendége. Az
irodalomtörténész súlyos
balesetet szenvedett, így elmarad
az emigráció irodalmáról szóló
előadása.
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Kihasználják az utolsó
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Phare-lehetőségeket

Iskolai fejlesztéseket
terveznek Szegeden

KÜBEKHÁZA. A héten is
folytatódik a település 160 éves
fennállásának tiszteletére
szervezett ünnepségsorozat.
Csütörtökön délután fél
háromtól a Petőfi-szobornál
megemlékeznek az 1956-os
forradalomról. Beszédet mond
Kucsera Istvánné
alpolgármester, közreműködnek
az iskolások és az óvodások.
Délután 3 órakor a Hársfa
Sörözőben Nem az a fő, hogy az
ember hány éves, csak a szíve
legyen fiatal... címmel zenés,
nótás tcadélutánra várják az
érdeklődőket. Az idősek
világnapja alkalmából Kalmár.
Magda operaénekes és Dömsödi
Farkas Bálint dalénekes köszönti
a nyugdíjasokat.
PUSZTASZER. Az Ordines
Internationales Pro Concordatia
Populorum lovagrend tagjait a
napokban látták vendégül a
községben. A lovagok ajándékot
hoztak többek között az
általános iskolának. Az
intézmény egy színes televíziót,
egy videolejátszót, illetve
harmincezer forint értékben
kapott könyveket. A kötetek
között van szépirodalmi,
tudományos, ismeretterjesztő és
történelmi regény is. Az iskolát
nagy meglepetés is érte, mivel a
vendégek bejelentették, hogy
hamarosan öt számítógépet is
adományoznak. A kisdiákok
jelenleg hat gépen dolgozhatnak,
de még az ősszel megjönnek az
új komputerek. Az általános
iskolán kívül a község
alkotóháza is kap egy
számítógépet.
SZEGED. Október 23-án, 24-én,
illetve 25-én ünnepnapi, 26-án
pedig vasárnapi menetrend
szerint közlekedteti a MÁV Rt. a
szerelvényeit. Szegedről
csütörtökön 9.20-kor mentesítő
gyorsvonat indul Budapestre, a
Nyugati pályaudvarra.
SZŐREG. A Tömörkény István
Művelődési Házban ma délután
háromnegyed hattól emlékeznek
meg az 1956-os forradalomról. A
kultúrháztól fáklyás menet indul
a Hősök terén álló Földesi Tíborcmléktáblához. Itt ünnepi
beszédet mond Újhelyi István
országgyűlési képviselő.
Közreműködik a Szegcdi Erkel
Ferenc Vegyes Kar, valamint
Drubi László, a Kossuth Lajos
Általános Iskola diákja. A
művelődési házban Beszélgessünk
címmel 20 órától rendezik meg
Székhelyi József, a Szegedi
Nemzeti Színház igazgatójának
önálló szerzői estjét.

Kilencpontos javaslattervezetet dolgozott ki a szegedi egyetem
Egyetemi Tánácsa az Ady téri építkezéssel kapcsolatban. Emellett
jó néhány személyi kérdésről is döntöttek a tagok, illetve elfogadták az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ez évi terveit.
- Tanulmányi és információs
központ (TIK) lesz a neve az
Ady téren épülő beruházásnak.
A központban könyvtár, számító- és kongresszusi központ is
helyet kap majd - mondta az
Egyetemi Tanács (ET) sajtótájékoztatóján Rácz Béla stratégiai
rektorhelyettes. A tanács hétfői
ülésén eldöntötte azt is, hogy az
épület finanszírozása központi
feladat lesz. - A kongresszusi
központot, a büfét, a kávéházat
és a könyvesboltot szeretnénk
bérbe adni, ezzel is csökkentve a
fenntartási költségeket. Továbbá megállapodtunk abban is,
hogy a mélygarázst éjszakára a
környék lakóinak kiadjuk, így
biztonságban tudhatják autói-

DOMASZÉK. A község
önkormányzatának
szervezésében csütörtök délelőtt
10 órától ünnepi megemlékezést
tartanak a Köztársaság téren. Az
1956-os forradalom
áldozatainak tiszteletére műsort
adnak az általános iskolások. Ezt
követően a helyi civil
szervezetek, pártok és
intézmények képviselői, vezetői
megkoszorúzzák az '56-os
kopjafát.
KISTELEK. Évek óta
rendszeresen szerveznek az
erdélyi Szentegyházán a
kistelekieknek képzőművészeti
alkotótábort. A
hagyományokhoz híven a
résztvevők festményeken
örökítik meg élményeiket.
Ezekből az alkotásokból ma este
7 órakor Erdély címmel kiállítás
nyílik a kisteleki művészeti
iskolában.

Az Egyetemi Tanács
az Ady téri beruházásról
kat - tette hozzá a rektorhelyettes. A TIK-kel kapcsolatban elhangzott még, hogy december
elsejéig kiírják az igazgatósági
pályázatot. Az ET legfontosabb
döntése a TIK-kel és a majdani
könyvtárral kapcsolatban az,
hogy a kari, tanszéki, klinikai
könyvtárak állománnyal és személyzettel együtt az Ady téri
központi könyvtárba kerülnek
majd.
A kinevezéseken és megbízások odaítélésén túl az ET elfogadta az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ez évi terveit, töb-.
bek között azt, hogy ebben a tanévben elindul az egyetemi jogsegélyszolgálat.
G. SZ. L.

Szabó Gábor római
universitasoknál
Két jelentős olaszországi egyetemmel kötött együttműködési
megállapodást római útja során
Az Arany János Általános Iskolának igyekeznie kell, nehogy lekéssen a pályázatról. Fiotó: Miskolczi Róbert Szabó Gábor, a szegedi egyetem
rektora.
Folytatás a ; 1. oldalról
res pályázattól. Az utóbbi intézményben az elektromos hálózat felújítását, a számítógépes hálózat MUNKATÁRSUNKTÓL
A több mint egymillió euró összértékű iskolai pá- kiépítését is szeretnék megoldani. Emellett tanterlyázatokhoz a fenntartó szegedi önkormányzat menként három, azaz 48 multimédiás számítógép A szegedi egyetem rektora, Szabó
majdnem 113 ezer euró összértékű önrészt biztosít beszerzésével számolnak, tíz további gépet könyv- Gábor a múlt héten Olaszország- döntötték cl a képviselők a legutóbbi közgyűlé- tári használatra állítanának be, ötöt pedig a taná- ban járt az Universitá Degli Stusen.
rok számára. Vásárolnának két digitális fényképe- di Roma Tre, az Universitá Degli
Mint Kardos János, az oktatási iroda vezetője el- zőgépet, kamerát, szkennereket, nyomtatókat, Studi Di Roma „Tor Vergata" és a
mondta, nemigen lehet egyelőre olyan elemi isko- egyéb korszerű eszközöket és kiegészítőket, össze- Libera Universitá Maria Santisla, amelyet bízvást nevezhetnénk a 21. század isko- sen több mint 180 ezer euró értékben. A Pharc-pá- sima Assunta (LUMSA) di Roma
lájának, azaz felszerelt lenne az információs-kom- lyázat egy másik alprogramjában tanárok tovább- Egyetemen.
munikációs technológia összes modern eszközé- képzésére is összeállítottak pályázatot, 18 ezer eu- A látogatásoknak köszönhevel. Mivel ezeknek az eszközöknek a rendeltetés- ró értékben.
tően a Roma Tre és a Tor Vergata
szerű használata megfelelő infrastruktúrát is igéhosszabb
távú
Egyenként majdnem 278 ezer eurós összköltségű Egyetemmel
nyel (nem mindegy, milyen állapotban van az fejlesztéseket szeretne az alsóvárosi és a rókusi 1 -es együttműködési szerződést köelektromos hálózat, ha azt javítani kell, akkor már számú iskola. Az utóbbi az eszközbeszerzések mel- töttünk a közös tudományterüaz épületeket is fel kell újítani stb.), ez a mostani lett tetőtéri beépítéseket, számítástechnikai ter- leteken, az orvos-, a természetpályázati kiírás ésszerűen foglalja magába az épü- mek berendezését tervezi. A tarjáni két tannyelvű és a társadalomtudományokban,
letfelújítások lehetőségét is. Korábban voltak iskolában időszerű lenne a nyílásszárók, az elektro- valamint a műszaki tudomáugyan az általános iskolák számára eszközbeszer- mos hálózat felújítása, s minden tanteremben hoz- nyokban is, hiszen a Szegedi Tuzéseket segítő pályázatok, ám ilyen komplex jelle- záférhetővé tennék a számítógépeket. 225 ezer eu- dományegyetem (SZTE) tervei
gű, az eszközöket fogadni képes infrastruktúra-fej- rós pályázatot állítottak össze. Az Arany János-is- között szerepel a műszaki képzés
lesztést is támogató - elvétve.
kolában kapott információnk szerint lehet, hogy ők beindítása - mondta a rektor.
Szabó Gábor hozzátette: erős
A tervek szerint három általános iskola, az alsó- lemaradnak a lehetőségről: szoros a határidő, e hóvárosi, a rókusi és a Kodály téri erőteljesen igyek- nap végéig - technikai okok miatt - nem biztos,
szik kihasználni a lehetőséget. Az alsóvárosi 11, a hogy elkészülnek a pályázattal.
Kodály téri 16 tanterem felújítását is reméli a sikeS. E.

technológiai transzfer folyik az
olasz egyetemek karain, amely
tapasztalatokat az SZTE is hasznosítani tudja. - Az együttműködés további célja az európai kapcsolatok erősítése, valamint a
versenyképesség biztosítása hangsúlyozta a rektor.
A LUMSA egyetemi találkozó
célja pedig egy konzorcium megalakítása volt francia, lengyel és
olasz résztvevőkkel, amelynek
feladata lesz egy felsőoktatási
közpopt létrehozása tudományos
és oktatási területeken. - Egy
ilyen konzorcium tagjaként az
egyetem sokkal nagyobb eséllyel
tud pályázni a megnyíló európai
uniós forrásokra - közölte Szabó
Gábor. A rektor megemlítette azt
is, hogy ezeken az együttműködéseken túl legalább olyan fontos a
különböző nagykövetek, delegációk látogatása az SZTE-n. Az elmúlt hetekben Szegedre látogatott Sapartíni S. Kuntjoro-Jakti indonéz nagykövet asszony, Ron
Halpin kanadai, illetve Marc
Trenteseau belga nagykövet.

Kötélhúzás, kártérítés

HÍREK
S Z E M K Ö Z T GECZIVEL

Ma este negyed 8-tól ismét
jelentkezik a Szemközt. A
szegedi Városi Televízió és a
Délmagyarország közös
műsorának vendége ezúttal
Géczi József, a Nagy Imre
Társaság elnöke lesz, akit a volt
miniszterelnök Szegeden
fölállított szobráról és a holnapi
ünnepség esetleges
konfliktusairól kérdez Márok
Tamás szerkesztő és Carai
Szakács László, a
Délmagyarország munkatársa.
HORVÁTH D E Z S Ő
KÖNYVBEMUTATÓJA

Lapunk munkatársa, Horváth
Dezső Dani Jani című könyvét
mutatják be csütörtökön délután
5 órától az algyői faluházban. A
szerzővel Kátó Sándor és Ménesi
Lajosné beszélget.
A Z E D F ÉS A D É M Á S Z

Hiba csúszott a lapunk október
18-i számában megjelent,
Dervarics Attiláról, a Démász Rt
elnök-vezérigazgatójáról szóló
írásunkba. A cikk egyik
bekezdésében leírtakkal
ellentétben, a Démász Rt. vezető
tulajdonosa, a párizsi székhelyű
EdF, képviseletén keresztül •
tartósan jelen van
Magyarországon, és szoros
együttműködésben dolgozik a
Démász Rt.-vei, úgy, ahogyan
korábban. A tévedésért az
érintettektől és ölvasóinktól
elnézést kérünk.

Ukrán férfit fogtak el Mórahalomnál

Folytatás az 1 oldalról

Kijózanító utazás az
egykori Jugoszláviában
Egy ukrán nemzetiségű határsértőt fogtak el a határőrök hétfőn Mórahalomnál. A férfi Szerbia-Montenegróból szökött át.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Tisza Határvadász Század járőre egy ukrán állampolgárt fogott
el hétfőn tiltott határátlépés miatt a mórahalmi csipaki bolt környékén. Az idegen nem tanúsított ellenállást, okmányokkal
nem rendelkezett. A férfi elmondta, hogy 2003 elején legálisan, ukrán útlevéllel, Magyarországon keresztül Utazott Szerbia-Montenegróba, ahol dolgozni szeretett volna. A férfi végül
Újvidéken talált munkát és szállást. A bérelt lakásából járt illegá-

lisan dolgozni, vasipari munkát
végzett. Október 17-én azután ittasan utazott vonaton Belgrádba,
amikor útközben, állítása szerint, ellopták az útlevelét. Miután kijózanodott, úgy érezte,
nem marad tovább az országban,
és visszatér Ukrajnába.
Szabadkára utazott, ahol megismerkedett egy férfival, aki szívességből elvitte a szerb-magyar
határ közelébe és megmutatta a
Magyarországra vezető hányt. A
tiltott határátlépőt a határőrök
őrizetbe vették, és a Kiskunhalasi
Határőr Igazgatóság Idegenrendészeti Központ fogdájába szállították. Amennyiben az ukrán követségen keresztül a férfinak megállapítják a személyazonosságát,
rövid időn belül kitoloncolják.

Az anya kártérítést vár a Szeged
Plazától, mert szerinte egyértelműen az ő hibájuk, hogy a fia
balesetet szenvedett. Elmondása
szerint egy szomszédja is majdnem nekiment motorral fényes
nappal a nehezen látható zsinórnak. Ügyvédet is keresett, aki azt
javasolta, egyezzen meg a Plazával, egyelőre ne perelje őket. Az
édesanya beszélt is a bevásárlóközpont műszaki vezetőjével és
közölte, mennyi kártérítés illetné szerinte a családot.

Kozsuch György műszaki vezető a helyszínen mutatta meg, hol
feszítették ki a kordont. Éppen
egy lámpa alatt húzódott a parkoló bejáratánál a centi vastag fehér kötél, amelyről kis színes
zászlócskák lógtak le. Egy oszlopra kitettek egy behajtani tilos
táblát is, igaz, ez hátrébb állt,
mint a kordon. Az eredetileg alacsonyan kifeszített kötelet lehet,
hogy a látogatók tolták följebb az
oszlopon - véli Kozsuch György.
Azt mondta, csakis akkor lehet
szó kártérítésről, ha följelentik.
M . B. I.

Opel az árokban
Súlyos személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset történt tegnap
a Makó és Kövegy közötti útszakaszon, a faluhoz közel. A déli
órákban egy Makó felől érkező
Opel típusú személygépkocsi egy
kisteherautó előzésébe kezdett,
amely azonban váratlanul a sze-

mélyautó elé kanyarodott. Az
érintőleges ütközéstől az Opel az
árokba sodródott a karosszéria
összegyűrődött. A sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a mentők
bordatöréssel a makói kórházba
szállították. A kisteherautó vezetője nem szenvedett sérülést.

Rokkantnyugdíjasok nyerték az autót
Egy szegedi rokkantnyugdíjas férfi és felesége nyerte az egyik autót a nemrégiben
megrendezett skandinávlottó-akcióban.
Korábban megírtuk lapunkban, hogy a közelmúltban megrendezett skandinávlottó-akcióban Szegedre költözött Fortuna, hiszen két
nap alatt hárman nyertek autót a városban. Az
egyik nyertes szelvényt egy rokkantnyugdíjas

férfi és felesége adta fel, akik meglehetősen nehéz anyagi körülmények között élnek. A nyeremény tehát, ahogy mondani szokták, jó
helyre került. P. I. és felesége évek óta ugyanabban a lottózóban, a Rókusi körúton játszik.
Egyszer már nyertek 130 ezer forintot. A múlt
héten a férfi meglátta, hogy valaki ebben a lottózóban autót nyert, egyből megkereste szelvényét. Mikor kiderült, hogy ő a szerencsés,

alig fért a bőrében. A házaspárnak nincs jogosítványa, családjukban pedig éppen most vettek új autót, ezért úgy döntöttek, eladják nyereményüket, az Opel Corsát. A pénz viszont
nagyon jól jön számukra, hiszen meglehetősen nehéz anyagi körülmények között élnek.
A 3 millió forintos nyereményből lakásukat
újítják fel és fiuk jövő évi esküvőjére költenek.
T.K.

•
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A Gyevi temetőről
az egyház dönthet
Folytatás az 1. oldalról

Mózes Ervin jegyző arról tájékoztatta lapunkat, hogy az önkormányzat vállalná a Gyevi temető
helyén kialakított kegyeleti park
fenntartását. A jegyző elmondta:
a területet birtokló egyház azzal
a feltétellel adná el a területet, ha
a vevő kialakítja a volt sírkertre
érvényes rendezési tervben jelzett parkot. Ezt Tóth Alajos felsővárosi plébános kérte a polgármestertől.
A jegyző hozzátette: a város
vezetését is aggasztja a terület
állapota, de mivel egyházi tulajdonról van szó, nem tehetnek
semmit. Az eladás megoldást
hozhat, hiszen ha építkezés kezdődik a területen, azt valószínűleg kitisztítják, a város pedig a
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Biztonságosabb lesz a Szatymazi és Kisteleki utcai kereszteződés

Lámpák a Rókusi körútra

temető területén létrehozandó
háromezer négyzetméteres kegyeleti park gondozására tett
ígéretet. Botka László polgármester válaszában jelezte Tóth
Alajosnak, hogy megvizsgálták,
mennyibe kerülne a park fenntartása és örömmel vállalják,
hogy gondoznak egy új közterületet, hiszen a város is gazdagodik ezzel.
Ha sor kerül a terület eladására
és ismert a vevő személye, aki
vállalja, hogy kialakítja a kegyeleti parkot, akkor a közgyűlés
dönt véglegesen arról, gyarapszik-e a város újabb zöldterülettel.
Vasárnap egyébként temetőtakarításra várják mindazokat,
akiket zavar a sírkert állapota.
M. B. I.

Kegyeletdeficit
Egy temetőt már eltemettünk. A rókusi sírkert helyén lakópark
házai emelkednek immár. Hamarosan pedig a Gyevi temetőt is
dobra verik. Mit mondjak 1 Szomorú vagyok.
Egy dokumentumfilm
jut az eszembe. Nemrég láttam a kevés
nézhető tévécsatornák egyikén. Tán a National Geographic műsorán. Hawaiiról szólt, egy tengerparti mezőt mutattak, arrébb, a
háttérben egy luxushotellel. A történet: egy szállodalánc nézte ki
magának a helyet, amit meg is vásárolt annak rendje és módja
szerint, hogy oda építsen. De közbeszóltak az őslakók, miszerint
azon a helyen valaha temető volt. Ott nyugszanak őseik, és tiltakoznak az építkezés ellen. A szállodalánc végül visszalépett, kicsivel arrébb új telket vásárolt, a temető helyét pedig meghagyták
parknak. És a kegyeletnek.
Ez is egy megoldás. Vagy talán a megoldás. Hisz' amikor lakóházakat emelünk a felszámolt temetők helyén, amikor egy kupacba
földeljük eleink porló csontjait, önmagunkon szegényítünk. Saját
múltunkon lépünk át. És szemünk se rebben attól, ami velünk és
általunk történik. Vajon mit szólnánk, ha Funar lakóparknak adná el a Házsongárdi temetőt f
Való igaz, lehetetlen állapotok vannak a Gyevi temetőben. De
mi lenne, ha egyszerűen park épülne a helyén,
zöldterületekben
amúgy is szűkölködő városunkban ? Ha bolygatatlanul maradnának halottaink, csak a síremlékeket bontanánk el, és egy emlékfalra fölvésnénk azok nevét, akik itt alusszák örök álmukat.
Hogy tiszta szívvel mondhassuk: béke poraikra.
SZÁVAY ISTVÁN

A kereszteződésekben több gyalogost elütöttek már.
Szegeden a Rókusi körút Szatymazi és Kisteleki utcai csomópontjait lámpákkal és buszöblökkel teszik biztonságosabbá.
A hatvanmillió forintos beruházást tavasszal kezdik el.
Több súlyos baleset is történt
már a szegedi Szatymazi utca és
a Rókusi körút kereszteződésében. A bajt legtöbbször a türelmetlen autósok okozták, akik
nem győzték lövárni a körútról
balra tartó járművek lekanyarodását, és a kanyarodásra váró kocsik mögül kiugorva, szabályta-

lan
előzgetésekbe
kezdtek.
Ugyanitt - valamint a szomszédos Kisteleki utcánál - több gyalogost is elütöttek már.
Mindezt Lantos Péter, a szegedi polgármesteri hivatal közlekedési referense mondta el annak
kapcsán, hogy a közgyűlés elfogadta a két csomópont átépítésének tervét. Nagy Sándor városfejlesztési polgármester előterjesztéséből kiderül, hogy a Rókusi
körút 2000-ben megkezdett rekonstrukciója során a Rókusi
körúton eddig átalakították a
Körtöltés utca és Csongrádi su-

A klub üzletvezetője megnyugtatta a lakókat

Füldugóval alszanak a szomszédok

gárút közötti kereszteződéseket,
valamint a Makkosházi körút
csomópontjait.
A döntés szerint a közeljövőben sort kerítenek az átépítések
sorából még hiányzó Szatymazi
utcai és Kisteleki utcai kereszteződések rekonstrukciójára is.
Lantos Péter tájékoztatása szerint a Szatymazi utcánál közlekedési lámpák
szabályozzák
majd az áthaladás rendjét, ezenfelül különálló, balra kanyarodó
sávot festenek föl a körútról nagy
ívben letérni szándékozók számára.

- A férfi képviselőtársaim közül
egyik sem vette a bátorságot,
hogy belépjen a tagozatba mondta Farkasné Pocsai Blanka
szegedi önkormányzati képviselő, a Fidesz Csongrád megyei nőtagozatának elnöke. - így jelenleg 58 nő alkotja a tömörülést.
Farkasné hozzátette: a szervezetnek jelenleg két alelnöke van,
Havasi Katalin vásárhelyi önkormányzati képviselő és Orosné
Spák Hedvig Makóról. - Szeretnénk a novemberi ülésünkön további két alelnököt választani,
egyet a kisteleki, egy másikat pedig a szentesi körzetből. Ezzel
teljesen le tudnánk fedni a megyét - jegyezte meg az elnök. Farkasné szeretné elérni, hogy a nőtagozat az egész megyére kiterjedjen, és ne egy Szeged központú szervezetben kelljen a vidéki
tagoknak dolgozni. - Ha megtaAbsinthe Club. A lakók szerint hangos, az üzletvezető szerint nem.
Mihály utcába, s meggyőződhetett a hangzavarról.
- Az előszobába vonulok ki, lerakom a matracot, füldugót dugok a fülembe és még úgy sem
tudok aludni. Azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen éjszakánként diszkó, ezért levelet írtunk
Kovács Mihály szegedi rendőrkapitánynak, a Csongrád Megyei
Polgárőr Szervezetek elnökének,
Magyari Bélának, Szőke Péternek, a körzet önkormányzati
képviselőjének, Mózes
Ervin

jegyzőnek, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
valamint az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőség
vezetőinek. Ha jogi, hivatalos
úton nem lehet megoldani ezt a
tarthatatlan helyzetet, akkor
végső elkeseredésemben más
eszközökhöz fogok folyamodni tette hozzá egy házbeli. A fiatal
nő egyébként azt tervezi, hogy a
hét végén barátnőjénél alszik az
elviselhetetlen zaj miatt.
A klub üzletvezetője megnyug-

A Kisteleki utcánál nyomógombos jelzőlámpát szerelnek
föl a gyalogosoknak, akik így épségben kelhetnek át a zebrán. A
buszmegállókat öblökbe sülylyesztik, ezzel is folyamatosabbá
és biztonságosabbá téve a forgalmat.
>
A két csomópont átalakítása
összesen 60 millió forintba kerül. Az építést a közlekedők lehető legkisebb zavarásával, sávos útlezárással végzik majd, a
munka várhatóan tavasszal kezdődik.
NY. P.

Férfiakat is várnak a
Fidesz nőtagozatába
A Fidesz Csongrád megyei nőtagozata nem akar feminista
klubnak látszódni. S bár jelenleg egy férfi sincs a soraikban,
örömmel várják a tagozatba az
erősebb nem képviselőit is.

A hangos zene miatt nem tudnak nyugodtan aludni éjszakánként a Szeged Belvárosában lévő
Absinthe Club közelében élők.
A lakók megelégelték a hangzavart és a hatósághoz fordultak. A klub üzletvezetője megnyugtatta a lakókat és ígéretet
tett arra, ha kell, lehalkítják a
zenét.
- Aki nem éli ezt át, az el sem
tudja képzelni. Szerencsére pár
hónapig zárva volt, így a nyarat
átvészeltük, de a múlt héten újra megnyitott a vendéglátóhely
- panaszolta a szegedi Szent
Mihály utca 1. alatti ház egyik
lakója, aki kérte nevének titokban tartását. Az épület mellett
a korábbi Zanzibár helyén a közelmúltban új zenés vendéglátóhely nyitotta meg kapuit, Absinthe Club néven.
Az egyik lakó elmesélte, van,
hogy este kilenctől hajnali öt
óráig visszhangzik az egész utca a hangos zenétől. - Egyszer
csak bumm, és elkezdődik. Remeg z padló, a fal, lehetetlen
aludni - mondta a panaszos.
Ezt egyébként megerősítette a
szomszédos Juhász Gyula utca
egyik házának közös képviselője, Könyves Zoltán is. - Szombat délután hat óra körül átmentem baráti jobbot nyújtani,
és arra kértem az ott lévőket,
legyenek szívesek becsukni az
ajtót - magyarázta a közös képviselő.
Szombaton
Kenderesi-Szabó
Mihály önkormányzati képviselő
elkísérte a szegedi polgárőröket
éjszakai körútjukra. így a lakók
hívására ö is ellátogatott a Szent

Fotó: Miskolczi Róbert

láljuk a másik két alelnököt, akkor forgószínpadszerűen váltogathatnánk egymást a vezetésben, emellett sokkal hatékonyabban tudnánk képviselni a
tagozatot a helyi, regionális kérdésekben - tette hozzá elnök.
A szervezet
létrehozásával
kapcsolatban Farkasné fontosnak tartotta elmondani, hogy
nem új politikai küzdőteret akarnak nyitni, és nem is egy feminista klub létrehozása volt a céljuk.
' A tagozat céljai között szerepel
a bölcsődei hálózat szélesítése,
az önhikis kistelepülések óvodáinak finanszírozási problémáinak
megoldása, emellett csatlakoztak az Unicef által indított tetanuszkampányhoz is. - Szegedről
nem lehet hívni azt a telefonszámot, amelyen keresztül adakozni lehetne a kampányban. Ezért
Szegeden a Raiffeisen Bankban
és a Fidesz Victor Hugó utcai irodájában urnákat raktunk ki.
Ezekbe október végéig lehet
pénzt dobni - mondta Farkasné
Pocsai Blanka.
G. SZ. L.

Fotó: Karnok Csaba

tatta a lakókat. Meleg Tamás elmondta: a nyitás után előfordult
egy-két alkalommal, hogy kihallatszott a zene, de ennek az volt
az oka, hogy a vendégek nyitva
felejtették az ajtót. - Azóta függönyt tettünk fel és hungarocellel szigeteltük le a helyiséget.
Egyébként ha zavarja a lakókat,
nyugodtan forduljanak hozzánk,
csakúgy, mint a közös képviselő,
és ígérem, lehalkítjuk a zenét tette hozzá az üzletvezető.
A. T. J.

Szemtanúkat keresnek
Október 17-én a déli órákban Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton
a rókusi templom előtt haladt egy
ismeretlen típusú és színű gépkocsi. A Párizsi körút felé tartva sávváltás közben nekiütközött egy, a
szélső sávban haladó jármű elejének, majd visszasorolt, és újból
nekiütközött egy, a lámpa tilos
jelzésénél a jobb szélső sávban álló személygépkocsinak. A sofőr

végül megállás nélkül továbbhajtott. A Szegedi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya
kéri, hogy aki az autóval kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon (Párizsi körút 22—26.) vagy
telefonon a 62/562-400-as szám
12-56-os, vagy 11-14-es melléken, illetve a 107-es számon.
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Huszonhét gyermek, kilenc pedagógus Batidán

SZERDA, 2003. OKTÓBER 22.

Összekaptak a generációk Bordányban

Nem veszthetik el a fonalat

Cikkezgetés, valamint
fenyegető levelek
Nyár óta vitázik egymással a bordányi önkormányzat és a helyi
ifjúsági önkormányzat. A vita oka, hogy eltérően képzelik el a
faluház működését. Közben fenyegető levelek kerültek képviselők
postaládájába.
Bordányban július óta feszült a hangulat a „rendes" és az ifjúsági önkormányzat között. A fiatalok szerint az irodájuknak is otthont adó
faluház nem úgy működik, ahogy az elvárható lenne. A testülettel pedig hiába ülnek le egyeztetésre, csak beszélgetnek és nem mondanak
konkrétumokat.

Türelmetlen fiatalok?

A batidai iskolában családias körülmenyek közt tanulnak a diákok: minden gyermekre jut idő.
akár az egyéni foglalkozásokra. Az összesen
összevont osztály közül egy alsó tagozatosokból, kettő felsősökből áll.
- Ha kell, még ezt is tovább tudjuk bontani
- folytatja Nagy Istvánná -, a gyerekek tudásának megfelelően külön-külön feladatlapokkal, külön munkacsoportokkal. Pontosan képben vagyunk, ki hol áll az ismeretelsajátításban, nem fordulhat elő, hogy egy
gyerek elveszti a fonalat.
Nagy Istvánné egyébként négy éve tanít itt;
Az ország legkisebb iskolája volt egy időben abatidai, összesen hat tanulóval, azóta jócs- korábban városban oktatott, hosszas gondolkán megnőtt a létszám, 27 diák jár ide. - kodás után döntött úgy, hogy elvállalja a külVannak köztük, akik élénkebbek, mint társa- területi munkát, a mindennapos ingázást.
ik általában, és szintén vannak, akik koráb- Éppúgy, mint a matematika-fizika szakos
ban, nagy osztálylétszámú városi intézmény- Oláh Zoltánné tagintézmény-vezető (annak
ben nem tudták követni a tananyagot. S ha idején ő maga is Batidán itt tanult), aki háegyszer a diák valamit nem ért meg, akkor az rom esztendeje dolgozik itt. Rácz József tanár
arra épülő, további anyagrészeket sem érti, s úr - korábbi tagintézmény-vezető, aki az isa kényszerű „nagyüzem" miatt nem biztos, kola fölfejlesztéséért nagyon sokat tett - javahogy utólag be tudja pótolni az elmaradtakat solta őt utódjaként, mikor nyugalomba vo- mondja a biológiát és éneket oktató Nagy nult.
Istvdnné tanárnő. Batidán a jelenlegi huDobsáné Csáki Mónika, alsó tagozatos taszonhét diák, kilenc pedagógus arány kitűnő nítónő - Vásárhelyről jár át, mindennap Balehetőségeket biztosít a kiscsoportos, vagy tidán tanít - rámutat: nemcsak a lemaradó

Vásárhelyről és más településekről mind
több diák jár a batidai iskolába. Sokuk az
átlagnál nehezebben nevelhető, többlettörődést igényel, vagy egyszerűen csak a tanulásban más tempót, mint a többiek. Batidán kiscsoportos foglalkozás keretében és
egyénileg is foglalkozhatnak velük a pedagógusok. Eredményeik magukért beszélnek.

Október 23-a Vásárhelyen is úgy
telik, mint a legtöbb vidéki településen: az emberek feszülten
hallgatják a rádiót. Másnap a budapesti események hatására a
hadvezetés a vásárhelyi katonái
alakulatoknál is elrendeli a riadót. Az ifjúság mozgolódni kezd,
a Bethlen Gábor gimnáziumban
a diákok letépik a vörös csillagot
is magában foglaló népköztársasági címert a tantermek faláról, a
diákok a Kossuth-szobor megkoszorúzásából is kiveszik részüket.
Tüntetők ledöntik a szovjet emlékművet; amikor a tűzoltókocsi-csürlők lerántják a szobrot, és
a katona keze letörik, kiáltozni
kezdenek: „Letört a kezed, amivel az aranyainkat s óráinkat elvitted!" Avemaria Brúnó, volt
horthysta hadnagy, aki a szovjet
fogságból hazatérve már csak segédmunkás lehetett, visszafogottságra szólítja föl az ifjúságot,
és arra, őrizzék meg a forradalom
tisztaságát. Forradalmi követelések hangzanak el - tartalmuk
összhangban áll az országos követelésekkel -, tüntetések zajlanak, egy ellenforradalmi beállítottságú katonatiszt megparancsolja: a gépkocsivezető hajtson a
tömegbe. A Sztálin utcából Kossuth utca lesz, a Zsdanov térből
Széchenyi tér ; amikor egy vezető
„Elvtársak!" szóval kezdi beszédét, lehurrogják. Nemzeti dal,

diákok felzárkóztatására kitűnő a lehetőség,
hanem a tehetséggondozásra is. Délutánonként Kardosné Nagy Mariann foglalkozik a
gyerekekkel, levezethetik mozgásigényüket,
hasznosíthatják-fejleszthetik kreativitásukat. Arról is hallunk, hogy az iskola sokszor
a munkával elfoglalt szülőket is „helyettesíti" részben a gyerekek számára: minden
örömüket-gondjukat megosztják a pedagógusokkal. A természetközelség, a csönd, a jó
levegő csak használ az itt tanulók egészségének. - Mindehhez az oktatásban városi lehetőségek társulnak, egyre teljesebb a fölszereltség, már számítógépeink is vannak, a
vásárhelyi önkormányzatnak köszönhetően
- hívja föl a figyelmet a tagintézmény-vezető.
S a legilletékesebbeknek, a diákoknak hogyan tetszik az iskola? A hatodikos Árva Hajnalka, a nyolcadikos Varga Viktória és Újvári
Péter , akik korábban másutt tanultak, nagyon szeretnek ide járni. Éppúgy, mint - sejthető az általános, boldog-vidám hangulatból
- társaik.
FARKAS CSABA

Maroslelei tollforgatók

A letört szoborkéz
Vásárhely az 1956-os
lom eseményeiből is kivette részét. Bálint László 1956 Hódmezővásárhelyen című helytörténeti kötetéből megtudjuk: tömeges vérontásra szerencsére
nem került sor a városban.

Fotó: Tésik Attila

Himnusz, röpcédulák, október
27-ére a kommunista hatalom
meghátrálásra kényszerül, sorra
alakulnak a munkástanácsok. A
hadsereg helyi alakulatai átállnak
a forradalom oldalára. November
2-án, amikor mind fenyegetőbb a
szovjet támadás lehetősége, a 62.
lövészezred tisztje, Papp István
kidolgozza a harcérték növelésének lehetőségét, s a védelmi terv
elkészül.
Az ellenfél sem tétlenkedik.
„Öntsenek sót a benzinbe!", utasítja embereit a már említett, ellenforradalmi
beállítottságú
tiszt, hogy az alakulat járművei
használhatatlanná váljanak. Toborozzák a nemzetőrséget, a lövészezred híradósai lehallgatják
a Tiszántúlon állomásozó szovjet csapatok rádióforgalmazását.
Gyorsítják a katonai behívásokat, közben elkezdődnek a forradalom és szabadságharc leverését célzó szovjet katonai hadműveletek. Bár a 62. lövészezred s a
14. légvédelmi tüzérosztály el
van szánva arra, hogy megvédi a
várost, nem következik be vérontás. November 7-én a szovjetek
megszállják Vásárhelyt (Szegedet hamarabb elfoglalják). Megkezdődik a visszarendeződés, a
kommunisták közti pozícióharc.
Megszüntetik a munkástanácsokat, ám azoknak még sikerül
sztrájkokat szervezniük. December 10-én Vásárhelyen több száz
ember tüntet, kivonul a karhatalom, dulakodás kezdődik, egy
tüntető, Gácsi László életét veszti. És, mint az országban mindenütt, itt is kezdetét veszi az ellenforradalmi megtorlás.
F.CS.

Diákírók köre alakult
Megalakult a Maroslelei Diákírók Köre. A csoportot a helyi általános iskola tíz felső tagozatos
diákja alkotják. Vezetőjük, Fehér
József művelődésszervező kérdésünkre elmondta, a foglalkozáso-

kat kéthetente tartják, általában
felolvasó délutánok keretében,
írókat és költőket is szeretnének
meghívni, akiktől műhelytitkokat lesnének el.
B. E.

A község önkormányzata úgy gondolja, ők hajlanának a kompromisszumra, de nem hallgatják meg őket a fiatalok. Ráadásul a fiatalok lapjában, a b. i. 1. d.-ben olyan cikkek jelentek meg, amik lejáratják a képviselőket. Ezenkívül már több képviselő is névtelen fenyegetőlevelet talált a postaládájában.
- Még júliusban javasoltuk, hogy ifjúságbarát faluházat hozzanak
létre. Ugyanis a mostani nem mindenben működik úgy, ahogy azt a
község fiatalsága elvárná - mondta Kiss-Patik Péter ifjúsági polgármester, aki egyben a község képviselő-testületének is tagja. A változtatás érdekében leültek tárgyalni az önkormányzattal.
Ifjúsági minimumprogramban, vagyis tizenkét pontban foglalták
össze, mit szeretnének elérni. Többek között kifogásolták, hogy az elavult öntözőrendszer tönkreteszi a 2002-ben vásárolt kosárlabdapalánkokat, a könyvtár nyitva tartása nem megfelelő. A közös előteret
gyakran raktárnak, bolhapiacnak használják. Úgy érzik, az önkormányzat ezek közül egyiken sem akar változtatni. - Az jelentené a
megoldást, ha konkrétan megmondanák, lesz-e és mikor változás,
vagy esetleg minden marad a régiben - tette hozzá Kiss-Patik Péter.
Mivel nem ért el eredményt, le akart mondani az ifjúsági polgármesterségről. Ezt azonban az ifjúsági testület nem fogadta el. A fiatalok azt is kifogásolták, hogy az egyeztetésre nem engedték be az ifjúsági referenst.

Nem gyalázkodtak
- Mivel a szerzők félnek, ezért nem járultak hozzá nevük kiadásához, ráadásul van, aki még kiskorú, így nem adtuk ki - mondta
Kiss-Patik Péter, aki még hozzátette, hogy a cikkekben semmi gyalázkodó nem volt, csak a tényeket közölték. Emellett fölajánlották az
érintett képviselőnek, hogy helyet biztosítanak a lapban véleményének. Eddig nem élt ezzel a lehetőséggel.
Az ifjúsági önkormányzat és teleházat működtető kulturális és szabadidős egyesület egy közös közleményt ad ki, melyben elhatárolódnak a fenyegető levelektől. - Ezeket nem mi írtuk, visszautasítjuk az
alaptalan vádakat, fogalmunk sincs, hogyan kerülhettek a levelek a
képviselőkhöz. A két ügynek szerintem nincs köze egymáshoz és éppen ezért remélem, a rendőrségi vizsgálat mindenre fényt derít mondta végül Kiss-Patik Péter.

Súlyos szavak
- A júliusi b. i. 1. d.-ben még kicsit finomítva írtak a testület munkájáról, de az augusztusi számban már félreérthetőbb állítások is
megjelentek - vélte Kerekes Tibor, a község címzetes főjegyzője. Szerinte a legnagyobb fülháborodást azt keltette, mikor Kiss-Patik Péter
kijelentette, hogy előtte csak olyan képviselők voltak a testületben,
akik mindenre csak bólogattak. Nem volt saját véleményük, a polgármester minden javaslatát szó nélkül elfogadták.
Erre válaszolt az alpolgármester a „nagy" önkormányzat lapjában,
a Bordányi Naplóban. Ennek ellenére a jegyző úgy véli, nem cikkekben kellene egymásnak üzengetni, hanem érdemben kellene közös
álláspontra jutni. - Kiss-Patik mindössze 18 éves, kezdő képviselő.
Az teljesen jó dolog, hogy mindenre rákérdez, különböző ötletei vannak, de néha türelmetlen a döntéshozókkal szemben - folytatta Kerekes Tibor. Úgy véli, elsősorban nem a fiatalok által vélt generációs különbségek okozzák a fesztültséget, hanem az általuk eltúlzott sérelmek. - A faluházban más minden civil szervezetnek ingyen biztosítjuk a helyiséget, így a fiataloknak is. Másoknak nincs problémájuk,
egyedül nekik - tette hozzá végül Kerekes Tibor.
K.T.

Vállalkozhatnak a makói tűzoltók
Hivatalos engedélyt kapott a
makói tűzoltóság arra, hogy
parkosítást végezzen. A központi támogatások csökkenésével vállalkozni kényszerülnek a
kisvárosok tűzoltóságai.
Egy képviselő-testületi döntés értelmében számos új címszóval
bővült a Makó Városi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratában foglalt tevékenységek köre. A módosítások a makói tűzoltók számára lehetővé
teszik, hogy parkosítás címen is
számlát adjanak, magánszemélyeknek éppúgy, mint közintézményeknek.
A módosításnak megfelelően
fakivágást végezhet a tűzoltóság közterületeken, községek,
városok belterületén, illetve
intézmények, gyárak, vasútállomások, kertek és parkok területén is. Ezen túl lehetőségük van arra is, hogy „máshova nem sorolt egyéb" gépeiket
bérbe adják, akár magánszemélyeknek is. Az alapító okiratot érintő változások értelmében tehát vállalkozásként
is üzemelhet a fontos közfeladatot ellátó szervezet.

A központi támogatás mértéke
is indokolja, hogy a nem megyeszékhelyeken működő tűzoltó-parancsnokságok bevételkiegészítésként így is felhasználják
gépparkjukat és állományukat mondta Szabó Ferenc tűzoltó alezredes, makói parancsnok.
- A makói tűzoltóság is vállalja
a városban lévő fák nyesését, ki-

vágását, hiszen csak mi rendelkezünk olyan speciális eszközökkel - például darus kocsikkal - ,
amelyekkel a legmagasabb fák
ágai is elérhetőek, de számos
más, parkosítással kapcsolatos
feladatot is elsősorban a mi gépparkunkkal lehet megoldani.
Az ilyen módon befolyó összeget új eszközök beszerzésére for-

A makói tűzoltóknak nem csak vészhelyzetben kell helytállniuk.

dítják, részben bővítik a vállalkozásra felhasználható gépparkot,
de számos, egyébként elengedhetetlen felszereléshez is csak a
pluszbevétel segítségével juthatnak hozzá. A a makói önkormányzat
forráshiányos,
így
nincs esélyük jelentősebb plusztámogatásra.
ILLYÉS SZABOLCS

Fotó: Illyés Szabolcs
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Roberto Athayde monodrámáját játssza a Pinceszínházban

Franki Péter, Vásáry Tamás, Jandó Jenő a Filharmónia idei kínálatában

Schubert Éva Szegeden

Elszabadultak a gázsik,
félmillió egy szólistának

A népszerű színésznő, Schubert
Éva Margarida asszony című
előadása elmaradt a múlt héten
Szegeden, a Horváth Mihály utcai Pinceszínházban. A brazil
Roberto Athayde kétrészes, izgalmas monodrámáját ma este
fél 8-tól láthatja a közönség.
A legintelligensebb magyar színésznőnek tartják a szakmabeliek Schubert Évát, akinek kisujjában van a mesterség minden
csínja-bínja. Túl a hetedik ikszen, korát meghazudtoló frissességgel, koncentrációval és
életkedvvel játszik. Groteszk, fanyar humora utánozhatatlan,
ennek is köszönheti népszerű-

ségét. Ma este fél 8-tól Frenkó
Zsolt rendezésében a brazil Roberto Athayde kétrészes, izgalmas monodrámáját a Margarida
asszonyt játssza a Pinceszínházban.
Történet nincs, csupán két tanítási óra, ahol a nézők szerves
részét adják a játéknak. Hiszen
ők a nyolcadikos diákok mindannyian, s Margarida asszony a
tanárnő. Szétszórt, riadt, erőszakos, félelmetes, perverz, akarnok, szeretetre éhes, komplexusokkal teli szerencsétlen nő. Állítólag biológia órát tart, de
ide-oda kalandozva beszél: matematikáról, nyelvtanról, történelemről, társadalomról, szexuali-

Schubert Éva ma este is felvillantja h u m o r á t .

Maroslelei útkeresés
Az általános iskolát bővíteni és
felújítani szándékszik a maroslelei önkormányzat, emellett
idősgondozó házat és vendégfogadót szeretnének kialakítani
pályázati támogatásból.
Maroslele huszonhatmilliós forráshiánnyal indította mostani önkormányzati ciklusát. Ebből a
központi költségvetés tizenegymilliót vállalt át, a belügyminiszter pedig ezt az összeget négymillióval toldotta meg saját keretéből
- tudtuk meg Szőnyi Erzsébet polgármester asszonytól. A falu így
meg tudta őrizni fizetőképességét,
sőt beruházásokra is maradt ereje.
A polgármester asszony ezek
között a járdaprogramot említette: a Hunyadi, a Rózsa és a Szegfű utcában szeretnének építeni,
amihez a megyei területfejlesztési tanács segítségét kérték. A beruházás 5,7 millióba kerül, amihez a falu 1,7 milliós önerőt tesz
le. Ezzel hatszázötven négyzetméternyi új járdafelület létesülne, ráadásul felújítanának háromszázhatvan
négyzetméternyit. De utat is szeretnének építeni a leleiek, méghozzá a Dózsa
György utcában, mely esős időben még rhindig sáros. Ehhez a
Földművelési és Vidékfejlesztési
Minisztériumba nyújt be pályázatot a község önkormányzata.
Ennek csak az egyik oldalán állnak házak, a túloldalán termőföldek vannak, mégis fontos ut-

cáról van szó: ha szilárd burkolatot kap, egyszerűbbé válik a termények hazaszállítása a betakarítási időszakban. Ez tizenhétmilliós beruházás lesz, amihez
az ott lakóknak összesen kétmillióval kellene hozzájárulniuk.
Ennek érdekében az utcában hamarosan lakossági fórumot hívnak össze. A pályázat elbírálására várhatóan még idén sor kerül.
Szőnyi Erzsébet emellett elmondta: tizennyolcmillió forintos hitelt igényelt az önkormányzat egy másik pályázat keretében
az iskola felújítására, amihez
egymilliós saját erőt kellett letenni. Ebből közel kilenc és fél
milliót fordítanak az udvar rendbetételére, nyolc és felet pedig az
elektromos hálózat felújítására.
A kölcsönt az önkormányzat tíz
év alatt törlesztheti.
A távlati tervekről szólva Maroslele polgármestere megemlítette, hogy a falusi turizmus előmozdítása érdekében szeretnék a
volt bölcsőde épületét vendégfogadásra alkalmas szálláshellyé
alakítani. A tervek már el is készültek. Az iskolát két új tanteremmel bővítik, de mivel a falu
elöregedőben van, a korosabbakra is gondolnak: szeretnék kialakítani az idősek bentlakásos otthonát. Azokkal törődnének itt,
akiknek nincsenek gyermekei,
vagy akikről utódaik nem gondoskodnak.
SZABÓ IMRE

tásról, családról, tanulásról és tanításról, életről és halálról. Önmagáról és rólunk. Biológia-élettan. - A hatalom és az őrület,
mint egymás szinonimái szerepelnek ebben a szimbolikus darabban: a fasiszta vagy a kommunista hatalom, általában a diktatúra folyton engedelmességre
kényszeríti polgárait. Sajnos
ezek a problémák valamiért mindig aktuálisnak tűnnek. Bizarr a
szöveg, akadnak benne olyan
szavak, amiket nem szívesen
mondok ki, de ezek is hozzátartoznak a darabhoz, nem hagyhatók el - mondja a színésznő, aki
a nyáron is- fellépett Szegeden,
akkor Noel Coward Akt hegedűvel című vígjátékát játszotta a
Mediterrán Teraszon Trokán Péterrel és Sztankay
Istvánnal.
Schubert Éva a hatvanas-hetvenes években a legfoglalkoztatottabb magyar filmszínésznők
közé tartozott. - Kedvencem A
vőlegény nyolckor érkezik volt.
Nagy bánatom, hogy még a Filmmúzeum sem adja le, pedig csuda aranyos film. Mostanában
nem forgatok, nem ismerem a fiatalokat, ők sem ismernek engem. Az én korosztályom lassan
kihal. A televízióban ma már
nem csinálnak tévéjátékokat, filmeket, mint régen. A rádióban
és a szinkronban is ritkán akad
olyan munka, amit szívesen elvállalok. A mostani szappanoperákat huszadrangú színészekkel
szinkronizálják, hihetetlen színvonalon. Pénz nélkül a színházak helyzete is nehéz. Elegendő
állami támogatást csak a Nemzeti Színház kap, ezért máshol
óvakodnunk kell nagyobb költségvetésű darabok műsorra tűzésétől. Én is kellékek és profi világítás nélkül játszom a Margarida
asszonyt. Ez az igazi erőpróba!
Nyitott vagyok az új dolgokra,
szeretem a modern előadásokat
is, az előző évadban nagyon tetszett Zsótér Sándor operaházi
produkciója, A törpe. Láttam
Pesten az eredetileg Szegeden bemutatott Vérnászt is Kovalik Balázs rendezésében. Kitűnő produkció - véli Schubert Éva, akinek a fordítás mellett legkedvesebb hobbija az utazás. - A nyáron Párizsban, a Loire mentén,
Normandiában és Bretagne-ban
jártunk a lányommal. Fantasztikus élmény volt!
H.ZS.

Finta János, a F i l h a r m ó n i a Kht. szegedi irodavezetője n e m r é g i b e n m i n i s z t e r i e l i s m e r é s b e n részesült.

Fotó: Hollósi Zsolt

Az új koncertévadban is csak az inflációval azonos mértékben emelte bérletárait a Filharmónia
Kht., miközben az elmúlt években a sztárszólisták gázsija többszörösére emelkedett. Szegeden a hangversenyszezon november l-jén Verdi
Requiemjével indul.
Lassan a végéhez közeledik a Filharmóniánál a
bérletezés, mint Finta Jánostól, a kht. szegedi irodavezetőjétől megtudtuk, idén is csak az inflációval megegyező mértékben emelték az «rakat. így a
hat szimfonikus és a három kamarakoncertre szóló bérlet 3500-6000 forintba kerül. N e m könnyű
ezt az árszintet tartani, hiszen az elmúlt három
évben legalább másfél-kétszeresére nőtt a sztárszólisták gázsija. Akadt olyan budapesti énekművész, aki a 2000-ben felvett 100 ezer forintos honoráriumával szemben idén már félmilliós fellépti díjat kért egy oratorikus koncerten való közreműködéséért.
Idén a Vaszy-bérlet programja népszerűbbnek
bizonyult, ebből a típusból már szinte mind elfogyott, de kaphatók még a Fricsay-bérletek.
Ú j í t á s k é n t bevezették, hogy aki m i n d k é t bérlettípust megvásárolja, az az összes kamarakoncertet ingyen látogathatja. Az idei kínálatból
különlegesnek ígérkezik a halottak napi Verdi
Reqiuem, Vásáry Tamás dirigálásával és zongoraszólójával a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Z e n e k a r á n a k Beethoven-estje, Fürst János művészeti vezető négy koncertje, köztük
Mahler III. s z i m f ó n i á j á n a k előadása, Franki Péter koncertje, v a l a m i n t a fiatal Hamar Zsolt ve-

zetésével a Pécsi Szimfonikus Z e n e k a r hangversenye.
Évek óta az Opel Rupesky és zenebarát igazgatója, Ruzicska Péter jelentős anyagi támogatásával
tudják csak meghirdetni a zongorabérleti sorozatot, amelyben idén Jandó Jenő, Vukán György és
Bogányi Gergely is fellép.
Finta Jánost kimagasló komolyzenei szervezőmunkájáért nemrégiben kitüntetésben részesítette
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A
Filharmónia Kht. irodavezetője 1981-ben a moszkvai Csajkovszkij Zeneakadémián szerzett trombitaművészi diplomát, utána a BM Szimfonikus Zenekarában játszott, majd az Országos Filharmónia
szerkesztője lett. 1987-től hat éven át az Isztambuli Operaház szólótrombitása volt, 1995-től a szegedi koncertélet szervezője. Munkáját dicséri, hogy a
filharmóniai hangversenysorozat bérletezettsége
mostanra több mint 70 százalékosra emelkedett, a
koncertek látogatottsága az esetenként belépőjegyet váltókkal együtt meghaladja a 80 százalékot.
Az elmúlt két évben több mint 30 százalékkal nőtt
a megyében az ifjúsági bérletet vásárló általános és
középiskolások száma, több mint négyezer diák jár
rendszeresen komolyzenei koncertekre. A Filharmónia Kht. idei költségvetése 27 millió forint, de
Finta János ígéretet kapott a szegedi önkormányzattól arra, hogy hosszú távú együttműködési megállapodást kötnek. A város visszatér az öt évvel korábbi gyakorlathoz, azaz újra támogatást nyújt annak érdekében, hogy minél színvonalasabb koncertprogramot szervezhessenek.
HOLLÓSI ZSOLT

Díjat kapott a Napraforgó és a Nefelejcs

Nagymágocsra röpült az Arany Páva
A népzenei együttesek országos minősítő versenyén, a Pest megyei
Dabason már második alkalommal szerzett arany oldevelet a
szentesi Napraforgó Citerazenekar. A legmagasabb elismerésnek
számító Arany Páva-díjat a nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör
hozta el. A dalkört tíz esztendeje vezeti Dóczi Jusztina.
Mélykútiné
Németh
Kornélia
két éve látja el tanácsokkal a
dalkört: a Napraforgó művészeti
vezetője
rendszeres
vendég
Nagymágocson. A faluban nagy
hagyománya van a citerás zené-

nek, a Nefelejcs mintegy kétszáz dalt gyűjtött és tanult meg
az elmúlt tíz évben, vendégszerepelt országszerte és külföldön
egyaránt. Most először döntöttek úgy a mágocsi asszonyok,

A Nefelejcs először indult minősítő versenyen.

hogy megméretik magukat a
minősítő versenyen, s egyből a
legrangosabb elismeréssel térhettek haza. A falu lakói azért is
érzik magukénak a kiváló eredményt, mert a dalkör repertoárja az ő kultúrájukat jeleníti
meg. A népdalkör „része a faluképnek", ez egyrészt megtiszteltetés, másrészt felelősség is az
asszonyok számára. Dóczi Jusztina úgy véli, a két csoport

együtt és természetesen külön-külön is a magyar kultúra
kincseinek őrzője és népszerűsítője. A neves szakmabeliekből
álló zsűri a versenyen együtt
énekelt a nagymágocsiakkal, ez
előrevetítette a végeredményt. A
dél-alföldi és Galga menti csokor sikert aratott, az Arany Páva-díj pedig a jövőben is minőségre kötelez.
B. G.
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A bal- és jobboldali pártok külön-külön ünnepelnek

Megemlékezések megyeszerte
Csongrád megyében az ötvenhatos ünnepségek többsége már ma
elkezdődik a kisebb településeken. A koszorúzások mellett ünnepi
műsorokkal és beszedekkel emlékeznek az 1956-os forradalomra
cs szabadságharcra. Szegeden holnap tartják a megemlékezéseket
jelentős részét. A bal- és jobboldali pártok egymástól függetlenül,
külön emlékeznek 1956 hőseire.
Este 6 órától a Rerrich Béla téren a Pofosz Csongrád megyei
szervezete tartja a jobboldali pártokkal közösen az ünnepségét. A
megemlékezésen beszédet mond
Fejér Dénes, Nógrádi Zoltán, a
Fidesz Csongrád megyei szervezetének elnöke, Zakar Péter, az
MDF szegedi elnöke és Rákos Tibor, a Fidesz szegedi szervezetének elnöke.
Este 7 órakor a Takaréktár utcában Schwarz Lajos, 56-os ifjúmunkás mártír emléktáblájánál
emlékezik Furák András, az
56-os Vitézi Rend hadnagya. Ezzel egy időben a dómban a nyíregyházi Pro Musica Leánykar ad
ünnepi koncertet.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden
Szegeden ma a Patrióta Ifjúsági
Környezetvédelmi Unió szegedi
alapszervezete tart délután 4 órától megemlékezést a Rerrich Béla
téren.
Holnap délelőtt háromnegyed
10-kor vonják fel ünnepélyesen
az Országzászlót a Széchenyi téren, majd 10 órától az 1956-os
szervezetek ünnepi ülése kezdődik a városháza házasságkötő termében. Beszédet mond Fejér Dénes, a Pofosz Csongrád megyei elnöke. Az ünnep alkalmából kitüntetéseket is átadnak. Közben
szintén 10-től Kiskundorozsmán
a kopjafánál is megemlékezéseket
tartanak. A köszöntőt Géczi József szocialista országgyűlési képviselő mondja majd.
Déltől a Belvárosi moziban az
1956-os eseményekről készült
filmet vetítenek, a belépés mindenki számra díjtalan.
A városi központi ünnepség
délután 3-kor kezdődik a Rákóczi téren, ahol ünnepélyesen felavatják Nagy Imre emlékművét.
Az ünnepi beszédet Bot ka László
polgármester mondja. A megemlékezés után a város vezetése
Nagy Imre családjának megjelent tagjaival együtt megkoszorúzza a Rerrich Béla téren az
1956-os emlékművet.
Délután 5 órától két helyen is
koszorúznak a városban: Danner
János nemzetőr Tisza Lajos körúti szülőháza előtt emlékezik
Lázár György egyetemi tanár,
míg az 56-os Nemzetőrség megalakulásának helyszínén, a Honvéd téri laktanyában Borbély István, a Történelmi Igazságtétel
Bizottsága dél-magyarországi régiójának elnöke helyezi majd el
az emlékezés koszorúit.

Szőregen
Szőregen ma este háromnegyed 6-kor fáklyás felvonulás indul a Földesi Tibor emléktáblához, a Hősök terére. Hat órakor
Újhelyi István MSZP-s országgyűlési képviselő mond ünnepi
beszédet a téren, amit egy emlékműsor követ. Este 8 órától a közönség Székhelyi József önálló
szerzői estjét nézheti meg a Tömörkény István Művelődési
Házban Beszélgessünk címmel.

Mórahalmon
Mórahalmon az 1956-os megemlékezések ma este kezdődnek.
Fél 6-kor megkoszorúzzák ttz
56-os emlékművet, majd 6 órától az Aranyszöm Rendezvényházban fíacsika Emíha textilkiállítása nyílik meg. Utána fél 7-től
a rendezvényház színpadán az
Attila című történelmi táncjátékot láthatják az érdeklődők.

Kisteleken
Kisteleken szintén ma este lesz
az ünnepség. Este 6-kor, a koszorúzást követően a kisteleki fúvószenekar lép fel, műsorukat a

DIEGO

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak előadása követi.

ház kézimunkaszakkörének kiállításai tekinthetők meg.

Sándorfalván

Szentesen

Sándorfalván holnap délután 2
órakor a templomkertben avatnak kopjafát. Az ünnepségen
Nógrádi Zoltán, a Fidesz megyei
elnöke mond beszédet.

A forradalom évfordulójának
tiszteletére gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tart ma
este 6 órakor Szentesen, a református nagytemplom melletti
kopjafánál a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség helyi csoportja és a
polgári körök ügyvezetése. Beszédet mond Hende Csaba parlamenti képviselő, a polgári körök
országos koordinátora. A MIÉP
helyi szervezete ugyancsak ma este 7 órától a református nagytemplom mellett lévő kopjafánál
emlékezik nemzeti ünnepünk évfordulójára. A művelődési és ifjúsági házban csütörtökön délután
2 órakor kezdődik az Alföldi Fotószalon elnevezésű kiállítás díjátadással egybekötött megnyitója.
A városi ünnepségsorozat a Kossuth téri zászlófelvonással veszi
kezdetét, amelyet koszorúzás követ a kopjafánál. A polgármesteri
hivatal dísztermében délután fél
4-től tartják a megemlékezést,
ahol Pál Tibor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára lesz a
szónok. Az ünnepségen adja át
Szirbik Imre polgármester a díszpolgári címeket és a Városért nevű emlékérmeket.

Vásárhelyen
Hódmezővásárhelyen
városi
megemlékezést és koszorúzást
tartanak a Nagy Imre sétányon
csütörtökön reggel 9-kor. Ünnepi
beszédet Almási István alpolgármester mond, közreműködnek a
Németh László Gimnázium és
Általános Iskola diákjai s a Városi Fúvószenekar. Ugyanezen a
napon, délelőtt 11 -kor a Fekete
Sas Szállóban a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség tart Csongrád
megyei megemlékezést. Köszöntőt mond Lázár fános polgármester, országgyűlési képviselő és
Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő, a szövetség megyei elnöke. Ünnepi beszédet Schmitt
Pál, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke tart, közreműködik Bicskei Tibor Kossuth-díjas
érdemes művész és Hegedűs
Endre Liszt-díjas zongoraművész.

Mindszenten
Mindszenten csütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a városi
ünnepség, beszédet Gyenes István alpolgármester mond a Tisza Művelődési Ház színháztermében. Ünnepi műsort ad a Szabad Ötletek Színháza (Budapest), az emeleti teremben Samu
Katalin szobrász és a művelődési

Csongrádon
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulóján,
csütörtökön délelőtt 10 órakor
ünnepi ülést tart Csongrád város
képviselő-testülete, ez alkalommal adják át a városi kitüntetéseket. Az ezt követő városi ünnepségen az eseményeket megidéző

SPORTNAP SZENTESEN
Az októberi forradalom ünnepén 23 órás sportnapot rendez a városi sportcsarnok Szentesen. A rendezvény szerda délután 17 órától csütörtök délután 16 óráig tart, a szervezők korra, nemre és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül várják a versenyzőket.
Huszadikán zárult a nevezés, próbatételek elé lehet állni kerékpározás, asztalitenisz, kosárlabda, aerobik, tollaslabda és röplabda
sportágakban. Mindegyikben 23 órán át tart a program, leginkább
csapatban, óránkénti váltással.

company

Az ünnepi programok Makón
ma este kezdődnek, 18 órától
ökumenikus istentiszteletet tartanak a forradalom emlékére a
Csanád vezér téri kápolnában. A
liturgián megemlékezést tart
¡ámbor Zoltán, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének
makói szervezeti elnöke, igét hirdet Katona Pál katolikus esperesplébános. Az istentiszteletet
gyertyagyújtás követi az 1956-os
emlékműnél, megemlékező beszédet mond Szabó Ágnes, a Belvárosi Református Egyházközség
lelkésze.
A huszonharmadikai, csütörtöki programok a nemzeti zászló
felvonásával kezdődnek reggel fél
10-kor, ezt a makói hősök és
mártírok emlékkövének megkoszorúzása követi 10 órától,
mindkét eseményen közreműködik a Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája Bartók
Ifjúsági Fúvószenekara. Megemlékezés és koszorúzás kezdődik
délelőtt 11 órától a Csanád vezér
téri 1956-os emlékműnél, ahol a
Himnuszt Búzás Péter polgármester köszöntője követi. Ünnepi beszédet mond Martonosi
György, Makó és térsége országgyűlési képviselője, az ünnepi
műsort a József Attila Gimnázium tanulói adják elő. Ezt koszorúzás, majd a Szózat követi. A
csütörtöki rendezvények este
hétkor, a nemzeti zászló levonásával érnek véget.

Fontos, sok szempontból elszomorító kiadványt jelentetett
meg a közelmúltban a megyei
önkormányzat. A Tájékoztató
Csongrád megye településeinek, kistérségeinek fejlettségi
állapotáról, valamint a megye
gazdaságáról című munka a Területi információs füzetek ötödik része.
A szerkesztő, Gulyás Antal
osztályvezető szerint a füzet
hasznos lehet azoknak a szakembereknek, akik terveket, fejlesztési programokat készítenek - ilyen munka pedig jelenleg több településen, kistérségben is folyik. De mindazok számára értékes ez a kötet, akik
szívesen böngésznek a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos
adatai, térképek és diagramok
között.
A kiadvány elején olvasható
elemzés szerint az, hogy Csongrád megye lemarad, és a fejlettebb régiókhoz mért távolság
nő, egyszerre múlt a kedvezőtlen gazdasági szerkezeten és a
fejlődést megalapozó beruházások elmaradásán. Elgondolkodtató adat, hogy 2001-ben az egy
lakosra jutó GDP Győr-Moson-Sopron megyében egymillió-hétszázötvenezer forint, míg
Csongrádban
egymillió-száznyolcvanezer forint; az országos
átlag ebben az évben egymillió-négyszázötvennyolcezer forint volt.
A tájékoztató - a Területi információs füzetek korábbi négy
kötetével, színes térképekkel,
diagramokkal együtt - elérhető
az interneten is, a www.csongrad-megye.hu címen.
B. A.

Átköltözünk! Október 24-től a Szatymazi u. 2 / b . alatt várjuk Önöket! Tel.: 6 2 / 4 2 2 - 4 4 8
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is seeking

a dynamic and success-oriented
with responsible

Makón

Csongrád megyében 2001-ben
majdnem feleakkora volt az
egy főre jutó GDP, mint
Győr-Moson-Sopronban.
A
különbség azóta csak nő - derül ki abból a kiadványból,
melyet a közelmúltban jelentetett meg a megyei önkormányzat.

DIEGO SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

PHOENIX
A multinational

beszédet mond Bedő Tamás,
Csongrád város polgármestere,
lesz ünnepi hangverseny az
ének-zenei általános iskola tanárainak közreműködésével. Az
emlékezők megkoszorúzzák a
városháza falán lévő 56-os emléktáblát és a temetőben lévő
56-os kopjafát. A városháza előtti téren adják át ünnepélyes külsőségek között a 37. II. Rákóczi
Ferenc Műszaki Dandár logisztikai zászlóaljának az önkormányzat által adományozott alegységzászlót.

atitudes for the

colleague
position:

HEAD OF INDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT:
We are an international company with headquarters in Germany,
focusing primarily on the development, production and sales
of rubber products.
TAKS OF THE IE DEPARTMENT:
- production controlling, efficiency analysis, preparation of
proposals to increase efficiency and work organisation

Az Északdunántúli és a Délalföldi Gázszolgáltató
Részvénytársaság együttes pályázatot ír ki
szegedi munkahelyre,
a kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóságra,

telefonos ügyfélszolgálati osztályvezető'

Részvénytársaságunk felvételt hirdet
az emberi erőforrás fejlesztési osztályra,

képzési főmunkatárs
munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

- contact with the mother company, with the trade unions,
other departments and production workshops

Munkatársunk feladata lesz a nem lakossági ügyfélkezelés,

Munkatársunk feladata lesz

valamint a telefonos ügyfélszolgálat (Call Center)

a társaság képzési szükségleteinek felmérése,

- manages and controls the operation and maintenance

megszervezése, illetve a későbbiekben ezt a munkát ellátó

képzéstervezés és -szervezés, szerződéskötések és

szervezet létrehozása, a működési koncepció kialakítása.

beiskolázások bonyolítása,

of the performance-remuneration system and permanently
enhances the existing system .
- working out new norm calculation system in SAP
- preparation of statistics and ad hoc analyses
REQUIREMENTS:
- University of colleague degree in Engineering and Economics
- excellent command of English and German
- excellent interpersonal and communlcational skills
- at least three years of experience in a leading position
- With your analytical-conceptual skills and work you are able to
achieve convincing goals.
ADVANTAGE: - high level IT user skills, SAP experience
WHAT WE OFFER:
*
- secure, competitive salary
- work rich in challenges
- effective leadership of a creative team
Please, submit your application along with your photo and C V
and a letter of motivation by 12" November 2003. to the address of
the company.
ADDRESS: Phoenix Rubber Industrial Ltd. Human Resource Main
Department 6728 Szeged, Budapest! ut 10.

A pályázókkal szembeni elvárásaink:
• közgazdasági egyetemi/főiskolai végzettség
• 2 - 3 éves középvezetői gyakorlat
• magas szintű kommunikációs és tárgyalási készség,
jó szervezőképesség
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
(MS Word, Excel)
• B kategóriás gépjármű-vezetői engedély,
erkölcsi bizonyítvány
Előny:
• gázipari ismeretek, valamint ügyfélszolgálati területen szerzett
jártasság
• angol- vagy francianyelv-ismeret
Jelentkezését - fényképes, magyar és angol/francia nyelvű
szakmai önéletrajzát bizonyítványainak másolatával és
bérigényének megjelölésével - 2003. november 5-ig várjuk
az alábbi címre:
DÉGÁZ Rt. emberierőforrás-igazgatóság
6724 Szeged, Pulz u. 44.

képzéskontrolling,
szakképzési elszámolások és támogatások kezelése.
A pályázókkal szembeni elvárásaink:
műszaki egyetemi/főiskolai végzettség
(mérnöktanári képesítés előny),
felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( M S Office),
jó kommunikációs és szervezőkészség,
együttműködési képesség, precizitás,
gépjármű-vezetői engedély,
alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány.
Jelentkezését - fényképes szakmai önéletrajzát
bizonyítványainak másolatával és bérigényének
megjelölésével - 2003. november 5-ig várjuk az alábbi címre:

DÉGÁZ Rt.
emberierőforrás-igazgatóság
6724 Szeged, Pulz utca 44.

|
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A PAKISZTÁNI SAQUIB ÉS A KANADAI GLENIS MEGKEDVELTE A VÁROST

Külföldön elismert a szegedi orvoskar
Naponta látjuk őket az utcán, mosolyogva hallgatjuk
„lármázásukat" a villamoson. Több mint másfél évtizede
„tartoznak hozzá" a szegedi városképhez a külföldi orvostanhallgatók. Közülük a végzős Saquib Ansari és a
harmadéves Glenis D'Souza nyilatkozott lapunknak a kép-

zésről, Szegedről, az érzéseikről.
Saquib Ansari: - Pakisztáni vagyok, de édesapám munkája
miatt az Egyesült Arab Emírségekben éltem - mondja a végzős diáklány. - Visszamenni a
szülőhazámba, és ott tanulni
valamelyik egyetemen, kicsit
bonyolult és nagyon drága lett
volna. Azt is be kell vallanom,
szerettem volna Európába
jönni, így kerültem Szegedre.

•

- Pakisztánban
tudott volna orvoslást
tanulni?
S. A.: - Természetesen, hiszen ott is számos orvosi egyetem van, de egyrészt ez volt az
olcsóbb megoldás, másrészt,
mint már mondtam, vonzott
az öreg kontinens.
- Glenis, ön hogy került
ide?
Glenis D'Souza: - Kanadá-

KÜLFÖLDI ÉS HATÁRON TÚLI MAGYAR HALLGATÓK
száma a szegedi

egyetemen

Glenis D'Souza (balról) és Saquib Ansari elismerően nyilatkozott az oktatásról.

(2003)
21

Állam- és jogtudományi kar
Általános orvostudományi kar

389

Bölcsészettudományi kar

209

Egészségügyi főiskolai kar

11

Gazdaságtudományi kar

20

Gyógyszerésztudományi kar

48

Tanárképző főiskolai kar

91
4

Mezőgazdasági főiskolai kar
Élelmiszeripari főiskolai kar
Természettudományi kar
Zeneművészeti főiskolai kar

-

20
154
10
977

Összesen
Forrás: SZTE

ból jöttem Szegedre. Van egy
oklevelem, ami arra lett volna
jó, hogy ha részt veszek egy
négyéves képzésen, akkor utána mehetek orvosi egyetemre.
Nem akartam ezt végigcsinálni, inkább eljöttem ide tanulni. Nem bántam meg.
- Miért választották a szegedi orvoskart?
S. A.: - Túl sok választási
lehetőségem nem volt, kérdezgettem ismerősöket, próbáltam érdeklődni, hol, hogyan és mennyiért lehet tanulni, s ezek alapján Szeged

tűnt számomra a legalkalmasabbnak. Mindenki azt mondta, ez az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező orvosi egyetem Magyarországon, s az oktatás színvonala is
elsőrangú. Most már mondhatom: saját bőrömön tapasztaltam, hogy tényleg így van.
Igaz, hogy a gyakorlati képzésen, a klinikák ellátottságán
lehetne még javítani, de az
elméleti fakultásokra nem lehet egy rossz szavunk sem.
G. D.: - Csatíakozom az előttem szólóhoz. Örülök, hogy

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Szegedet választottam. Harmadéves lévén a gyakorlati
órákról még nem tudok beszámolni, de az tény: elméleti képzésben a szegedi egyetem orvoskara a világ akármelyik
egyetemével felveszi a versenyt.
- Mi a véleményük a városról, az emberekről?
S. A.: - Fantasztikus hely
Szeged. Az itt eltöltött hat év
alatt egyre csak szépült. Nekem egy kicsit kicsi, mindenki
ismer mindenkit. Ez néha
rossz is tud lenni. Az emberek
többsége barátságos és segí-

tőkész. Sikerült néhány igaz
barátra találnom, ami nagyon
fontos, pláne akkor, amikor
több ezer kilométerre vagyunk
a szeretteinktől.
G. D.: - Az itt eltöltött három
év alatt én is megkedveltem a
várost. Kezdetben persze voltak kisebb-nagyobb gondjaim. A legjobb dolog Szegeden
a napsütés. Nagyon élvezem,
hogy ennyit süt a nap.
- Milyen gyakran
tudnak
hazalátogatni?
S. A.: - Évente egyszer megyek
csak haza, általában nyáron.
G. D.: - Én kétszer is hazamegyek, a nyár mellett a téli
vizsgaidőszakban is el tudok
ugrani a szeretteimhez. Év
közben pedig általában emailen tartjuk a kapcsolatot.
Ez a leggyorsabb és legolcsóbb
módja a kommunikálásnak.
- Milyen terveik vannak az
egyetem elvégzése után?
S. A.: - Szeretnék Angliában
orvosként dolgozni. Előtte
azonban egy posztgraduális
képzést is el akarok végezni,
bízom benne, hogy azt is Angliában tudom megcsinálni.
G. D.: - Vissza akarok menni
Kanadába, de nem minden
áron. Szívesen maradnék itt
Európában, Saquibhoz hasonlóan szeretnék én is PhD-zni.
Nem döntöttem még el. Három év nagyon hosszú idő, sok
minden változhat 2007-ig.
GARAl SZAKÁCS LÁSZLÓ
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Hallgatók tárgyaltak
az oktatási miniszterrel

AZ ADY TÉRI ÉPÍTKEZÉSEN JARTAK AZ EGYETEMI TANACS TAGJAI

Üvegezik a könyvtár épületét

A Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának
(HÖOK) ötfős küldöttségét fogadta a múlt héten Magyar
Bálint oktatási miniszter.

Terepszemlét tartott hétfőn a szegedi
egyetem tanácsa az Ady téri építkezésen.
A testület tagjai meggyőződhettek arról,

hol tart a beruházás.
- Nagyon sok kósza hír keringett az Ady
téri építkezésről az egyetemi tanács (ET)
tagjai között, ezért úgy gondoltam, kivisszük őket, hogy a terepen győződhessenek meg arról, hol tart a beruházás,
s feltehetik esetleges kérdéseiket is. Már a
kezdetektől fogva támogattam azt, hogy
az építkezésről minél több információhoz jussanak hozzá az ET tagjai - mondta lapunknak Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes.
A kivitelező szeptemberi jelentése
szerint az épület betonváza elkészült, s
felkerült az üvegburkolat tartószerkezete is. - Jelenleg az épület beüvegezése
folyik. A tervek szerint ez a hideg, fagyos idő beálltáig, azaz november elejéig elkészül, így télen nyugodtan lehet
csinálni a kevésbé látványos, belsőépítészeti munkákat is - tette hozzá a rektorhelyettes.
Az üvegezés mellett jelenleg gépészeti
szerelések is folynak a könyvtár új épületében. - Látványos munkát az üvegezés
után majd csak tavasszal végeznek, amikor az épületre felrakják a végleges, külső
burkot. A kazán már a helyén van, s a
következő nagy munka az elektromos
hálózat és a fűtés kiépítése lesz - jegyezte
meg Rácz Béla.
A belső munkálatoknál a könyvtár rak-

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Három fontos témáról volt
szó a megbeszélésen - mondta Mák Balázs, az SZTE hallgatói önkormányzatának elnöke. - Sajnos konkrét válaszokat egyikre sem kaptunk,
de azt sikerült elérni, hogy a
felsőoktatási törvény tervezett
módosítására tekintettel alakuljon egy érdekegyeztető tanács, amelynek a HÖOK delegáltjai mellett tagja Medgyessy
Péter miniszterelnök és Magyar Bálint oktatási miniszter.
A delegáció szeretett volna

A tanácstagok

a mélygarázs lejárójában fejezték be a sétát.

tári részének a kialakítása élvez elsőbbséget. Ezért ott májusig mindenképpen
szerkezetkésznek kell lennie az épületnek, mert az eredeti elképzelések szerint
a Dugonics térről a nyári vizsgaidőszakkal együtt kezdetét veszi a könyvtár költözése is. - Már most kiírjuk a költöztetés
tenderét. Ez hatalmas logisztikai munka
lesz, hiszen annak a kötetnek, ami most a
Dugonics téri raktár egy bizonyos polcán
található, az Ady téren is meghatározott

EGYETEMI KLUBOK

FOTO: GYENES KALMAN

helyre kell kerülnie. MUliós darabszámban kell majd könyveket ugyanúgy elhelyezni a polcokon, ahogy eredetileg ott
voltak - hangsúlyozta Rácz Béla.
Az ET tagjai a hétfő délutáni bejáráson
az épülő könyvtár valamennyi fontosabb
részébe ellátogattak. Megtekintették a
700 fős nagyelőadót, felkerestek két kisebb termet, valamint lementek a mélygarázsba is.
G. SZ. L.

garanciát kapni arra, hogy a diákhitel kamata nem emelkedik
tovább, illetve hogy nem változik az utazási kedvezmények
jelenlegi rendszere. - Szerettünk volna választ kapni arra a
kérdésünkre is, hogyan változik meg a hallgatói önkormányzatok szerepe az egyetemek vezetésében azután, hogy
csatíakoztunk az Európai Felsőoktatási Térséghez (EFT) tette hozzá az EHÖK elnöke.
Az már most világos, hogy az
EFT-ben másfajta egyetemi
vezetési struktúra van, mint
jelenleg az ország egyetemein.
A HÖK-ök szerepe a mostanihoz képest sokkal jobban
visszaszorulna, ha az ott alkalmazott
menedzsmenti
struktúrát egy az egyben alkalmaznák nálunk.

JATE-KLUB

október 23. 21 óra: Student-est - újdonságok nosztalgiával,
házigazda: Varga B. László
október 24. 22 óra: Party DJ Cadikkal
október 25. 22 óra: Mi-csoda buli
október 28. 20 óra: Verses est - „Vallomások a csodáról" (Ady
Endre Csinkszka tekintetében), előadja: Patka Heléna
SZOTE-KLUB

október 22. 22 óra: Rádió88 party
október 24. 22 óra: Péntek esti házibuli Gajdács Zoltánnal
október 25. 22 óra: Szabad szombat party DJ Harmathtal

SZTÁROK, ZEHE, SOU, BUU MINDEN SZERDÁN
NAPI MELLEKLETEK

RANDEVÚ
SZERKESZTI: WERNER

KRISZTINA,

HEGEDŰS

SZABOLCS •

Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
Kedd A PÉNZ BESZÉL,
GVÓGY-ÍR

2003. OKTÓBER

22.

WWW.DELMAGYAR.HU

A COTTON CLUB SINGERS MINDIG ÚJ KIHÍVÁST KERES

Sinatrától a balkáni dallamokig
A Cotton Club Singers négy dinamikus tagjának egyetlen
„zeneszerszáma" a hangszálaiban rejlik. A négyest állandó zenekara, a Cotton Club Band kíséri a fellépésekre,
ahol gyakran más együttesekkel koncerteznek. A nemrég
Szegeden járt csapat frontembere, László Boldizsár szerint nyitottnak kell lenni mások zenéjére.
A különböző fesztiválokból és
show-műsorokból ismert zenekar 1995 óta létezik, nevét a
Cotton Club nevezetű szórakozóhelyről kapta, ahol a kezdetekben léptek fel. A Magyarországon egészen a kilencvenes évekig háttérzeneként játszott szving műfajt a Cotton
Club Singers emelte rivaldafénybe, és a dzsesszel ötvözve
alakította ki saját stílusát. Az
eleinte csak Manhattan Transfer-feldolgozásokból élő zenészek mára 5-6 órás repertoárral rendelkeznek. Az együttes
alapítója és mókamestere,
László Boldizsár a Randevúnak elmondta, hogy a szvinggel kezdetben nem volt könynyű utat törni a hazai zenei
életben, de segítettek ebben
azok a fellépések, amelyeket
törzsközönség előtt a buda-

pesti Old Man's Pubban tartottak. Ezt a helyet ma is bázisuknak tekintik, olyan klubnak,
ahol bármikor tét nélkül kipróbálhatják új dalaikat. Szükség van ugyanis a személyes
kontaktusra a közönséggel,
mert mindig van mit tesztelni.
Hol a zenei hangzás, hol az
együttes formációja változik. A
kvartett jelenlegi négy tagja
közül Kozma Orsi 2001 januárjában lépett Zsédenyi Adrienn
helyére. A Jazz+Azból jól ismert hölgy László Boldizsár
szerint ritka profizmussal vette az első akadályokat és mintegy két hónap alatt megtanulta a teljes repertoárt.
A
dzsessz
kategóriában
1998-ban Emerton-díjat kapott
zenekar számos élvonalbeli hazai együttessel koncertezett közösen. Az egyik legsikeresebb a

Az együttes jelenlegi felállása: (balról jobbra) László Boldizsár, Fehér Gábor, Szűcs Gabriella és
Kozma Orsolya.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Benkó Dixieland Banddel tartott Louis Armstrong-emlékkoncert, ahol mint vokál léptek
fel. László Boldizsár azt vallja,
„ha képes vagy más muzsikájának befogadására, magad is értékesebbé válsz". A Singers énekesei izgalmas lehetőségként
fogják fel, ha más zenei stílussal
együtt játszanak, mert ilyenkor
saját magukat is próbára teszik.
A szegedi egyetem őszi kul-

turális fesztiválján a négyes
ezúttal a Besh o droM zenekarral koncertezett. A Cotton
Club Singers legnagyobb dobásának számító Sinatra-feldolgozások keveredtek a balkáni dallamokkal, ami izgalmas egységet, forró hangulatot teremtett. Ez a produkció
kísérletnek számított a zenekar életében, ami egyébként
nem áll messze a banda arcu-

latától. László Boldizsár saját
bevallása szerint nyughatatlan természet, akinek lételeme, hogy mindig valami újat,
izgalmasat keressen. Szerencsére ehhez a Singers tagjaiban társakra talált, így kerülhetett rá sor, hogy a csapat
egy egészen más műfajba, a
színházi életbe is belekóstoljon. A Zengeráj a Grand Hotel
Royalban című zenés darab-

Ismered a kedvenced?

1. lohnny Depp partnere a
Valahol Mexikóban című legújabb mozijában:
a) Vanessa Paradis.
b) Salma Hayek.
c) Kate Moss.
2. Kate Hudson első gyermeke:
a) januárban születik meg.
b) februárban születik meg.
c) márciusban születik meg.
3. Anthony Hopkins felesége Stella Arroyave, és ő
a) már a második neje a
színésznek.
b) a harmadik neje a színésznek.
c) az első neje a színésznek.

4. Angelina lolie újabb
gyerkőcöt szeretne örökbe
fogadni, ezúttal
a) Oroszországból.
b) Thaiföldről.
c) Chiléből.

éves William Brooke

Shields

nagymamájának, Marina Tor5. Pete Samprasnek van egy
kisfia, Christian. Hány éves
az ifiűr?
a) Egy.
b) Kettő és fél.
c) Még nincs egyéves, csak
kilenc hónapos.
6. Tiszta sor, hogy Carlos
Lenn Madonna lányának,
Lourdes-nak az apja. De vajon találkozhatnak-e?
a) Igen, amíg a mama az
MTV Videó Music Awardson
járt, addig a hatéves kislány a
papával a Central Park-i vidámparkban szórakozott.
b) Igen, kéthetente - ha van

ioniának az unokatestvére.

NAGY KRISZTINA
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MEGOLDÁSOK
1 - b. Salmáról még azt kell
tudni, hogy új barátja a 32 éves
Josh Lucas színész. (Vanessa
Paradis pedig Johnny fiú kedvese - és gyermekeinek anyja.)
2- a. Úgy néz ki, hogy a
szülésnél Kate filmbéli testvére
(a Le Divorce című komédiában
partnere), Naomi Watts is ott
lesz.
3 - b. Stellának ezért már
magánrepülő is jár - hogy bárhová a sztár után utazhasson.
4 - a. Akkor döntött így a 28
éves színésznő, amikor az ENSZ
jótékonysági akciója keretében
Moszkvában járt.
5 - a. Bár a kisfiút valóban
kilenc hónaposan lehetett először lefotózni - a teniszpályán,
labdával a kezében.
6 - a. Kakaót is Ittak közösen
- de azóta sajnos nem találkoztak újra.
7 - c. Close édesapja, az 56

ban Udvaros Dorottya
és
Hirtling István partnereként
léptek színpadra. Az orfeum
műfajba tartozó előadáson a
csapatnak teljesen a színházhoz kellett idomulnia, de ez
közel sem volt egészen szokatlan számukra. A látványos
megjelenés, a színpadias előadásmód egyébként is a profiljukhoz tartozik. Mivel egy
album, a Vokálpatrióták kivételével kizárólag feldolgozásokat énekelnek, a hangzás
mellett a színpadi megjelenésnek kell dominálnia. A jövőre elkészülő új lemezükön
viszont kifejezetten a zenekar
számára írt dalok hallhatók
majd. A közeljövő nagyszabású vállalkozása, hogy felfrissítik a teljes repertoárt, csökkentik a zenészek számát,
mivel a vokált akarják előtérbe helyezni, vendégzenészük
pedig Presser Gábor lesz. Közös fellépésük bemutatója a
Budapest Kongresszusi Központban látható november
25-én, az előbemutató pedig
november 11-én Debrecenben,
valamint
november
18-án Veszprémben lesz.
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Folyószámlák
— Előnyös lekötési l e h e t ő s é g e k
— Kényelmes, korszerű szolgáltatások
— S z e m é l y e s i g é n y e k h e z i g a z o d ó , helyi ügyintézés

rá módja, hogy elutazzon lányához Londonba,
c) Nem.
7. Igaz, hogy Brooke Shields Glenn Close rokona?
a) Nem.
b) Ez csak pletyka.
c) Igen.

Nálunk Ön is megtalálja a legkedvezőbb megoldást
Folyószámla ajánlataink Önnek szólnak.
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RANDEVÚ

KERDEZZ - FELELEK A DR0GR0L

A fűtől nem nő
az ember haja
A legtöbb tévhit a fiivezéssel
kapcsolatban él az emberekben. Elkezdjük körbejárni a
témát. Ha kérdésed van, tedd
fel a randevu@delmagyar.hu
e-mail címre, vagy küldd el a
06-20/977-3333-as mobilra,
illetve a 6720 Szeged, Stefánia 10. postacímre, a borítékra írd rá: Randevú. Kilétedet magunknak megtartjuk.

NEM AGRESSZIVITÁSRA NEVEL, HANEM A KONFLIKTUS ELKERÜLÉSÉRE

Modern kung-fu a wushu
A Kínában honos kung-fu modern válfaja a wushu. A speciális gyűjtőnév több változatot foglal össze: például Részeges-ököl, Tigris-ököl, Kígyó-ököl, Hosszú-ököl, Déli
ököl vagy Majom-ököl.

A wushu alapvetően védekezésre szolgál, a sportoló nem
méri össze valós fizikai erejét
KEDVES TIGRISSZELÍDÍTŐ!
ÚGY ÉRZEM, NINCS ABBAN SEMMI GÁZ, HA AZ EMBER NÉHA ELSZÍV EGYaz ellenfelével. Ebben a sportban az erő nem domináns téKMNTOT EGYEDÜL VAGY A BARÁTAIVAL ZENEHALLGATÁSHOZ VAGY SÉTÁHOZ AZ ERDŐBEN, ILYENEK. NEM ÉRZEM, HOGY A FŰ OLYAN GONOSZ nyező, törékeny alkatú lány is
LENNE, HA OKOS VAGY, VAGY Ml. SZÓVAL A MÉRTÉK, MEG HOGY NEM meg tudja magát védeni akár
jóval súlyosabb támadójával
IDEALIZÁLOD, HA NEM MENEKÜLSZ AZ ANYAGHOZ. MINT AHOGY AZZAL
SINCS SEMMI BAJ, HA IDŐNKÉNT MEGISZOL EGY SÖRT VAGY KETTŐT. ÉS?szemben. A mozdulatok kiETTŐL MÉG NEM VAGY ALKOHOLISTA, UGYE? ÉN IS LÁTOK EMBEREKET, munkáltak, ezért nem is inkább küzdősportnak, hanem a
AKIK RÁKATTANNAK A FŰRE ÉS ZOMBIT CSINÁLNAK MAGUKBÓL, MERT
harc művészetének tekintik
MENEKÜLNEK, ELBÚJNI AKARNAK, KIZÁRNI, ELSZÁLLNI, MERT „EZ JÁR
NEKIK, HA MÁR A VILÁG ILYEN SZAR". MÉGIS ÚGY ÉRZEM, HA LÉLEKBENkövetői.
EGÉSZSÉGES VALAKI, ÉS A FÜ NEM MENEKÜLÉSI ÚTVONALKÉNT VAN JELEN A wushut űzők hangoztatják,
AZ ÉLETÉBEN, NINCS EZZEL SEMMI BAJ. KEZDJEK MEGIJEDNI, HA ÍGY
a speciális kung-fu nem agGONDOLOM, ÍGY ÉRZEM? MIT GONDOLSZ AZOKRÓL, AKIK NYÍLTAN KIresszivitásra neveli a tanítvá- így hazánkban nem lehetnek
ÁLLNAK A FÜVEZÉS MELLETT, PROPAGÁLJÁK AZT. EGYSZER EGY SRÁC
nyaikat, hanem a küzdelem, a nagy hagyományai. SérülésMESÉLTE, HOGY RÉGEN SZKINHED VOLT, FAJGYŰLÖLŐ, ÉS AMIKOR ELkonfliktus elkerülésére. A pszi- től nem kell tartani, hiszen
SZÍVTA ÉLETE ELSŐ JOINTJÁT, AKKOR ELKEZDETT NŐNI A HAJA.
chológia alapjaihoz is nyúlnak, nem éles
szerszámokkal,
A wushuiskolában elsősorban azokra a fiatalokra számítanak,
Üdvözlettel: Vacskamati
ha a küzdelem kerül előtérbe a kardokkal kápráztatják el a
akik már elmúltak 11-12 évesek, komoly gondolkodásúak, így az
valós életben: a kötözködő nézőközönségüket.
idő és az energia nem pazarlódik el fegyelmezésre. Alkati elvárás:
személyre rá
A
wushu
Kedves Vacskamati!
ne legyenek túlságosan molettek vagy suta mozgásúak a gyerkell
hagyni
jócskán küTúl sok okos embert láttam már, aki azt hitte, hogy tudja
mekek, mert úgy nehéz belőlük ügyes sportolót nevelni. Tornász
A mozdulatok
agresszív terlönbözik
a
kontrollálni a füvet, majd mégsem tudta. Lélekben egészséges
típusú affinitás és egy kis vagányság is mindenképpen előnyös a
kimunkáltak, ezért
mészetét,
tradicionális
ember? Ez jó, mert aki ezt írta nekem, úgy látszik, hogy az.
wushuhoz. Vagyonokba kerülő ruházatot nem kell vásárolni a sport
nem is
nem szabad
kung-fu ágaAkik nyíltan kiállnak a füvezés mellett? Lásd alább. A fűtől hogy
űzéséhez, a formaruha egyszerű: fehér póló, fekete nadrág vagy
őt ingerelni,
küzdősportnak,
zatoktól. Hanő az ember haja? Ekkora baromságot rég hallottam.
melegítőalsó, és könnyű viseletű tornacipő. A wushuiskola fontos
de ha már
zánkban még
Több hónappal ezelőtt megkértem egyik emberemet, hogy
hanem a harc
jellemzője: nem olyan, mint egy nyelvtanfolyam, ahol be kell
konkrét
tászámolja meg azokat a szülőket, akik hozzánk azért fordulnak,
magolni a leckét a 25.-től a 32. oldalig a következő alkalomra,
művészetének tekintik nem igazán
madás éri az
lehetett látni
mivel a gyerekeik „csak" füveznek. Az idén január és április között
hanem mindenkinek a képességeinek megfelelően, egyedi ütemkövetői.
embert, cseleeredeti wusa csoportba jelentkezett szülőkről, akiknek a gyerekei füveznek, és
ben segítenek kialakítani a saját stílusát Az alapképzés után a
kedni kell!
hut filmeken,
ez már problémát okoz: összesen 14-en jelentek meg szegyermekek alkati sajátosságának megfelelően lehet eldönteni,
mélyesen.
A wushuoktatók tanítvá- Hagyományos kung-fus promelyik változatra specializálódnak. A magasabb, erösebb alkatú,
nyaikat
türelemre és a tökéle- dukciókat Jackie Chan és Bruce
kötöttebb izmokkal rendelkezőknek általában a déli kung-fut
Azért az érdekes, hogy 14-16 éves kölykök nem tanulnak, nem
tesség igényére nevelik, de Lee főszereplésével gyakran veajánlják, ebben kevesebb akrobatikus elem található, de enerdolgoznak, lopnak a családtagjaiktól és többségükben verik az
cseppet sem fanatizmusra. A títenek a televízióban, de ezek
gikusabbak a mozdulatok.
anyjukat, hogy adjon pénzt. A szülők tehetetlenek, a kis zsarnokok
hiedelemmel ellentétben a is inkább az „opera kung-fu"
uralják őket
buddhista hit egyáltalán nem kategóriájába tartoznak.
Na, ide hozzuk be azokat, akik állítólag nyíltan kiállnak a
játszik
szerepet a tevékenyséGondán Róbert wushuokta- című filmben is szerepelt. A nagyobb iskolát, amelynek
marihuána dekriminalizálása mellett? Végül is a szólásszabadság
gükben.
tó annak a Zhao Chang Yun mester hazájában és bolygón- Gondán Róbert is élvezhette
erről szói, hogy mindenki, aki szeretné kimondani a véleményét,
mondja is ki. Véleményem szerint a gond ott kezdődik, amikor ún.
A wushu mindössze negy- barátjának vallhatja magát, kon is többszörös bajnok. Kí- már a vendégszeretetét.
idolemberek, akik nagy nézettséggel bírnak, szakavatottként nyivenéves múltra tekint vissza, aki A legyőzhetetlen Vutang nában irányítja az egyik lego. J. p.
latkoznak problematikus társadalmi kérdésekben. Sok ember
elfogadja őket, mivel sikeresek. Mondjuk fizikális szinteken, pénz,
DIÁKJOGOK (4.)
ruha, verda, egyebek.
Ők sikeresek. A legtöbb ember is ez szeretne lenni. Ha egy sikeres
ember mond valamit, a legtöbb ember rohan azt csinálni. Ezt pl.
úgy hívják, hogy befolyásolhatóság.
nyezetemre igéRandizok figyelmébe! Továbbra is váijuk
nyes, 31 éves, 167
Ha egy pasi vagy csaj mondjuk 30 valahány éves, egzisztenciát,
leveleiteket, ugyanúgy hirdethettek, mint cm magas, 60 kg,
stabil hátteret alakított ki, és hetente, havonta füvezik, az ő ügye.
eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ra- ápolt, csinos, viBeleszólhat az iskolai diákönkormányzat
Valószínűleg stabil személyiségszerkezettel bír, tud mérlegelni stb.
dám,
kedves,
a kollégiumi diákönkormányzat tevéTud, tételezzük fel, kontrollt tartani. De milyenek belülről, erről nem
gasszátok az üzenetet tartalmazó, névhosszú
hajú
szekenységélje? Tanácsot, véleményt megfoigazán szól a fáma.
vel, címmel ellátott borítékra. Neveteket,
gedi lány vagyok.
galmazhat, de általában nem utasíthatja.
DE AKKOR IS VEGYE TUDOMÁSUL, HOGY A JELENLEGI TÖRVÉNY
címeteket nem közöljük, az üzenetek tarKáros szenvedéLehet-e szavazati joga a jelöltnek a
A DROGFOGYASZTÁST BÜNTETI, LEGFELJEBB BECSÚSZIK NEKI EGY
talmáért felelősséget nem vállalunk. A
lyem nekem sincs.
diák-önkormányzati
választásokon?
FÉLÉVES KEZELÉS, AMELYET ELTERELÉSNEK HÍVNAK, DE EZT CSAK
borítékra írjátok rá: Randi-rovat!
Elvárásaim reáliIgen, a jelöltnek is van szavazati joga.
EGYSZER LEHET MEGCSINÁLNI.
sak, és házias, toJogos-e, hogy az iskola igazgatója
FOLYTATJUK
leráns lánynak ismegvonja tőlem az étkezés lehetőségét,
GYÖNGYVIRÁG
ha a menzai szokásokat, ebédlő rendjét
„Romantika" jeligére üzenem: Én 24 éves, mer a környezetem. Lakásom van, dolgoés tisztaságát megsértem? Nem, azon163 cm magas, barna hajú és szemű, ká- zom és rendezetten élek egyedül. Diszkóban súlyos kötelességszegés esetén a tanros szenvedélyektől mentesen élő lány ba egyáltalán nem járok, de egyedül mástestület megvonhatja a diáktól a menzán
vagyok. Szegeden tanulok és dolgozom. A hová se nagyon. Pedig jó lenne néha egy
való étkezés jogát, ha ez a diáknak nem
suli és a munka mellett a kedvteléseimre jót sétálni, beszélgetni egy őszinte, kedves,
szociális alapon jár.
alig marad időm, ennek ellenére szeretek jó megjelenésű fiúval. Nagyon örülök,
úszni, aerobikozni, futni, biciklizni. A ze- hogy a labdás sportokat szereted, mert én
Jogában áll-e a tanárnak tavalyi
nét imádom, bármit meghallgatok - kivé- is. Úgy látszik, azonos hullámhosszon vaanyagból dolgozatot íratni? Ha helyi szave a technót. Szeretem a nyelveket, az iro- gyunk, mivel közös az érdeklődési körünk,
bály (pedagógiai program, házirend,
dalmat - főleg a romantikus korszakát -, a és én is komoly kapcsolatot keresek. Szíveszervezeti és működési szabályzat) nem
tavaszt, a lovakat. Őszinte, komoly gon- sen találkoznék veled, hiszen úgyis a költiltja, akkor igen.
dolkodású, mégis mindig mosolygó, élet- csönös szimpátia lesz a döntő, és egy találMilyen fegyelmi büntetést lehet kividám lány vagyok. A tartós kapcsolatot kozás még nem kötelez senkit semmire.
szabni az iskolában? Csak a közoktatási
részesítem előnyben a futó kalandokkal Ha úgy érzed, szeretnél megismerni, hívj a
törvényben meghatározott büntetéseket.
szemben. Megismerkedhetnénk?! Jelige: 70/534-4522-es számon.
Jár-e pénzügyi támogatás az iskolai
TEDDY
„Gyöngyvirág"
kollégiumi diákönkormányzatnak a
M
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fenntartótól? Igen, de a támogatás mér20 éves múltam, 172 cm magas vagyok,
30 éves, barna hajű és zöld szemű vá- icipicit mackós testalkatú, de nem csúnya
tékéről meg kell egyezni az iskola fennsárhelyi srác vagyok. Hobbim a kirán- szegedi srác, aki társat keres magának.
tartójával.
dulás, a séta, a biciklizés, a sportolás, a Külsőm érzéki, romantikus, kedves, araElkülönülhet-e az iskolaújság és az iszenehallgatás
és a versírás. Szeretnék nyos, humoros srácot takar. Olyan 16-20
kolarádió a diákönkormányzattól? Ha
olyan lánnyal megismerkedni, aki tartós év közötti, kedves, aranyos, romantikát
nem tölti be a diák-önkormányzati tájéés komoly kapcsolatra vágyik. Vásárhe- szerető lányt keresek, aki egy hozzám
Egy norvég Elvis-imitátor új világrekordot állított fel. Kjell koztatási rendszer szerepét, akkor igen.
lyiek és környékbeliek előnyben. A „Ma- hasonló pasira vágyik. Ha úgy érzed, te
Henning Bjoemestad - akit barátai csak Kjell Elvisnek hívnak Még mindig vannak fenntartásaid? Ha
gányos élet szomorú" jeligére várom a vagy az a lány, akkor ne várj tovább, írd le
40 óra 8 perc és 1 másodperc alatt 786 Elvis-dalt énekelt el. Az olyan diákjogi problémád van, amit nem
válaszokat. SMS: 30/528-3930
SMS-ben a neved, a korod, a magaselőző rekordot egy honfitársa, bizonyos Stephen Ackles tartotta tudsz egyedül megoldani, nem kell mást
ROMANTIKA
ságod, a hajad és a szemed színét.
30 óra 10 perccel. Kjellről a show végén azt mondták barátai: tenned, csak küldeni egy e-mailt az in„rekedt volt, de elfogadható".
fo@diakjog.hu címre.
„Romantika" jeligére: Magamra és kör- „Teddy", a számom: 70/244-5668.
Dr. Csernus Imre
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KERTÉSZ DEZSŐ, DARVAS IVÁN EGYKORI CELLATÁRSA A FORRADALOMRÓL ÉS NAGY IMRÉRŐL

Az ezred zokogni kezdett
Darvas Iván
Kertészről

Október 23-a ma már egyre kevésbé szól az egykori
hősökről, a forradalomról. Sokan Nagy Imre szerepét is
megkérdőjelezik, mondván, nem volt több egyszerű reformernél. Kertész Dezső, mint az események egyik résztvevője, aki egy cellában ült Darvas Ivánnal, szomorúan
tapasztalja azt is, hogy az egykori bajtársak mára sok
esetben ellenfelekké váltak.
Kertész Dezső Hódmezővásárhelyen volt a Forradalmi Katonatanács elnöke 1956-ban.
Tisztsége korlátlan befolyást
jelentett számára, de mint
mondja, esze ágában nem volt
visszaélni ezzel a hatalommal,
a különböző parancsokat, utasításokat mindig a Forradalmi
Katonatanács döntései alapján adták ki. A ma már Szegeden nyugdíjas orvosként élő
férfi szerint Nagy Imre szerepe
és helyzete mostanában megingott, bizonyos nézetek szerint nem is volt igazi forradalmár. Kertész azonban teljesen másként látja a mártírhalált halt egykori miniszterelnök szerepét.

A felzárkózó

vezető

- Amikor 1953-ban, Sztálin
halála után, a világhatalmi vetélkedés enyhülési szakaszában Nagy Imre a kormány élére
állt, határozott reformelképzelései voltak. A hatalmi struktúrán azonban változtatni nem
tudott, elsősorban azért, mert a
korábbi káderek a helyükön
maradtak. Tény, hogy a közvetlen forradalmi erő sodrásában
nem volt benne, de korábbi
miniszterelnöki szándékaival,
tevékenységével személyes tartózkodása ellenére is a forradalom vezéregyénisége lett. Felteszem, neki már egy kicsit az is

sok volt, hogy akkora tömeg jelent meg az utcán október
23-án. Mindig késésben volt,
ezért egyesek szerint nem volt
benne forradalmán készség.
Azonban egyszerű reformernek nevezni több, mint túlzás mondta Kertész Dezső.
A vásárhelyi katonaorvos szerint a gondolkodásmód, a cselekvési készség és a körülmények hatására valósultak meg
annak idején a forradalmi tettek. - Ahogy érett, szélesedett a
forradalom, s váltak világosabbá a megvalósítható lépések,
ügy tartott velük egyre inkább
lépést. Minden forradalomról
elmondható, hogy a kezdetekkor nem a felkészült, gondolkodó értelmiségiek vezetik. Fegyvert mindig könnyebb ragadni,
mint higgadtan tárgyalni. A forradalmiság azonban elsősorban nem erről szól. Mindig ki
kell alakítani azokat az irányvonalakat, amiken a tömeg haladhat, ehhez azonban nagy elméleti felkészültség kell. Nagy Imre ilyen volt - tette hozzá Kertész Dezső.
Kertész megjegyezte, a kezdet kezdetén világossá vált,
hogy az '56-os forradalmat
Nagy Imrének kell vezetnie. Egyetlenegyszer hibázott, amikor elvtársaknak szólította a
tömeget a Kossuth téren. Ez is
azt bizonyítja, hogy neki meg
kellett érnie a forradalmi veze-

Kertész Dezső: Fegyvert mindig könnyebb
tő szerepére - hangsúlyozta az
'56-os veterán, aki szerint az
igazi forradalmár egyik legfontosabb ismérve, hogy tud megállj!-t is mondani.

A forradalom
vidéken
Elvakult követeléseket Kertész Dezső is tapasztalt Vásárhelyen. - Őrizetben tartottunk
egy tucatnyi Ávóst. Elém állt
egy fiatalember november
4-én azzal az ötlettel, hogy zárjuk be őket a vásárhelyi laktanyába, s néhány üteggel lőjük
szét az épületet. Természetesen nem tettük meg, hiszen az
általuk korábban elkövetett
bűnöket így nem lehetett volna megtorolni.
A vidéki eseményekkel kap-

ragadni, mint higgadtan

csolatban megjegyezte, teljesen természetes, hogy a forradalmak, megmozdulások a fővárosban és a nagyvárosokban
kezdődnek meg, ott a legintenzívebbek. - A vidék Nagy Imréhez hasonlóan egy pici késésben volt, de miután ide is elértek a követelések, elmélyült a
forradalom. Még januárban,
februárban is kitartott az októberi eszme. Nem voltak olyan
jelentős események, mint Budapesten, de nem is kerülhetett volna ilyenekre sor.
Amikor Kertész számára kiderült, hogy a világ ölbe tett
kézzel nézi a magyarországi
eseményeket, nem maradt
sok reményük az ellenállásra.
- Emlékszem, tartottunk egy
ezredgyűlést, ahol a katonák
szidni kezdtek minket, amiért

tárgyalni,

FOTÓ: KARNOK CSABA

meghátráltunk. Felpattantam
egy asztalra, és ismertettem
velük a tényeket: nem volt
utánpótlásunk, ennyi az öszszes fegyverünk, nem számíthatunk segítségre. Az egész
ezred zokogni kezdett.

A pesti srácok
szerepe
A legendaszerűen emlegetett
pesti srácokat is egy kicsit másként látja Kertész Dezső. - Sokan közülük nem megfontoltságból, hanem buliból kezdtek
el lődözni. Voltak persze, akiknek tényleg volt személyes
érintettségük, és a vezetők szerepe is elvitathatatlan. Pongrácz Gergelyt igazi hősként kezelték, sokan voltak, akik a bírósági tárgyalásokon vele „ta-

„1956-ot követően szörnyű
lelkiállapotba kerültem a váci
fegyházban. Ekkor találkoztam
egy emberrel, egy kiváló rabbal, aki megalázottságunkban
is erőt sugárzott. Úgy hívták,
hogy Kertész Dezső. Azt mondta akkor nekem: Ide figyelj Iván!
Most háromféle ember van ebben az országban. Léteznek az
urak, kevesen vannak, s állandó rettegésben élnek, hogy
nem jön-e egy még nagyobb
hatalom, mely szolgává teszi
őket. Vannak a szolgák, ők vannak legtöbben, akik ugyancsak
félnek és rettegnek, mert gonosz parancsoknak engedelmeskedve is bármelyik pillanatban bebörtönözhetik. S vagyunk mi, rabok, akiknek már
semmiféle felsőbb parancsnak
nem kell engedelmeskednünk,
nem zárhatnak be bennünket.
Mi vagyunk hát a legszabadabb
emberek! Ettől kezdve bizonyos
lelki derűvel, belső tartással viseltem a reám mérteket."
karóztak", így próbálva kibújni
a felelősségre vonás alól. Nagyszerű ember, igazi vezető, a forradalom lelke, esze volt. Nem
egy volt a pesti srácok közül, kiemelkedett, emblematikus figurája lett az eseményeknek.
Ide tartozott Wittner Mária is.
Utólag nagyon sajnálom, hogy
mára szembefordultak egymással az egykori bajtársak.
Azt különösen sajnálom, hogy
egyesek kifejezetten arra törekszenek, hogy a szembenállás
minél élesebb legyen. Ahelyett,
hogy együtt ünnepelnénk, kerüljük egymás tekintetét.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Török István ellentmondásos szerepe
Török Istvánnak, Vásárhely 1956.
október 27-én kinevezett tanácselnökének a példája jól mutatja, hogyan irányítja a sors az emberek
életét. Öt ugyan a párt nevezte ki a
város első emberévé, de tagja lett a
forradalmi Nemzeti Bizottságnak is.

A megtorlás idején börtönbe vetették, majd a vádak alól végül felmentették.
A vásárhelyi Török István kötő-szövő
munkásból lett 1950-ben a Csongrád
megyei tanács végrehajtó bizottsága
ipari osztályának vezetője. Két évvel
később, megbízható káderként már a
megyei tanács elnökhelyettese, majd
1956 novemberétől elnöke.

Kinevezik

tanácselnökké

1956. október 23-a után ugyanis a
Magyar Dolgozók Pártja vásárhelyi
városi bizottsága meggyőzte a vi-

Török István tanácselnök az 1957. május

jeidísztribünön,

dékről a város élére helyezett Bereczki János polgármestert, hogy
mondjon le tisztségéről. Ezzel egy
időben kérték fel Török Istvánt, hogy
vállalja el a vásárhelyi tanácselnöki
tisztet is. Török a felkérést másnap,
október 27-én fogadta el, bízva ab-

ban, hogy ura lesz a helyzetnek. Aznap délelőtt a Hal téren rendezett
nagygyűlésen Vízi Béla szigorló orvos bejelentette, hogy a vásárhelyi
ifjúság nem azonosul azokkal, akik
előző nap betörték a Harisnyagyár
kapuját, és rendet, fegyelmet akar-

REPRODUKCIÓ: TÉSIK ATTILA

nak a városban. Gyáni Imre olvasta lyekből. Ennek tagjává választották a
fel a vásárhelyiek ^forradalmi köve- tanácselnököt is. A katonatanács
teléseit, melyet a tömeg kiegészítésre több intézkedést is tett, így Török
javasolt. Beszéde alatt küldöttség in- István és Mucsi István azt a feladatot
kapta, biztosítsák a
dult a városházára,
gyárakban a zavarkérve az új tanácsdemokratikus talan munkavégelnököt, hogy ve- A népi
zést, s ne érje el a
gyen részt a nagyállamrend
várost az országos
gyűlésen. Török a témegdöntésére
sztrájkhullám. Tören mondott beszéirányuló
rök Istvánt és Forgó
dében végül elismerLászlót bízták meg
szervezkedéssel
te a követelések joa
sajtócenzűra
gosságát, s megígérvádolták.
teendőinek ellátáte, hogy a 17 pontot
sával, kijárási tilalelküldi Nagy Imrének. Városházi irodájában pedig ide- mat vezettek be, s járőrszolgálatot
iglenes engedélyt adott, hogy meg- állítottak fel a rend fenntartása, a
jelenhessen a Vásárhelyi Nemzeti Új- fosztogatás, a rendzavarás elkerülése
ság. A nagygyűlés után sorban ala- érdekében.
kultak meg az üzemi munkástanács^
ok.
Németh Károly, a megyei pártbizottság titkára és Forgó László, az
MDP vásárhelyi pártbizottságának
titkára kezdeményezésére megalakult a helyi katonatanács párthű,
vagy a párthoz közel álló szemé-

A forradalmi
Bizottságban

Nemzeti

A katonatanács szerepe azonban
október 28-ára „légiessé" vált,
ugyanis sokan nem tartották be az
intézkedéseket.
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Déry Tibor szelídített megtörése
„B. újra kivette zsebéből a pénztárcát, s a bankjegyeket
az ezüsttel együtt betömte egyik rekeszébe. A tárca is
penészszagú volt. Utolsónak a szabadulólevelet adták át.
A Letartóztatás oka kezdetű pontozott sor üresen maradt." - írja Déry Tibor egyik leghíresebb novellájában, a
Szerelemben. A Rákosi-rendszer előtt hithű kommunistaként ismert írót az októberi forradalomban betöltött
csekély szerepe miatt, koholt vádak alapján ítélte el a
hatalom. Példát statuáltak vele.

Az '56-os forradalmat követő
retorzió rövid időn belül kiterjedt október 23-a szellemi
előkészítőinek, az értelmiség
felelősségre vonására, köztük
az írókéra is. Az írószövetség
felfüggesztését követően, január közepén őrizetbe vették
Háy Gyulát, Tardos Tibort és
Zelk Zoltánt. A látványosan
előkészített, koncepciós jellegű „íróper" fővádlottja azonban a korábban hithű kommunistaként ismert Déry Tibor lett. Első előállításra még a
Horthy-korszak végén került
sor egy oroszországi naplótöredék lefordításáért. A felforgatónak elkönyvelt és veszélyes elemként számon tartott Déry két hónapot töltött
börtönben közvetlenül a második világháború előtt, de az
igazi politikai megpróbáltatások a magyar forradalom leverése után érték.
1957-ben az államvédelmi
szervek a bukott szabadságharc politikai vezéralakjainak
letartóztatása után a magyar
társadalomra a győztes októberi napokban nagy hatást

gyakorló értelmiségi szószólókra vetették ki hálójukat. Az
Országos Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Főosztálya már január elején határozatot hozott az író elleni nyomozás elindításáról, ám csak a
párt Központi Bizottságának
áldása után hajthatták végre
április közepén az őrizetbe vételt. A jó előre elkészített terv
szerint Déry Tibort a budapesti
Rendőr-főkapitányság épületében, a börtönrészlegben helyezték el, olyan cellában,
amelyben társ is akadt, egy beépített „tégla". Alig egy nap
múltán megkezdődtek a kihallgatások. A pártvezetés által
megkövetelt új vizsgálati módszerek szerint a kiszemeltek
életében meg kellett találni
azokat a megnyilatkozásokat,
amelyek a bíróság előtt „törvényesen kompromittálták" őket.
Ha nem voltak ilyenek - általában nem voltak -, a meglévőket
kellett a kívánt célnak megfelelőre kiszínezni, ráadásul a kihallgatásokat úgy alakítva,
hogy az érdekelt önként, „dalolva" ismerje be bűneit. Mind-

1957. MÁJUS 7.
KÉRDÉS: Ön előző kihallgatásán vallomást tett arról, hogy 1956. október
26-án írótársai bevonásával fogalmazott
a Rádió részére egy nyilatkozatot. Vallotta továbbá azt is, hogy a nyilatkozat
minden lényeges mondatával egyetért
ma is. A nyilatkozat első mondata így
hangzott: „Nemzeti forradalmunk, szabadságunk és függetlenségünk kivívásának legnagyobb erénye az erkölcsi
tisztaság." - Mit ért Ön ezen mondatból?
FELELET: Amikor a nyilatkozatot fogalmaztam, olyan benyomásom volt,

ez a koncepciós perek jellegzetes, de már szelídített módszere volt. Nélkülözte a kitalált tet-

teket és durva hamisításokat;
többnyire testi fenyítések nélkül zajlottak a vallatások, vi-

szont a per megrendezőinek
kívánsága szerint a gyanúsított
a procedúra végén már szinte

Részlet Déry Tibor kihallgatásából
hogy az egész nemzet részt vesz a
megmozdulásban. Érvként felhozom,
hogy állandó és óriási tömeget láttam
október 23-án a Parlament előtt, s az
utcán, melyben a főváros lakosságának
minden rétege képviseltette magát. Szabadságunk kivívásának kifejezés használatakor arra gondoltam, hogy küzdeni
kell a Rákosi-féle személyi kultusznak
nevezett önkény ellen. Függetlenségen
pedig azt értettem, illetve ma is így
tartom, hogy meg kell valósítani a népek
egyenjogúságának lenini eszméit és a

magyar sajátosságoknak megfelelően tehát nem szolgai módon másolva a
szovjet példát - kell az országot kormányozni. Ami pedig az erkölcsi tisztaság kérdését illeti, úgy látom, hogy a
tömeg fegyelmezetten, becsületesen
vett részt az eseményekben.
1957. AUGUSZTUS 29.
KÉRDÉS: Önt a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma 1957. április 20-án előzetes letartóztatásba helyezte az ellenforradalomban való tevékeny részvétele miatt. Azóta ügyében

vizsgálatot folytatunk. Tegyen vallomást
arról, miben érzi magát bűnösnek!
FELELET: Bűnösnek érzem magam,
hogy az 1956. október 23-án kirobbant
ellenforradalmat tevékenységemmel támogattam. Részt vettem az október
23-án készült írószövetségi kiáltvány elkészítésében, vállaltam annak ismertetését a tömegek előtt. Legsúlyosabb
bűnömnek mégis azt tartom, hogy
1956. november 4-e után nem ismertem fel azt, hogy a Kádár-kormány
képviseli a szocializmus ügyét és nem

így is önmagát hibáztató, lelkileg teljesen megtört ember lett.
Hogyan, milyen módon teltek a Déry-ügy „munkanapjai"
- egészen pontosan valószínűleg soha nem fogjuk megtudni.
Maga az érintett író utóbb
gondosan hallgatott megtörettetésének részleteiről, későbbi
könyveiben tabuként kezelte a
témát. Egyedüli forrásként a
kihallgatást vezető tiszt, László
István által készített jegyzőkönyvek állnak a rendelkezésünkre. Ezekből az iratanyagokból világosan kiderül: az
április
22-étől
augusztus
30-áig tartó kihallgatások alatt
a kezdetben szabadon válaszoló, az '56-os forradalom erkölcsi igazságát magabiztosan
vállaló Déry Tibor a nyár végére mind fizikailag, mind szellemileg egy megalázott öregemberré vált. Bármely pillanatban hívathatták, vallathatták,
ellenőrizték minden percét - s
legsúlyosabb
büntetésként
nem olvashatott, nem írhatott.
Az augusztus 29-ei kihallgatás
tartalmában, kérdéseiben-válaszaiban egyébiránt félelmetesen hasonlított a tárgyalás
„forgatókönyvére", azaz az
utolsó eligazítás során szinte
már csak gyakoroltatták a helyes válaszokat Déryvel. A hatvannégy éves írót - ekkor már
inkább emberi roncsot - november elején állították bíróság elé. Kilenc év börtönbüntetést kapott, melyből hármat
le is töltött. Szabadulása után a
börtönéveket írásaiban kizárólag a „reális szocializmus szállodájaként" ábrázolta.
SZEGHALMI BALÁZS

támogattam, sőt ellene cselekedtem. Ki
szeretném hangsúlyozni - és ezt a legmélyebb meggyőződésből teszem - , az
egész életemet elhibázottnak tartom e
cselekedeteim miatt, amelyek beszenynyezik régi kommunista meggyőződésemet, s amelyek talán nagyobb kárt
okoztak, mint amennyi hasznot tudtam
hajtani majdnem 40 év alatt a kommunista eszmének. Tudatosan azonban
soha nem akartam az ellenforradalmat
szolgálni, cselekedeteimmel mégis ezt
tettem, és ezt mélységesen sajnálom,
elítélem, szégyenlem és állandó lelkiismereti bajokat okoz...

az 1956-os vásárhelyi eseményekben
Másnap megalakult a Nemzeti Bizottság, melynek elnökévé Gyáni Imrét választották. Török Istvánt
ugyanakkor megerősítették tanácselnöki tisztségében, s feladatul kapta, hogy a városházáról távolítsa el
azokat a tisztségviselőket, akik ellen
a legtöbb panaszt tették.
Az MDP másnap Török Istvánt beválasztotta az intézőbizottságba, aki ezzel egyszerre lett egyik vezetője a forradalom vásárhelyi szervezetének, s az
MDP-nek, mely legfőbb feladatának a
forradalom megfékezését tartotta. November 5-ére feloszlott a Nemzeti Bizottság, csak a tanács működött, s Török Istvánt a sorozatos lemondások
következményeként a megyei tanács
elnökévé választották. A december
10-én délután szervezett tüntetésről
aztán ő értesítette az MSZMP városi
bizottságán Nagy Jánost, aki riasztotta
Bán Lászlót és Bába Istvánt, a karhatalom vezetőit. A kivezényelt karhatalom és a tüntetők dulakodása közben
kapott halálos haslövést Gácsi László
mérleggyári munkás.

pártból, katonai rangjából lefokozták, majd augusztus 3-án előzetes letartóztatásba helyezték a
népi
demokratikus
államrend
megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel miatt. Az
ügyészség vádjait azonban - önmagát védve - sorra cáfolta az
1958-ban rendezett perben. A
Szegeden tartott tárgyalássorozatra 72 tanút idéztek meg, s Törököt
a vádak alól végül felmentették.
Visszament kötő-szövőnek, majd
előbb a CSOMIÉP, végül a helyi
Áfész igazgatója lett.

„Közbejött okok"

Török István
Török István 1957. június 1-jéig
töltötte be a tanácselnöki tisztet.
Nem sokkal később kizárták a

1991-ben értesítették, hogy.'56-os
emlékérmet vehet át, ám feleségével
éppen törökországi nyaralásra indult. Mire visszatért, megtudta, hogy
„közbejött okok miatt" a kitüntetést
mégsem kapja meg. Hogy milyen
okok jöttek közbe, sohasem derült
ki.
KOROM ANDRÁS

Vásárhely 17 pontja
1. Emberhez méltó szabadságjogokat, azaz félelemmentes életet
2. Gyülekezési, felvonulási, tüntetési és sztrájkjogot.
3. Sajtószabadságot.
4. Emberibb megélhetési jogot, magasabb életszínvonalat, magasabb béreket
és alacsonyabb árakat.
5. A bérnormák eltörlését.
6. A hatórás munkanap bevezetését.
7. Szabad vallásgyakorlatot, az állami egyházügyi hivatal eltörlését és
Mindszenty hercegprímás szabadon bocsátását.
8. Általános, egyenlő és titkos szavazással tartott szabad választást különböző
pártok részvételével.
9. Orosz csapatok azonnali kivonulását Magyarországról és Magyarország
kilépését a varsói egyezményből.
10. Rákosi Mátyás perbe fogását.
11. Vonják felelősségre azokat, akik okai a polgári vér ömlésének.
12. Az orosz nyelv mint kötelező tantárgy eltörlését és tankönyveink átírását
magyar nemzeti szellemben.
13. Szabad kiskereskedelmet és szabad kisipart.
14. A súlyos adóterhek csökkentését és a beszolgáltatás teljes eltörlését.
15. Szabad fölművelést, a kollektív gazdálkodás erőszakolása nélkül.
16. Az államosított házak visszaadását.
17. A megvont fizetések és nyugdijak visszaadását minden arra érdemesnek.

• K A P C S O L A T O K »
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Lesz-e rendzavarás 23-án ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják m e g aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s 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.

UTKERESZTEZODES
A 30/399-5580-as telefonról küldött SMS írója szeretné, ha - 4 évi
ígérgetés után - végre megjavítanák
az utat a József Attila sgt. és a Makkosházi krt. kereszteződésében.
CSATORNAÉPÍTŐK
Az Udvarhelyi utcából telefonált
Kiss Gábor. Olvasónk kifogásolja, hogy a csatornaépítők tehergépjárműveikkel valóságos sártengert hordanak fel az útra. A
BUDAVARI SÁNDOR
kistermelő:
- Nem hiszem, hogy lesz rendbontás, vagyis inkább remélem,
nem lesz. Szerintem a nemzeti
ünnepnek nem erről kell szólnia,
nem ez lesz a megfelelő alkalom
arra, hogy egyesek véleményt
nyilvánítsanak. Bár lehet, hogy
mégis akadnak olyanok, akik kihasználják az alkalmat.

BORBÉLY SÁNDOR
rokkantnyugdíjas:
- Lesz. Nem hiszem, hogy egyesek
figyelembe veszik a nemzeti ünnepet, s emiatt visszafogják magukat. Ezek az emberek nincsenek
tekintettel semmire, fttdig egyáltalán nem szép dolog, hogy egy-egy
rendbontó akcióval megzavarják
az ünnepet. Ezt ezeknek az embereknek is fel kellene érniük ésszel.

•

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

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

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
CSÜTÖRTÖKÖN
A KÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepés munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15—17. (a Szilágyi
utca felől). Tel.: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN
dr. Csonka Erika, Üllés. Tel.: 2 8 2 - 0 5 2 és
582-417.

PUSZTAMÉRGESEN,
ÖTTÖMÖSÖN

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

dr. Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth
u. 36. Tel.: 2 8 6 - 7 4 0

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

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ

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.:
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104. Súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható.

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

s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

ALLATORVOSI ÜGYELETEK.

betegeinek ellátása a hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

KISTELEKEN

OPUSZTASZER

KISÁLLATÜGYELET

dr. Kunstár Pál, Kistelek, Tömörkény u. 10.

október 18—24-ig: dr. Szalay János, Szeged,
Körtöltés u. 23. Tel.: 0 6 - 3 0 - 9 - 5 3 2 - 6 9 8 .
Csütörtökön reggel 6 órától péntek reggel 6
óráig.

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

GRANASZTÓI GYÖRGY, KIRÁLY MIKLÓS, JÁVOR BÉLA, JÓKAI ANNA,
MARTONYI JÁNOS, MESZLENY LÁSZLÓ, NEMESKÜRTY ISTVÁN,
O'SVÁTH GYÖRGY, PÁLINKÁS JÓZSEF, SALAMON LÁSZLÓ,
SOLYMOSI FRIGYES, SZIKORA (ÁNOS, ZLINSZKY JÁNOS.

H0R0SZK0P
KOS: Kedvese telefonhívása rossz
A J időben találja meg. Sokkal keményebben reagált, mint ahogy más esetben
tette volna. Ha megnyugszik, hívja vissza
egy jó este reményében.

^ ^
RÁK: Ha nem ismerik nehéz köriil^ ^ ¡ m é n y e i t , senki nem fogja felajánlani segítségét. Önsajnálat nélkül Ismertesse
barátaival helyzetét, és a segítség felaján-

/ 0 \ M É R L E G : Valami suskus folyik a
W W i háta mögött a munkahelyén. Helyesen tenné, ha kiderítené, persze csak okosan, hátha nincs is semmiféle alapja aggodalmának. Valószínűleg csak pletykálnak.
S K O R P I Ó : A zűrös hetek után végS re egy nyugodt nap. Munkatársaival
épp olyan szeretetreméltó most, mint családjával. Csodálkoznak is, mitől ez a változás. Csendes nap vár önre, használja ki
J k

' NYILAS: Ebben az időszakban a
!
szokásosnál is harclasabbnak kell
lennie, ha pedig a gyerekeiről van szó, akkor
ne tegyen semmiféle engedményt. Kellő
akarattal minden el lehet érni.
^
BAK: Sokat gondolkodik azon, hoT J M g y a n növelhetné a vagyonát, hogyan gazdálkodhatna. Kitűnő ötletei vannak, amelyeket igyekszik véghezvinni. Érzelmei összezavarodnak. Talán szerelmes.
^ f o

j SZŰZ: Üzleti ügyei miatt többet le^ ^ I h e t távol családjától, de megéri a
fáradozást, mert haszonnal kecsegtet. Ne
tartson az újdonságoktól, a változástól,
mert anyagi helyzete javulhat.

5 i HALAK: Legyen nyugodt, mert az
^ ^ i elkövetkező időszak úgyis az lesz
anélkül, hogy ezért tennie kéne. Próbáljon
többet foglalkozni önmagával, törődjön
egészségével és lelki békéjével.

DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN

dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Felszabadulás u. 31. Tel.: 2 9 1 - 4 8 7 és 0 6 - 3 0 - 3 - 2 4 5 032.

dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B.
Tel.: 0 6 - 3 0 - 9 - 5 8 3 - 9 1 3 .

BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ

DOMASZÉK, RÖSZKE

dr. Nyári László, Zákányszék, Kossuth u. 51.
Tel.: 0 6 - 3 0 - 4 - 9 9 7 - 2 4 1 .

V Í Z Ö N T Ő : Hallatlan
energiákkal
! rendelkezik a héten, s nagy a felelősség, hogy mire használja! Olyan ötletei jöhetnek, amelyeket már régen hordoz magában,
csak a megvalósulás elé gördültek akadályok.

Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte- Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkeszles gondoskodni.
Szeged, Bécsi kit. 5 . , 62/425-155, 80/825-155 ¡
Hódmezővásárhely, Andrássy út 5 2 . , 62/246-006

Következő

kérdésünk;

Hősnek tartja-e
Nagy Imrét?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben!

(IGEN v a g y N E M ) !

tett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen
megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

1 ( j b N

WM
™

Az SMS variálása normál tarja szerint történik.

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1
Szavazhat az interneten

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
ERDEI REGINA GEORGINA

Móricz Mónika és Hékédi Zsolt (Fábiánsebestyén).

Október 20., 11 óra 7 perc, 3 7 1 0 g Sz.: Mihály Katalin és Erdei Tamás (Szeged).

ILLÉS BALÁZS

SAVANYA ESZTER
Október 20., 15 óra 2 5 perc, 3 5 0 0 g Sz.:
Hegyi Éva és Savanya Béla (Szeged).

TÍMÁR DÁVID

TÍMÁR ERIK KRISZTIÁN

A J
O R O S Z L Á N : Szerencsés aspektu* ^ i s o k hatnak ezen a héten, mind a
szerelmi, mind a pénzügyi terveit támogatva. Új helyzet áll elő. Van egy rögzült képe a
világról, s emellett kitart minden helyzetben.

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA

BUSZ
I. Éva kifogásolja, hogy a 76-os
busz 17 óra után csak félóránként jár, és akkor a sok utas miatti zsúfoltság nagyón kellemetlenné teszi az utazást.

Lesz-e rendzavarás
október 23-án?

Október 10., 10 óra 4 5 perc, 3 2 8 0 g, Sz..Ohát Éva és Tímár Tibor (Szeged).

MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK

dr. Maksay Ferenc, Szeged, Szt. László u.
23/A. Tel.: 4 9 2 - 1 2 3 és 0 6 - 7 0 - 2 - 4 8 2 - 5 3 1 .

HÓD ÁLLATPATIKA

Tisztelt Szentatya!
Kevés köszönetre méltót találhattunk az elmúlt huszonöt esztendőben, kivéve az ön jelenlétét. Köszönjük, hogy megpróbálta a lehetetlent, közel kétezer esztendő elmúltával felmutatta az örömhírt, az
evangéliumot. N e m csak felolvasta, hanem megélte és megéli, ahogy
a Názáreti tette egykor. Körbe járván a földet, mindenhová elvitte. S
mivel manapság az egész világ beteg, ezért ön mindenkihez szólt,
mert az egész föld orvosra vár. Betegek a lelkek világszerte és mi tele
vagyunk hamis doktorokkal, pedig a léleknek nincs más orvossága,
mint a krisztusi szeretet, amely n e m csak az övéi, de az ellenség felé
is kinyújtja a kezét.
Ö n ezt a szeretetet élte és mutatta be a világnak, s lett ezért botrány sokak szemében. Ö n n e k nem kell Nobel-díjat kapni, ön m á s
díjat fog kapni, amikor annak eljön az ideje, és a krisztusi szeretet
lesz a mérce. Ö n a nehéz múltszázad végén visszaadta az örömet,
hogy kereszténynek lenni jó, mert felmutatta, hogy nincs jobb és
reményteljesebb válasz a világ kihívásaira, mint Krisztusé. Ön
megmutatta, hogy a keresztény szeretet türelmes és jóságos. N e m
kevély, n e m tapintatlan, n e m keresi a maga javát, n e m gerjed haragra, a rosszat n e m rója fel, n e m a gonoszságnak örül, h a n e m az
igazság győzelmének. Jó már huszonöt éve tudni, van egy ember,
akinek a szavára mindig adhatunk, akiben bölcsesség és erkölcs találkozik.
Köszönjük.

lása nem fog elmaradni.

dr. Steiber László, Szeged, Kállai u. 12/B.
Tel.. 0 6 - 3 0 - 9 - 6 5 9 - 7 1 4 .

dr. Horváth Győző, Szeged, Lomnici u. 5.
Tel.: 0 6 - 3 0 - 9 - 8 7 4 - 8 2 3 .

Köszönet a Szentatyának

dr. Szántó Vince, Sándorfalva, Alkotmány
krt. 8. Tel.: 2 5 1 - 2 6 0 és 0 6 - 3 0 - 9 - 6 8 8 - 9 3 5 .

SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN

PANNON G S M
Az élvonal .

TVTVV

VILLAMOS
I. L.-né szerint felháborító, hogy az
1 -es villamosra - főként amikor a di ákok haza-, illetve visszautaznak nem lehet felférni. Jó lenne az ilyen
csúcsidőkben több vagynagyobb villamost forgalomba állítani.

P0STAB0NTAS

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
BIKA: Megértést akkor reméljen,
szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel
I ha ön Is képes alkalmazkodni part7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.: 104; ®
neréhez. Az én központú viselkedést a há5 9 7 - 0 4 0 és 5 9 8 - 6 1 0 .
zasságban a mi-nek kell felváltania. De biGYÓGYSZERTÁR
zonyos függetlenséget meg kell hagyni.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
IKREK: Mostanában egyre több
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.; 547-174
Csak sürgős esetben I
! felszínes beszélgetést folytat és ez
már lassan önt is zavarja. Lehet, hogy a
külvilág nincs tisztában azzal, mi történik
egy ilyen beszélgetés alkalmával.

SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN

BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,

NAGYHAZIA KOS
SZELRENATA
középiskolás
diák:
főiskolás:
- Biztos vagyok benne, hogy akad- - N e m hiszem, hogy lesz rendnak majd olyanok, akik különbö- bontás. Csak tiszteletben tartják
ző rendbontó akcióikkal megza- majd a nemzeti ünnepet, s nem
varják az október 23-i megemlé- arra használják fel, hogy megzakezéseket. Ezek az emberek nem varják annak méltóságát. Ilyentisztelik az ünnepet, inkább jó al- ; kor a megemlékezésen van a
kalomnak tekintik arra, hogy hangsúly, így eléggé elítélendő,
meg nem engedett módon nyilvá- ha valakik rendzavarással akar; ják felhívni magukra a figyelmet.
nítsák ki a véleményüket.

kisebb személygépkocsikkal lehetetlen közlekedni az úttesten.

Október 20., 9 óra 4 0 perc, 3 8 1 0 g. Sz.:
Nagy Krisztina és Tímár Krisztián (Szeged).

SZENTES
NYÁRI BOGLÁRKA
Október 16., 8 óra 57 perc, 3 1 9 0 g. Sz.: Gere Ildikó és Nyári Gyula (Szentes).

HÉKÉDI DOMINIK
Október 16., 2 1 óra 2 0 perc, 4 2 6 0 g. Sz.:

Október 16., 18 óra 4 0 perc, 2 8 5 0 g. Sz.: dr.
Pintér Erzsébet és Illés Tibor (Csongrád).

TÓTH LAURA
Október 17., 13 óra 5 6 perc, 3 2 6 0 g. Sz.:
Varga Mária és Tóth Zsolt (Derekegyház).

NAGY MARCELL
Október 17., 2 0 óra 2 0 perc, 3 4 5 0 g Sz.:
Túri Zsuzsanna és Nagy Miklós (Csongrád).

BACSA GÁBOR
Október 18., 12 óra 4 2 perc, 3 6 7 0 g. Sz.:
Gábor Tünde és Bacsa Gábor (Szegvár).
VÁSÁRHELY

ANGYAL LIZA DORINA
Október 20., 15 óra 2 0 perc, 3 9 3 0 g. Sz.:
Ambrus Szilvia és Angyal Attila (Vásárhely).
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENETEK

A vicsege nem kecsege
Pintér Károly okleveles halászati mérnök Magyarország halai című,
Akadémiai Kiadó által megjelentetett (2003) könyvének ismertetését
olvashattuk néhány hónappal ezelőtt egyik országos napilapunkban.
„A hiánypótló, iránymutató kiadvány hetvennyolc halfajt mutat be.
Külön erénye és érdekessége a műnek, hogy a halfajok hivatalos és tudományos nevén kívül a népi változatokat is ismerteti. így megtudhatjuk a kecsegéről, hogy... vicsege néven is tisztelhetjük."
Nos, tisztelt olvasó. A vicsege nem a kecsege valamilyen népi elnevezése, hanem a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet |HAKI) egykori
munkatársainak - akkoriban szenzációszámba menő - halbiológiai kutatási eredménye, amelynek során sikerült a vizát és a kecsegét keresztezni és ezzel egy új édesvízi egyedet előállítani, amelynek a vicsege nevet adták. A HAKI telepét és laboratóriumát a 60-as evekben jelentős
célcsoportos beruházással fejlesztették, amelynek következményeként
számos nemzetközileg is elismert eredményt és gazdasági hasznot szereztek az országnak. Ilyen volt például még a vízszegény - főleg afrikai országok részére kifejlesztett, úgynevezett ketreces hal tenyésztés. Ennek lényege az volt, hogy viszonylag kis mennyiségű vízben (nálunk
például a Holt-Körösben) 2 - 3 köbméteres, lécekből készített ketreceket
helyeztek el és telepítettek beléjük adott méretű halivadékokat. A halak így nyílt vízi „akváriumban" éltek és növekedtek, ugyancsak saját
maguk által kikísérletezett és előállított haltáppal etetve őket. A ketreces haltenyésztés így a lehalászást is feleslegessé tette: csak ki kellett
emelni adott időpontokban a kívánt méretű és mennyiségű halat.
Jó volna tudni, hogy a maga idejében szenzációszámba menő kutatási munkáknak a mai privatizált piacgazdaságban és az innováció
újraélesztésének korában megmaradtak-e eredményei és gazdasági
hasznai?
DR. BALOGH GÉZA, SZEGED

SZERDA, 2003. OKTOBER 22.
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Utazzon Finnországba
Nokián téíi abroncsokkaii

Megtakarítások

2003 október 22 ét november 30 kőzött
4 db Nokián téti abroncs vótár)ásóval kétszemélyes
Finnországi utazást nyerheti*
Sorsolás: 2003, december 19. Móra, közjegyző előtt.

A biztonság nyugalma

Pénzpiaci Betét

i

Kamat9,10%

Mínuszban a Plusz!

EBKM9,23%
'£BKM egységes Banki Kamat Mutató
tnvnyes a 2003 nktóher 213 kondieiok szerint
.ÍMfí 6havi lekötése esetén

Ha megtakarítottpénzét azMKB-ra bízza,
nem kell az esélyeket latolgatnia.
Az MKB Megtakarítások a pénzpiac biztos befutói.
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Aki 2003 október 22 és november 7 kőzött
4 db Nokián téli abroncsot vásárol,
1 üveg Flnlandfa vodkát kap ajándékbal*
* Az akciók csak a hirdetésben szereplő üzletekben érvényetek.
A2 akcióban résztvevő űrietek:
Marso Kft
Marso Kft

gumiabroncsban a leg.

Hódmezővásárhely, Jókai u. 17. .62/242-820
Szeged, Dorozsmai u. 14
.62/464-306

Gumiabroncs 96 Kft.. .Szentes, Vásárhelyi u. 29.. . 63/562-320
Maros Print Kft
Makó, Aradi u. 115
62/510-660

Végtelenül jó ajánlatok

...már 10 éve!

Aquafresh 3 Totál Care

Sana

Ciliit

lábfrissítő spray
150 ml + ajándék
lábhintőpor
a gombás fertőzések ellen!
100 g

fürdőszobai
vízkő- és rozsdaoldó
750 ml + ajándék
vízkő- és rozsdaoldó
háztartási
^ ^
kisgépek-

fogkrém, 75 ml
+ ajándék Flex
^^^k
fogkefe!
^ m

ajándék!

Londacolor
Magic Colors

tartós hajfesték
(12 féle) + ajándék
Londatrend hajlakk!
75 ml

mm
4 5 0 ml

/csomag
L'Oréal Studio Line FX

Johnson's baby

hajlakk, 250 ml + ajándék Elséve
2 i n l multivitaminos
sampon!
250 ml ,

nyugtató aromatestápoló levendula kivonattal
Dupla csomag!
2x300 ml

vtuőslt

ajándék
ajándék

/csomag

ajándék
leves

/csomag

"OG/FONTOSVAC'

A rendelkezésre álló akciós készlet korlátozott mennyiségű, ezért akciónk 2003.10.24-től, csak a készlet erejéig érvényes! Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben!
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Albérletet Kinél

iNOX
ROZSDAMENTES

Állást keres
Állást kínál
Bérlemény
Bútor
Egészségügy

É S

_Egyob

S A V Á L L Ó

KORACÉLOK, BITINGEK, CSAVAROK

Építőanyag

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Hegysték
Haszonállat

Tel.:62/541-772

Közlemény
Háztartási gép
Irodaszer

A Délmagyarország

| Játék

t i t k á r n ő t

kézbesítői
csapatába 1

Könyv
Magénház
Növény

4 órái munkakörbe

Oktatást vállal

keresünk megbízható

Oktatót keres

munkatársakat

Panellakás
Régiségek

1

Információ:

Pénz, értékpapír

70-3

„

3-74-559

Ruházat
| Szakképzés

A PH0ENIX PHARMA
GYÓGYSZERN A G Y K E R E S K E D E L M I RT.
szegedi telephelye
munkavállalókat keres

Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
|"tanya
Társközvetítés

gyógyszertári
asszisztensi .

Téglaépitésu lakás

-

Termény, takarmány

végzettséggel.
S
Jelentkezni lehet:
re/.. 06-62/562-703.

Üdülő, hétvégi ház
Vendéglátás
Üzlethelyiség
Vállalkozás

Mezőgazdasági
gépalkatrész-forgalmazó
kft. keres
raktározási és kereskedelmi
Ismeretekkel rendelkező
munkatársat

DEB5SC&SI
• MAROS utcai, 41 nm-es.
egy szoba, erkélyes, jól felszerelt lakás kiadó 06-30/
578-49-51 Szeged, (30498027)
2

RAKTÁRVEZETŐI
munkakörbe.
jelentkezni kézzel írott szakmai
önéletrajzzal a
HWKIKíK
KFT.
s
Makó, Aradi u. 135. |
rímen.

Állást keres

• 10 év televíziós gyakorlattal, nagy tapasztalattal és
referenciákkal, saját technikával rendelkező operatör
állást, munkát keres. 06-30/
382-8193. (30397153)

Mezőgazdasági gépjavító
műhely üzemeltetéséhez
megfelelő szakmai
végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező

• KÖZGAZDASÁGI v é g zettséggel bérszámfejtésben
és munkaügyben tlz évet
eltöltött. 30 éves hölgy állást
keres.
06-70/536-69-90
Szeged. (30397670)

• A SZEGEDI Tömegcikk
Készítő Rt. nagy gyakorlattal
rendelkező géplakatost keres. Jelentkezés: Kovács
László
TMK-vezetönél.
munkanapokon 6-14 óráig.
Szeged, Zákány u. 44 62/
469-336/15. (30496137)
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden, október 18. és 27-én
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

Szegedi székhelyű
részvénytársaság
vezérigazgató mellé

napilap

szegedi

Kertészkedés

MŰHELYVEZETŐT
keresünk.
Jelentkezni kézzel írott Sí
szakmai önéletrajzzal a ^
HANK1-KER KFT. Makó,
AraJi u. 135. címen.
• 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 telefonszámon,
naponta
7-15
óráig
(30397103)

D

E

keres
számítástechnikai *
ismeretekkel.
Angol- vagy német- £
nyelv-tudás előnyt jelent,
jelentkezéseket fényképes
szakmai önéletrajzzal

„Titkárnő 30497968"
jeligére a Sajtóházba kérjük.
• 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. Ft.: 506. (30396965)
• A PICK Szeged Rt. raktározási feladatok ellátásához targoncavezetői engedéllyel rendelkező munkavállalókat keres. Jelentkezés: személyesen, munkanapokon délelőtt, 10 és 12
óra között. Szeged, Horgosl
út 18. szám alatt. (30397587)
• ALGYŐI cég megbízható
takarítónőt keres napi 6 órás
munkarendbe Fizetés bruttó
50.000 Ft. Érd.: mindennap,
személyesen OKFT Kft. Algyő, MOL Ipartelep v. teleionon a 06-70/314-8109es számon. (30397565)
• AUTÓSZERVIZ e g y ü t t működő, fejlődőképes autószerelő és autóvillamossági
szerelő
kollegát
felvesz.
•Megbízható 30498056" jeligéra a Sajtóházba. (30498056)
• DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
(30193294)
• GYERMEKGONDOZÁST
vállal nyugdíjas védőnő. Leinformálható. Tel.: 62/436311. Szeged. (30498071)
3

• BETANÍTOTT nöi és férfi
munkaerőt keresünk több
műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel, Vas
megyébe. Szállás biztosított.
Érd.: 70-544-32-13,
70559-05-04 és 30-538-8821. (30496091)
• HÁZ körüli, fizikai munkára megbízható, rendes
munkavállalót keresek Hatytyastelepre. Érdeklődni: 62/
427-586. (30397650)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
ékszerüzletbe agilis eladókat keresünk. Órás és ékszerész tapasztalat előnyt
jelenthet 06-30/95-21-330.
(30498110)
• IPARI vállalkozás pályázatot hirdet közgazdasági
végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező
fökönyvi
könyvelő, kalkulátori munkakör betöltésére. Pályázatát
bérigény-megjelöléssel, bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül "Számvitel" jeligére várjuk az alábbi postafiók ctmre: 6701
Szeged, Pf.: 506. (30396962)
• IPARVÁLLALAT pályázatot hirdet gyakorlattal rendelkező bérszámfejtő és tbügyintéző munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:
közgazdasági szakközépiskolai érettségi, tb-ügyintézői
tanfolyam, szja-törvény alkalmazásának ismerete, 2
éves
szakmai
gyakorlat,
Word. Excel programok felhasználói szintű ismerete.
Pályázatát
bérigény-megjelöléssel, bizonyítványainak
másolatával, a megjelenéstől számított egy héten belül
"Üzemi kifizetőhely" jeligére
várjuk az alábbi postafiók
címre: 6701 Szeged, PL:
506. (30396961)
• KÖNYVELŐIRODA keres
nagy gyakorlattal rendelkező, adóügyekben Is jártas,
regisztrált,
mérlegképes
könyvelöt. Pályázatot szakmai önéletrajzzal, oklevélmásolattal, fizetési
igény
megjelöléssel kérjük "Precíz
030397220" jeligére a Sajtóházba. (30397220)
• MOLEKULÁRIS biológiai
laboratórium keres laborgyakorlattal rendelkező aszszisztenst. Jelentezni lehet:
Ádám Éva, Tel : 62/599717, hétköznap 9-16 óra
között. (Szeged) (30498032)

Állást kínál

Szegedi székhelyű, kis- cs középvállalkozások fejlesztésével,
középtávú tökeellátásával foglalkozó cég munkatársai keres

pályázatkészítési, befektetési munkakörbe

Elvárások: - felsőfokú (pénzügyi/közgazdasági) végzettség
Tiszaszigetre.
HOIH)
FERENCNEK
és VIDÁCS
RÓ7.SIKÁNAK.
30. házassági évfordulótok
alkalmából sok boldogságot,
jó egészséget kíván
Édesapád,
Édesanyád, öcséd
és felesége és
családja Algyőről

-

szakmai gyakorlat
gépkocsivezetői gyakorlat
csapatmunkára való alkalmasság
angolnyelv-tudás
felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Ajánlatunk: - változatos, felelősségteljes munka
- színvonalas munkafeltételek
- versenyképes jövedelem
- j ó munkahelyi légkör

Sniietésnajxxl alkalmából
kívánunk még sok-sok boldog évet,
mert melletted mindig szeretetben
gazdag az élet. Legyél boldog,
deríts, vidám, Aki szeret, az ját
kíván.
Férjed Rudi,
fdnyaid:
Agi, Kari
és családjaik

TÖRŐK
50.
alkalmából
kíván

-

Szegedi Kéménysepröipari Kft.
felvesz
Szeged-Kiskundorozsma
munkaterületre betanított
kéményseprőnek
katonaviselt, 45 év alatti
erkölcsi bizonyítvánnyal
saját kismotorral
valamely szakmával rendelkező
munkaterülethez közel lakó

férfi munkavállalót
Érdeklődni 485-077 telefonon,
vagy a Moszkvai krt. 27. sz. alatt
személyesen lehet m u n k a i d ő b e n .

KAROLY
é s

házassági
gratulál
a család

I L O N A
évfordulója
és jó

egészséget

apraja-nagyja

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

»
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• NEMZETKŐZI gépkocsivezetőt keresünk, 06-30/
985-77-77. (30397500)
• LAKATOS szakmunkást
keresek azonnali felvételre.
Kovács szakmában jártasak
előnyben. Érd.: 06-20/5312514. (Szeged) (30497961)
• NYOMDA keres g y o r s ,
precíz munkatársakat, betanított
munkára,
könnyen
megtanulható gép kezeléséhez. Önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket a Szentháromság u. 6. alá, a hirdetés
megjelenésének
napján
kérnénk leadni. (30498053)
• PÉKSÉGBE sütő s z a k munkást felveszünk. Állandó
nappali műszak is megoldható.
Napközben: 30/
985-2622, 18.00 után: 62288-320. (30397796)
• 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)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN!
M Á R V Á N Y KII.
Temető sor 1.
62/259-058.

• SEAT IBIZA Stella 1.2i,
2002.
augusztusi,
klíma,
szervé, légzsák, elektromos
ablak stb 11.000 km-rel,
1 980.000-ért
eladó
62/
440-580. Szeged (30497952)
• DACIÁT, dízel A R O - t
vennék
06-30/319-6963,
Szeged. (30396769)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged. Rákóczi
tér, 62-541-410. (30193640)

• GÁZ utcai, kenyérgyár
környékén 2+2-es, üres lakást vagy házat iroda céljára bérelnénk. 62/488-388/
25 mellék. (30397199)

l
CB

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK. HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30193657)

Konyhabútor
^ i - S t ú d i ó

OSZI ELŐZETES
K0RYNA
KONYHÁK
15%
kedvezménnyel!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

• S Z O B A F E S T Ő K E T és
betanított segédmunkásokat
felveszek. 62/406-527, 20322-62-60 Szeged. (30497960)
• TOMPÁRA és Röszkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30498073)
• VIRÁGKERTÉSZETBE női
dolgozót keresek. Kiskundorozsma, Fél u. 7., 16 órától. (30498109)
• ÉPÜLETGÉPÉSZETI cég
keres regionális (Szeged)
kereskedelmi telephely vezetésére épületgépész végzettségű,
anyagismerettel
rendelkező, kereskedelemben jártas szakembert. Bérezés megegyezés szerint,
teljesítményarányosan. Tel.:
20/9419-085. (30397663)

g

• UJ típusú, konkurenciamentes víztlsztltó-berendezések forgalmazásához kft.
értékesítő
munkatársakat
keres. 70/545-7600. Pécs.
(30397546)

Szegedi székhelyű ipari vállalat
h u m á n p o l i t i k a i v e z e t ő munkatársat keres.
Elvárásaink:

- középfokú végzettség
- középfokú munkaügyi
és tb-ügyintézői képesítés
- jö kommunikációs készség
- számítógépes ismeretek
Amit kínálunk: - versenyképes jövedelem
- sikerorientált csapat munkájában
való részvétel
A pályázati anyagokat „Humánpolitika 30498196"
jeligére 2003. október 31 -ig várjuk a Sajtóházba.

www.xrentauto.hu,
445-6000. (30194119)

06-30/

• ALFA 33 1 3 - a s , 1983as, kitűnő állapotban, elektromos ablakkal, szép festéssel, sürgősen eladó. Érd.:
06-30/387-12-04. (30498147)
• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, blztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30397435)
• FORD 9 személyes k i s busz hosszú távra, 3500 Ft/
napért kiadó Tel.: 20-41605-95 Szeged. (30397555)
• VW PASSAT kombi, 1.9es turbódízel. 1992-es, friss
műszakival,
megkíméltem
1.200 000, 62-405-010, 0630/229-3981. (30397353)

HA BETON,

ELSŐ BETON Kft.
6728 Szeged,
Dorozsmai út 5 - 7 .
Tel.: 62/549-520,
549-521, fax: 549-522
• HULLÁMPALA Br 250 Ft/
nm-töl, hullámlemez 990 Ft/
nm-töl, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
OSB-lap, ajtó, ablak, tüzelőanyagok és egyéb építőanyag.
Rókusi
Tüzép
Szeged, Szatymazi u. 2. 62/
476-876. (30295745)

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

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

• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre Is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324. 30383-7116. (30193311)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged.
Rókusi
25.
62-489-603.
(25292646)

• FOGORVOSI ü g y e l e t e t
vállalok
magánrendelőben
október 23-án, 8-12-ig és
15-20 óráig. Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.: 62-498057, 20-3700-430. (30295773)

W5M
M É R E T R E V Á G V A IS !

KEK

• HÁZTARTÁSI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok,
gázkészülékek,
híradástechnika: "Hélla" Műszaki
Bizományi, Szeged, Rókusi
krt. 9. (62/481-646, 20/4607132). (30193423)
• MOSOGATÓGÉP S i e mens, digitál, új, áron alul
eladó igényeseknek. 06-20/
9-672-919.

D U R E E S
TO

BARÁT PAPÍR KFT
PAPÍRNAGYKF.R.

Szeged. Irinyi J. u. 1. g

MEGÉRKEZTEK
I
A 2004-ES NAPTÁRAK
ÉS HATÁRIDŐNAPLÓK
Kérje vevőszolgálatunktól:
62/424-777/120, 121 mellék.
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Játék

Megnyíl
M®NAC®
CASÍNO
vr.VNy.: 10-02

• ATI-Császárné Bt. m o ped, motor, személy, teher,
nehézpótkocsi, Eu-konform
árufuvarozó vállalkozó. Eukonform buszos vállalkozó,
nehézgép-,
könnyügép-,
targonca-, ADR, TIR, belföldi buszvezető,
belföldi
árufuvarozó,
taxivezető,
taxivállalkozó és undortkeltő
tanfolyamokat indít. TANDÍJ
30%-ára, max. 60 E Ft, a
vonatkozó jogszabályok értelmében
ADÓKEDVEZ
MÉNY 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)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433 (30193676)

• 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)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnerrWt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. (30193314)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0 6 70/505-90-40, 62/247-269.
(30397286)

KÁRÁSZ U. 10.

DRÓTHÁLÓT
különböző méretben
és lyukbőségben, horganyozott
és fekete dróthuzalokat.
o
keretre szerelt hullámos

S

szövetehet, tüskésdrótot.

£

rabichálót, csirkehálót, szita-,
rostaszöveteket, horganyzott
szúnyoghálót

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon.

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

• HASZNÁLTKÖNVV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (30193641)

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30397386)

• BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-0474. (30193459)

K E C S S E E H

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek. 06-30-40-68-012,
Deli. (30193967)

• 7 ÉVES, kb. 7 mázsás,
egyesben járó parlpaló eladó
62/263-369. Szeged.
(30498187)

• FÖLDEÁKON 3 szobás,
gázfűtéses családi ház eladó. Tel.: 06-30/8587-355,
06-20/5601-554. (30396842)

Az Ingatlan át a Jármű
rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR
feltüntetését.

A fényképes pályázatokat, referenciákkal együtt a hirdetés megjelenéséről
számítón tíz napon helül „Fejlesztés" jeligével kérjük a Sajtóházba elkül- • X RENT Autókölcsönzö.
deni.
Személyautó,
minibusz.

Boldog
Születésnapot

BODO

S

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F8 u. 103.

ügyletek lebonyolítása
- pályázatok készítése
- kapcsolattartás a vállalkozásokkal

Hraiu/álunÁ

É

• ÉPÜLETGÉPÉSZETI áruház tapasztalattal rendelkező eladót keres. Érd.: Pannon Ventil Kft. 62/556-060.
(30498142)

Feladatok: -finanszírozásikérelmek előterjesztése,

Gratulálunk

T

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

GépjAnnűvtiütfl képiét

R

Apróbörze

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK

Építési telek

I

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő is)

Ü Z L E T H Á Z :

Autó

H
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• SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA, Majális utcában
magánház eladó 62/463500, 06-30/473-8570, 0630/275-1555. (30397407)

Közlemény

FRISS, ELOHALVÁSÁR

A Szegedi Vízmű Rt. ívóvízhálózat-karbantartási munkákat végez 2003. október 22-én, 22 óra és október
a Fehértói Halgazdaságnál
23-án, 06 óra között Algyő területén. Algyőn, este 22 óra
október 24-én és 25-én.
és reggel 6 óra között ideiglenes vízhiányra kell felké8-I4 óra közön.
szülni. Kérjük a nagyközség Tisztelt Fogyasztóit, hpgy
Ponty:
670 Pl/kg
2003. október 22-én, 22 óráig vételezzenek a vízhiány
Kárász:
310 Ft/kg
Busa:
.100 Ft/kg
időszakára szükségleteiknek megfelelően i v ó v i z e t
Ámor:
449 Ft/kg
A karbantartási munka befejezését követően rövid időn belül
Harcsa:
1200 Ft/kg
visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott vízelA halakat térítés ellenében a
látás és vízminőség. Kérjük a lakosságot, valamint az érintett
megtisztítjuk, filézzük.
I
Érdeklődni lehel
§
területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszaka 62-4ől-444-es telefonszámán. '
ban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki
eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak.
Q E 2 B 3 2 B H
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
• SZEGEDI, 367 nm-es, 14
m-es utcafrontú építési telek, melyre 122 nm + tetőteres ház építhető eladó,
06-20/9-140-648. (30397289)

(Tffi

A DEMASZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés Vezetősége értesíti Kübekháza lakosságát, hogy

2003. október 28-án, 8.00-15.30-ig áramszünet l e n az alábbi utcákban: Má-

tyás u.. Petőfi u., Józsel A. u.
2003. október 30-án, 8.00-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Ár-

kád u., József A.. Hunyadi u.. Kálvária u.. Kossuth u.. Mátyás u.
2003. október 31-én, 8.00-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Er-

zsébet u„ Temető. Dózsa Gy. u„ Szántó Kovács János u„ Új telep, Rózsa u.
2003. november 3-án, 8.00-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban:

A z apróhirdetések
tartalmáért
akiadó

nem vállai
felelősséget!

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

Felszabadulás u„ Erzsébet u.. Kálvária u . Hunyadi u., József A. u., Óbébai u„
Temető. Árpád u.
2003. november 4-én, 8.00-15.30-ig áramszünet leszKúbekháza egész területén!
2003. november 5-én, 8.00-15.30-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban: Erzsébet u.. Temető u.. Dózsa Gy. u., Szántó K. János u „ Ú| telep. Felszabadulás
u.. Kálvária u.. Hunyadi u., Józsel A. u.. Óbébai u., Árpád u.. Rózsa u.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
030498178

•

SZOMBAT, 2003. OKTÓBER 25.
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Magánház

• IKERHÁZ mindkét fele,
egyben vagy külön is eladó,
kétszer 60 nm, kétszer 16,8
millióért. Ráadás egy udvari
lakás 50 nm, pince, padlás,
udvar,
szerszámoskamra.
Garázs, kocsibeálló nincs!
Szeged. Lengyel u., Tel.:
06-30/92-82-570. (30498151)
• SZEGED MÓRAVÁROSI
ikerház, 2x5 szobás, 4 fürdőszobás, nagy melléképülettel, 2 garázzsal, összeköltözésre és vállalkozásra
is alkalmasan, egyben eladó. 30/851-2969. (30295365)
• SZEGED-TÁPÉ főutcái,
sátortetős magánház kétszintes
melléképülettel
17.500.000-ért eladó, 0 6 20/9-434-919. (30397486)
• SZEGEDEN és 30 km-es
körzetében családi házat,
lakást keresek Kupecz, 0 6 30/406-8012. (30397201)
21

Növény

• 40 lánc gyökér földjében
eladó
06-20/256-9338,
Apátfalva. (30497987)
• AKÁCCSEMETE eladó 7
Ft/db-ért. 06-20/3903-163,
Balkány. (30396738)
M DÍSZFÁK, tuják, ö r ö k zöld cserjék termelői áron.
Szeged, Aranka u. 31., du.
15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 06-30/2593244 (30296150)
M DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék.
FOLYAMATOS AKCIÓK: 10
50%! Szeged, Algyői út 34.,
06-70/516-3745. (30397372)
M FENYŐK, tuják, díszfák.
Megtervezzük,
beültetjük
Újszeged, Derkovits 53. 62/
431-705, 06-30/915-23-73.
(30296168)
M GYÖKERET vásárolunk
beládázva, napi áron. Makó.
Tulipán 9. 62-216-315, 0630-520-8289. (30396536)
• OSZLOPOS tuják, g ö m b tuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991. Nyitva egész nap.
vasárnap délig. (30194700)
• TUJA oszlopos, 100-200
cm, gömbök, kúszók, fák.
virágzók különleges örökzöldek! Tororjyi Díszfaiskola,
Szeged-Szőreg, Magyar u.
214 62/405-812. Bármikor!
(30193961)

M SZEGED, Siha közi, 2+2es lakás garázzsal eladó
70/331-24-15. (30397154)
M SZEGED, Tápai utcában
II. emeleti. 55 nm-es, két
szoba-hallos, erkélyes, klímás, hideg-, melegvízórás,
felújított lakás csendes környezetben, jó állapotban
8.900.000-ért eladó, 06-30/
9-358-015, • 62-317-456.
(30397701)
25

Pénz, értékpapír

26

O k t a t á s t vállal

m SZEMÉLY- és vagyonőr,
magánnyomozó, közép- és
felsőfokú biztonságszervező
képzés indul Szegeden, a
Rendőrtiszti Főiskola közreműködésével. 66/321-488,
06-70/238-2621,
06-30/
477-5112. (30397182)

23 O k t a t ó t k e r e s
• SZERBÜL tanítást vállaló
egyetemistát (lányt) keresek.
Érd.:
06-20/416-69-96
(30496145)

Panellakás

M SZAMOS utcai. X. e m e leti, 2+1-es lakás eladó
6.200 OOO-ért
06-20/3284226. Szeged. (30397472)

Villanyszerelési
szaküzlet
a Belvárosban.

• RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b„ 10-17
óráig. (23976954) .
M RÉGISÉGKERESKEDÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS, HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLÁS. Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel.: 62422-547. (30194261).
27

Ruházat

A legolcsóbb
PÁNTLIKA ÜZLET,
Vedres u. 2. 62/435-967

28

Szakképzés

11

IRAKI ÉS
KERKSKEDFXMl
OKTATÁS! KÖZTONT
Akkreditált ¡ntáímált)
Sj+ted.TisMl.krt. ki.

K E R E S K E D Ő B O L T V E Z E T Ő
tanfolyam indul
érettségizettek számára

2003. n o v e m b e r 3 - á n
jelentkezés:

Tel.: 62/555-595, 30/269-7692. S

M EPITSEN velünk! Házak
generálkivitelezése, családi,
ill. társasházak.
Épületek
bontása, asztfaltozás, térkövezés.
Érd.: 06-30/4684984. (30497933)

(24989347)

31

indul

3 5 Termény, takarmány

s

Morafcsik Péter
és neves mixerek
oktatásával.
A leg/obbaknak álláslehetőség.
Tel.: 06-20/350-5901,
06-30/973-59-8I
06-70/389-07-47

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
i
o
szállítása
i
SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130
M AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)

www.mixersuli.hu

M FELVETELI 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. c o repeta@freemail.hu (30397528)

• TŰZVÉDELMI előadó
(középfokú) tanfolyam indul
november 8-án. Érdeklődni:
62/315-461,
20/966-4279.
Szeged. (30497940)

• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged. (30498055)
• REDŐNY, reluxa harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, f a redőny javítása, ablakfordítás, 62-457 562, 30 94 36
411, TÖRÖK TIBOR, Szeged. (30194701)
M REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (25292613)

OKÉV: 06-0017-02.
§
• SZOBAFESTŐ-, mázoló-,
Munkanélküliek, gyesen lévőkig tapétázómunkát vállalok v i rokkantnyugdíjasok számára
dékre is. Előrendelést felveképzési támogatás igényelhető, szek. Kocsis Gáspár, 6 2 szja-kedvezmény igénybe vehető.
289-642,
30-9-63-29-58.
e-mail: ikokszeged@invitel.hu
(30397337)

Vállalkozás

• SZEGEDEN És KÖRNYÉ
KÉN átlagon felüli k i e g é szítő jövedelem. Tel.: 0 6 - 1 302-42-77. (30498157)

TÖLTSE K E L L E M E S E N
N Á L U N K AZ IDEJÉT!
Kóstolják M e g téli a j á h l a t u N k a t
kelleMes, élő z o N g o r a s z ó M e l l e t t .
FogyasszoN el egy s u t e M é n y t
v a g y szeNdvicset egy j ó kávé M e l l e t t
és egy i t a l v a g y coctail kíséretében.
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉCEINKET. 1

VIRÁG CUKRÁSZDA
|
Szeged, Klauzál tér 1. Tel.: 62/541 360
V1RAG C U K R A S Z D A - V1RAG C U K R A S Z D A

• KÖRNYEZETVÉDELMI
szakelőadó-tanfolyam indul.
20/966-4279. Tanúsítványszám: 06-0003-03. Szeged.
(30497942)

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

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

ZÖLD számon

Vendéglátás

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

• NÉMET középfokú nyelvvizsgára felkészítés vizsgáztatással. Bábel Nyelvstúdió, Szilágyi 2., 62-437522. (30397543)

M KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24. Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)

• CSONGRÁD-BOKROSON
vízparti horgásztelkek tanyával, borospincével, gyümölcsössel eladók, 62-405010, 30/229-3981. (30397351)
37

• KERESKEDŐ k ö z b e n ,
4200 nm alapterületű, összközmüves
ipartelep 400
nm-es üzemépülettel eladó.
06-70/248-5035,
Szeged.
(30396859)

• KOMMUNÁLIS és veszélyes hulladékkal kapcsolatos
vállalkozásba üzleti-befektetési ajánlattal rendelkezünk 96/526-476, 20/9370610. (30498048)

Üdülő, hétvégi ház

32

Tanya

M ASOTTHALOM GATSORI
tanya 7 hold földdel, 4 db
fúrott kúttal, villannyal, gazdasági épületekkel eladó.
Irányár: 800 E Ft. 62/291378. (30295232)
33

Társközvetítés

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42. (30193903)
34

Téglaépítésű lakás

N HÁLÓ u. 1, III. emeleti. 3
szobás, erkélyes, parkettás,
egyedi fűtésű, 14 nm garáz;
zsal
készpénzért
eladó
azonnali beköltözéssel. Érd.:
06-20/3776-730. (30498148)

• ÖSZ u. 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok, . parkolók
eladók.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/1 16. (30193674)

I K V

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos

VIRÁG CUKRASZDA - VIRÁG CUKRASZDA

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

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 3 0 - 9 550-537. Szeged. (25292075)

36

Üzlethelyiség

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

39

M APRÓ b u r g o n y a 15 Ft/
kg-ért eladó. 62/580-015,
Mórahalom. (30397093)

|

AKADÉMIÁN

S z e g e d , Cogol u . 1 1 . «
Tel.: 6 1 / 4 1 6 - 7 0 1 ,
|
416-819.

• TÁRSASHÁZI, 100 n m es lakás eladó. Óriási, parkosított udvar, dómra néző
kilátás, praktikus kialakítás,
15.800.000 Ft + udvari g a rázs, 30/564-3544. (30498024)

Tanfolyam

MIXERTAR FOLYAM

HEMRY-KER KFT.

38

M SZEGED ROKUSON épülő, 53 és 75 nm-es, földszinti lakások eladók d e cemberi átadással. 06-20/
336-0413. (30397610)

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

a BOLS MIXER

A lakosság r é s x é r c is!
- kapcsolok
- lakáselosztók
- kábelek
- fényforrások.

M KÉSZPÉNZÉRT vásárolok
régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat,
hagyatékokat.
Azonnal
fizetek. Tel.: 06-62/494-141,
06-30/9-252-945. Szeged.
(30295386)
M KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket.
porcelánokat,
órákat, tollneműt, teljes hagyatékot. Azonnali fizetés,
vidékre Is díjtalan kiszállás!
06-62-216-324,
06-30383-7116. (30295845)

Szolgáltatás

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

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

Felvilágosítás,

24

30

Régiségek

• FISHER RÉGISÉGKERESKEDÉS 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.
(30397797)

Számítástechnika

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

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádi«, Kárász u. B. 06-20/321 -4485

ESŐKABÁT
22

29

17

H I R D E T É S «

észrevételeiket
az ingyenesen hívható

tehetik meg.

06-80/821-821
Szombatonként

a 466-847-es f ő v o n a l o n .

Hogy miért érdemes apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az a1{ár már a
másnapi lapszámban
megjelentig!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

62/567-835

PALYAZATI HIRDETMENY!

RI.

VAGYONCAZDÁtKO

Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. pályázatot hirdet
az alábbiakban felsorolt, 11 db új önkormányzati garzonlakás bérleti jogának határozott
időre, egyetemi, főiskolai hallgatók részére történő bérbeadására.
A lakások bemutatásának időpontja: 2003. október 28. napján, 13.00 órától 15.00 óráig,
2003. november 3. napján, 15.00 órától 17.30 óráig.

Szeged, Tápai u. 5.
Lakások

Helyiségek

Alap-

Komfort-

terület

fokozat

Óvadék

Tetőtér 1.

27,00 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 2.

27,00 n f

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 3.

27,00 n f

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 4.

26,84 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 5.

26,84 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 6.

27,00 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 7.

27,00 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 8.

27,00 m

2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 9.

27,00 m

2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 10.

26,84 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

Tetőtér 11.

26,84 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba WC-vel, előszoba

101 250 Ft

összege

2.) Pályázati feltételek
Lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot az az egyetemi, főiskolai hallgató nyújthat be, aki:
I.

Szegeden felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és

II.

35. életévet nem töltötte be,

III.

házas- vagy élettársi kapcsolatban él és legfeljebb két gyermekét neveli,

IV.

aki a pályázati feltételeket elfogadja.

V.

Az elhelyezésből kizárt az, aki, vagy a vele együtt költöző személy
a) az ország területén bárhol rendelkezik, avagy rendelkezett:
• önálló beköltözhető lakástulajdonnal,
• önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal,
• önkormányzati bérlakással
b) a lakástulajdonát, önálló lakástulajdonnak minősülő tulajdoni hányadát, önkormányzati bérlakását

Csak 50 napja van, hogy
akár 50% kedvezményt
kapjon!
A Casabella Bútoráruház felújítás miatt az olasz
bútorválaszték legjavát kínálja az Ön számára
a legkedvezőbb áron!
•

TISZTELT
HIRDETŐINK!
Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek, ezért
az
apróhirdetések

I

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!

a pályázat benyújtását megelőző 6 éven belül:
• elajándékozta, vagy
• elidegenítette,
• a bérletéről térítés ellenében lemondott, vagy
• a lakás bérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette
c) a házassági vagyonközösséget a pályázati kiírást megelőző 3 éven belül bírósági úton vagy egyezség
útján szüntette meg,
3.) A bérleti szerződés a hallgatói jogviszony időtartamára, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
szól. A bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség, a bérleti jogviszony megszűnését követően a
bérlő elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni.
4.) A pályázat benyújtásához szükséges csomagot 1500 Ft + áfa ellenében
2003. október 28. napjától 2003. november 13. napjáig
lehet megvenni az IKV Rt. ügyfélszolgálatánál (Szeged, Dáni u. 14-16.).

feltüntetését,
amely

A pályázati csomag tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati lapot, az előzetes értékelési szempontokat, a
jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatványt.
A fenti helyen és a Szegedi Tudományegyetem hirdetőtábláin, valamint a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
(Szeged, Széchenyi tér 11.) tekinthető meg a részletes pályázati kiírás.
A pályázatokat 2003. november 18. napján, 15.00 óráig lehet benyújtani a Szegedi Tudományegyetem
Hallgatói és Szolgáltatói Irodájában (6720 Szeged, Boldogasszony sgt. 4., tf.: 544-862, 544-863, 544-864).
5.) Eredményhirdetés: 2003. december 9. napján, 14.00 órakor az IKV Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.) földszinti
helyiségében lesz, melyre külön meghívót nem küldünk. A pályázati tárgyaláson a pályázónak személyesen kell

Casabella K i t .
6 7 2 4 Szeged, Szatymazi u. 2/B.
Tel.: 6 2 / 4 9 0 - 7 9 0 , fax: 6 2 / 4 9 0 - 7 0 9

megjelennie érvényes személyi igazolvánnyal, illetve akadályoztatása esetén szabályos meghatalmazással

m

CASABELLA

lehet képviselni. A meg nem jelenés a pályázat visszavonását jelenti.
Interneteim: www.ikv.hu • E-mail cím: ikv@ikv.hu

- H I R D E T É S *

SZERDA, 2003. OKTÓBER 22.
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PALYAZATI HIRDETMENY!

MUTlANBiniAb
VACTONUUOAUOOÓ IT.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. pályázatot hirdet
az alábbiakban felsorolt, 30 db, új, önkormányzati garzonlakások bérleti jogának
határozott időre, fiatalok részére történő bérbeadására.
A lakások bemutatásának időpontja: 2003. október 28. napján, 13.00 órától 15.00 óráig,
2003. november 3. napján, 15.00 órától 17.30 óráig.
Szeged, Tápai u. 5.
Lakások

Alapterület
35,80 m3

Fszt. 1.

Hmrta fududu

Óvadék
összege

Komfortfokozat

Helyiségek

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba

24 824 Ft

135 000 Ft

minimális kitnlezí

Fszt. 2.

35,46 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba

22 508 Ft

120 000 Ft

Fszt. 3.

35,96 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba

24 935 Ft

135 000 Ft

Fszt. 4

35,96 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba

24 935 Ft

135 000 Ft

Fszt. 5.

35,96 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

24 935 Ft

135 000 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba
Fszt. 6.

36,29 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba

25 164 Ft

135 000 Ft

1. em. 1.

40,68 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 2.

40,68 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 3.

40,68 n f

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 4.

40,78 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 277 Ft

153 750 Ft

I. em. 5.

40,78 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 277 Ft

153 750 Ft

I. em. 6.

40,68 m 3

összkomfortos

1 szoba, hall, étkező,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 7.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 8.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 9.

37,31 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

25 871 Ft

138 750 Ft

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

1 szoba, étkező, konyha,

28 277 Ft

153 750 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
I. em. 10. 40,68 m 3
40,78 m3

I. em. 11.

összkomfortos
összkomfortos

fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
I. em. 12. 37,85 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

26 245 Ft

142 500 Ft

II. em. 1.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 2.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 3.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 4.

40,78 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 277 Ft

153 750 Ft

II. em. 5.

40,78 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

28 277 Ft

153 750 Ft

II. em. 6.

40,68 m3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 7.

40,68 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 8.

40,68 rrf

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 9.

3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

25 871 Ft

138 750 Ft

II em 10. 40,68 m3

összkomfortos

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 11. 40,78 m 3

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
1 szoba, étkező, konyha,

28 277 Ft

153 750 Ft

26 245 Ft

142 500 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

37,31 m

PROGRAM

22.15óra. Olaszmeló, ma: 11, 13,
gatóit, hogy a könyvtár 23-26. kö17.30, 20.15 óra; holnap: 11, 13,
zött zárva lesz. Nyitás október 2717.30 óra. Amerikai Pite 3, ma: 12, én, hétfőn 10 órakor.
14, 16, J 8, 20, 22 óra; holnap:
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30,
A Közéleti Kávéház rendezvénye
22.30 óra. Segítség, hal lettem, ma: a Móra Ferenc Múzeum díszter11, 12.45, 14.30, 16.30 óra; holmében ma du. 6 órakor:
nap: 11, 12.45, 14.30, 16.15 óra.
Nem csak a színházról... Vendég:
Pokolba a szerelemmel, ma: 18.30, Székhelyi József a Szegedi Nemzeti
20.30, 22,30 óra; holnap: 11.30,
Színház igazgatója. Házigazda: Szil15.45, 20.15 óra. Kill Bili, ma: 11,
ágyi Árpád városvédő polgár
12.15, 13.15, 14.30, 15.30, 16.45,
SZÍNHÁZ
17.45, 19,20,21.15, 22.15 óra;
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
holnap: 12.15, 13.15, 14.30,
PINCESZÍNHÁZ
Központban (Vörösmarty u. 3.)
15.30, 16.45, 17.45, 19, 20, 21.15,
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
ma du. 6 órakor:
22.15 óra. A szövetség, ma 11.15,
Ma este fél 8 óra: Margarida Aszaz igazi hovatartozás. Bornemisza
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30 óra;
szony. Schubert Éva vendégjátéka.
holnap: 13.30, 18, 22.30 óra. Bad
Gergely előadása.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Boys 2, ma és holnap: 11, 13.45,
Ma este 7 óra: Hat szereplő szerzőt
16.30, 19.15, 22 óra. Malacka, a
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
keres - színmű. Bajor Gizi-bérlet.
hős, ma: 12.15 óra; holnap: 11.45
út 42.)
Jegyek válthatók.
óra.
10-tól 18 óráig;
Mindenőó, ma: 13.45, 15.45,
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
MOZI
17.45, 20, 22.15 óra; holnap:
sgt.) 9-től 19 óráig várja látogatóit.
SZEGED
15.15, 20.15, 22.30 óra. BirkanyíBELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
rás, holnap: 18.30, 20.30, 22.30
KIÁLLÍTÁS
Ma du. 3, háromnegyed 6 és este
óra. Kegyetlen bánásmód, holnap:
SZEGED
fél 9 óra: Bad boys 2 - Már megint
12, 14, 16, 18, 20.15, 22.15 óra.
A Juhász Gyula Művelődési Köza rossz fiúk. Színes, m. b. amerikai VASÁRHELY
pontban (Vörösmarty u. 5.) meg;,
film; holnap 12 óra: „Ünnepünk
Ma du. háromnegyed 6 és este 8
nyílt:
56" telitalálat-. Magyar film. (Ingye- óra: Amerikai Pite - Az esküvő.
Popovies Lőrinc szobrász kiállítása.
nes).
Színes, m. b. amerikai film; holnap
Megtekinthető: október 31-éig.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
du. háromnegyed 6 óra: A KaribMa du. 2 óra: „Ünnepünk 56" teli- tenger kalózai. Színes amerikai
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rátalálat-, du. negyed 5 és este három- film; este 8 óra: Egy csók és más
negyed 9 óra: Vagabond. Színes
kóczi u. 1.) megnyílt:
minden. Színes amerikai film.
magyar film; este fél 7 óra: Pi. Ff
Kis Krisztián Bálint Szín-élmény cíMAKÓ
amerikai film; holnap du. negyed 5
mű kiállítása. Megtekinthető: októMa este 7 óra: Az igazság órája.
és este háromnegyed 9 óra: Olasz
ber 29-éig, hétköznap 8-tól 20 óráSzínes amerikai film.
nyelv kezdőknek. Színes dán film;
ig
SZENTES
este fél 7 óra: A nyugodt város. Szí- Ma du. fél 6 óra: Vitathatatlan. Színes francia film.
A Grand Café kávézójában megnes amerikai-német film; este 8
BELVÁROSI MOZI KAMARA
óra: Álomcsapda. Színes
nyílt:
Du. 4 óra: Rengeteg. Színes magyar amerikai-kanadai horrorfilm; holMóser Zoltán fotóművész Képek a
film; este negyed 7 óra: lőtt egy
nap du. fél 6 óra: Szindbád - A hét
szobám falán című kiállítása.
busz. Színes magyar film; este fél 9
tenger legendája. Színes, m. b. anióra: Lakótársat keresünk. Színes '
mációs film; este 8 óra: Tomb
Az lmpala Házban (Zárda u. 9.)
francia film; holnap du. 4 óra: Az
Raider 2-Áz élet bölcsője. Színes, megnyílt:
élet szép. Színes olasz film; este ne- m. b. amerikai-német-japán-angol
Nánay Szilamér festő Újabb képek
gyed 7 óra: Vagabond. Színes maakciófilm.
című kiállítása. Megtekinthető: okgyar film; este fél 9 óra: Jött egy
SZEGVÁR
tóber 31 -éig hétköznap 9-17 óráig
busz. Színes magyar film.
Holnap este 7 óra: Sporttolvajok.
GRAND CAFÉ
Színes francia film.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
Ma du. 5 és este 9 óra: Szembesíkortárs magyar művészek állandó
tés; este 7 óra: A zongorista; holnap KÖZÉLET
kiállításával várja a látogatókat.
du. 5 és este 9 óra: A zongorista;
SZEGED
este 7 óra: Szembesítés.
A Somogyi könyvtárban ma du. 15 Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig..
PLAZA CINEMA CITY
órakor:
Szindbád, ma és holnap: 12.15 óra. Gyermekkönyvtár. „Zászlóbontás"
A Képcsarnok Kft. Gulácsy GaléA Karib-tenger kalózai, ma: 14,
- a Rákóczi - szabadságharc 300.
16.45, 19.30, 22.15 óra; holnap:
évfordulójához kapcsolódó történel- riája (Kárász u. 15.),
14.15, 19.30 óra. Bükkös fiúk, ma: mi vetélkedő ünnepélyes megnyitó- állandó kiállítással várja az érdeklő15.15, 22.30 óra; holnap: 17.15,
ja. A könyvtár ezúton értesíti látódőket de. 10-től du. 6 óráig.

PONT

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZHASZNÚ

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,
fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély

2.) Pályázati feltételek
Lakásbérleti szerződéskötésre irányuló pályázatot az a fiatal nyújthat be, aki:
I.
legalább egy éve szegedi lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen Szegeden lakik,
II.
35. életévet nem töltötte be,
III.
házas- vagy élettársi kapcsolatban él és legfeljebb két gyermekét neveli,
IV.
állandó
jellegű
kereső
tevékenységet
folytat,
(állandó jellegű
kereső
tevékenység:
a határozatlan vagy minimum egyéves, határozott idejű munkaviszony, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony), továbbá
V.
vállalja a lakáscélú előtakarékosság fizetését,
VI.
aki a pályázati leltételeket elfogadja.
VII. Az elhelyezésből kizárt az, aki, vagy a vele együtt költöző személy
a) az ország területén bárhol rendelkezik, avagy rendelkezett:
• önálló beköltözhető lakástulajdonnal,
• önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal,
• önkormányzati bérlakással,
b)

a

lakástulajdonát,

önálló

lakástulajdonnak

minősülő

tulajdoni

hányadát,

szegedi kézbesítői
csapatába
keresünk ^vnM-

Most tegyék közzé felhívásukat a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlására.
O K T Ó B E R 3 0 - Á N ISMÉT MEGJELENŐ MELLÉKLETÜNKBEN

Ismertessék meg időben alapítványukat
és annak célját az adózókkal!

4 órás
munkakörbe
megbízható munkatársakat.

Anyagleadási határidő: október 27., 12 óra

Információ: 70-33-74-559

K E D V E Z M É N Y T

B I Z T O S Í T U N K !

• Információ: Gyürefíné Judit 62/567-840, 20/38-30-138
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önkormányzati

bérlakását a pályázat benyújtását megelőző 6 éven belül:
• elajándékozta, vagy
• elidegenítette,
• a bérletéről térítés ellenében lemondott, vagy
• a lakás bérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette
c) a házassági vagyonközösséget a pályázati kiírást megelőző 3 éven belül bírósági úton
vagy egyezség útján szüntette meg.
3.) A bérleti szerződés 5 éves határozott időtartamra szól.
4.) A pályázat benyújtásához szükséges csomagot 1500 Ft + áfa ellenében
2003. október 28. napjától 2003. november 13. napjáig
lehet megvenni az IKV Rt. ügyfélszolgálatánál (Szeged, Dáni u. 14-16.).
A pályázati csomag tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati lapot,.az előzetes értékelési szempontokat, a
jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatványt.
A fenti helyen és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Szeged, Széchenyi tér 11.) tekinthető meg a részletes pályázati kiírás. A pályázatokat 2003. november 18. napján, 15.00 óráig lehet benyújtani az IKV Rt.
ügyfélszolgálatánál, ügyfélfogadási időben.
5.) Eredményhirdetés: 2003. december 9. napján, 14.00 órakor az IKV Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.) földszinti helyiségében lesz, melyre külön meghívót nem küldünk. A pályázati tárgyaláson a pályázónak személyesen
kell megjelennie érvényes személyi igazolvánnyal, illetve akadályoztatása esetén szabályos meghatalmazással lehet képviselni. A meg nem jelenés a pályázat visszavonását jelenti.
Interneteim: www.ikv.hu • E-mail cím: lkv@ikv.hu

A DELMAGYARORSZAG
NAPILAP
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fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
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SZERVEZETEK

Kiadja a

DELMAGYARORSZAG

Kiadó

DÉLMAGYARORSZÁGicégregiszter... hogy legyen választása!
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M Ü S O R "

NAPI

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhiradó 5.50 Napkelte 9.05 Több mint
doktor 10.05 Új Szeszélyes évszakok
(ism.j |16] 11.00 A tűz és a serpenyő
között - A mongóliai kazahok Francia kultúrtörténeti dokumentumfilm
12.00'Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Frissítő vizeink 13.10
Savannah Amerikai tévéfilmsorozat,
15. A családi ékszer [16| 14.00
Hrvatska krónika 14.25 Écranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Kormányváró 15.25 Ünnepség a Műegyetemen Tisztelgés a
forradalmi eseményeket elindító egyetemi ifjúság előtt 16.30 Protestáns
énekek (ism.| 16.50 Evangélikus ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek műsora
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor
18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.28 Kívülbelül 18.30 Molnár György-sorozat:
Lóden-show
19.10 A forradalom lángjának fellob
bantása
19.30 Híradó este,
időjárás-jelentés
20.00 Ünnepi díszelőadás a
Nemzeti Színházban
21.15 Göncz-portréfilm IFI. rész:
Repülés ellenszélben [16)
22.15 Híradó este
22.25 A mester és Margarita
Olasz-jugoszláv film (ism.)

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 Propaganda Kulturális magazin (ism.) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© 8.50
Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy semmi 9.25 Maria Del Carmen Mexikói
filmsorozat, 35.10.25 Teleshop 11.15
Kastélyszálló Oszfrák családi filmsorozat, 5. Egy éjszaka a hegyen 12.15
A négy muskétás, avagy a lepel lehull
Francia vígjáték 14.30 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 14.55 Charlie Majom a családban Német családi
kalandfdmsorozat, 49. Új barátok
15.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 194. |12] 16.25 (akupcsek
Közéleti talkshow|12| 17.30Betty,a
csúnya lány 2. - Ecomoda 18.30 Tények Hírműsor |12|. Utána: skandinávlottó-sorsolás
19.05 Aktív A TV 2 magazinja 112]
19.30 Hárman párban
20.00 Ali you need is love - Ha Tfe
is akarod A határtalan
érzelmek show-ja
21.00 Célpontban az elnök lánya
Amerikai-német akciófilm.
[12] Közben: kenósorsolás
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Cinematrix
0.15 Vissza a jelenbe Amerikai
' filmsorozat, 19. Nincs elég
szó [12]
1.15 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
1.55 Vers éjfél után

Déli harangszó, műsorismertetés
12.10 Gazdakör 12.25 Isten kezében 12.55 Beavatás 13.10 Headway
a Duna TV-ben 13.40 Navigátor
14.10 Magyar fotográfusok 14.35
Ausztráliából jöttek... 15.30 Műegyetem 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen Balázs Géza nyelvművelő műsora 18.00 Híradó, sport 18.30 Kilátó
18.45 Bűvölet
19.40 Mese
20.00 Nemzeti Színház
21.30 1956 - Filmetűd
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport
22.10 Talentum Szabó Gyula író
22.35 klub.dunatv.hu
23.05 Európai Filmakadémia:
Eldorádó Magyar játékfilm
0.45 Cseh Tamás-Bereményi Géza:
Corvin köziek 0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó,
sport 1.30 Gong Kulturális hetilap
2.10 Kötő-jel 3.05 Eldorádó Magyar
játékfilm 4.45 Mese 5.00 Híradó,
sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Úton Európa-magazin 9.30
Delta 10.00 Tudósklub 10.50 Képek,
tájak, emberek Az Alföld és vidéke
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 69.
12.50 Főtér Összefoglaló 13.30
Petrőczi Éva költő - Szabó András
irodalomtörténész Portré. Jánosi Antal műsora 14.00 Családban marad
Venezuelai tévéfilmsorozat, 6.14.45
Kárpáti krónika 14.55 Európa Galéria A Circom Régiónál műsoraiból
15.25 Napnyugta 18.00 Telesport
19.40 Esti mese Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsorozat. A tilinkó, A titkos
hangszer; Vackor az első
bében. Magyar rajzfilmsorozat. Marci bácsi arra
tanítja Vackort, hogy az
életet komolyan vegye
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus Bánki
Ilonával Benne: Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.05 125 éve született Krúdy
Gyula - írónak, semmi
másnak Beszélgetés Krúdy
Annával és Czére Béla
irodalomtörténésszel
21.30 Napraforgó Magyar-olasz
tévéfilm
23.10 Záróra
0.15 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 3-4. 1.05 Ablak-tematikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora 1.30 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 195. 1.55 ...az én váram... Lakáskultúra mindenkinek. Osskó Judit műsora 2.25 Európa Galéria A
Circom Régiónál műsoraiból 2.50
PoliTour Világjáró-mozaik 3.15
Petrőczi Éva költő - Szabó András
irodalomtörténész Portré Jánosi Antal műsora 3.50 Telesport

MŰSORAJÁNLÓ

Fókusz (ism.) 8.00 Makó Vtv híradója, Nap kérdése, Reklám (ism.) 8.15
Diagnózis (ism.) 9.15 Ármádia - honvédségi magazin 9.30 Nyári élményeink: városnap Nagykanizsán 10.00
Teihestorna 10.30 Virágzó Magyarország: Nagykáta 11.00 Kimba 11.30
Vásárlási músorablak 12.00 Képújság 16.00 Itthon otthon van 1630 Ármádia 17.00 Nyitott világ: a Debreceni Egyetem 17.30 Dokumentum műhely: „a cimbalom Lisztje" 18.00 Műsorismertetés 18.03 Reklám 18.05 A
Makó Vtv híradója 18.15 A nap kérdése 18.17 Reklám 18.18 Mesesarok: a kolbász, a béka és az egér 18.22
Kincseink sorozatból: hősök szobra
18.30 Képmutatók 19.00 Makó Vtv
híradója (ism.) 19.15 Moziajánló
19.30 Zöld stílus 20.00 Dokumentum műhely: „a cimbalom Lisztje"
2030 Nyitott világ: a Debreceni Egyetem 21.00 Ne ébreszd lel az alvó zsarut. Francia krimi 23.00 Képújság

•TV

vÁSMHan vÁnos ravíaó
16.00 Vásárhelyi Magazin (csütörtöki ism. I. rész) 17.00 Fecsegő tipegők.
Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi magazin 20.00 Híradó 20.15
Nap kérdése 20.20 Pokoli utazás.
Amerikai film 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin (csütörtöki ism. II. rész) 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00 ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Kiss Balázs 00.00 Éjszakai
zenemix
vUö

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariamvGenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.: 06-3030-30 244 és 44-22-44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 120 perc Marosi
Antallal

SZEGED

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
Benne: 8.38 Találkozások - reggel
9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.)
9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói
filmsorozat, 29. 10.10 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 Játékzóna
11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.05 Autómánia Autósmagazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék
14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna
14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 Az elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 15. Áldott
könyörületesség 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.20 Balázs - A szembesítőshow [12| 17.25 Mónika - A
kibeszélőshow |12] 18.30 Híradó Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2209-2210.
21.00 Szupermozi: Pokoli
küzdelem Amerikai
akciófilm [12|
22.45 Kincskommandó Amerikai
akciófilm-sorozat, 8. Az
elátkozott tőr [12]
23.40 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12)
23.50 lé vagy a legjobb! Cosmo
Nagydíj 2003
0.20 Híradó - Késő esti kiadás
0.25 Sportklub
0.40 Az elnök emberei
1.30 Antenna Euroatlanti magazin
2.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.| |12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30 Magyar történelmi arcképcsarnok: Barabás Miklós 9.00 Szippancsok 9.20
Slapaj 9.45 Mozidélelőtt 11.05 Gong
Kulturális hetilap 11.50 Hírek 12.00

TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Nyitott világ: a Debreceni
Egyetem (h) 15.30 Vásárlási műsorablak jh) 16.00 Itthon otthon
van - turisztikai magazin (h) 16.30
Ármádia - honvédségi magazin (hj
17.00 Nyitott világ: a Debreceni
Egyetem (h) 17.30 Dokumentum
műhely: „a cimbalom Lisztje" (h)
18.00 UNI-JÓ - az Amszterdami
Szerződés I., 29. rész 18.05 Mindentudás Egyeteme, 1 rész 19.00 Híradó 19.30 Egészség-környezet hírek
20.00 Estelő 21.00 Ne ébreszd fel
az alvó zsarut. Francia krimi (h) •
23.00 Híradó (ism.) 23.30 Képújság

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 a Városi Tv Szeged műsora 20.00 „Ellentmondások napjaink egészségügyében"
20.20 Miénk a város 21.00 Szerszámosláda 21.30 Szegedi kultúra
22.00 A Városi Tv Szeged műsora
22.30 Szeged Beton-Szentes vízilabda-mérkőzés

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

mm

6.00 Képújság 7.00 Műsorajánló
7.03 Reklám 7.05 A Makó Vtv híradója (ism.) 7.15 Nap kérdése (ism.)
7.17 Reklám (ism.) 7.18 Mese
(ism.) 7.21 Kalendárium (ism.) 7.30

19

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor - téma: főiskolai kalendárium a Szegedi Tudományegyetem hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági
Főiskolai Karának hallgatói
szerkesztésében 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Dínomdánom, 23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
2 1 . 0 0 Célpontban
az elnök lánya
Amerikai-német film

Fsz.: Muriel Hemingway,
Doug Savant
A Fehér Házban hatalmas zűrzavar támad, amikor elrabolják az elnök lányát. Jesst egy
kirándulás alkalmával kegyetlen és durva fegyveres katonai
csoport ejti túszul. A lány
visszaszerzésével az elnök személyi testőrét, a titkos ügynök
Alex McGregort bízzák meg...

CSÜTÖRTÖK

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó 9.00 Zászlófelvonás a Parlament előtt 9.30 Riporter kerestetik! 10.30 A Niagaránál Japán útifilm 10.55 Trikrck
Spanyol
rajzfilmsorozat. A
Mayapáni ember - Marco Polo
11.45 Magyar népmesék Magyar
rajzfilmsorozat. A kékfestőinas
(ism.) 12.00 Déli harangszó 12.01
Hírek, időjárás-jelentés 12.10 Három szabólegények Mesejáték
(ism.) 13.30 Magyar népmesék
Magyar rajzfilmsorozat.
A királykisasszony cipője (ism. | 13.45
Hagyományok Háza 14.15 A hoszszúsági j o k Angol tévéfilm, II/l.
15.55 Őserdei töredékek Francia
természetfilm-sorozat, 3. Megnyílnak az ég csatornái (ism.) [16)
16.50 Abigél Szabó Magda ifjúsági regényének tévéfilmváltozata,
4/1. (ism.) 18.10 „Parancsolatlan
tiszta szívvel" 1956. október 23.
története. Feledy Péter filmje
19.05 Verssor az utcazajban
Gérecz Attila: Az ítélet
19.15 A Nagy Imre-érdemrend
átadása a Parlamentben
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tanú Magyar film [16)
21.55 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.05 Szörényi Levente-Bródy
János: Veled, Uram!

TV 2
5.50 Faluvilág 6.00 TV 2-matiné
7.30 Fox Kids 9.10 Z., a hangya
Amerikai animációs kalandfilm
10.40 Folytassa, forradalmár! Angol vígjáték 12.30 lőttünk, láttunk, visszamennénk 1. Francia
vígjáték |12] 14.40 Pee Wee nagy
kalandja Amerikai vígjáték 16.25
Fantom Amerikai-ausztrál kalandfilm. [12] 18.30 Tények Hírműsor
|12]
19.05 Aktív A TV 2 magazinja [12)
19.35 Frei-dosszié - Exkluzív
20.30 Ha eljön Joe Black Amerikai
fantasztikus film. [12]
0.15 Jégcsillag Amerikai kalandfilm
2.00 TbtalCar (ism.)
2.30 Aktív
A TV 2 magazinja (ism.)
3.10 Vers éjfél után

EZ5Z33
K L U B
6.00 Ünnepnaptár 6.30 Walt Disney-rajzfilm 6.55 Kölyökklub Benne: Rusty, a kölyökrobot. Hupikék törpikék. Hegylakó. Pokémon.
Spider Man 9.25 Édes kis mackóm Amerikai kalandfilm 11.05
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 11.10 Receptklub Különkiadás 11.45 Titánok harca
Angol-amerikai kalandfilm [12],
Közben: 12.00 Híradó délben
13.55 Pár dollárral többért
Olasz-spanyol-német akciówestern |12] 16.35 Mindent bele, fiúk! Olasz akcióvígjáték 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2211-2212.
21.00 Esti showder
Fábry Sándorral
22.45 A kísértetház Amerikainémet-portugál-dán
romantikus film (12]
1.30 Híradó - Késő esti kiadás
1.40 Sportklub
1.50 .hu Multimédia-magazin
2.20 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12)
DUNA

TELEVÍZIÓ

6.00 Hírek 6.05 Műsorismertetés
6.10 A BBC archív riportfilmje
6.25 Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról 6.30 '56-os lapszemle 6.35 Beethoven: Egmontnyitány 6.45 Magyar népmesék A
katona szerencséje 7.05 „Nekem
az élet teccik nagyon" 7.15 Ady
Endre: Ifjú szívekben élek 7.20 Á
házigazda napindítója - Horváth
Miklós történész és Marosi Péter
7.30 A mi forradalmunk 9.00 A
Brioni Titkos Találkozó Magyar
dokumentumfilm 9.25 Kapcsoljuk a Kossuth teret 10.00 Poznan
Lengyel film 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó a Rókus-templomból 12.30 Áz a nap a miénk 13.30
A Corvin közből Párizsba 13.55
Fenyőktől a pálmafákig 14.55 A
házigazda, Horváth Miklós történész és Farkas Boglárka jelentkezik az Uránia Filmszínházból
15.00 Itthon-otthon 15.50 Kár-

pát-medence és a nagyvilág megemlékezése 16.45 Cseh Tamás-Bereményi Géza: Corvin köziek 16.50 A házigazda, Horváth
Miklós történész és Marosi Péter
jelentkezik az Uránia Filmszínházból 17.00 Ákos Koncertfilm
18.00 A nap krónikája
19.00 Megáll az idő
20.35 Cziffra György emlékezik
20.45 A házigazda, Horváth Miklós
történész és Marosi Péter
jelentkezik az Uránia
Filmszínházból
20.55 Andrzej Wajda bevezetője A
márványember
című film elé
21.00 A márványember I—II.
23.35 Az én '56-om
0.00 Esti kérdés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Palacsintás király Zenés mesejáték,
II/1-2. 10.45 Zongoratriók a zeneakadémián 12.00 Déli harangszó
12.01 Képek, tájak, emberek Mezőkövesd és vidéke 13.05 Magyar
fohász „Az '56-os forradalom a
magyar költészetben". Jánosi Antal műsora 13.30 Emlékmű a recski táborban 14.10 Beethoven: III.
Leonóra-nyitány 14.25 A párttól a
nemzetig - Nagy Imre 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport
19.40 Esti mese Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsorozat. Soi gyémántja, A
szivárványdoboz; Kockás
fülű nyúl. Magyar rajzfilmsorozat. Tulipán a téren
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Bevezető Dohnányi A vajda
tornya című operájához
Dénes István karmester
ismerteti a művet
21.00 Dohnányi Ernő: A vajda
tornya Romantikus dalmű
három felvonásban
23.25 Végjáték az Akadémia
utcában Az MDP utolsó napjai
0.20 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 5-6. 1.10 Századfordító magyarok lászi Oszkár
(1875-1957) és nemzedéke 2.00 Beethoven: III. Leonóra-nyitány 2.20
VIII. Henrik magánélete Angol film
[12] (ff.) 3.50 Telespoit

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő
(ism.) 8.00 Mindentudás Egyeteme, 1. rész 9.00 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Nyitott
világ: a Szegedi Tudományegyetem (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Erdészcsillag, (h)
16.30 Dokumentum műhely: a
Vas népe és újsága (h) 17.00 A
Szegedi Tudományegyetem 17.30
A Vas népe és újsága (h) 18.00
Vásárlási műsorablak 18.15 UNIJÓ - az Amszterdami Szerződés
II, 30. rész (h) 18.20 Klipp 18.25
Máriás Bach - Varnus Xavér orgonál (h) 18.30 Lélektől lélekig
19.00 Híradó 19.30 Biztonsági
zóna (h) 20.00 Estelő 20.30 A
Szegedi Tudományegyetem 21.00
Poirot: a kétszeres bűn. Angol
krimi 22.00 Híradó (ism.) 22.30
Képújság

22.30-18.55 Hangos képújság
10.00 Szeviép-Marburg EK női
kosárlabda-mérkőzés 7.30-8.30
Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.30 Városi Tv Szeged
műsora 20.30 Pályairány 21.00
Kábel tv ajánló 21.30 Tudomány
Egyetem

m
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45
Szemközt (ism.) 8.00 Képmutatók (ism.) 19.00 Körút - ünnepi
műsor 20.00 Jazz napok

6.00 Képújság 9.00 Itthon otthon van 9.30 Nyári emlékeink:
operettfesztivál Makónk 10.00
Testszépítés, tornázzon Bíró Icával 10.30 Virágzó Magyarország:
Nagykáta 11.00 Kimba 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 16.00 Erdészcsillag - erdészeti magazin 16.30 Dokumentum műhely: a Vas népe és újsága 17.00 Nyitott világ: a Szegedi
Tudományegyetem 17.30 A Vas
népe és újsága 18.00 Közvetítés
az október 23-i események felvételről 19.30 Biztonsági zóna
20.00
Nyári
emlékeink:
operettfesztivál Makón 20.30 A

Szegedi Tudományegyetem 21.00
Poirot: a kétszeres bűn. Angol
krimi 22.00 Egészség-környezet
hírek 22.30 Virágzó Magyarország: Nagykáta 23.00 A Vas népe és újsága 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30 ig
nemzetiségi műsorok

FM95.4J^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
15.00 Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00 Közélet (Zoltán Csaba)
22.00 (uhász Kund 00.00 Éjszakai zenemix
vYfC

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariamvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 3030-30 244 és 44-2244 20.00 Euro-Express: Dénes
Tamás 22.00 Inteam

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: ünnepi
délelőtt a Rádió 7-ben. Vendégek: Gojdár Lajos és a Németh László Gimnázium és
Általános Iskola diákjai 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Full extra 20.15 SMS
kívánságműsor, 23.00-tól hírek, reggel 5 óráig zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
2 0 . 3 0 Ha eljön Joe Black
Amerikai
fantasztikus film

Fsz.: Brad Piti, Anthony
Hopkins, Clair Forlani
Előbb vagy utóbb mindenki találkozik a maga Joe
Blackjével... Bili Parrish
gazdag és befolyásos üzletember, pazar körülmények között él két szerető
lányával a közelében, s néhai felesége emlékével a
szívében. Életében éppen
két nagy dolog van készülőben. Az egyik cégének
egyesítése egy másik ma- I
mutvállalattal, a másik pedig 65. születésnapja, melynek alkalmából idősebb lánya világra szóló partit szervez. De valami közbeszól.
Egy hang, melyet csak Bili
hall, s amely zavarba ejtően és kíméletlenül mondja
a magáét. Ez a Halál hangja. De a Halál nem elégszik
meg ennyivel, hanem alakot
ölt és meghívatja magát a
családi vacsorára. Bili a rejtélyes idegent Joe Black néven mutatja be.
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REFLEKTOR
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
A Szeged Városi
Sportigazgatóság az ünnepek
alatt a következők szerint
üzemelteti létesítményeit. A
műjégpálya október 23-án zárva
lesz, 24-től 26-ig pedig az ünnepi
nyitvatartási rend érvényes. Az
újszegedi sportuszoda
programja: október 23-án zárva;
október 24-én 15 órától, 25-én
egész nap, 26-án 13 óráig zárva.
KERÉKPÁRVERSENYEK
A héten két kerékpárversenyt
rendez a Szegedi Kerékpáros SK
és a Szeged Városi
Sportigazgatóság. Az elsőre, a
Misik-kupára október 23-án
kerül sor 10 órai kezdettel a tápéi
Olajos-körön. A mountain
bikc-osok pedig október 25-én
(szombat) 11 órától mérik össze
erejüket a III.
Boszorkánysziget-kupán.
GYALOGLÓEREDMÉNYEK
A Szegedi VSE atlétája, Tubák
Róbert a közelmúltban két
versenyen szerepelt. A bergamói
100 kilométeres viadalon melyen tavalyelőtt bronzérmet
szerzett - a 7. helyen ért célba.
Bécsben az 50 kilométeres
versenyen új egyéni csúcsot
ment.
EURÓPAI SORSOLÁS
A Dunaferr az orosz Lada
Toljattival, a spanyol L'Eliana
Valenciával és a német Trierrel, a
Ferencváros pedig a spanyol Elda
Prestigióval, a norvég Larvikkal
és a lengyel Montex Lublinnal
került azonos csoportba a női
kézilabda Bajnokok Ligájában. A
KEK-ben a Vác a norvég Byasen
ellen lép pályára a nyolc közé
jutásért. Az EHF-kupában a
Győrre az Oltchim Valcea
(román) vár, míg a férfiaknál a
Dunaferr SE-nek a Cyprus
College (ciprusi), míg a Győr a
fehérorosz Meskov Breszttel lesz
az ellenfele a nyolcaddöntőbe
kerülésért.
GYŐZÖTT AZ ALGYÓ
NB II-es nagypályás női
labdarúgó-mérkőzésen:
Algyő-Bonyhád 2 - 0 (2-0).
Algyő, 150 néző. Algyő: Bécs Géczi, Katona, Horváth, Hetési,
Faragó (Baksa), Körmöczi,
Csonka, Zemcncsik (Németh),
Szolga, Sebestyén. Edző:
Timotity Milán. Gólszerzők:
Sebestyén, Szolga. Az Algyő a 2.
helyen áll a bajnokságban.
NYERTASZEDEÁK
A férfi kosárlabda NB II-ben a
Szedeák az ötödik meccsén
megszerezte az ötödik
győzelmét.
Kiskunfclegyháza-Szedcák
78-100(19-19, 23-29, 17-32,
19-20). A legjobb szegedi
pontszerzők: Nagy András 27,
Berta György 16, Magyar
György, Trényi Imre 14-14,
Lengyel Igor 12 ponttal.
VÁSÁRHELYI GÓLOK
A Hódmezővásárhelyi FC
utánpótlás labdarúgócsapatai az
NB II-NB III-as és a kiemelt
korosztályos bajnokságban
szerepelnek. Eredményeik, NB
II-NB 111, U19: Makó-HFC 7 - 0
(3-0), gólszerzők: Tóth L. (3),
Miklós (2), Bischoff, Halász.
U17: Makó-HFC 1-2(1-1),
gólszerzők: Bress, >11. Szász,
Rácz. Kiemelt bajnokság, U13:
Dabas-HFC 0 - 3 (0-1),
gólszerzők: Kovács K. (2), Bakos.
A HFC 9. UÍ 5: Dabas-HFC 2 - 0
(2-0). Itt a HFC a nyolcadik.

Sportközvetítés
A TELIN

fÍN
TV-BEN!

Október 22., 22.30 óra:
Szeged Beton-Szentes
O B l-es vízilabda találkozó
Kommentátor: Bárok István

Október 23., 10 óra:
Szeviép Szeged-Marburg
EK női kosárlabda mérkőzés.
K o m m e n t á t o r : Cs. Gát László

Német bajnokcsapat
a kupapremieren

A rövid pályás Európa-bajnokságon cím védésre készül

Risztov Éva a legjobb
Risztov Éva aranylány lett. Legalábbis „Cosmopolitan - te vagy
legjobb" címmel rendezett választásán, ahol a sportolók között a vásárhelyi születésű úszónő vehette át a díjat.
A Cosmopolitan magazin a Hotel Intercontinentalban rendezte
meg „Cosmopolitan - te vagy a
legjobb" elnevezésű díjkiosztó
gálát, amelyre Risztov Éva, az
idei barcelonai világbajnokság
háromszoros ezüstérmese is hivatalos volt. A nagydíjat Hámori
Gabriella színésznő érdemelte
ki, míg a sportolóknál a kuratórium a vásárhelyi születésű úszókiválóságot találta a legjobbnak
és kapta meg a kis Cosmopolitan-táblát, plakettet. Ezzel példaképe, Egerszegi Krisztina nyomdokaiba lépett, aki négy évvel ezelőtt a legelső nagydíjat vehette
át.
- Nagyon tetszett és örültem,
hogy ott lehettem - emlékezett
vissza az eseményre Risztov - ,
olyan volt, mint a zenei csatorna, az MTV díjátadása, vagy az
Oscar-gála. Az említettekhez
hasonlóan pár szót is mondan o m kellett. N e m készültem
betanult szöveggel, ott rögtönöztem: édesanyámnak, édesa p á m n a k , a testvéremnek, bar á t a i m n a k és természetesen az
edzőmnek,
Túri
Györgynek
m o n d t a m köszönetet. Eddig
ezústlányként emlegetett az ország, mert állandóan „csak"
ezüstérmeket hoztam a világversenyekről, jó érzés, hogy ezúttal a legjobb lehettem. Hihetetlenül meglepett és nagyon
örültem az elismerésnek, szám o m r a ez azt jelenti, hogy érdeklem az embereket és ez valóban felemelő érzés, boldogsággal tölt el.
Rajta és a rrjár említett nagydíjason kívül Király Linda énekesnő, Ebergényi Réka modell, Elek
Dóra színházi rendező, Bódis
Kriszta írónő és Pásztory Dóra

KOSARLABDA
Ma este hat órakor rendezik az
Újszegedi Sportcsarnokban a
Szevíép-Szeged-Marburg
női
Európa-kupa mérkőzést. A találkozóra a belépés ingyenes.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két edzés és egy alapos fejmosás
volt a keddi program a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata számára. Mindkettő természetesnek tűnt, előbbi a sport
velejárója, utóbbi pedig a BEAC
elleni bajnoki vereség miatt. Keresztes György ügyvezető lapunknak úgy nyilatkozott, hogy
vasárnapi
teljesítményéért
pénzbüntetést kapott a csapat
valamennyi tagja és a vezetőedző.
- Az összeget egyelőre nem kell

Hazai sikerek
SULYEMELES
MUNKATÁRSUNKTÓL

R i s z t o v Éva C o s m o p o l i t a n - d í jat v e h e t e t t á t .

paralimpikon részesült elismerésben. Visszatérve Risztov Évához, ez az ünnepség egy kis kikapcsolódást jelentett, hiszen
számára már szeptember 8-án
megkezdődtek a szürke hétköznapok.
- Naponta két kemény tréningen veszek részt, reggel háromnegyed hattól tíz óráig, majd
délután háromnegyed négytől
fél hétig. Kondizás és természe-

Fotó: Miskolczi Róbert

tesen úszás szerepel a programban. Nincs idő lazítani, decemberben rendezik ugyanis a rövid
pályás
Európa-bajnokságot,
melyre háromszoros aranyérmesként utazok.
Szeretném
megvédeni a címeimet, de a legfontosabb Athén, az olimpiai
szereplés. Ott is, akárcsak a
Cosmopolitan-gálán, szeretnék
a legjobb lenni...

Igazi sztárparádé lesz Franciaországban a rapid sakk vb-n. Az
indulók közt két magyar, a szegedi Lékó Péter és Polgár Judit is
megtalálható.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Felszabadult sakkozásra számíthat Lékó Péter a következő
napokban. A szegedi nemzetközi nagymester ezúttal Franciaországban, a Cap d'Agde-i
rapid világbajnokságon ül asztalhoz. Lékó keményen edzett
közel másfél hónapot erre a viadalra, de m i n t korábban el-

mondta, a presztízsen kívül
semmilyen következményekkel
n e m jár a jó vagy a rossz szereplés. A viadal ugyanis n e m
számít bele a világranglistás
helyezésekbe. Lékó az elmúlt
napokat már pihenéssel töltötte, így hangolódott rá a versenyre. Az elmúlt években a
2000-es frankfurti Chess Classic torna jelentette a csúcsot,
amelyen a világranglista első
tíz helyezettje részt vett. Az
elitből ezúttal mindössze Garri
Kaszparov hiányzik, a többiek
- így a világbajnok Kramnyik,
kihívója, Lékó, aztán a FIDE-világbajnok
Ponomarjov,
valamint két egykori vb-első,
Karpov és Anand is - megtalálhatóak a startlistán.

A szervezők a tizenhat indulót
két nyolcas csoportra osztották.
Talán kijelenthetjük, hogy Lékóé
a nehezebb ág, hiszen Sirov (2737
Élő-pont), Anand (2766), Karpov
(2693), Lautier (2666), Griscsuk
(2732) és Szvidler (2723) mellett
a hazai rivális, a világ legjobb női
sakkozójának tartott Polgár ]udit
(2722) is az ellenfelek közt szerepel. Lékó és Polgár azonos
Élő-pontszámmal rendelkezik. A
másik csoport versenyzői: Kramnyik (2777), Barajev (2739), Topalov (2735), Adams (2725), Ponomarjov (2718), Bacrot (2664),
Gelfand (2703), Azmaiparasvili
(2693). A mérkőzések játékideje
25 plusz tíz perc lesz, a viadal október 23-án kezdődik és 30-án ér
véget.

Évente felnőtt Európa-bajnokság
Magyarország, pedig 1998-ban a

KAJAK-KENU
Budapesten tartotta a legutóbbi
ülését az Európai Kajak-kenu
Szövetség (ECA) igazgatótaná-

MUNKATARSUNKTOL

Az angol Albert Woods vezette
testület legfontosabb döntése,
hogy letette a voksát az évenkénti
Eb-rendezés
mellett.
így
2004-ben és 2005-ben a lengyelországi Poznan, 2006-ban a szlovákiai Racice, 2007-ben a spanyolországi Sevilla, 2008-ban pedig az olaszországi Milánó ad otthont a síkvízi kontinensbajnokságnak. A felsorolásból hiányzik

vb-, 2002-ben az

Eb-rendezés

egyaránt o s z t a t l a n s z a k m a i elis-

merést, sikert aratott.
- Egyszerű a magyarázat, hogy
miért nem vagyunk házigazdák a
következő öt évben: mert nem pályáztunk rá. Nem marad azért
esemény nélkül az ország, ezen
időszak alatt ugyanis három világbajnokságnak és egy Eb-nek
adunk otthont. 2005-ben ifi vb-t,
2006-ban felnőtt vb-t rendez Szeged, 2007-ben Győrben maratoni
vb lesz, míg 2008-ban a kontinens
ifi és U23-as legjobbjai találkoznak Szegeden magyarázta
Schmidt Gábor, a szövetség főtitkára.
A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) a Világkupa-sorozat
erősítésén fáradozik, ám az érde-

A Szegedi Lelkesedés SK súlyemelő szakosztálya a közelmúltban területi minősítő viadalt
rendezett, mely egyben Veszprémi Csaba-emlékverseny is volt.
A tíz esztendeje tragikus körülmények között elhunyt országos
bajnokra emlékezett a négy egyesület közel harminc résztvevője.
A verseny előtti egyperces néma
csönd nemcsak Veszprémi Csabának „szólt", hanem a napokban szintén tragikus hirtelenség-

gel elhunyt Suhajda Tamásnak
is, aki a szakosztály ígéretes fiatal sportolója volt...
A békéscsabaiak nyolc első helyezésükkel és az idei országos
bajnok Ondós Adél nemzetközi
színtű teljesítményével emelték
az esemény színvonalát.
Részletes szegedi eredmények. Kölyök II. korcsoport, +69
kg: 1. Gábor Róbert 74 pont. Kölyök I. kcs, 62 kg: 1. Oláh Balázs
100 kg. Serdülők, 50 kg: 1. Takács Tamás 130 (55, 75) kg; 77
kg: 1. Tóth Attila 190 (85, 105)
kg. Ifjúsági kcs, 85 kg: 1. Túri János 200 (90, 110) kg, 2. Forrai
Sándor 175 kg. Juniorok, 69 kg:
l . M i h o l k a Zsolt 165 kg.

A

Opusztaszeri tucat

IMRE PÉTER

Sztárparádé Cap d' Agde-ben
SAKK

befizetni, mivel a Marburg elleni
kupa- és a szombati, BSE-vel
szembeni bajnoki győzelemmel a
s u m m a megváltható - mondta a
klubvezető. Azt is hozzátette, a
mai meccsen, amely az európai
kupasorozat első állomása-, nagyon sokat segíthet a közönség a
Szeviépnek.
- Ha győzelmet nem is ígérhetek, de azt igen, hogy valamenynyi játékosunk szívét-lelkét kiteszi majd a pályán - tette hozzá
Keresztes.
A n é m e t bajnokcsapat tegn a p az esti órákban foglalta el
szálláshelyét a Korona Hotelben, m a délelőtt a sportcsarn o k b a n edzenek. Magyar részről a kisebb sérülések ellenére
természetesen m i n d e n k i vállalja a játékot, így b í z h a t u n k
abban, hogy a Szeviép megszerzi Szeged kosárlabdasportjának első európai kupagyőzelmét.

keket egyeztetve a teljes élmezőny
versenyeztetésére jó alkalmat kínálhatnak a nyílt Európa-bajnokságok is - például az olimpiai kvalifikáció jegyében, ilyenre kerül
sor jövőre Lengyelországban is.
Vaskuti István, a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakmai alelnöke szorgalmazta az ECA-tagországok egységes fellépését, melynek kedvező fogadtatását már
ezen a héten tettekkel igazolhatják kontinensünk
képviselői.
Csütörtöktől vasárnapig ugyanis
Madridban ülésezik az ICF igazgatótanácsa, melynek Vaskuti
mellett a budapesti ülésen résztvevők közül többen is tagjai. A
spanyolországi board-tanácskozás
többek között a 2006-os magyarországi vb-rendezés szempontjából is nagy jelentőségű lehet.

LABDARUGÓ MEGYEI III. 0.
A 9. fordulót rendezték a labdarúgó megyei III. osztályban.
Az A csoportban a listavezető
Opusztaszer tucatszor talált
be a sereghajtó Baks kapujába.
Nehezen nyert a Károlyi DSE
hazai környezetben és a Pusztamérges a Kisstadionban a
Mikroton Baktó ellen. A Szabadság téren veszített a forráskúti együttes. A B csoportban a
rangadónak s z á m í t ó H . Astra-Szentes mérkőzésen n e m
született gól, a Kurca-partiak
továbbra is magabiztosan vezetik a tabellát. A Ferencszállás
újabb bravúrt h a j t o t t végre az
algyői tartalékgárda legyőzésével. A bajnoki c í m r e pályázó
Székkutas ezúttal Derekegyházon kapitulált.
Eredmények:
A csoport: Baks-Ópusztaszer •
3 - 1 2 (1-6), gólszerzők: Szénási,
Kecskeméti, Balogh, ill. Szalai V.
(4), Bába A. (3), Kiss M. (2), Godó, Székesi, Hágelmann Zs. Sándorfalva II.-Balástya II. l - l
(1-0), gsz.: Táborosi Gy., ill. Hegedűs A. Zákányszék-Pázsit SE
1 - 2 ( l - l ) , gsz.: Farkas Cs., ill.
Resznek, Kozma. Csengele-Ruzsa 5-1 (2-0), gsz.: Palotás (3),
Várszegi R., Haraszti B. ill. Farkas, Csamangó. IKV-Alsóváros-Forráskút 3 - 0 (3-0), gsz.:
Ludányi, Kaliczka Z., Tóth G.;
kiállítva:
Repkó,
Horpáczi
(mindkettő Forráskút). Mikroton Baktó-Pusztamérges 2 - 3
(2-1), gsz.: Zádori, Czakó, ill.
Kispál, Sztanojev, Kurai; kiállítva: Miklós N., Sándor (mindkettő Mikroton Baktó). Károlyi
DSE-Röszke II. 2 - 0 (2-0), gsz.:
Molnár S., Janiga; kiállítva: Toppantó
(Röszke
II.).
Öttömös-Zsombó 7 - 2 (1-0), gsz.:
Csernák, Vígh (3-3), Szarvas E.,
ill. Rozs (2).

A 8AJN0KSAG ALLASA
1. Opusztaszer
9
2. Sándorfalva II.
9
3. Csengele
8
4. Károlyi DSE
8
5. IKV-Alsóváros
9
6. Balástya II.
9
7. Pusztamérges
9
8. Röszke II.
9
9. Pázsit SE
9
10. Zsombó
9
11. Forráskút
9
12. Rúzsa
9
13. Öttömös
9
14. Mikroton Baktó
9
15. Zákányszék
9
16. Baks
9

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

1
2
2
2
2
1
1
1
4
1
1
3
1
-

1
1
1
2
2
3
4
4
5
3
5
6
6
8
9

4 7 - 10 24
2 0 - 13 22
3 8 - 13 20
I I - 311
2 5 - 15 17
2 3 - 14 17
25 - 20 16
2 4 - 12 15
1 4 - 1813
2 8 - 28 10
1 8 - 16 10
27 - 29 10
1 9 - 30 7
9 - 27 3
1 1 - 41 1
1 2 - 65 0

B csoport: Maroslele-Eperjes
0 - 4 (0—2), gólszerzők: Héjjas (2),
Kovács
L.,
Szász.
Szőreg
II.-Ambrózfalva 2-1 ( l - l ) , gsz.:
Hevesi (2), ill. Kéri; kiállítva:
Nagy L. (Ambrózfalva). H. Astra
FC-Szentesi Kinizsi 0-0. Algyő
SK II.-Ferencszállás 1 - 2 ( l - l ) ,
gsz.: Farkas T., ill. Nagy Gy., Kovács J. Derekegyház-Székkutas
4 - 0 (2-0), gsz.: Magyar Z. (2),
Menyhárt, Dékány Sz. ; kiállítva:
Szabó I. (Derekegyház). Nagymágocs-Mártély
0-0.
Pitvaros-Kübekháza l - l (0-1), gsz.:
Trippe, ill. Szirovicza B. Ferrocolor-Tápé II.-Földeák 1 - 0 (0-0),
gsz.: Magyar K.
A BAJNOKSAG ÁLLÁSA
1. Szentesi Kinizsi
2. Oerekegyhaz
3. Ferrocolor-Iápé II.
4. H. Astra FC
5. Mártély
6. Algyő SK II.
7. Kubekháza
8. Nagymágocs
9. Pitvaros
10. Székkutas
11. Ferencszállás
12. Földeák
13. Szóreg II.
14. Eperjes
15. Ambrózfalva
16. Maroslele

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
9
8
9
9

7
6
6
5
5
5
4
2
3
3
3
3
2
2
2
-

2
2
1
2
2
1
2
6
2
1

-

1
2
2
2
3
3
1
4
4
5
5
2 5
1 5
7
9

3025143012221815131117141014195-

423
12 20
14 19
7 17
6 17
8 16
15 14
14 12
1511
13 10
25 8
22 9
19 8
19 7
29 6
47 0

A Maroslelétől 3 büntetőpont levonva.
BOKOR BÉLA
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Remek főpróbát tartott a Beton a LEN-kupa csoportmérkőzések előtt

REFLEKTOR

Óriási csatában szegedi győzelem
VÍZILABDA
A férfi vízilabda OB I hétvégi,
negyedik fordulójából előrehozott mérkőzésen a Szeged Beton
VE a záró negyedben produkált
jobb játékának köszönhetően
győzött a Legrand-Szentesi VK
ellen.

SZEGED BETON V E LEGRAND-SZENTES11-10
(1-3, 5 - 4 , 1 - 2 , 4-1)
OB l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Újszegedi sportuszoda, 4 0 0 néző. Vezette: Németh A., Kun.
Szeged: BARÁT - VARGA R 3, Szabó N.
2, Torday 1, Pataki 1, Molnár R, Szűcs.
Csere: Varga 1.1, Várhegyi. DR. TÖRÖK
1, Plézer 1, Munkácsy 1. Edző: Horváth
Viktor.
Szentes: ÚJHÁZI - Somogyi, Lavrisinyec
1, BERKI 5. Szénászky 1, Kis I., Szebeni
1. Csere: Pellei, Juhász E., Zentai, Vígh,
KAMENECKIJ 2. Edző: Komlósi János.
Gól - emberelőnyből: 1 5 / 5 , ill. 1 3 / 6 .
Négyméteresből: , ill. 1 / 1 .

A két együttes azért nem szombaton mérte össze tudását, mert
abban az időpontban a Beton azzal lesz elfoglalva, hogy kivívja a
16 közé jutást a LEN-kupa szegedi csoportjából. A Csongrád megyei rangadón a hazaiak edzője,
Horváth Viktor egyértelműen bí-

zott a győzelemben, míg kollégája, Komlósi János abban reménykedett, hogy csapata megszerzi
első pontját a bajnokságban.
Szegedi szemszögből ijesztően
indult a megyei presztízscsata.
Hiába próbálkoztak Patakiék bevenni Újházi kapuját, ez csak a
negyed végén Plézer jóvoltából
sikerült. Igen ám, de közben a
vendégek háromszor is mattolták Barátot; először Berki, aztán
Szénászky, végül pedig Kameneckij káprázatos lövése találta
meg az utat a házigazdák kapujába, 1-3. A negyed után vissz-

Otthon és idegenben
A Csongrád megyei OB l-es női
vízilabdacsapatok
munkával,
vagyis fordulóval ünnepelnek október 23-án. A Hungerit-Szentesi
VK idegenben, a H 2 0 Póló-Szeged pedig az újszegedi sportuszodában száll medencébe.
A három százszázalékos gárda
közül csütörtökön 18 órakor kettő egymás ellen játszik. A bajnok
Dunaújvárosi Főiskola a bronzérmes Hungerit-Szentesi VK-t
látja vendégül. Pillanatnyilag a
„nebulók" a második, a Kurca-partiak a harmadik helyen állnak a tabellán. Pengő László, a
szentesiek vezetőedzője reálisan
ítélte meg az esélyeket:
- Remélem; szoros, jó mérkőzést játszunk a Dunaújvárossal.
Szeretnénk elkerülni a korábbi

évek „megszokott" nyolc-kilencgólos vereségét. Az eddigi találkozókon magabiztos győzelmeket arattunk, sokszor nem is kellett teljes erőbedobással pólózni
a lányoknak, ez a derbi azonban
más lesz. Mindenkitől jó teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy
jó, vagy legalábbis elfogadható
eredményt érjünk el Újvárosban.
Az élvonal egyik újonccsapata,
a H 2 0 Póló-Szeged 12 órakor fogadja az újszegedi sportuszodában a Polo SC-t. Veszelinov Annamária, a szakosztály elnökségi
tagja már a hétvégi (szombat 11
óra, Szenior Eger] találkozóra tekintve szólt az esélyekről: - Csütörtöki riválisunk fajsúlyos gárda,
válogatottak erősítik, így csakis a
tisztes helytállás lehet a célunk.
I.P.

hangzott a sátor, Horváth Viktor
nem spórolt a hangjával. A feddés jót tett a Beton játékosainak,
akik összekapták magukat és a
második hét perctől kezdve már
sokkal összeszedettebben pólóztak, mint az elsőben. Egymás
után potyogtak a gólok, a hazaiak egy találatnyira megközelítették a szentesieket, 6-7. Remek
volt a meccs, a hangulat nem különben, a nagy küzdelembe
azonban egy csúnya jelenet is belecsúszott: Zentai ütése után
Molnár Péternek a jobb szemöldöke felett szétnyílt a bőr. A sze-

gedi gárda orvosa, dr. Tomka János jó munkát végzett, ugyanis
miután összevarrta a sérült
részt, Molnár folytathatta a játékot.
A keménység továbbra is főszerepet játszott mindkét csapat
játékosainál, a fordulást követően egyre többen pontozódtak ki.
Ebben a vendégek jártak élen,
Szénászky, Kamcneckij és Kis
fejezte be idő előtt a meccset,
míg Pelleit ütésért végleg, cserével állították ki. A másik oldalon Plézer és Torday nem várhatták meg a találkozó végét

sapkával a fejükön. A Beton a
harmadik negyed elején Munkácsy bombájával érte először
utol a Legrandot, 7-7. Sokáig
nem örvendhettek ennek a Tisza-partiak, mert kisvártatva
már 7 - 9 állt az eredményjelzőn.
A hazai drukkerek már-már elkönyvelték kedvenceik vereségét, amikor megdobbant a szegedi szív. A záró hét perc első
két és fél percében pompásan
játszottak az otthoniak: Szabó
N. találatát Varga P. nagy gólja
követte, majd a mérkőzés során
először a vezetést is sikerült
megszerezniük dr. Török átlövésével, 10-9. A nyáron Szentesről Szegedre igazolt Szabó N.
már kettőre növelte új csapata
előnyét, de a mezőny legjobbja,
Berki is jelezte, nincs még vége
a meccsnek, 11-10. Ekkor még
ugyan 2.53 perc volt hátra a találkozóból, de mert a kapusok
bravúrokat mutattak be, több
találat már n e m esett.
Horváth Viktor: - Fegyelmezetlen játékkal, de nagy szívvel
nyertünk.
Komlósi János: - Úgy éreztem, három negyeden
keresztül
a kezünkben volt a meccs. A vereségünkhöz két dolog vezetett:
egyrészt egy sor kulcsjátékosunk
kipontozódott,
másrészt
pedig
nem kedvezett számunkra Kun
játékvezető furcsa felfogása.
A másik előre hozott mérkőzésen: Ferencváros-Eger 15-8.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Bajnoki győzelemmel próbálta feledtetni a BL-fiaskót a Szeged

A Pick megfelezte a Csömört

Zakatolt a Lokomotív
LABDARUGAS
A labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportkör 3. fordulójának első
játéknapján az orosz Lokomotív
átgázolt az Internazionalén.
A forduló legjeit a Lokomotív
Moszkva jegyezte a BL-ben. A
legkorábban Loskov (2. perc) talált be a hálóba, s az oroszok, a
kör meglepetését okozva, a tavalyi BL-elődöntős Interen simán
átgázoltak, 3-0. Szintén a B csoportban: az Arsenal még mindig
mélyen repül. Az Öreg Hölgy fiatalosan mozgott, hisz' a Juventus
már az első 45 percben döntött
(három lőtt gól) a pontokról.
Eredmények. A csoport: Lyon
(francia (-Bayern (német)
l-l
(0-1),
gólszerzők:
Luyindula
(88.), ill. Makaay (25.) Anderlecht
(belga)-Celtic (skót) 1 - 0 (O-O)
gsz: Dindane (72.) Az állás: 1. Bayern München 5, 2. Anderlecht 4,
2. Lyon 4, 4. Celtic 3 pont.
B csoport: Dinamó Kijev (ukrán)-Arsenal (angol) 2-1 (1-0)
gsz: Sackih (27.), Belkevics (63),
ill. Henry (80.). Lokomotív
Moszkva (orosz)-Internazionale
(olasz) 3 - 0 (1-0), gsz: Loskov

(2.), Asvetia (50.), Hohlov (57.).
Az állás: 1. Internazionale és D.
Kijev 6-6, 3. L. Moszkva 4, 4. Arsenal 1 pont.
C csoport: AEK Athén (görög)—PSV Eindhoven (holland)
0 - 1 (0-1), gsz: Lucius (37.). Deportivo
La
Coruna
(spanyol)-Monaco
(francia)
1-0
(0-0), gsz: Tristán (83.). Az állás:
1. Deportivo 7, 2. Monaco 6, 3.
PSV 3, 4. AEK 1 pont
D csoport: Juventus (olasz)-Real Sociedad (spanyol) 4 - 2 (3-0),
gsz: Trezeguet (3., 63.), Di Vaio
(6., 45.), ill. Tudor (67., öngól), De
Pedro (80.). Galatasaray (török)-01ympiakosz (görög) 1 - 0
(1-0), gsz: Haspolatti (8.) Az állás:
1. Juventus 9, 2. ReaJ Sociedad 6,
3. Galatasaray 3, 4. Olympiakosz
Opont.
A mai program (20.45), E csoport: Stuttgart (német)-Panathinaikosz
(görög),
Rangers
(skót)-Manchester United (angol); F: O. Marseille (francia)-Porto (portugál), Real Madrid (spanyol)-P. Beograd (szerb-montenegrói); G: Chelsea (angol)-Lazio
(olasz), S. Praha (cseh)-Besiktas
(török); H: Ajax (holland)-Celta
(spanyol), Milán (olasz)-Bruges
(belga).
IMRE PÉTER

N o r i s hatszor mattolta a csömöri kapust.

KÉZILABDA
PICK SZEGED-CSÖMÖR
34-17 (19-6)
NB l-es férfi mérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Jancsó,
Marczinka.
Pick Szeged: PUUEZEVICS - N0RIS 6,
LALUSKA 9, Józsa M. 1, Eklemovics 2,
ILYES Vadkerti 4. Csere: Habuczki 1, M a tics 2 (2), Fejes 2, Bajusz. Edző: Kovás
Péter.
Csömör: Zsembery - Gigler 1, Kende,
CZINA 6, Szörnyi, KÁR0LYFI6 (3), Varga
P Csere: Duleba (kapus), Elek 1, Laurencz 2, Varga Á. 1. Edző: Adorján Gábor.
Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2 / 2 , ill. 3/3.
Az eredmény alakulása: 5. perc: l - l ,
9. p.: 5 - 2 , 1 7 . p. : 1 0 - 4 , 2 3 . p.: 1 5 - 5 ,
41. p.: 2 5 - 1 0 , 5 0 . p.: 3 0 - 1 4 .

Kovács Péter ígéretéhez híven a
fiataloknak adott játéklehetőséget, hiszen végig a kispadon ült

Fotó: Karnok Csaba

Perget, Berta és Mezei. Bajusz
csak azért lépett pályára, mert
Ilyés a második félidőben rosszul
lett. Szabó doktor szerint a bűnös az influenzavírus, amit a 38
fokos láza is bizonyít. Matics pedig a két büntető értékesítésére
szállt csupán be.
A Pick Szeged kissé elfogultan
kezdte a játékot, azonban Puljezevics a bravúrok sorozatával elvette a vendégek lövőkedvét, társainak pedig meghozta az önbizalmat. A hazai kapus szinte
sokkolta az ellenfél játékosait,
akik közül egyedül a volt szegedi
kézilabdás, Czina nem ijedt
meg. A negyedik ziccer kihagyása után egyre komolyabban vette
a játékot a Tisza-parti gárda, s

LJesiel
a Kapcsolat

LOMBARD

Bodai
^
M ű a n y a g » ™ ?

egyre nőtt a megszerzett gólok,
közötti különbség. A 23. percre
már tíz gól lett a távolság a Szeged javára.
A második féhdőben már Eklemovics a kispadra került. Józsa
lett az irányító, míg a beálló
posztot Fejes töltötte be, aki meg
is szerezte első gólját a Pick szegedben, amely állítólag egy láda
sörrel jár. A Pick Szeged végül is
félgőzzel is akkor lőtt gólt, amikor akart. A hazai válogatottak,
Perger, Mezei és Laluska, már a
mérkőzés után autóba ültek,
hogy a tatai edzőtáborban csatlakozzanak társaikhoz.
Kovács Péter: - fái húztak a
csikók.
SÜLI JÓZSEF

PTT.I

hűmmel v
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BEZÁR AZ USZODA
Az újszegedi sportuszoda
október 24-én (péntek) 15 órától
26-án (vasárnap) 13 óráig zárva
tart a LEN-kupa
csoportmérkőzései miatt. Nyitás
október 26-án 13 órakor.
BIRKÓZÓÉRMEK
A közelmúltban Lakitclkcn
rendeztek nemzetközi diák II.
korcsoportú birkózóversenyt,
melyen kilenc szakosztályt 90
sportoló képviselt. Szőnyegre
léptek a Szegedi VSE fiataljai is, s
a következő eredményeket érték
el, 45 kg: 6. Áchim Andor, 50 kg:
2. Dobó Szabolcs, 55 kg: 1.
Vidács Dávid, 3. Csanádi Tamás.
Edző: Savanya Ferenc.
TIZENNÉGY ARANY
A Csongrád megyei atléták
serdülő és gyermek korcsoportú
őszi bajnokságán a Szegedi VSE
fiataljai 14 arany-, 6 ezüst- és 4
bronzérmet nyertek. Elsők:
Kőszegi Réka (60 m), Fóris
Katalin (60 m), Gregus Zita (800
m), Lengyel Attila (800 m),
Frányó Gábor (kislabdahajítás),
Szlatárovics Orsolya (80 m,
távolugrás), Fekete Szeréna (300
m), Fodor Emese (2000 m),
Kreininger Csaba (2000 m),
Tűhegyi Sára (távolugrás, 100
m, 300 gát), Balla Tamás (3000
m) ; másodikok: Ohát Linda (800
m), Frányó Gábor (60 m), Török
Norbert (800 m), Széles Flóra
(2000 m), Tűhegyi Boldizsár
(2000 m), Bezdán Andrea (300
gát); harmadikok: Lengyel Attila
(60 m), Molnár Brigitta (2000
m), Sebők Péter (2000 m),
Bezdán Andrea (súlylökés).
DEÁK-KUPA
A közelmúltban rendezték meg a
Deák-kupa kézilabdatornát
középiskolás fiú és lánycsapatok
részére. A végső helyezések
színvonalas mérkőzések során
dőltekel. Lányok: Krúdy-Ságvári
7 - 1 4 (4-8), Krúdy-Vedres 8 - 1 3
(3-7), Deák-Ságvári 8 - 7 (5-3),
Deák-Krúdy 9 - 6 (5-2),
Ságvári-Vedres 9 - 1 3 (6-6),
Deák-Vedres 10-9 (5-6);
végeredmény: 1. Deák 6, 2.
Vedres 4, 3. Ságvári 2, 4. Krúdy 0
ponttal. Különdíjasok,
gólkirálynő Hódi Szilvia
(Vedres), legjobb kapus: Illés
Vera (Ságvári), különdíj:
Szekeres Nikolett (Deák).
Fiúk: Csonka-Deák 15-9
(2-10), Gábor Dénes-Vedres
17-10 (11-4), Gábor
Dénes-Deák 27-16(18-6),
Csonka-Vedres 2 l - l 2 (11-8),
Deák-Vedres 11-10 (7-4),
Csonka-Gábor Dénes 15-16
(7-9); végeredmény: 1. Gábor
Dénes 6, 2. Csonka 4, 3. Deák 2,
4. Vedres 0 ponttal.
Különdíjasok, gólkirály: Takács
Bálint (Csonka), legjobb kapus:
Kovács Róbert (Gábor Dénes).
SZENTESI MK-EZÜST
Budapesten bonyolították le a
rögbi Magyar-kupát. Az
eseményen kilenc csapat
küzdött a hetes
szabályrendszerben (hét játékos
alkotott egy együttest). A
Szentes a Százhalombattával és
a Fehérvárral került egy
csoportba. Az utóbbival
döntetlent játszottak, a Battát
pedig 28-0-ra verték a
Kurca-partiak. A
negyeddöntőben a Kecskemétet
szenzációs játékkal verte a
Szentes. A döntőben a
négyszeres bajnok Esztergom az
utolsó pillanatokban fordított, és
nyert 21-19-re. A torna után két
szentesi, Peleskei Tamás és
Fekete Csanád meghívást kapott
a válogatottba.
GYŐZÖTT A VTE
A teke NB III-ban a Szentesi TE
a hódmezővásárhelyi Gold Boys
Juniort fogadta. Szentesi
VTE-Gold Boys Junior 6:2
(2395-2234). Pontszerzők: Tóth
Attila 435, Vajda István 406, Bab
Imre 402, Szabics Krisztián 401,
ill. Tóth Mihály 406, Benyhe Kis
Sándor 403 fával.
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Context ősz-tél!

i Lirr^
A L T O . I G N I S 1.3 V V T . 1.5 V V T . L I A N A t e s z t v e z e t é s

AJÁNDÉK KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
DECEMBER 5-7. KÖZÖTT, a

a j á n d é k o k k a l és n y e r e m é n y e k k e l :
130 db

Hangar Expo es Konferencia Központ

SZÍNES TV

csarnokaiban.
200 db

Alto

a.aridektargyak. játékok,
elektronikai
>,WagonR+

8« > 9 J

LIANA

elegáns,

is
érdeklődjön

termekek

10-40%

Minden férfiöltöny és nadrág

10-30%
1 iLin»/.

Minden bútorszövet

vasarral

keresünk

Minden másodfüggöny

egybekötött

igenyes

kedvezménnyel kapható.

parinereket.'

Üzleteink:
Öltönyház Szeged, Kossuth L. sgt. 72. (ruhagyári porta)
Női konfekció Szeged, Teréz u. 3.
Belvárosi Lakástextil Áruház Szeged, Fekete sas u. 28.
Context Divatház Szeged, Somogyi u. 15.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s es j e í e n t K e z e s :

szalonunkban!

G e l l e r t e s Fiai C o n s u l t i n g K f t .
6 7 2 4 S z e g e d . K o s s u t h L. s g t . 1 0 9 .

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

ü

Minden férfi- és női kabát
Minden szőtt szőnyeg

A l a p á r : 6.OCO.- F t r o 2 - 2 S % AFA

P é c s k a i A u t ó h á z Kft.

M

kulturált,

kialhtasara

/ WagonR+ akeió <

További feltételekről

Context-üzletekben:

(október 21.-november 8.)

Minden jacquard függöny

• Emelt áras használtautó-beszámítás:
.?-<>'

szorakoztato

>99000

• Akciós modellek

• Ú j Ignis már

különleges

ö vatcikkek, kepzö- e s n e p m u v e s z e t i alkata sok,

/ Akciós á r a k :

a Kossuth L. sgt. 72. sz. a l a t t , a C 0 N T E X T Ö L T Ö N Y H Á Z A T !
Nagy választékban, luxus- és egyszerű kivitelben
öltönyök, kabátok, kalapok, ingek.

Akció a

Regiségek, ekszerek, kozmetikumok,

DVD-lejátszú

Új szezon, új környezet!
Megnyitottuk Szeged egyik legszebb üzletét

Telefon: 6 2 5 5 6 - 7 0 0

Haszonjármű

V H S / h l l

Haszonjárművek
javítása, műszaki
Gépjárművek

teljeskörű
vizsgáztatása

zöldkártyás

Alkatrészek

beszerzése,

Járműjavító

és Ipari

vizsgálata
értékesítése

Igazgatóság

S z e g e d , B a k a y N . u. 4 8 .
Tel./fax: (62) 560-198
M a k ó , Justh Gy. u. 67.
Tel./fax: (62) 211-363

S z e n t e s , V á s á r h e l y i út 114.
Tel./fax: (63) 318-883

OKTÓBER 24-ÉN ÉS 25-ÉN IS NYITVA V A G Y U N K !
Az ön

márkakereskedője:

ZIXEM 2000 Kft.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/549-666 • e-mail: info@zixem.hu

Az újság KÖNYVE
A régmúltból m á r jól ismert és közkedvelt kalendárium megjelenik 2 0 0 3 d e c e m b e r é b e n .
Példányszám: 4 7 0 0 0 db
1 ÉVRE S Z Ó L Ó

HATÉKONY

REKLÁMFELÜLET
KEDVEZŐ ÁRŐN!
A kalendáriumot minden előfizetőnk
személyre szólóan kapja meg.

ahová óriási választékban érkeztek
M S f C l U B N l A CYMTárÓt.
sül- es ítii jellegű tölgy- « cseresznyefából beszólt mszbfc
• HrérHA kjlj'üt aj .cltm íi>
wfű'O- naiogOTNturax,
• •iiliiMMHii.iifc

INFORMÁCIÓ

L Xm

i. II IMI, i

áll

JZcKTwysofuK, oor UM/gdnitiuf«
i Azés
akció
ÎO-ig tart!
másszeptember
kiegészíti bútorok.

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

K p t l w r f 1 0 0 0 m" re bóvüft
üzletben
1 0 - 1 5 % KEDVEZMÉNNYEL
várjuk kedves vásárlóinkat
Orosházán a
ROMÁN BÚTOR!
KERESKEDELEMNÉL
Oroshaza, Lehel u. 26.
(47-es ut)

62/567-810

Nyitva: h-p 9-18, « 0 . : 9-13-lg.
Hitellehetőség, házhoz szállítás
megoldható!
Vtosmteíaár* ^haflftOTtiiiW « wpM

SZULETESNAPf
Október

HE7VEGE!
25-26.

Ne

hagyja

ki!

Csaiádi hétvége tesztvezetéssel
sok

játékkal

sok

ajándékkal!

Gyerekprogramok!
Senkit

nem

engedünk

haza

üres

kézzel!

Tesztvezessen,
és nyerjen
Suzuki
tgnist!*
Akciós
vásárlási/ehetőségek
a
hétvégén!
* Tesztvezetéssel és kérdőív kitöltésével a látogató nyereményjátékon vesz részt
rthétym értékes ajándékokat, sőt, akér egy ? 5 literes Suzuki igotst is nyerhet!
Születésnapi nyéva tartós szombaton és vnsamap; 800 • 17.00.
'*

S z e g e d . D o r o z s m a i út 1 7 - 1 9 .

62/554-300

ADSL 0 F t belépési díjjal!
É l v e z z e a z A D S L előnyeit, é s száguldjon a világhálón m o s t b e l é p é s i díj nélkül!

invitel

OsAirefcóf minket

Az a k c i ó 2 0 0 3 . d e c e m b e r 31-tg tart, c s a k invitel t e r ü l e t e n v e h e t ő i g é n y b e , 2 é v e s A D S L e l ő f i z e t é s e s e t é n
Id-tint*

ríxíak • ESC Be^trcirrik^-Si-arrM^iscrfnikar Kft. V
* Hod $¿rate««*w.. Hóö:'Arci- •"•••.. -

Info-vonal: 12B8J
v.invltet.hu

^^
H

>
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Gyászközlemények

SZENTES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

SZEGED

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
VIDÉKI JÁNOS
búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel gyászunkon enyhíteni
igyekeztek.
30498002 Gyászoló család, Szentes

DIGNER JÁNOST

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal hozzuk mindazok tudomására, akik ismerték és szerették, hogy
KOVÁCS GÁBORNÉ
MAGYARICS ERZSÉBET,
a szeretett feleség, édesanya, nagymama és rokon rövid szenvedés után, gyógyíthatatlan
betegségben, életének 56. évében, 2003. október 16-án örökre itthagyott bennünket.
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 28án, kedden, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben. Kérjük a résztvevőket, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A 07
gyászoló család
1136497097

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették, hogy
ULI DEZSŐ
életének 84. évében váratlanul elhunyt. Temetése október 24-én, 11 órakor lesz a Szőregi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték és részvétvirágaikkal
fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló felesége, leányai,
030397379
vejei és unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BARÁTH JÓZSEF
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
030397395
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV MAKRA
ISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték.
030498177
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
CSÁNYI JÁNOSNÉ
SZELESI ERZSÉBET
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
nmáiiBiot)

Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és tisztelte, hogy a szentmihályteleki
születésű
VARGA IMRE
életének 64. évében, hosszan tartó, súlyos, de
erős lélekkel viselt betegségben Svédországban meghalt, Malmőben temetjük. Szentmiséje Szentmihályteleken október 25-én,
szombaton, 17 órakor lesz.
130498191
Gyászoló rokonai
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
HERBICH IMRÉNÉ
ZOCSKÁR MÁRIA
életének 78. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október
27-én, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
SINKÓ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a Makó Batthyány utcai idősek otthona igazgatónőjének és dolgozóinak áldozatos
munkájukért.
030397918
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, akik drága
szerettünk,
BARI ILONA
végső búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
030498066
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖRDÖG TIBOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
030397194
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MÉHES LAJOS
78 éves korában elhunyt. Temetése október 27-én, 13 órakor
lesz az Újszegedi temető ravatalozójából.
avuoxiox
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Megállt a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Mély fájdalommal emlékezünk
drága feleségemre,
SÜLI FERENCNÉ
PÁL ERZSÉBETRE
halálának 3. évfordulóján.
Szerető férje és családja
904 01101 Cl

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány Itrt. 24. Tel.: 62/252-515 Beng Menrikné, 6 7 5 4 ÚjszentiVán, Május 1 u. 31. fel: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kit., 6791 Szeged, Széksósi üt 6 Tel.: 62/4610 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6 7 8 6 Rúzsa. Határőr u. 2. fel.: 62/285-197 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Bakay u 16. Tel/lax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 . 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, femetö sor 1. Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kit., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u, 45. fel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád. Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft, 6722 Szeged, tea L krí. 5 5 fel.:
6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6900. Makó, Megyeház u. T. fel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged. Bartók tér. 8. pavilon. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged
Pub u. 2/A. fel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 %eged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés. 6 9 0 0
Makó, Kórház u. 13. fel.62/213-514"Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. fel.: 62/543-747
Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. Tl/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök tere 7. Tel.:
6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Simo F. u. 3 1 .
Tei./fox: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

Összetört szívvel tudatjuk a felfoghatatlant, hogy
TÁRKÁNY SZŰCS
JUDIT
életének 38. évében, 2003. október 16-án örökre lehunyta szemét. ||
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. október 28-án, 11 órakor lesz||
a hódmezővásárhelyi Dilinka temetőben.
030397844
— O ^ O —
Gyászoló család ||

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem tudja, mi az igazi
fájdalom.
Összetört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PAPLUKÁCS GÁBOR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak, sírjára emlékezés virágait helyezték. Külön
köszönetet mondunk a SZOTE
Gyermekklinika orvosainak, dr.
Túri Sándor egyetemi tanár, dr.
Bereczki Csaba adjunktus úrnak,
a nővérkéknek a sok évig tartó
gyógyító munkájukért. Megköszönjük a Hódfó vezetőjének és
dolgozóinak, a Kiss Lajos Általános Iskola nevelőtestületének, a
rokonoknak, jó barátoknak,
szomszédoknak a temetésen való megjelenésüket.
Gyászoló család

m

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
TARR LAJOS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család,
Nagymágocs

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, barátaink-1
nak, munkatársainknak
kajánújfalui kedves szomszédainknak, hogy drága szerettünk,
ID. VARRÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, koszorúikkal és részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhítették.
. _ .
A gyászoló család ||

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
B Ó N U S JÓZSEF,
volt szentesi lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése október
27-én, 11 órakor lesz a Bánomháti temetőben.
Gyászoló család,
¡1 .un' ,
Szentes

•taHMfl

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
i,

„Nem halt meg az, akit eltemettek, csak az, akit elfeledtek."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
munkatársaknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
ID. FAZEKAS JÁNOS
búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
0.30497970
Gyászoló család

„Sirassatok csendesen, mert én a
szívetekben élek."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik tisztelték és szerették, emlékét a szívükben őrzik, akik
ID. LOÓS LAJOS
temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
Külön köszönet a belgyógyászati osztály orvosainak, nővéreinek
odaadó munkájukért, a nyugdíjasklubtagoknak, a VGV volt
munkatársaknak, a volt katonatársaknak és a piaci kereskedőknek a küldött koszorúkért és
csokrokért.
Szerető felesége, ha, húga
0.30497981 és családjaik, Makó

Köszönetet mondunk a makói
Batthyány utcai idősek otthona
igazgatónőjének, dolgozóinak,
szobatársainak, a makói kórház
főorvosának és nővéreinek áldozatos munkájukért, kik szeretett
halottunk,
SINKÓ JÓZSEFNÉ
élete meghosszabbításán fáradoztak.
030498006
Fia és menye

CSONGRÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyám,
TÉRJÉK KÁROLYNÉ
SUSTIK MAGDOLNA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
03049«™
Gyászoló fia

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DICSŐVÁRI ISTVÁN,
Csongrád, Gr. Apponyi u. 10.
szám alatti lakos 92 éves korában
elhunyt. Temetése október 22én, szerdán, 15 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
»,„,„„
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
„Élete elmúlt, mint száz másik
pillanat, s tudjuk, hogy emléke
örökre megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk
CSERI BÁLINTRA
halálának 2. évfordulóján.
Felesége, szerettei
030497991
és gondviselői

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

PROVIDENT 0

FINANCIAL

A Provident Pénzügyi Rt. kis összegű kezes ós tedezet nélküli hitelekkel
és 48 órás hitelbírálattal áll az ügyfelek rendelkezésére.

Lenne munkaidő

után

v Szeretné
kiegészíteni jövedelmét?

£

szabad órája?

v Szeretné mindezt
lakókörnyezetében tenni?

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Csengele, Szöreg, Szeged, Tiszasziget, Dóc, Deszk,
¿»pusztaszer, Baks, Bokros és környékére.
A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880 ban Nagy Britanniában
alapított Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.
Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő
kapcsolattartás lesz. továbbá készpénzkölcsőnök átadása, törlesztőrószietek
összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.
AMIT KÍNÁLUNK:
• rugalmas munkaidő.
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,
• nagy múltra visszatekintő cég támogatása.
JELENTKEZÉS:
Kérjük, hívja hétfőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig
a Provident Pénzügyi Rt-t a belföldről helyi tarifával hívható telefonszámon:

06-40-50-50-50

va
9Y k ü l d is e l a MUNKATÁRS szót és
NEVÉT sms-ben, és mi visszahívj!*:

06-20-555-5050

Budapesti székhelyű, szegedi telephelyű
élelmiszer-ital áru nagykereskedelmi cég

LOGISZTIKAI IGAZGATÓT
keres délkelet-magyarországi
munkavégzésre.
Alkalmazási feltételek:
- felsőfokú logisztikai végzettség
- szakirányú gyakorlat
- vezetői gyakorlat
- angol vagy német nyelv minimum középfokú
ismerete
- erkölcsi bizonyítvány.
Az érdeklődők fényképes, részletes
szakmai önéletrajzait a megjelenéstől számított
1 hétig „Logisztika 030497996" jeligére
várjuk a Sajtóházba.
' ^ S f í ^ M m í k t t Ú z
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A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ
részmunkaidős, heti 2 0 órában
foglalkoztatott grafikust keres

KIADVÁNYSZERKESZTŐI
munkakörbe

FELTÉTEL - Szakmai végzettség
- QuarkXPress, Adobe Photoshop,
Illustrator, FreeHand ismeretek
- Többéves szakmai gyakorlat
- Lapkészítési és nyomdai ismeretek
ELVÁRÁSOK - Önállóság
- Kreativitás
- Nagy munkabírás
BÉREZÉS - Megegyezés szerint
o

Referenciát, szakmai önéletrajzokat kérnénk a kiadó címére
október 27-i határidővel eljuttatni „TÖRDELŐ" jeligére.
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 10.

-HIRDETÉS*

Olvasóink
figyelmébe!

Klímaharmónia
ni se bírtam, hosszú túrának ígérkezett. Az az árnyalatnyi színkülönbség, színzöld, ami a fenyves
és a föveny között alig észrevehetően izgalmi
hullámzásban jelentkezett, azt hittem, most, ebben a pillanatban megérkezem általa, és soha,
sehova tovább. De besötétedett.
Lepakoltam a cuccom, sátrat vertem, s ahogy
egyik cölöpről a másikra ütöttem, s ahogy egymás mellett visszhangjuk visszatért az éji fenyvesről, újabb hullámtónussal szaporodott az eddig ismeretlen izgalmi állapot.
Ahogy kerestem a lámpát, kezem végigfutott a
kifeszült sátorzsinóron, le a fűbe, a sátor vásznán, ás még a levegőt is éreztem egy tapintásnyira.
Fölbontottam az első konzervem. Egészen apró, a dzsekim műanyag kapucniját fellebbentő
szél járt le föntről. Virágok és gyümölcsök illatát
hozta, még föl is néztem mögém a sötétbe, mintha odafönt egy kertnyi pompás virág és gyümölcs
indulna éjszakai útjára.
Aztán a konzervem ízét éreztem, nem volt valami hajde, de aztán a harmatos fűben megtörölt
kanálvég ízletessége kárpótolt mindenért; mintha édes ködharmat borulna a földre.
S végül, mikor zseblámpámat eloltottam a sátorban, már csak azt sajnáltam, hogy pont most,
pont most vagyok egyedül. De hogy a hiányt akkor éjjel ne érezzem, egész hajnalig nem fordultam hasra. S hogy figyelmem mégoly tereljem
onnan, percenként lovagolni fölugrottam egy hátasra. És irány a fenyves nyelő köze.
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C S E M P E S Z E K A HATARON

A nagylaki határátkelőnél egy
lengyel autóbuszt és annak utasait vizsgálták át a vámosok.
Megállapították, hogy a busz sofőrje a jármű sárvédője feletti
üregekben elrejtve tíz táblásnerc
szűcsipari alapanyagot próbált
meg Magyarországra csempészni
egyik utasa megbízásából. A
vámhivatal az egymillió forint
értékű nercet lefoglalta, a buszvezetőt pedig feljelentették.
Szintén Nagylakon két román állampolgár, S. D. és M. A. kocsijában műsoros videokazettákat,
DVD-lemezeket, CD-lemezeket,
szexuális segédeszközöket, parfümöt és távcsövet találtak. Az
összesen 1 millió 140 ezer forint
értékű árut lefoglalták, az elkövetőket feljelentették a vámosok.
KÖRÖZTÉK A KÜLFÖLDIT

Egy körözött szerb-montenegrói
férfit fogtak el a határőrök a napokban a röszkei határátkelőnél.
A férfi ellen üzérkedés miatt
adott ki elfogatóparancsot a
Kecskeméti Városi Bíróság. A
férfit a határőrök átadták a Szegedi Rendőrkapitányságnak.
Az egyik szegedi áruházban vásárlás közben emelte ki ismeretlen tettes az egyik vásárló táskájából a pénztárcát, benne 8 ezer
forinttal.

ISTEN ELTESSE!
ELOD

Németh György karikatúrája

A legújabb definíció
REJTVÉNYÜNK vízszintes 11. és függőleges 15. soraiban a hülyeség egyik újabb meghatározása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. Lágy fém, vegyjele: Ga. 8. Belga kisváros. 11. A megfejtés első sora. Zárt betűk: 0, F, L. 13. Együgyű. 14. Alkotmányos lehetőség. 15. Egyenletes. 16. Földet művelő. 18.
Kettős betű. 19. Hatalmas tó Finnországban. 21. Makkot keresett a vaddisznó. 23. Filmrendező (Ferenc). 24. Idegen olaj. 25. Labdás játék kelléke. 27. Pravoszláv képek. 29. Személyes névmás. 31. Területmérték. 32. Erjed. 34. Lóverseny. 35. Amerikai színész (Gardner).
37. Okmánya. 39. Közvetlen megszólítás. 40. Feltéve. 41. Félig loireü 42. Eladó lány. 44.
Kártyajáték. 46.... stop. 48. Melyik emberé?
FÜGGŐLEGES: 1. Táblás játék. 2. Szőrük fehér, szemük piros. 3. Váratlan iskolai szünet. 4.
Részben ballag! 5. Fogágyai. 6. Baglyok. 7. Operációs. 8. S. Y 9 Lószín. 10. Amely helyen.
12. Némileg enyhült (a szorítás). 15. A megfejtés második sora. Zárt betűk: T, L, V, T. 17. Vagyonvédő. 20. Reggel több szláv nyelven. 22. Kisebb kéziszerszám. 24. Csőrös fuvola. 26.
Matematikai képződmény. 28. Az USA egyik tagállama. 30. ...TASSZ (új orosz hírügynökség).
33. Szláv helyeslés. 36. Elmondja, mit tett. 38. Per mellékszereplője. 41. Lom ikerszava. 43.
Ahogy Szlovákiában. 45. Morse-jel. 47. Csont latinul. 49. Izomrögzítő rost.

•—MZZ-

A NAP VICCE
- Barátom, úgy romlik az ország
erkölcsi hitele, mint a befőtt!
- Hogy érted ezt?
- Annak is a teteje penészedik
először...

Töklopás
HASSELT, RAPERTINGEN (MTI)

Tököt loptak Belgiumban, méghozzá tökéletesen. A Hasselt közelében lévő Rapertingenben élő
67 éves hobbikertésztől, Georges
Houbentől nem csupán kertészetének büszkeségét, százkilós tökét vitték el, hanem három kisebb, egy ötvenkilós és két,
egyenként húszkilós tököt is magukkal vittek a tolvajok. A komposzthalmon százkilósra hizlalt
tök a legtökéletesebb és legsúlyosabb volt, amelyet a kertész eddig
valaha is termeszteni tudott.
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KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: A szag elszáll, a vécé megmarad.
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Kásúfertte

I f •t 1l KÉK hírek

MEGLOPTÁK A VÁSÁRLÓT

Ünnepi készülődés.

Sokfelé eső

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebbi
száma pénteken,, október 24-én
a szokott időben jelenik meg.

PODMANICZKY SZILÁRD
Egy kis magnót vittem magammal, a sátrat, élelmet és néhány öntisztító ruhát. A fenyves több
ezer hektáron terült el, s néhány évtizede az éghajlatváltozásnak köszönhetően hatszáz méterrel lejjebb ereszkedett. Úgy nézett ki. hogy a khma teljesen megbolondul, a szárazság és a forróság elpusztítja a türelmetlenebb növényeket, de
egyszer csak megfordult az egész, mint mikor
egy hidegfúvó kondenzátort bekapcsolnak a tökökre izzadt teremben.
A klíma enyhülését követően kimutatták, hogy
rövid négy év átlagában évekkel emelkedett a
férfiak és nők életkora, kevesebb lett a bűncselekmény, nőt a fő per napra eső orgazmusok száma, csökkent az átlagos szemromlás, és megnövekedtek a higiéniás igények, az emberek ugyan
kevesebbet beszélnek, de pontosabbal1, ezáltal
nőtt a munkájuk hatékonysága, ember és ember
között tíz százalékkal megugrott az információátvitel hatékonysága. Ma már tízből hat mondatot ugyanúgy ért az. aki mondja, és az, aki hallja,
szemben az eddigi öttel. Bámulatos.
Ebben a globalikus helyzetben, plusz a fenyősáv hegyről történő leereszkedése után indultam
túrázni.
Soha nem szántam még magam ilyesmire,
ezért tartom fontosnak megemlíteni: a különös
cselekedetek rabja ¡ettem. Mindezen túl, megfontoltan bontottam ki „bokrából" minden különös cselekedetet, s ízről ízre, önmagam által világosan jártam be az új világ hódítás útját.
Először is a fenyves ás a föveny zöldje. Moccan-
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Előd régi magyar személynév, jelentése: elsőszülött, vagy ős. A
Márk Krónika szerint Árpád
nagyapját, Anonymus szerint pedig vezértársát hívták Elődnek.
Az utóbbi leírta, hogy a hét vezér
egyike, a lebédiai síkságon tanyázó törzsek legtekintélyesebbikének előkelősége volt, akitől a
Csák nemzetség származik.
Egyéb névnap: Inge, Kordéba,
Korinna, Mária, Szalome. Szalome arameus kifejezés görögös rövidülése, jelentése: Sión békéje.
Itt volt Dávid király székhelye és
Sión dombján épült a híres jeruzsálemi templom. Salome volt
Heródiás lánya, aki táncáért Keresztelő Szt. János fejét kérte.
GYÖNGYI
Csütörtök ez évben nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának a
napja. Gyöngyi a Gyöngyvér becézéséből önállósult. A Gyöngyvér pedig Arany János névalkotása. Egyéb névnap: Gyöngyvér, Ignác, Irén, Jagelló, Natália, Odilia, Zerind. A Jagelló eredetileg
lengyel királyi és litván fejedelmi
család neve. Közülük magyar trónon ült Jagelló Ulászló, aki a várnai csatában vesztette életét, ott
is van eltemetve. Jagelló II.
Ulászló nevéhez fűződik Hunyadi László lefejeztetése. Odilia német eredetű, az Ottó női párjának, az Ódának a becézése. Ismert viselője a Csajkovszkíj-balett, A Hattyúk tava női főszereplője, Odette-Odilia.

Délelőtt időnként felszakadozik a felhőzet majd délutántól mindenütt beborul az ég
Egyre többfelé lesz kiadós eső, zápor. Az északkelebre forduló szél megélénkül

Szeged
Hódmezővásárhely

If??!

Szentes

12°

Móraludom

12°

12°

Mindszent

11°

11*

Békés-

csaba

12°
11°

Makó

o

12*

Szolnok

Csongrád

1

11°

Kecskemét

O

11*

11°

Orosháza

O

11*

Kistelek
További kilátások

A kővetkező napokban folytatódik a változékony idő, és egyre hűvösebb lesz. A gyakran borultságig növekvő felhőzetből többfelé számíthatunk ismétlődő esőre, záporra. A hét végén valószínű pár órás napsütés.

Csütörtök
em'1
Max:U°
Mtn:8c
Esős

Póntok

Vasárnap

Ö

Mln:3

J*«V« »
Max:ll°
Mtn:Oc

Változó

Zápor

Max.r

Maxi 0
Min:5°
Borult

Vízállás:
A Tisza Szegednél 107 cm (hőfoka 11,3 C°), Csongrádnál -91 cm,
Mindszentnél 15 cin. A Maros Makónál -62 cin.
A Nap kel: 7.12, nyugszik: 17.44, Hold kel: 4.01, nyugszik: t6.25.

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

TOSHIBA

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

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
mór több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

h/MSzegist XiissiA I stf 1 12.
TvTtdm: 6 2 / 4 / 1 - 2 4 2

Isznak a kisasszonyok
LONDON (MTI)

A fiatal angol nők tartják a női
alkoholfogyasztási rekordot Európában: 18-tól 24 éves korukig
három és félszer annyi alkoholt
isznak otthonukon kívül, mint a
hasonló korú olasz nők. Fejenként átlagosan 203 litert fogyasztanak évente az angol kisaszszonyok, de borúlátó becslések

szerint ez 242 literre is emelkedhet 2007-re - idéz az AFP a Datamonitor intézet jelentéséből.
Az ifjú brit hölgyeket a németek
szorosan követik a „versenyben"
a maguk 189 literjével, mögöttük halvány harmadikok csak a
holland nők, akik fejenként
mindössze százhét liter szeszes
italt öntenek magukba évi átlagban.

Zuhanás a Niagarán
NIAGARA FALLS (MTI)

Egy ember minden biztonsági
felszerelés nélkül lezúdult hétfőn
a Niagara-vízesésen, de túlélte a
zuhanást. Különféle védőfelszerelésekkel, illetve hordóba bújva
többen is sikeresen végrehajtották már a mutatványt, hogy lezúdultak a vízeséssel. Ám a mostanin kívül csak egy olyan eset
volt, amelyben különösebb biztonsági felszerelés nélkül lezuhant valaki a Niagara-vízesésen,

és túlélte a zuhanást: egy hétéves
kisfiú, aki egy 1960-as hajóbalesetben a vízbe esett. Ra)ta sem
volt más biztonsági eszköz, mint
a mentőmellény, amelyet a hajón ráadtak. A mostani esetről
szemtanúk elmondták az amerikai AP hírügynökségnek: látták,
amint a férfi teste lebeg a rohanó
Niagara folyón, lezúdul a vízesés
kanadai ágán, az 54 méter magas, tajtékzó Patkó-vízesésen,
majd kimászik a vízből alant a
sziklákra.
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LORD XL
L a d y Moletti és L o r d X I ,

azEXTRA méretűek!
üzletháza.

H a mérete eltér a z átlagtól, de öltözködésére igényes,
nálunk mindent megtalál, amire szüksége lehet.

ÚJDONSÁG: őszi farmerkollekció!
Cím: Újszeged, Marostői u. 4/B,
tel.: 621432-738
Nyitva: h.-p.:

0+29.999

befizetés

Ft/hó törlesztőrészlet CASCO-val együtt 2004-ben

ÓHÁZ K f t Az ÖN SKODA Márkakereskedője HÓD TÁRKÁNY AUTÓHÁZ K f t
Hóckrwj&ífc&My, S/jvtki Kortes lire* u. 1 / 8 , Tel: 6 7 / 5 S S - 4 H . J
¡I üt 46 50., Tel.. 62/555 666
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