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MA: SZIESZTA, HÉTVÉGE
Az Országgyűlési Könyvtár
állományából törölve

DELMAGYARORSZAG
PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31., 93/254.

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

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Naponta ezer okmányt állítanak ki a szabadkai magyar főkonzulátuson

TÉMÁINKBÓL

Hajnalban is áll a sor a vízumért

ÁREMELÉS
A BUSZKÖZLEKEDÉSBEN
A helyközi és a távolsági
buszjáratokon szombattól
átlagosan hét százalékkal lesz
drágább a menetjegy. Az
árváltozás miatt a bérleteket
csak november 3-ától árusítják.
Az emelkedés a helyi
tömegközlekedést nem érinti.
3. oldal
A SZÍNHÁZ ÉS HOLDUDVARA
A Szegedi Nemzeti Színház
novemberi programját
ismertették a tegnapi
sajtótájékoztatón. Ezen többek
között Székhelyi József
színidirektor elmondta, hogy
gazdaságilag is rendezett
állapotban kezdheti az
intézmény az új évet.
4. oldal

0 Ft betizetessel,
29.999 Ft-ho törlesztessel
VADONATÚJ SKODÁT!

MÉG I NAPiöií
TÁRKÁNY AUTÓHÁZ Kft
Az ÖN SKODA Márkakereskedője.

Hosszú sor kígyózik a szabadkai magyar főkonzulátus előtt.

Fotó: Gyenes Kálmán

S z e g e d , S z í r e g i út 4 6 - 5 0 .
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 6 6 6
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GÉPPISZTOLLYAL LŐTTEK LE
Két férfit bérelt fel egy szabadkai
nő, hogy megöljék élettársát: A
két bérgyilkos Szegedről indult,
hogy elvégezzék feladatukat. Az
élettársat lelőtték. A Szegedi
ítélőtábla döntése szerint a nő
10, az egyik férfi 18, a másik
pedig 8 évet kapott.
4. oldal
SÍRKERTEK NYITVA TARTÁSA
A Csongrád megyei
településeken a temetők
mindenszentekkor és halottak
napján tovább tartanak nyitva. A
nagyobb sírkertekben biztonsági
szolgálat ügyel a rendre.
5. oldal

Holnaptól csak érvényes vízummal utazhatnak Magyarországra a szerb-inontenegrói
állampolgárok. Emiatt a szabadkai magyar főkonzulátus előtt már kora reggeltől
hosszú sorban várakoznak az emberek, hogy megkapják a szükséges okmányokat. A
magyar nemzetiségűek egy része tart attól, hogy kevesebbet jöhetnek hazánkba, de
ennek nincs alapja.
Tegnap sokan már hat órakor megérkeztek a szabadkai főkonzulátus elé. Hiába
nyitják kilenckor a kaput, a várakozók

Álmok
és milliárdok
Európa legnagyobb ötöslottó
nyereménye, vagyis több mint
négymilliárd forint vár gazdára.
Sokak véleménye szerint az ilyen
hatalmas összeg még a legedzettebbeket is megviselné, ha megnyernék ezt a hatalmas összeget.
A szakember azt állítja, hogy

semmit sem bíznak a véletlenre. Szakadó
esőben, hidegben dideregnek az épület oldalánál. Holnaptól ugyanis szerb-monte-

negrói állampolgárok is csak vízummal
léphetnek Magyarország területére, az okmányt pedig a főkonzulátuson lehet beszerezni.
Bábity Lajos és neje csütörtök hajnalban
kelt, hogy Bácskossuthfalváról fél hatkor
indulhassanak Szabadkára. - Mind a két
gyermekünk Magyarországon él. A lányomnál már két unoka is van, így érthe-

tő, hogy kell a vízum - mondta a férj. Bábityék barátaiktol azt hallották, hogy órákig kell az utcán sorban állni, majd bent a
főkonzulátuson kétórás papírmunka vár
az ügyfelekre. Az idős házaspár a két unoka miatt sűrűn utazott eddig Magyarországra, de most tartanak a jövőtől.
Folytatás a 3. oldalon

Botkától kértek segítséget az elbocsátott cipőgyárí dolgozók

Utolsó szalmaszálba kapaszkodnak
Az elbocsátott és azóta m u n k a
nélkül lévő cipőgyári asszonyok tegnap este lakossági fór u m o n kértek segítséget a város első emberétől, Botka Lászlótól.

m i n d e z kivédhető, ha az ember

www.delmagyar.hu

n e m adja fel az álmait. Az e heti
szelvényeket viszont ma kell feladni, mivel holnap mindenszentek miatt zárva tartanak az üzletek, így a lottózók is.

Azóta, hogy október 3-án megkapták elmaradt augusztusi bérüket a Mary 2000 Cipőgyár Rt.
elbocsátott dolgozói, semmi sem
történt. A családok nyakán a tél,
jövedelmük nincs, a számlákat
pedig fizetni kell - így lehetne tömören összefoglalni azokat a panaszokat, amelyeket a munkanélküli asszonyok Botka László
polgármester elé tártak a Kodály
téri iskolában, a lakossági fórum
előtt.
Az asszonyok egyike, Terhes
fózsefné
jelezte szerkesztőségünknek, ' noha kevesen laknak
az Északi városrészben, ezt az alkalmat ragadják meg, hogy személyesen is beszéljenek reménytelen helyzetükről a polgármesterrel.

Bővebben a 9. oldalon

Kikapott a Szeviép
MUNKATÁRSUNK JELENTI SIBENIKBOL

A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata tegnap Sibenikben
játszott Európa-kupa mérkőzést. A szlovén és bosnyák bírók a házigazdáknak kedveztek, minden ítéletükkel egyértelművé tették: csak a hazaiak
nyerhetnek. Ráadásul Fűrész
Diána már az első félidőben

megsérült és n e m folytathatta
a játékot.
Újhelyi Gábor tanítványai jól
helytálltak, reálisabb körülmények között a siker sem lett volna elképzelhetetlen. Végül a Sibenik 65-56-re nyert, de ez a kilencpontos különbség Szegeden
ledolgozható.
Részletes tudósításunk a 15 oldalon

Lakossági fórumon találkoztak a polgármesterrel a munkanélküli asszonyok.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás az 5. oldalon

ADSL 0 F t belépési díjjal!
Élvezze az ADSL előnyeit, és száguldjon a világhálón most belépési díj nélkül!
Az akció 2003. december 31-ig tart, csak ínvitel területen vehető igénybe, 2 éves ADSL előfizetés esetén.
Értékesítési pontok: Invitel ügyfélszolgálati irodák • ESC Elektronikai-Számítástechnikai Kft., Mar
• Hóci Szakszerviz, ModCTezov&àsrtoiy. Andrássy i

• ITC Kft, Szögöd. Mar

Info-vonal: 1 2 8 8
www.invitel.hu
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Csillag István az előző kormányt vádolja

Túl a mélyponton?
B U D A P E S T (MTI)

Túl vagyunk a mélyponton, az
ipari termelés, a feldolgozóipar
kibocsátása nő, a munkanélküliségi ráta a nyár folyamán csökkent - mondta Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter
az MSZP székházában tartott,
„Ami az infrastruktúrát egészében jelenti" című szakkonferencián csütörtökön. Ott létesülnek
majd munkahelyek, ahol az inf-

rastruktúrát fejlesztjük, vagyis a
munkáltató a nyersanyagot és a
terméket könnyen tudja szállítani - jelentette ki a miniszter.
Csillag István szerint 2001-től az
előző kormány letért elődjének
gazdaságpolitikai útjáról, és emiatt csökkeni kezdtek a külföldi
beruházások. Kiemelte, hogy „a
közlekedéspolitika az állam kezében lévő egyik legfontosabb
makrogazdasági struktúrapolitikai eszköz".

Tony Curtis az Országház
csodálói közé tartozik

RÖVIDEN
GÁZÁRRENDELET
Megjelent a közüzemi földgázár
megállapításának szabályait,
valamint a földgázszállítás és a
közüzemi tárolás hatósági
tarifáit tartalmazó rendelet,
amely lehetővé teszi, hogy a
feljogosított fogyasztók
szabadpiaci áron és feltételek
mellett vásárolhassanak
földgázt. Az ár- és
tarifarendeletek megjelenése
lehetővé teszi a gázpiac részleges
liberalizációját. A tarifarendelet
szerint a szállítási és tárolási
tarifák biztosítani fogják e
tevékenységek 2004-tól történő
kiegyensúlyozott és jövedelmező
működését, amely az
cllátásbiztonság fontos
garanciája - áll a
Mol-közleményben.

A nyomravezetőnek jár a négymillió forint

Ép a Vizsolyi Biblia
M I S K O L C (MTI)

Sértetlenül megtalálták a vizsolyi református templomból ellopott értékes Károli-bibliát. Az
egyik gyanúsított elmondta, hova rejtette az értéket. A bibliát
Komáromban találták meg, egy
elhanyagolt állapotú házban,
ahol már tartottak házkutatást.
A rejtekhely a padláson volt, egy
tartály alá tette a tolvaj a fóliába
csomagolt bibliát, amelyet megkeményedő szigetclőhabbal alaposan körbe is fújt. Az országos
főkapitány által felajánlott hárommillió forintos díjat és a kulturális tárca egymillió forintját
alighanem kifizetik annak, aki a
nyomozás során segített a tolvajok nyomára jutni. Csomós /rizse/ püspök és Sípos Vízaknai
Gergely helyi lelkész (felvételünkön) átvette az ellopott bibliát.

Az állam kezébe vette a Jukosz részvénytöbbségét

Hatvanegy százalék
M O S Z K V A (MTI)

Az orosz államügyészség elrendelte a Jukosz olajtársaság őrizetbe vett cégvezetője és társai tulajdonában lévő többségi részvények lefoglalását. A hírt megerősítette a Jukosz szóvivője. A rész-

vények 61 százalékát foglalták
le, azzal, hogy e részvények szavazatokra és osztalékra jogosítanak. A Jukosz részvények a bejelentés hírére tovább estek, árfolyamuk 10,74 százalékkal csökkent - 10,80 dolláron állt - a
szerdai záróárfolyamhoz képest.

SZÁVASZABADLÁBON
A Fővárosi Bíróság szabadlábra
helyezte a kábítószerrel
elkövetett visszaélés vádjával
előzetes letartóztatásban lévő
Mcdgyessy Péter kormányfő idegenvezetése mellett t e k i n t e t t e meg Tbny Curtis magyar származású Simon Ferenc rendőr
amerikai színész (balról a második] az Országház épületét, aki megcsodálta törvényhozásunk hely- főhadnagyot és Száva Lajost,
színét. A népszerű művész hazánkat népszerűsítő reklámfilmek forgatására érkezett Budapestre. A valamint társaikat. A bíró azért
politikamentes találkozón a Szent Korona előtt is időzött a vendég.
MTI Telefotó: döntött a szabadlábra helyezés
mellett, mert a vádlottak
esetében letelik az előzetes
Egy kormánytag rendszeres találkozói Kulcsárral
letartóztatásban maximálisan
eltölthető 3 év. A következő
tárgyalási napot februárra tudták
kitűzni. A vád szerint Száva
Lajos 2000-ben több kg hasist
adott
át Simon Ferenc rendőr
A
Fidesz
magyarázatot
vár
a
korbeszélt
a
kormány
eddig
arról,
B A J A (MTI)
mánytól arra, hogy miért ta- hogy van olyan tagja, aki rend- főhadnagynak értékesítésre.
Kutyák martak halálra egy nőt lálkozott többször Baja Ferenc, szeres kapcsolatot ápolt a brókerBaján, egy almáskertben. Tíz né- az M S Z P volt kampányfőnöke rel" mondta a politikus. Répássy
metjuhász és kuvasz keverék ku- Kulcsár Attilával - mondta Rc- Róbert - ugyancsak a cikkre hitya megtámadott az almáskert- pássy Róbert (Fidesz) csütörtöki vatkozva - elmondta, hogy Koben három nőt, akik közül egy sajtótájékoztatóján.
vács László szocialista pártelnök
54 éves bajai asszonyt halálra
„hölgyismerőse" több mint tíz
martak - mondta a Bács-Kiskun B U D A P E S T (MTI)
esetben találkozott Kulcsár AttiMegyei
Rendőr-főkapitányság
lával, és volt olyan eset, amikor
sajtószóvivője. Hortobágyi Ist- Répássy Róbert a Figyelő című Baja Ferenccel közösen, hármasván hozzátette: két nőnek sike- hetilap cikke kapcsán fogalmaz- ban is találkoztak.
•
rült a helyszínről elmenekülnie, ta meg kérdéseit. Az írás a bróa vérengző kutyák maguk közül kerügy főszereplőinek, Kulcsár
Baja Ferenc az MTI-hez csüis széttépték egyik társukat. Az Attilának és Rejtő E. Tibornak, a törtökön eljuttatott közleményéalmáskert tulajdonosa, egy 50 K and H Bank volt vezérigazgató- ben „a leghatározottabban viszéves bajai férfi a éppen nem tar- jának a határidőnaplójára hivat- szautasítja a Figyelő című hetitózkodott otthon. A Bács-Kiskun kozva közöl információkat. Mint lapban közölt feltételezéseket és
Megyei Rendőr-főkapitányság az elhangzott, a Figyelő cikke sze- Répássy Róbert fideszes képvisealmáskert tulajdonosa ellen gon- rint Baja Ferenc hétszer is talál- lő erre alapozott politikai vádjadatlanságból elkövetett ember- kozott Kulcsár Attilával, ebből it" a brókerüggycl kapcsolatban.
ölés gyanúja miatt indít eljárást.
négyszer a bróker lakásán, és „A kormány társadalmi kapcsoegyszer este kilenc óra után. Ré- latokért, kormányzati informatipássy Róbert azt várja, hogy a káért és EU-kommunikációjáért
kormány adjon magyarázatot. felelős államtitkáraként tárgyal„Eljött az idő, a Medgyessy-kor- tam az ország második legnamánynak tisztáznia kell, hogy gyobb bankjának vezérigazgatómit keresett Baja Ferenc Kulcsár jával és az EU-, valamint önkorAttilánál hét alkalommal, miért mányzati ügyekért felelős vezea lakásán kereste fel, miért este, tőjével" - írja a Miniszterelnöki
munkaidőn kívül, és miért nem Hivatal politikai államtitkára.

Almáskerti
Tény és magyarázat
tragédia

Sir Paul
gyermeke

Belgrádban egyre forróbb a helyzet

Pártegyeztetések a negyedik adókulcsról

L O N D O N (MTI)

Kuncze megmondta

A vártnál egy hónappal korábban
megszületett a 61 éves Sir Paul
McCartney és felesége, a 35 éves
Heather Mills (felvételünkön) első közös gyermeke. Az ex-Beatle
kisfia szerdán látta meg a napvilágot a londoni St John and St
Elizabeth kórházban. A Daily
Mirror azt is tudni véli, hogy az
újszülöttet Joseph névre fogják
keresztelni. A mozgalmas előéletű Heather Mills 1999 áprilisában ismerkedett meg a híres Zenésszel egy jótékonysági koncerten, amelynek célja a taposóaknák által megnyomorított, végtagjaikat vesztett emberek megsegítése volt. (Millsnek korábban
egy baleset nyomán amputálni
kellett az egyik lábát.)

B U D A P E S T (MTI)

A személyi jövedelemadó negyedik adókulcsának megszavazása
„az SZDSZ-szel lefolytatandó
politikai és koalíciós egyeztetés
tárgyát képezi" - mondta Szabó
Lajos. „Az MSZP-frakció 40 százalékos adókulcsra vonatkozó
módosító javaslatának megtétele
és a parlamenti vitában történő
megvédése a képviselőcsoport elvi álláspontját és szociális érzéRohamrendőrök próbálják feltartóztatni a szerb parlament felé vonuló t ü n t e t ő k e t Belgrádban. Milo- kenységét fejezi ki" - hangsúsevics három évvel ezelőtti bukása óta most először lepett fel a rendőrség az Európa-barát kormány lyozta Szabó Lajos. Az MSZP
intézkedéseit kifogásoló tömeg ellen.
MTI Telefotó/AP/Szrgyan Ilícs költségvetési munkacsoportjáA H a n s a Kontakt élelmiszer-vegyi á r u n a g y k e r e s k e d e l m i
cég á l l á s t h i r d e t az a l á b b i m u n k a k ö r ö k b e :

- resztoros
- árufeltöltő
- pénztáros
Feltétel: áruismeret, számítógép-ismeret, erkölcsi bizonyítvány
Érdeklődni lehet a 45. hét folyamán személyesen, a kft. telephelyén
(Szeged, Huszár u. 1.), Rózsa Csaba raktárvezetőnél

Szilveszteri utolsó helyeink!

A SZERENCSFJÁTÉK RT.
" TÁJÉKOZTATJA TISZTELT JÁTÉKOSAIT, HOGY LOTTÓZÓI ÉS
ON LINE FOGADÁSI RENDSZERE NOVEMBER ELSEJÉN,
SZOMBATON, MINDENSZENTEK ÜNNEPÉN ZÁRVA LESZNEK.
EZÉRT JÁTSZANI ÉS FOGADNI A MEGSZOKOTT MÓDON,
LEGKÉSŐBB PÉNTEKEN A SZOKÁSOS
NYITVA TARTÁSI IDŐ VÉGÉIG LEHET.
•

Feltétel: élelmiszer-, vegyi- és italáru-ismeret, precíz, megbízható
munkavégzés, erkölcsi bizonyítvány

Mexikó, Thaiföld, Kuba, Jordánia és még néhány európai nagyvárosba.

Megjelent 2003/2004-es sí- és snowboard-katalógusunk!
Október 31-ig foglalja le repülőjegyéi 67 000 Ft-os áron: New Yorkba vagy Torontóba.

.

November

közepétől

„fapados"járatok

Londonba,

Párizsba,

Milánóba

és

indulnak

Budapestről:

Zürichbe,

már 15 000 Ft/úttól/oda-vissza.

Bankszámláról és Szerencsekártyával az interneten, telefonon és
_ m ., SMS-en keresztül szombaton 16 óráig érvényesíthetik játékaikat,
M«
feltéve, hogy a regisztráció már előzőleg megtörtént.
/

15

nak vezetője arra reagált, hogy
Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke
leszögezte: továbbra sem támogatják a negyedik adókulcs bevezetését. Súlyos koalíciós feszültség forrása lehet, ha a 4. adókulcs bevezetését szolgáló javaslatot az MDF támogatásával fogadnák el. Font Sándor, az
MDF-frakció helyettes vezetője
közölte, hétfőn, „a kormány által
támogatott költségvetési sorok
ismeretének függvényében" alakítják ki álláspontjukat a legmagasabb jövedelmek
negyedik
szja-kulcsáról.

Az ár a repülőtéri illetéket nem tartalmazza!

^,«

L.

Vtsta Utazási Központ
6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: (06 62) 548 480, tax: (06 62) 548 481
E-mail: szegedUvista.hu
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Naponta ezer okmányt állítanak ki a szabadkai főkonzulátuson

Könny

Hajnali sor az engedélyért
Folytatás az 1. oldalról

A palicsi Rozs Balázs lánya Budapesten, fia pedig Szegeden lakik.
A nyugdíjas mozigépész tegnap
reggel fél nyolckor állt be a sorba.
- A Vajdaságban nagyon sok családnak Magyarországon élnek
rokonaik, barátaik, ezért gyakran
kell utazni. Gondoltam, minél
hamarabb meglesz a vízumom,
annál jobb. Sajnos nem tudtam
megelőzni a tömeget - mutatott
az előtte álló rengeteg emberre.
A Szabadkán gyógyszerészként
dolgozó Nagy Szilvia szerint gondok lehetnek a vízummal. - Engem az zavar leginkább, hogy
meghatározzák, hány alkalommal is utazhatok - panaszolta.
Hiszen nincs olyan hónap, hogy
több napra ne menjen Magyarországra.
Balog Sándornak még nem érkezett meg a várva várt magyarországi tartózkodási engedélye,
így szüksége van a vízumra, hogy
Szegeden dolgozhasson. - Nézze
meg! Itt áll fölöslegesen egy csomó nyugdíjas, csak feltartják a
sort. Hiszen ők később is kiválthatnák a vízumot, mert mindegy, mikor utaznak. De nekünk
most kell, mert szombaton már
kezdenék is az építkezésen - dohogott a fiatalember. Annyit még
hozzátett, hogy a magyar igazolvány sem jó semmire, csak arra,
hogy egy plusz papír legyen a zse-

bében. Ezt azért mondta, mivel
eddig még semmi előnye sem
származott abból, hogy kiváltotta igazolványát.
- Október 22-től állítunk ki vízumot. Az első napon 730-an kerestek fel bennünket - tájékoztatta lapunkat Huszár János,
Magyarország szabadkai főkonzulja. A hivatal munkatársai naponta 10-12 órát dolgoznak, ezalatt közel ezer vízumot tudnak
kiadni. Aki délelőtt személyesen
felkeresi a hivatalt, annak már
délután négy órára a kezében is
lehet az áhított dokumentum.
A szabadkai magyar főkonzulátuson kívül a belgrádi magyar
nagykövetségen is kérhető vízum. Emellett tizenhárom vajdasági település utazási irodájában
is igényelhetik a szerb-montenegrói állampolgárok az okmányt. Ennek előnye, hogy a
Szabadkától távol lakóknak nem
kell sokat utazniuk, hanem
majdnem helyben intézhetik az
utazási engedélyt.
Ha utazási irodán keresztül
szerzik be a vízumot, akkor 4-5
napba is telhet, mire megkapják.
Ezenkívül még kétszáz dinár
(nyolcszáz forint) kezelési költséget is felszámolnak az utazási
irodák. A főkonzulátuson, illetve
a nagykövetségen térítésmentesen juthat hozzá mindenki az
irathoz.
KORMOS TAMÁS

BÁTYI ZOLTÁN

Az idő pénz. Órákig kell várni, mire bejut az ember a főkonzulátusfa.

Fotó: Gyenes Kálmán

A szerbek és ukránok továbbra is költségmentesen jöhetnek hazánkba

Vízumkényszer november l-jétől
Az ukrán és a szerb-montenegrói állampolgárok november elsejétől
csak vízummal utazhatnak Magyarországra. A magyarok vízum
nélkül mehetnek az említett két országba.
MUNKATÁRSUNKTÓL

November elsejétől, szombattól
az ukrán és a szerb-montenegrói
állampolgárok csak vízummal
léphetnek be Magyarországra. A
vízum díjmentes és térítési költséget sem számítanak fel a kiállításánál. A magyarországi tartózkodás fedezetét azonban igazolni

kell. A külképviseletek a vízumkérelmet öt napon belül bírálják el.
Ukrajnába, illetve Szerbia és
Montenegróba utazó magyaroknak nem kell vízum. A megkötés
csak annyi, hogy az első beutazástól számított hat hónapon belül összesen legfeljebb kilencven
napot tartózkodhatnak az említett két államban.

a síron

Annak az ukrán állampolgárnak, illetve szerb-montegróinak
sem kell vízumot váltania, aki
rendelkezik érvényes magyarországi tartózkodási, bevándorlási
vagy letelepedési engedéllyel.
Szintén nem kell külön vízum,
ha valamely schengeni tagállam
területére már van három hónapot meghaladó időtartamú érvényes vízuma és Magyarországon
keresztül akar utazni. Ebben az
esetben a határátlépéstől számított öt napon keresztül tartóz-

Sándorfalvára 11, Csongrádra 45 forinttal kerül többe a jegy

kodhat hazánkban. A vízum a kiváltás napjától számítva egy évig
érvényes. Az ukránok és a
szerb-montenegróiak november
elsejétől egy félévben kilencven
napot tartózkodhatnak Magyarországon. Ez a mostani vízumkényszer addig lesz érvényben,
amíg hazánk nem csatlakozik a
schengeni egyezményhez. Ezt
követően ugyanis egy újabb vízum - amely a valamennyi
schengeni tagállamban érvényes
- lép életbe.

A köveket bámultam messzi Vas megyében, és az emberre gondoltam. Az emberre, aki sziklákból formálta, véste, gondosan öszszeillesztette a tömböket, hogy templomot emeljen isten dicsőségére. Az építők alkotásának évszázadokkal később is elismeréssel
adózhatunk. De vajon eszünkbe jut-e az, hogyan feszült a sok
izom, amíg csigákkal, kötelekkel helyére került minden elem, tető fedte az építményt '
Látjuk-e a megfáradt jobbágyokat, a véres sebeket tenyerükön,
asszonyaikat, kik a domb tövében törtek egy darabot a kenyérből,
hogy gyermekük éhségét enyhítsék • S látjuk-e a mestert, ki parancsszavakkal ösztökélte jobb, gyorsabb munkára a szolgahadat: Aligha. Elutazunk fákra, mert ha nem mondtam volna, ott
magasodik ma is őseink lelket melengető alkotása, újabb látványosság után loholva talán csak annyira futja, hogy kibökjük ítéletünket - szép, s már porzik is kocsink után az út.
• És a szegedi dóm építőinek emléke miért fakulhatott meg' A
hídverőké, akik Dunának, Tiszának partjait kötötték össze'A fokosát markoló kuruc vitézre, tatár elől menekülőkre, Kossuth hívó szavára harcba indulókra napi huszonnégy óránkból áldozunk-e egyetlen másodpercet' És akit világháborúk poklában taszított árok mélyébe puskának golyója, az értelmetlen halál, vajon szánunk-e egy kurta félmondatot:
Pedig apáink ők, nagyapánk, akiktől országot örököltünk, tengernyi tudást, tapasztalatot. Ha elmúlásuk miatt nem is hasít belénk már mély fájdalom, ha nevüket sem tudjuk, és szavaikat
sem értenénk meg, ha el sem hisszük, hogy bizony valaha ők is
szerettek, öleltek, újszülött gyermeküket emelték az ég felé, pohárnyi borba fojtották bánatukat, tűrték asszony pörölését, pandúr botütését, árral pusztító folyó sodrát, bizony, ne feledjük: a
követ faékkel hasítok nélkül dehogy is ülhetnénk most számítógépeink elé. Életük történelmünk része, vérük itt lüktet ereinkben. Megköszönhető ez szóval: Sírra vásárolt virággal, levelet
borzoló szélben meggyújtott gyertyával1 Aligha. A percekkel,
amiket emlékezésre szánunk, talán.
E hét végén, ugye, megállunk dühödt rohanásunkban ' Önsajnáltunk is alábbhagy, s intéznivalóinkról is kiderítjük, dehogy
fontosak. Hiszen halottaink várnak, sírkövet érintve juthat
eszünkbe nagymamák ölelése, anyák mosolya. És ne szégyelljük
könnyünket, ha a szél zenéjéből kihalljuk régen élt templomépítők, hídverők, harcba indulók halk énekét.

Oktatási fórum volt
Csongrádon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrádon, a galériában oktatási fórumon vett részt tegnap
délután Szabados Tamás, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára. Ezt megelőzően a
csongrád-bokrosi általános isko-

lában járt, ahol tájékozódott az
oktatás körülményeiről.
A fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján megígérte, hogy támogatják a bokrosi tornaterem
fölépítését, s mint mondta: szeretne itt lenni, amikor fölavatják.

Szegeden ülésezett az országgyűlés alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Áremelés a buszközlekedésben Napirenden az oktatás,
az ítélkezés és a börtön
Szombattól átlagosan 7 százalékkal, azaz valamivel az infláció mértéke fölött drágulnak az
autóbuszjegyek a helyközi és távolsági járato-

kon.

MUNKATÁRSUNKTÓL

November l-jétől, azaz szombattól átlagosan 7
százalékkal emelkednek az autóbusz-tarifák a helyközi és távolsági járatokon - tájékoztatta lapunkat
a Tisza Volán Rt. A drágulásról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium döntött, minthogy az ármegállapítás joga a szaktárcát illeti (a helyi tömeg-

közlekedési díjakat az önkormányzat határozza
meg).

A z á r e m e l é s m é r t é k é t m u t a t j a , h o g y p é l d á u l Sánd o r t a l v á r a 158 f o r i n t h e l y e t t 1 6 9 f o r i n t é r t , C s o n g r á d r a 6 3 1 f o r i n t h e l y e t t 6 7 6 f o r i n t é r t , G y ő r b e pedig
3 ezer 6 0 f o r i n t h e l y e t t 3 ezer 2 7 0 f o r i n t é r t b u s z o z hatunk.

Az árváltozás miatt a megszokottnál később,
november 3-tól árusítják a bérletszelvényeket,
ezért meghosszabbították az októberre megváltott, havi és félhavi bérletek érvényességi idejét: a
régi szelvényeket november 7-én, műszakzárásig
fogadják el.

A Szegedi Tüdományegyetemen
folyó jogászképzéssel, a Szegedi
ítélőtábla és a Csongrád Megyei
Bíróság, valamint a Szegedi
Fegyház és Börtön munkájával
ismerkedett tegnapi, kihelyezett ülésén az országgyűlés alkotmány- és igazságügyi bizottsága.
MUNKATÁRSUNKTÓL

FACTORY

OUTLET

1 Levis i
I. oszt. 501 Levi's
farmernadrág
17 4 9 0 Ft h e l y e t t

11 590 FI

CRANIUM
ELADÓ SORHÁZI LAKÁSOK
SZEGED-MAROSTŐN
Megvételre kínáljuk az építés alatt álló,
2

133, 142, 155 és 160 m alapterületű,

Levi's 5 6 5 női
bársonynadrág
15 9 9 0 Ft h e l y e t t

2 szintes, emelt szintű, szerkezetkész sorházi épületeinket,
melyekhez önálló helyrajzi számmal rendelkező
377 m 2 telek tartozik.

Levi's f e l s ő

Érdeklődni lehet:

10 990 FI
4990 Ft

Cím: Szeged, Római krt. 42.
Ny.: h.-p.: 9-17,
szo.: 9-13

CRANIUM KFT,
Szeged, Arany János u. 7. III. emelet 308. szoba
és a 06-62-421-210 és a 06-30-45-42-365 telefonszámokon.

A Szegeden folyó jogászképzésről
éppen olyan sokrétű tájékoztatást kaptak tegnap Szegeden az
országgyűlés alkotmány- és igazságügyi bizottságának tagjai,
mint a bíróságok munkájáról,
vagy a Szegedi Fegyház és Börtön
életéről. A Szegedi Tudományegyetem jogi karán megtartott
ülésen, amelyen Vastagh Pál elnökölt, Szabó Imre, a jogi kar dékánja elmondta: míg pár esztendővel ezelőtt ezer hallgatót képeztek a karon, addig napjainkban már 4 ezren tanulják a jogot
a Tisza partján, miközben az oktatói létszám 60-ról mindössze
80-ra nőtt. A felsőoktatás reformját üdvözlik a szegedi egyetemen is, ám egy-egy elhamarkodott átalakítás több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajtana - fogalmazott a dékán.
Heidrich Gábor, a Szegedi ítélőtábla elnöke szólt arról, hogy a
táblabíróságon idén, július l-jén,

A bizottság a jogi karon.
hat hónapi előkészítő munka
után indult meg az ítélkezés, s az
ítélőtáblához október végig beérkezett 1325 ügyből 914-et sikerült befejezni. A Szegedi ítélőtábla működésének személyi, tárgyi
feltételei adottak, a pénzügyi fedezet is biztosított, ám nagy gondot okoz, hogy a táblabíróságnak
még nincs önálló épülete.
A Széchenyi téri igazságügyi
palota zsúfoltságát emelte ki tájékoztatójában Czene Klára, a
Csongrád Megyei Bíróság elnöke
is. Hozzátette: a megyei bíróság
bírái és alkalmazottai mindent
megtesznek a magas színvonalú
igazságszolgáltatás
érdekében,
ám törekvéseik sikeréhez arra is

Fotó: Schmidt Andrea

szükség lenne, hogy jelentősen
javuljanak az ítélkezés feltételei.
A zsúfoltság kifejezés nem hiányzott Csapó József dandártábornok tájékoztatójából sem. A
Csillag parancsnoka elmondta: a
szegedi börtönnek jelenleg 1330
lakója van, holott ideális körülmények között csupán 738 fogva
tartott őrizetét lehetne itt eilátni.
Az immár 118 éves Csillag rekonstrukciója nem halogatható
sokáig - derült ki Csapó tábornok szavaiból.
Az országgyűlési bizottság tagjai a jogi kari tanácskozás után
ellátogattak a városházára, ahol
fogadta őket Botka László polgármester.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Az
augusztusban megalakult
ifjúsági önkormányzat
véleményezte, illetve elfogadta
szervezeti és működési
szabályzatát, valamint kitűzték
a jövő évi munkaterv
elkészítésének határidejét. A
község gondozási központjának
pályázaton nyert támogatásával
előadás-sorozatot indítanak az
ifjúsági házban Élet-Műhely
címmel. A beszélgetések során
felkészítik a fiatalokat a családi
életre. Az első előadást ma este
nyolc órától rendezik, amelyen
Pleskonics András újságíró várja
a fiatalokat.
MÓRAHALOM. A mórahalmi
földtulajdonosok képviselője,
Nógrádi Zoltán ma este 7 órától
tart pénzügyi tájékoztatót az
Aranyszöm rendezvényház
nagytermében. A
földtulajdonosok az Árpád Vezér
Vadásztársaság vezetőségének
beszámolóját is
meghallgathatják. Ebben a
beszámolóban is főleg a társaság
pénzügyi gazdálkodásáról lesz
szó.
RÚZSA. A Temes megyei
Gyarmata-Csernegyházáról
érkezett küldöttséget látnak
vendégül a községben. A rúzsai
és gyarmatai polgármester 2002
májusában írta alá a
testvértelepülési megállapodást.
A Temesvártól tíz kilométerre
lévő, két részből álló településen
több mint 5 ezer 600-an élnek.
Érdekesség, hogy Gyarmatán
1990-ig szinte csak
németajkúak laktak, majd
folyamatosan költöztek be a
román nemzetiségűek is. A
lakosság nagy része
mezőgazdaságból él. A temesiek
rúzsai látogatásának célja, hogy
kulturális és gazdasági
kapcsolatot is kiépítsenek,
amelyek hosszú távra
megalapozzák a két község
fejlődését, fellendülését.
SZEGED. Kettős ünnepséget
rendeznek ma délelőtt 11 órától
a szegedi Gábor Dénes
Gimnázium és Műszaki
Szakközépiskolában: Elsőként
felavatják az intézmény új
multifunkcionális
elektron i ka -elektrotech n i ka i
szaktantermét. Ezt követően
pedig ünnepélyes keretek között
átveszi az iskola vezetősége az
egyik mobilszolgáltató cég több
millió forintot érő
műszeradományát.
TISZASZIGET. A
képviselő-testület legutóbbi
ülésén többek között elbírálták a
Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati
ösztöndíjpályázatra beérkező
2004-es igényléseket. Az idén
heten pályáztak és mindegyikük
kérelmét elfogadta a testület. Az
adott felsőoktatási intézmény
pedig megduplázza az
önkormányzat által javasolt
ösztöndíj összegét. A Bursa
Hungaricát már harmadik éve
adhatják az önkormányzatok.
Tiszaszigeten eddig mind a
három esztendőben valamennyi
beérkezett pályázatot elfogadták,
támogatták a képviselők. Első
alkalommal 2001-ben négyen
pályáztak, majd egy évvel később
már nyolcan igényelték az
ösztöndíjat.
ZSOMBÓ.A napokban
találkoztak egymással a község
egykori öt iskolájának 1953-ban
elballagott tanulói. A vártnál jóval
több volt nyolcadikos, összesen
harmincötén és családtagjaik
vettek részt az összejövetelen.
Harangszóval emlékeztek meg
időközben elhunyt társaikról.
Érdekesség, hogy két egykori
pedagógus, két nyolcvan éven
felüli tanító néni is részt vett az
ünnepségen. Minden egykori diák
kapott egy különleges térképet,
amelyen feltüntették a zsombói
öt iskola 1953-ban végzett
valamennyi tanulójának lak-,
illetve nyughelyét.

»KAPCSOLATOK"
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Visszatér A víg özvegy, megelevenedik Pinokkió

Szegedről indultak a bérgyilkosok a kivégzésre

A színház és holdudvara Géppisztollyal

lőtték le áldozatukat

Előbb saját kezével akart élettársával végezni egy nő, aki végül
elfogadta két bérgyilkos közreműködését. Az ügyben tegnap hirdettek ítéletet a szegedi táblabíróságon.

A novemberi Pinokkiő-bcmutató alkotógárdája: Főző Ditta, Galkó Bence és Janik László a tegnapi
tájékoztatón.

Fotó: Schmidt Andrea

Megnyugtató pályára állt a Szegedi Nemzeti Színház szakmai
tevékenysége és gazdaságilag is rendezett állapotban kezdheti az
intézmény az új évet - jelentette ki Székhelyi József színidirektor a
novemberi programot ismertető tegnapi sajtótájékoztatón.
Hihetetlen siker volt a Pirandello-darab szerda esti előadása az
Universitas-bérletben - mondta
a színház tegnapi sajtótájékoztatóján Székhelyi József direktor,
aki nem titkolta: arra is büszke,
hogy az évad első operabemutatóját, a Don Carlost is folyamatosan telt házzal játsszák. Mindezek bizonyítják: megnyugtató
pályára állt a teátrum szakmai
tevékenysége. A színigazgató azt
is hozzátette: december 31-én
közgazdaságilag is rendezett állapotban fordul át az intézmény az
új esztendőbe, így minden tekintetben normalizálódhat a helyzet.
November 15-én Mrozek színművével, az
Emigránsokkal
Holdudvar néven új játszóhelyet
avatnak: a nagyszínház 60 főt befogadó színpadán „late night
show"-ra, különleges késő éjszakai előadásokra várják elsősorban az egyetemista és az értelmiségi közönséget. A nyitó Mrozek-produkciót Janik László ren-

dezésében, Szerémi Zoltán és
Megyeri Zoltán főszereplésével
már sikerrel bemutatták a várban az SZTE Kulturális Irodájának támogatásával. A jövőben a
színpad alatt is terveznek stúdiószínházi jellegű bemutatókat,
valamint új drámák megismertetésére felolvasóesteket szerveznek az egyetemmel. Szeretnék
elérni, hogy értő közönségből
holdudvar alakuljon ki a színház
körül.
Merényi Nicolette, Vajda Júlia,
Harmath Albert főszereplésével,
Angyal Mária rendezésében november 7-én tartják a szabadtériről adaptált Lehár-operett, A víg
özvegy premierjét. Molnár László
zeneigazgató szerint a kőszínházban sokkal pezsgőbb, flottabb, lendületesebb lesz a produkció. Főző Dittában megtalálta az ideális Pinokkiót - állította
Galkó Bence, a november 27-től
látható zenés mesejáték rendezője, aki úgy véli, országszerte
gyatrán bánnak a színházak ..a

Vaszy Viktorra is emlékeznek a Requiemmel

Halottak napjára
Verdi és Mozart
Halottak napja alkalmából a
zeneirodalom két legjelentősebb gyászmiséje is elhangzik
Szegeden: szombaton este a
színházban Verdi, vasárnap
este az alsóvárosi templomban Mozart Rcquiemje csendül fel.
A Filharmónia Kht. és a Szegedi Szimfonikus
Zenekar
szombaton este fél 8-kor a
színházban
tartja
ünnepi
évadnyitó koncertjét. A spanyolországi turnéról tegnap
hajnalban hazaérkezett együttes ezzel a hangversennyel
emlékezik alapító karnagyára,
a 100 éve született Vaszy Viktorra, akinek egyik kedvenc
darabja volt és pályája során
számtalanszor dirigálta Verdi
Requiemjét. - A napokban érkezett meg az a közel kétmillió forintba kerülő, másfél méter átmérőjű új nagydobunk,
amely lehetővé teszi, hogy
Bárkányi Pál jóvoltából igazán
félelmetesen szólaljon majd
meg a gyászmise Dies irae tétele. A gyártó cég ebből a típusból mindössze négyet készített eddig, csak a legnagyobb zenekarok rendelkeznek
ilyen méretű dobbal - árulta el
Gyüdi Sándor
igazgató-karnagy, a koncert dirigense, aki
azt is elmondta: elismerő kritikákat kapott a zenekar a bilbaói Carmen-bemutató után.
Legközelebb április végén tér-

nek vissza a Baszkföldre, akkor Bizet-operáját, a Gyöngyhalászokat játsszák, a következő évadban pedig Rossini II.
Mohamedjét és az André Chénier-t mutatják be. A Requiem
repertoárdarab, ezért kevesebb
idő is elegendő volt a felkészülésre. A szimfonikusok már a
spanyol turné előtt is próbáltak a Vaszy Viktor Kórussal,
ma pedig a szólisták is megérkeznek. A közreműködő énekesek közül Szonda Éva és
Gábor Géza a helyi operatagozat művészei, az operaházi
vendégénekes, Rálik
Szilvia
pedig a szegedi Vaszy-operastúdióból indult. A tenorszólóra a nyári Dóm téri Aida-produkció Radamesét, a
lengyel Edward Kulczykot hívták vissza. A szombati koncert
után a közreműködők részvételével csendes koszorúzást
rendeznek Vaszy Viktor mellszobránál a színház előcsarnokában.
A Szegedi önkormányzat és
az 500 éves alsóvárosi ferences
templom közös halottak napi
hangversenyén vasárnap este
fél 8-kor Mozart Requiemje
csendül fel a templomban. A
szólisták: Szél Bernadett, Tóth
Judit, Szerekován János és Altorjay Tamás, közreműködik a
Vaszy Viktor Kórus. A Musica
Parlante
Kamarazenekart
Meszlényi László vezényli.
H. ZS.

közönségnevelő gyerekdarabokkal, ezért is fontos, hogy Szegeden most Papp Janó mutatós jelmezeiben, kitűnő szereposztással kerülhet színre Collodi világhíres meséje. Elhangzott az is:
szeretnék elérni, hogy vasárnapi
matiné-előadásokat
tarthassanak a családoknak.
Furcsa érzés évek múltán újra
itthon lenni. A 2001-ben a Millenáris Teátrumban bemutatott
Requiem végre hazatalált - ezt
már Pataki András, a Szegedi
Kortárs Balett igazgatója mondta, aki Juronics Tamással tíz évvel ezelőtt vette át az együttes vezetését. A jubileumot november
29-én különleges össz-színházi
bemutatóval ünneplik, hiszen
Mozart gyászmiséje nem hangfelvételről, hanem Gyüdi Sándor
dirigálásával, a szimfonikusok, a
Vaszy Kórus, valamint Szonda
Éva, Vajda Júlia, Szerekován János és Altorjay Tamás közreműködésével élőben szólal majd
meg, amire a társulat életében
még nem volt példa. Ebben az
évadban duplájára nő az együttes
szegedi előadásainak száma, így
joggal érezhetik: hazatérnek.
HOLLÓSI ZSOLT

A vádirat szerint a 37 éves szabadkai M. Rozalija az 1990-es
évek elejétől Magyarországon élt
élettársi kapcsolatban R. Z.-vel.
Viszonyuk néhány év alatt megromlott. A férfi gyakran bántalmazta az asszonyt. A nő egy darabig tűrte, majd elmenekült. A
férfi utánament, s miután megtalálta, egy radiátorhoz láncolta.
A nő úgy érezte, csak akkor szabadulhat a megaláztatásoktól, ha
megöli élettársát.
M. felkereste Szabadkán ismerősét, a szinten szerb-montenegrói S. Róbertet, hogy pisztolyt
vegyen tőle. Ekkor nem kapott
fegyvert. 2000 májusában a nő
ismét elment S.-hez, aki azt
mondta a nőnek, hogy majd ő
megöli R. Z.-t. M. Rozalija elfogadta az ajánlatot, és megígérte
ismerősének, a gyilkosságért
cserébe övé lehet élettársa pénze.S. Róbert ezután többször felkereste Szegeden élő ismerősét,
F. Imrét, aki felajánlotta segítségét a gyilkossághoz. Megbeszélték, hogy F. szállítja S.-t a helyszínre, valamint hogy sportpisztolyt és gépkarabélyt is magukkal visznek.
2000. június l-jén S. Róbert és
F. Imre Szegeden találkoztak, betárazták a fegyvereket, hangtompítót tettek a pisztolyra és elindultak Bács megyébe. Az esti
órákban értek oda az egyik Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti autós pihenőhöz, ahol a nő
élettársának lakókocsija állt. Kiabálással kicsalták a férfit, aki amint meglátta, hogy idegenek
vannak a parkolóban - visszalépett a kocsiba és egy késsel tért
vissza. S. Róbert ekkor a gépkarabéllyal hasba lőtte R. Z.-t. A
férfi nem halt meg, ezért az elkö-

vetők egyike - azt nem lehetett
megállapítani, hogy ki - a haldokló nyakába lőtt.
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
az I. rendű vádlottat, M. Rozaliját előre kitervelt emberölésben
mint felbujtót találta bűnösnek.
A nőt ezért 15 évi fegyházbüntetésre ítélte és végleg kiutasította
Magyarország területéről. A II.
rendű vádlott, S. Róbert előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Legkorábban 30 év után bocsátható feltételes szabadlábra.
A férfit is örökre kitiltották az országból. A kettős állampolgárságú, III. rendű vádlott előre kitervelten elkövetett emberölésben
mint bűnsegéd, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélésben bűnös, ezért 10 év fegyházbüntetést kapott és hét évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.
Az ügyet másodfokon tegnap
tárgyalta a Szegedi ítélőtábla. Az
utolsó szó jogán M. Rozalija papírról olvasta fel mondandóját,
aminek az volt a lényege, hogy ő
nem bűnös.
S. Róbert elmondta, a gyilkosságot nem tervelték ki előre,
azért lőtt, mert a sértett rátámadt. - A lakókocsiból nem vittünk el semmit, és Rozalija sem
ígért nekem semmit. Egyszerű fenyítésnek (megfélemlítésnek) indult az egész, csak elfajult. Pillanatok alatt történt, már nem volt
visszaút - jelentette ki S. Róbert.
A Szegedi ítélőtábla Maráz Vúmosné által vezetett tanácsa enyhítette a vádlottak büntetését.
Az I. rendű vádlott 10 évet, a II.
rendű 18 évet, míg a szegedi F.
Imre 8 évet kapott.
A. T. f.

A bölcsészkarról került a szobor az emlékcsarnokba

Gárdonyi Géza
Voronyezsi újra a Dóm téren
diákok
Szegeden

Voronyezsi gimnazisták és tanáraik három napot töltenek
Csongrád megyében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Donnál harcoló 2. magyar
hadtest kivonásának 60. évfordulója emlékére az Oktatási Minisztérium (OM) Nemzeti Emlékezet Programirodája 2003. január 21. és 25. között voronyezsi
tanulmányi kirándulást szervezett magyar diákoknak. A látogatás viszonzásaként a voronyezsi
N. G. Baszov Gimnázium diákjaiból és tanáraiból álló 12 fős
csoportot lát vendégül az OM
október 25. és november 2. között.
A diákok és tanáraik a héten
Csongrád megye látnivalóival ismerkednek. Csütörtökön többek
között ellátogattak a Dugonics
András Piarista Gimnáziumba
és a Csongrád Megyei Levéltárba. Pénteken az SZTE Ságvári
Endre Gyakorló Gimnázium
orosz nyelvtanáraival és oroszul
tanuló diákjaival beszélgetnek,
majd délután megemlékeznek a
háborúban elesett orosz katonákról a Dugonics temetőben. A
gimnazisták és tanáraik pénteken ellátogatnak az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkba, szombaton pedig Makót és az
óföldeáki erődtemplomot keresik fel. A vendégek szombaton a
Kiskőrössy halászcsárdában elköltött ebéddel búcsúznak Szegedtől és Csongrád megyétől.

Keller Péter, Gárdonyi dédunokája, Pászti Ágnes, Vasas Károlyné,
a szobrász özvegye, Szajbély Mihály és Péter László irodalomtörténész az újraavatáson.

Újráavatták Gárdonyi Géza mellszobrát, Vasas Károly Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását tegnap a szegedi Dóm téri
nemzeti emlékcsarnokban. A
másfélszeres életnagyságú mészkő portré 1960-ban a Képzőművészeti Alap ajándékaként került a
szegedi egyetem irodalom tanszékének folyosójára. Pászti Ágnes, az önkormányzat humánpolitikai tanácsnoka köszöntőjében

Fotó: Schmidt Andrea

utalt rá: a szobor a nagy író halálának 81. évfordulóján dédunokája,
Keller Péter kezdeményezésére és
Péter László irodalomtörténész javaslatára került a panteonba. Az
Egri csillagok, a Láthatatlan ember, az Idá regénye szerzőjére, aki
1888 és 1891 között a Szegedi
Hírlap, majd a Szegedi Napló
munkatársára volt, Szajbély Mihály irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár emlékezett.

Mesterek, tanítványok
Mesterek és tanítványok címmel nyílik tárlat pénteken délután 5
órakor Szegeden, a Szabad tér kiállítóteremben (Victor Hugó utca 5.)
Bemutatkozik Fodor József festőművész és két tanítványa, Zoltai Attila és Kakuk Tünde-, Pataki Ferenc festőművész és tanítványai, Szálkái Ditta és Olasz Attila, valamint Göbölyös Róbert festőművész és
tanítványai, Kántor Ágnes és Kalmár Dorottya. Bevezetőt mond:
Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, a Fidesz megyei elnöke.

•
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Nehéz helyzetbe kerülnek a települések

Fidesz: veszélyben
az önkormányzatok
A Fidesz megyei szervezetének
tegnapi
sajtótájékoztatóján
Hódmezővásárhely,
Mórahalom és Tiszasziget polgármestere elsősorban azt hangsúlyozta: a jövő évi költségvetés legnagyobb vesztesei az önkormányzatok lesznek.
- A közigazgatási reform megvalósítása, a helyhatósági feladatok
és a finanszírozás egyensúlyának
megteremtése helyett a fantáziátlan fűnyiró elv érvényesül az
önkormányzatokkal kapcsolatban a 2004. évi költségvetési törvényben - mondta Nógrádi Zoltán, a Fidesz Csongrád megyei
szervezetének elnöke tegnapi
sajtótájékoztatóján, amelyet Bodó Imre, Tiszasziget és Lázár János, Hódmezővásárhely polgármesterével közösen tartott.
Mórahalom polgármestere emlékeztetett arra is, a szocialisták a
„több pénzt az embereknek, több

5

HIRDETÉS»

Ökumenikus megemlékezés a Belván

Sírkertek nyi

pénzt az önkormányzatoknak"
szlogennel nyerték meg az önkormányzati választást.
- A 2 ezer fő alatti települések
különösen kilátástalan helyzetben lesznek jövőre - vette át a
szót Bodó Imre. Tiszasziget polgármestere a saját maga által vezetett település problémáival
ecsetelte a 2004-ben várható nehézségeket. - A családok, a diákok, a nyugdíjasok és a közalkalmazottak egyaránt nehéz helyzetben vannak Tiszaszigeten. Folyamatos közalkalmazotti létszámleépítéssel tudjuk csak biztosítani a község működését.
Vásárhely polgármestere, Lázár János azzal egészítette ki az
előtte elhangzottakat, hogy nemcsak az állampolgárok kasszáját
rövidíti meg jövőre a Medgyessy-kormány, hanem az ország működését garantáló önkormányzatokhoz is hozzányúl.
G. SZ. L.

seken a temetők többsége a
megszokottnál tovább tart nyitva. A Belvárosi temetőben egyirányú közlekedést vezetnek
be.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Botkától kértek segítséget az elbocsátott dolgozók

Utolsó szalmaszálba
lupaszkodnak
Folytatás az 1. oldalról

A forgatókönyv azonban a helyszínen megváltozott: a polgármester is, a cipógyáriak is korábban érkeztek, így Botka László tájékoztatóját megelőzően került sor a találkozóra. A lakossági fórumon a mintegy húsz aszszonyból már csak kevesen maradtak.
Deák Béláné és Fabó Béláné
azt mondta el Botkának, szeptember 9. óta nem kaptak tájékoztatást a volt vezetőktől, nincs
pénzük, de még az elbocsátásról
sincs papír a kezükben Enélkül
pedig nem fogadja őket a munkaügyi központ. Nagy Istvánné azt
panaszolta, neki, mint régi dolgozónak csak december 19-én jár
le a felmondási ideje, emiatt még
rosszabb a helyzete, mint a többieknek. Addig ugyanis végképp
nem kereshet munkát, a Mary
pedig nem hajlandó kifizetni a
felmondási időre járó munkabért. - Azért jöttünk ide, mert

kétségbe vagyunk esve - mondták az asszonyok -, mindent
megpróbálunk, amit csak lehet.
Fabóné férje egy éve halt meg, ő
maradt az egyedüli kereső.
Botka László megígérte az aszszonyoknak, hogy azonnal felveszi a kapcsolatot a részvénytársaság végelszámolójával, a cipőgyáriakat képviselő Bálint János
ügyvéddel, valamint a munkaügyi központtal. Amennyiben a
végelszámoló kifizeti az elmaradt béreket és a dolgozók megkapják a határozatot az elbocsátásokról, a polgármester előzetes
információi szerint a munkaügyi
központ tud számukra munkát
találni. Addig is azt ajánlotta: a
polgármesteri iroda szociális irodáján kérjenek átmeneti segélyt
és lakásfenntartási támogatást,
amit soron kívül megkapnak, ha
megfelelnek a helyi rendeletben
előírt feltételeknek. Botka megbeszélte az asszonyokkal: két hét
múlva újra találkoznak.
F.K.

Dobozy Attila elismerése
Dobozy Attila professzor, a Szegedi Tudományegyetem bőrklinikájának igazgatója Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át
az egészségügyi, szociális és családügyi minisztertől. Az egészségügy területén legmagasabb elismerésnek számító kitüntetés átadásakor Kökény Mihály miniszter kiemelte: Dobozy Attila professzor több évtizeden keresztül kimagasló munkát végzett szakterületén.

A temetőkben már tegnap mécsesek gyúltak.

Fotó: Schmidt Andrea

A Szegedi Közlekedési Társaság és a Tisza
Volán Rt. a hét végén az igényekhez igazodó, ünnepi menetrend szerint indítja járatait.
A 3-as villamos Tarjánból 5.02-5.42-ig, valamint 19.42-20.02-ig 20 percenként,
20.30-22.30-ig 30 percenként közlekedik. A
vadaspark felől a 3-as 4.50-6.10-ig 20 percenként, 20.30-22.30-ig 30 percenként indul (nap közben a 3-as villamos helyett is a
3F jelzésű villamos szállítja az utasokat], A
3F jelzésű kocsik Tarjánból 6.06-18.06-ig
12 percenként, 18.22-19.22-ig 20 percenként járnak. A Fonógyári útról 6.27-kor, va-

lamint 6.51-18.51-ig
12 percenként,
19.02-20.02-ig 20 percenként indulnak a
3F-es villamosok.
A 35-ös autóbuszvonalon kisegítő járatok
közlekednek. A temetői járatok Tarjánból
8.05 és 16.35 között, valamint visszafelé, az
Ikarus-gyár elől 8.30 és 17.00 között félóránként indulnak.
Ugyanígy november l-jén és 2-án temetői
járatok közlekednek a 90H Lugas utca-Csillag tér-Rókusi krt.-Izabella híd-Belvárosi temető autóbuszvonalon is, a halotthamvasztóig. Óránként indulnak járatok a Lugas utcából 8.05-től 16.05-ig, visszafelé a hamvasztótól 8.30-tól 16.30-ig, illetve a 90Y Lu-

Az alsóvárosi temető szombaton 7-22 óráig, vasárnap 7-20
óráig tartja nyitva kapuit. A Dugonics temető megszokott nyitvatartási rendje szerint, 7-20 óráig
látogatható. A Szóregi úti (újszegedi) temető mindkét napon
8-17 óráig tart nyitva. A kiskundorozsmai, tápéi és gyálaréti temetőt a hét végén 8 és 17 óra között kereshetik föl a rokonok és
hozzátartozók. Szőreg temetőjénekgondnokai kora reggeltől késő
estig várják a sírkert látogatóit.
A Szeged környéki településekeri ugyancsak hosszabb ideig
tartanak nyitva a temetők, általában 7 és 8 óra körül nyitnak, és
12 órával később, este 7 és 8 óra
körül zárnak.

gas utca-Csillag tér-Tarján-Makkosházi
krt.-Rókusi krt.-Vásárhelyi Pál u.-Cserepes
sor-Szabadkai út-Horgosi út-Vadkerti tér útvonalú járat is a Vadkerti térig, mindkét napon 30 percenkénti indulással (a Lugas utcából 8.50-től 18.50-ig, visszafelé a Vadkerti
térről 9.15-től 19.15-ig, a szombati közlekedési rendhez hasonlóan).
Mindenszentek és halottak napján, a várhatóan nagy autóforgalom miatt egyirányú
lesz a kiskundorozsmai temető előtt vezető
Nyugati sor Délibáb utca és Széna utca közötti része; ezen a szakaszon a Basahíd utca
irányába haladhatnak járművekkel közlekedők.

A nyugdíjasokat köszöntötték a színházban

Amikor az élet hatvan fölött kezdődik
Az idősek világnapja, illetve hónapja alkalmából Szeged városa
tegnap a színházban ünnepelte nyugdíjasait.
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Az élet hatvan fölött kezdődik"
- idézte az amerikai nyugdíjasok
pólón viselt feliratát ünnepi köszöntőjében Botka László polgár-

mester. Mint hozzátette, sokszor
megmosolyogjuk az amerikaiak
optimizmusát, pedig néha nem
ártana elgondolkodni igazságaikon. A város első embere megköszönte az idősek alkotó munká-

A magyar kutatók és a nagyvilág
A tudományos berkekben is érzékelhető az
az általános várakozás, ami az ország uniós
csatlakozását megelőzi. Mivel európai rangú-értékű kutatások folynak jó néhány hazai
műhelyben, az ország tőkeszegénysége miatt
azonban az eredmények hasznosítása sok kívánnivalót hagy, sokan fűznek nagy reményeket az európai finanszírozás jobb kiaknázásához. Az uniós csatlakozásra való felkészülés évében igen nagy jelentősége van,
hogy november 8-10. között Budapesten lesz
a tudományos világkongresszus, amely a
nemzetközi tudományos közvélemény figyelmét Magyarországra irányítja.
A magyar tudomány napját - november 3.
- kísérő hagyományos rendezvénysorozatot
is áthatja a világesemény, a szokásosnál jóval
gazdagabb program várja az eredmények
iránt érdeklődőket. Az MTA központi rendezvényei mellett a területi akadémiai bi-

A halottak idei ünnepén egy
régi néphagyományt is fölelevenítenek a Belvárosi temetőben: kaláccsal kínálják a látogatókat. Szeged híres néprajzkutatója, Bálint Sándor írja,
hogy a „mindönszentök kalácsa" az elesetteket: koldusokat, betegeket, elhagyótt öregeket illette, akiknek istápolása a halottak, vagyis a „leikök" napján a hagyomány
szerint a szenvedő lelkek üdvösségét szolgálta.

Amit a közlekedésről tudni kell

Szegedi rendezvények a magyar tudomány napja alkalmából

Különös jelentőséget ad az idei tudománynapi rendezvényeknek, hogy november elején Budapesten lesz a World Science Forum,
a tudományos világkonferencia.

Mindenszentek és halottak napján, szombaton és vasárnap a
szegedi Belvárosi temető 7-21
óráig tart nyitva. Minthogy a két
napon igen nagy autóforgalomra
lehet számítani, külön parkolóhelyet alakítottak ki a temető és
az Ikarus-gyár közti területen.
Idős, beteg, nehezen mozgó
hozzátartozóikkal sokan autóval
haladnak majd át a sírkertben. A
torlódások elkerülésére a temető
vezetői arra kérik a kocsival érkezőket, hogy a Fonógyári út felől
hajtsanak be a kegyeleti helyre és
a Bajai út felől távozzanak - így
nem fordulhat elő, hogy a keskeny utat lezárják az egymással
szemközti irányban haladók. A
rendet a temető munkatársai
mellett városőrök biztosítják.
Hódi Lajos, a Belvárosi temetőt
működtető Szegedi Temetkezési
Kft. igazgatója tájékoztatása szerint november l-jén, 14 órakor a
Szegedi Ökumenikus Lelkészek
Munkaközössége
megemlékezést tart a temető középső ravatalozójánál.

KALÁCSOSZTÁS

zottságok, az egyetemek, kutatóhelyek, minisztériumok, valamint a civil szervezetek
sokasága szervez különféle tudományos fórumokat. A Szegedi Akadémiai Bizottság
(SZAB) tíz szakbizottsága rendez konferenciákat a következő napokban, számos programot szervez az MTA Szegedi Biológiai Központja (SZBK), a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE), s a TIT Csongrád megyei szervezete
is.
Csak szemelgetünk ezek közül: október
31-én az SZTE és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
szervezésében a dél-alföldi önkormányzatok elektronikus kormányzási terveiről és
lehetőségeiről, az intelligens régiókról tartanak előadásokat a szakemberek, a konferencia a SZAB-ban lesz. Az akadémiai rendezvények között érdeklődésre tarthat számot
a filozófiai és történettudományi szakbizottság november 3-i konferenciája, amely a
rendszerváltozás társadalmi hatásait, a területi egyenlőtlenségek kialakulását vizsgálja. Ugyanezen a napon gyermekgyógyászok
tartanak előadásokat súlyos állapottal járó

betegségek hátterének kutatásáról. November 4-én a közép- és felsőoktatási intézményekben folyó egészségfejlesztési és -nevelési tapasztalatokat összegzik. Alkalmazott fizikai kutatások Szegeden címmel az igen sikeres tudományágak új eredményeit foglalják össze a kutatók november 6-án a
SZAB-ban, s ugyanígy járnak el a földrajz és
a földtan kutatói. A szociális önazonosság, a
piac, az információ összefüggései a témája a
gazdaságtudományi akadémiai bizottság és
az egyetemi kar által szervezett, november
20-21-i előadás-sorozatnak. A műszaki tudományok aktuális kérdéseivel foglalkozó
tudományos ülést november 7-én tartják a
SZAB-ban. Szegeden lesz a nyelvészeti doktoranduszok országos konferenciája november 7-8-án.
Az SZBK-ban tartott előadásokon szó lesz
például a régészeti leletek molekuláris biológiai vizsgálatairól is. A TIT-rendezvények
közül a november 6-i alkalommal Jókai Anna író lesz a vendég, a téma pedig: ember a
harmadik évezredben.
S. E.

ját, amelynek eredménye „mind
itt látható körülöttünk". Kérte
segítségüket,
tapasztalataikat,
higgadt bölcsességüket a következő évek kihívásaihoz is.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy Szegeden az első feladatok között létrehozták az
Idősügyi Tanácsot, nyugdíjas

pénzalapot teremtettek, s a szociális gondoskodás számos más
formáját is a korosabb polgárai
szolgálatába állította a város.
Utóbbira reagált Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Országos
Képviseletének elnöke, aki nagyra értékelte a város szoros együttműködését az idősekkel.

Szentesi katonák
a közös zászlóaljban

A szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki dandár is részt vett tegnap
a Szabolcs megyei Tímár térségében befejeződött Szőke lavina elnevezésű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton. A Tisza többnemzetiségű zászlóaljban résztvevő magyar, román, szlovák és
ukrán katonák a tavaly előtti árvíz kritikus eseményei alapján
gyakorolták a mentés különféle mozzanatait, a sérültek elszállításától egészen a gátak megerősítéséig.

MTI Telefotó: Sipeki Péter
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Több
mint doktor Olasz tévéfilmsorozat,
31. Az új évszak 10.05 A büszke nép
- A himba törzs Namíbiában Francia ismeretterjesztő film 11.00 Református istentisztelet a reformáció emléknapján 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 AzXcsapat Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat 13.55 Körzeti magazinok
14.50 Eurón Játék euróért! 15.05
Fogadóóra 15.45 Hawaii hullámoka
Duna partján Magyar dokumentumfilm-sorozat, 33. 16.05 Mesés kalandozás Afrikában Dán ifjúsági kalandfilm, 2/1 (ism.) 16.30 Mesés kalandozás Afrikában Dán ifjúsági kalandfilm 2/2. (ism.) 17.00 Zöldpont A
kövek romantikája 17.25 Felvidéki
történelmi városok Ismeretterjesztő
filmsorozat, V/5. Selmecbánya (ism.)
18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók 18.25
Uniós pályázati kalauz 18.35 Kachorra - az ártadan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 35.19.25 Kívülbelül (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.10 Kórház a pálmák alatt
Német tévéfilmsorozat, 12.
A halál angyala |16|
21.40 Szórakoztató percek
22.00 Péntek este Benne: Híradó
22.35-0.37 Ötvenéves (lesz) a
Magyar Tfelevízió
22.35 Híradó
22.40 Aknamező Játékfilm
23.45 Villon-versek
23.50 Aranygombos Télkibánya
Dokumentumfilm
ill

5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Föld körül [12]
(ism.) 6.30 Jó reggelt, Magyarország!
7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.50 Stahl konyhája 9.00
Tripla vagy semmi Telefonos játék,
extra nyereményekkel 9.25 Maria
Del Carmen Mexikói filmsorozat,
40. 10.25 teleshop 11.25 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat |12| 11.55
Kastélyszálló Osztrák családi filmsorozat, 10. A harmadik csillag 12.55
Notre-dame-i toronyőr Magyar-angol
kalandfilm |12| 14.55 Kapcsoltam
Telefonos vetélkedő 15.25 Charlie Majom a családban Német családi
kalandfilmsorozat, 54.16.30 (akupcsek Közéleti talkshow [12] 17.30
Betty, a csúnya lány 2. - Ecomoda Kolumbiai filmsorozat, 180 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2
magazinja |12)
19.30 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.00 Folytassa, Claudia!
Kabaréshow
Liptai Claudiával| 12)
21.05 Dalnokok Ligája A hangadók rangadója |12]
23.15 Alföldi - Lesz ez még így
se! [12|
0.15 Jó estét, Magyarország!
1.00 Eletem a kabaré
3.25 Vers éjfél után
K

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna
9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat,
34. 10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád
Nemzetiségi műsor 12.40 Ünnepnaptár Vallási műsor 13.05 hu Multimédia-magazin (ism.) 13.35 Játékzóna (áték 14.25 Receptklub 14.35
Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.15 Csak egy
szavadba kerül! "telefonos villámjáték
15.20 Az elveszett világ Amerikai
kalandfilmsorozat, 20. A látogató
16.15 Testpercek Fitnesz Norbival
16.20 Balázs - A szembesítőshow
|12| 17.25 Mónika-Alöbeszclöshow
|12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Szupermozi:
Három szökevény
Amerikai akciővígjáték [12]
22.55 Sarokba szorítva
Amerikai akciófilm [ 16|
0.55 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
1.05 Híradó - Késő esti kiadás
1.10 Sportklub
1.20 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.| (12|

8.30 Apáról fiúra 9.00 Headway a
Duna TV-ben 9.30 Binder Károly
Portréfilm 9.55 Mozidélelőtt: Szerelem Magyar játékfilm 11.20 Középeurópai magazin 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés
12.15 Gazdakör 12.30 klub.dunatv.hu 13.00 A világörökség kincsei
13.15 Válogatás Abbas Kiarostami
filmjeiből Rövidfilmek 14.00 Magyar fotográfusok 14.30 Wittenberg
hajnalcsillaga Ismeretterjesztő film
15.00 A reformáció zsoltárai 15.45
Esti kérdés 16.30 Régiók - Kolozsvár
16.55 Öt pere zene 17.00 Kalendárium 17.50 Vers 18.00 Híradó, sport
18.30 Kilátó 18.45 Mese
19.00 Istentisztelet
20.00 Erdély aranykora
Magyar tévéfilm
21.20 A Té Igéd igazság
Dokumentumfilm
21.40 Bekezdések
21.45 Híradó, sport
22.10 „Egy szelet kenyér"
Dokumentumfilm
22.50 Gályarab prédikátorok
emlékezete
23.10 \fers
23.20 Számkivetett
Ausztrál játékfilm
0.55 \fers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Közép-európai magazin 1.55 Nótacsokor 3.00
Emlékképek - Régi híradók 3.20 Istentisztelet 4.20 Wittenberg hajnalcsillaga Ismeretterjesztő film 4.50
Mese 5.00 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 196.9.25 Anyanyelvi szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 9.55 Záróra 11.00
Médiamix Kopper ludit műsora.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál
11.30 Piknik Baló lúha műsora 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 73. 12.50
Nekem ne lenne hazám? Szabados
Tamás honismereti sorozata. Mindenhol vannak gyökereink - Turistvándi 13.05 Réti József emlékére
14.00 Családban marad Venezuelai
tévéfilmsorozat, 9. 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Heti menü Teritéken a
kultúra. Mélykúti Ilona műsora
15.25 Napnyugta 17.55 Telesportmagazin 18.05 NEVshowR Páradan
váradanságok ritka férfinevek ürügyén 19.45 Esd mese Égből pottyant
mesék. Döbrentey Ildikó, Levente
Péter és Gryllus Vilmos műsora.
Ébenfekete
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.05 Az erdélyi színház
kimagasló egyéniségei
Orosz Lujza
21.35 Dalok a második emeletről
Svéd-francianémet film |18|
23.10 Záróra
0.15 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 17-18. 1.05 Ablakklasszikus Nagy Györggyel 1.301bdósklub 2.20 The Cranberries-koncert 3.50 Nekem ne lenne hazám?
Szabados Tamás honismereti sorozata. Mindenhol vannak gyökereink Thristvándi 4.05 Keserédes Angol
film

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől
lélekig - vallási műsor (ism.) 7.30
Estelő (ism.) 8.30 Képújság 15.00
Híres magyar orvosok - Balassa János (h) 15.30 Vásárlási műsorablak
16.00 Prímatorna 16.30 Biztonsági zóna (h) 17.00 Dokumentum
Műhely: a Bozsó gyűjtemény (h)
17.30 Híres magyar orvosok - Balassa János |h) 18.15 UNI-IÓ Strukturális alapok III, 33. rész
18.20 Klipp 18.25 Mánas Bach Varnus Xavcr orgonál jh) 18.30 Városháza - önkormányzati magazin
19.00 Híradó 19.30 Jazz Fesztivál
2. rész 20.00 Estelö 21.00 A halál
és a lányka. Angol-amerikai-francia filmdráma (h) 23.00 Híradó
(ism.) 23.30 Képújság

"rfjf

22.30-18.55 Hangos képújság
8.00-9.00 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.00 A Városi Tv Szeged műsora 20.00 Diganózis egészségügyi magazin
21.00
McKenzye-show 22.00 A Városi Tv
Szeged műsora

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 8.00 Körút (ism.)
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese

M

U

19.30 Közérzet 22.00 Szegedi hírek
(ism.)
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6.00 Képújság 7.00 Műsorajánló (a
csütörtöki adás ismétlése) 7.03 Reklám 7.05 Híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17 Reklám 7.19 Mesesarok - Többet ésszel 7.22 Kalendárium 7.30 Cigánymagazin 8.00
Reklám 8.02 Híradó (ism.) 8.12 Mi
csak kérdezünk 8.14 Reklám 8.16
Mese-sarok - Többet ésszel 8.19
Képmutatók 9.00 Bencze-show 9.30
Business-mix 10.00 Príma torna
10.30 Biztonsági zóna 11.00 Kimba
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00
Képújság 16.00 Príma torna 16.30
Biztonsági zóna 17.00 Dokumentum Műhely: a Bozsó-gyűjtemény
17.30 Nyitott Világ: Híres magyar
orvosok - Balassa János 18.00 Műsorajánló 18.03 Reklám 18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17
Reklám 18.19 Mese-sarok 18.22
Kincseink sorozatból: a katolikus
templom 19.00 Reklám 19.02 Híradó 19.12 Mi csak kérdezünk 19.14
Reklám 19.16 Mese-sarok 19.19
Diagnózis 20.15 Dokumentum
Műhely: a Bozsó gyűjtemény 20.30
Híres magyar orvosok - Balassa János 21.00 A halál és a lányka.
Angol-amerikai-francia filmdráma
23.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport
8.00 Híradó Benne: sport 9.00 Riporter
kerestetik! 10.00 Süsü-varázs 10.30
Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk?! Bolondos mindenféle tízentúliaknak 11.35
Fele királyságom Vetélkedőjáték 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 Bravo-tv 13.00 Sasszem
Mi mindent észreveszünk! 10-14 évesek műsora 13.25 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 13.35 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a
vidék Magyarországáról 14.25 Népzenei
magazin 14.50 Árpád-házi Szent Piroska Ismeretterjesztő film 15.25 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 197. 15.50 Piknik Baló Júlia műsora 16.25-17.35 TS Magyarország-európai válogatott férfi vízilabda-mérkőzés.
Közvetítés a Komjádi uszodából 17.40
A tanár úr - Makk Károly Dokumentumfilm 18.35 Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.05 Új Szeszélyes évszakok (16)
21.00 Árvák hercege
Amerikai film (16]
23.10 Híradó este. Időjárás-jelentés
23.20 Allonsanfan
Olasz történelmi film [16]
1.10 I. Budapesti Jazz Fesztivál

C|T V
VÁSÁRHELYI VÁROSI TEW
I ZO
I
16.00 Balkáni Táncház 17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó 17.45 Nap
kérdése 18.00 Képes sport 20.00
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20
Zsákutca. Amerikai akciófilm 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Kovács Kati koncert 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. 15.00-18.00-ig
Délutáni magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM954^BádióHH
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attilái 20.00
Fresh Jam (Molnár Balázs)
0.00 Éjszakai zenemix

w
5.50 Gyökereink 6.20 TV 2-matiné
7.50 Fox Kids 9.55 Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat [12] 10.25 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat |12| 11.25
Talpig pácban Amerikai vígjátéksorozat
[12] 11.55 TotalCar 12.30 A kiválasztott - Az amerikai látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 17. [12] 13.30 Knight
Rider Team Amerikai akciófilm-sorozat, 10. |12] 14.30 Smallville Amerikai
akciófilm-sorozat, 6. Homokóra [12]
15.30 Sliders Amerikai sci-fi akciósorozat, 3. A láz [12] 16.30 Csillagkapu
Amerikai sci-fi akciósorozat, 57. (12)
17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandfilmsorozat, 40. Éjféli járat [12] 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Magellán Tudományos utazás
a Föld körüli 12)
19.35 Activity
Magyarország legnépszerűbb
társasjátéka (12(
20.20 Elvált nők klubja
Amerikai vígjáték
22.25 Az átok Amerikai misztikus
film (16)
0.30 Laux doktornő hét élete
Francia thriller (12]
2.10 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 19. (12)
3.20 Vers éjfél után

K
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:
06-30-30-30 244 és 44 22
44 20.00 20.00 Házibuli Kovács Lászlóval

ié7„97S

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma:
Önkormányzati műsor - A
Népjóléti Iroda segélyezési
rendszere. Vendég: Kiss
Andrásné, a népjóléti iroda
vezetője 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp 23.00-tól hírek, reggel 5
óráig zenei válogatás

RTL KLUB
22.55 Sarokba
szorítva
Amerikai akciófilm

U

B

(12]

20.10 Survivor - A sziget
A túlélőshow [12]
21.35 Heti hetes Vidám, aktuális
talkshow 112]
22.50 Elveszett lelkek Amerikai film
112]

A nao filmie

L

6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor 6.30
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya
(ism.) 6.55 Kölyökklub 9.30 Disneyrajzfilmek 10.20 Nostradamus - Veszedelmes jóslatok Amerikai dokumentumfilm [12] 11.20 Csak egy szavadba
kerül! telefonos villámjáték 11.25 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.50 Csak
égy szavadba kerül! telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
XXI. század (ism.) [12| 12.45 tengerjáró Utazási és víziíport-magazin 13.10
Autómánia Autósmagazin 13.45 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. A hiányzó mikrocsip 14.45 Szoknyás fejvadász Amerikai akciófilm-sorozat, 13.
Las Vegas-i kaland |12| 15.35 Dawson
és a haverok Amerikai vígjátéksorozat,
3. Barát a bajban 16.40 Knight Rider
2010 Amerikai kalandfilm 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin |12]
19.30 Pasik Magyar vígjátéksorozat

0.45 Híradó - Késő esti kiadás
0.50 Sportklub
1.05 Largo Winch - Az igazságtevő
Német-francia-amerikai
akciófilm-sorozat, 25.
Az üzlet az üzlet [12(
1.55 Nostradamus - Veszedelmes
jóslatok
Amerikai dokumentumfilm
(ism.) (12]

9.00 Tweeniék 9.20 KalandoZOO 9.45 2. 18.30 Különjárat - Balogh ZolOggy és a bogarak 9.55 Cimbora-barango- tán zenei magazinja 19.00 Kimba
ló 10.20 Klipsz 10.55 Mindentudás Egye- 19.30 Trendline - divatmagazin
teme 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, 20.00 Dokümentnm Műhely: a Ságműsorismertetés 12.15 Gazdakör 12.30
Isten kezében 12.55 Muzsika-szó 13.25 hegy és Celldömölk 20.30 A HalaAknay [ános műhelyében 13.55 Haldokló si Csipke Amerikában 21.00 Poirot:
emlékezet 14.40 Elveszett világok 15.30 Veszedelem a romházban, 1. rész.
Elet és halál miszté-riuma az állatvilágban Angol krimi 22.00 Virágzó Magyar16.25 Gaia Zöldmagazin 16.55 Öt perc ze- ország: Szigetszentmárton 22.30
ne 17.00 Euroszkóp 17.25 Sebességláz Bencze-show 23.00 Különjárat 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport 18.30 Balogh Zoltán zenei magazinja
Utazás az ínyencek földjére 18.55 Igenis, 23.30 Vásárlási műsorablak 24.00
miniszter úr!
Képújság
19.25 Mese
19.55 Chaplin újrafelfedezése
21.10 Hírek, sportösszefoglaló
21.25 Európai Filmakadémia:
V. Henrik
23.35 Mozart: Requicni
0.30 Elégia Huszárik Zoltánról
0.55 Vfcrs
1.00 Himnusz, műsorismertetés
Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
1.05 Híradó, sport
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Kró1.30 Ugrásváltás
nia 8.00 Közéleti magazin
2.00 Jókívánságok
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zene5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhírzona@freemail.hu 18.30adó 5.50 Napkelte 9.00 Romamagazin
22.30-ig nemzetiségi műso9.25 Domovina Szlovák nyelvű nemzerok
tiségi magazin 9.50 Srpski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 10.20
Unser Bildschirm Német nyelvű nemFM954 ^ Rádió 18
zetiségi magazin 10.45 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin
11.10 Ecranul nostru Román nyelvű
7.00 Szalma Emese 12.00
nemzetiségi magazin 11.40 Nekem ne
Magyar óra - Molnár Balázs
lenne hazám? Szabados Tamás honisme13.00 Heti Friss 14.00 Molreti sorozata. Áprily-völgy 12.00 Déli
nár Balázs 15.00 Kiss Balázs
harangszó 12.01 Rondó Kisebbségi ma16.00 Kívánságműsor - Molgazin bolgárokkal, görögökkel, lengyeleknár Balázs 19.00 Club 88 kel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 12.55 Kvartett A visegrádi négyek
Molnár Balázs és Kiss Balázs
országainak műsora családról, kultúrá0.00 Éjszakai zenemix
ról, művészetről, tudományról és számtalan egyéb érdekességről 13.25 telesport Technikai magazin 14.15 Gyerekeknek Pufi kalandjai. Belga-francia
rajzfilmsorozat. Az erdő királya. A leszek.
A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat,
17. Kiskosár kalandjai. Magyar bábfilm0.00 Házibuli Kovács Lászlósorozat. A kökörcsinyi kosaras. Fele kival 2.00 Csak zene 6.00
rályságom. Vetélkedőjáték 15.25 NapJuventus hétvége - Magyar
nyugta
17.55 Telesport MolMárk 10.00 luventus hétvége
Szolnok-Dombóvár bajnoki férfi kosárDénes Tamással 12.00 Juvenlabda-mérkőzés. Közvetítés Szolnokról
20.05 Híradó este
tus hétvége Somogyi Zoltán20.25 Sporthírek. Időjárás-jelentés
nal 14.00 luventus Parkoló
20.35 Bestseller - A világ nyitott
Ábrahám Zsolttal 17.00 Kíkönyv Lévai Balázs
vánságműsor: Tóth Péter és
világirodalmi beszélgetései
Keresztes Péter - telefon: 06Orhan Pamukot török íróval
30-30-30 244 és 44 22 44
21.05 Jósé Cura a Margitszigeten
20.00 Házibuli Suri Imrével
22.35 Jeney Zoltán 60 éves
23.30 Tbdősklub 0.25 Bravo-tv
1.15 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 2.10 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Áprily-völgy 2.25 Rcti József emlékére 3.25
5.30 Jó reggelt! - félóránként
Telesport Mol-Szolnok-Dombóvár bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés
hírekkel 9.30 Családi magazin
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
SZEGED
tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 KívánságTELEVÍZIÓ
özön 20.15 Toplesz, 5 óráig
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
zenei válogatás.
(ism.) 8.00 Estelö (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Híres
magyar orvosok - Hügonnai Vilma
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 UNI-JÓ - Az EU története,
A nap filmje
4. rész 16.00 Prímatorna 16.30
Trendline - divatmagazin 17.00
TV 2
Mindentudás egyeteme - Pléh Cáaba: hogyan gondolkodunk? 18.00
20.20 Elvált nők
Estelő - válogatás 19.00 Híradó klubja
válogatás 19.30 Jazz Feszitvál, 1.
Amerikai vígjáték
rész (ism.) 20.00 Dokumentum
műhely: a halasi csipke Amerikában
(h) 21.00 Poirot: Veszedelem a romházban, 1. rész 22.00 Képújság

.97,6

22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged műsora 19.00 Telinternet 4. internetes magazinműsor középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal
20.30 „Ellentmondások napjaink
egészségügyében"

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 8.00 Közérzet
(ism.) 17.00 Körút (ism.) 18.00 Verseny (ism.) 18.30 Aréna (ism.)
ÁfhTmW,

6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Kimba 10.00 Okavango - a vadon szíve, 4. rész 11.00
Egészség-környezet hírek 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság
DUNA
16.00 Prímatorna 16.30 Trendline
TELEVÍZIÓ
- divatmagazin 17.00 Dokumen5.30 Gazdakör 5.45 „Holtak álma felett" tum Műhely: filmrendező az Isten
6.25 Márai Sándor: Halotti beszéd 6.35 háta mögött 17.30 Dokumentum
Eszterlánc 8.00 Hírek 8.05 Hajdanában, da- Műhely: hej, de csuda hely! 18.00
nában... 8.20 Kitekintő 8.30 Helyesen 8.40 Vásárlási műsorablak 18.15 UNIMeséről mesére, kockáról kockára (ism.) JÓ 6. A gazdasági és pénzügyi unió

Fsz.: Goldie Hawn, Diane
Keaton, Bette Midler
1969-ben egyszerre diplomázik le négy lány: Xintia,
Elise, Brenda és Annié. Négy
elválaszthatatlan jó barát,
akik örök segítséget és barátságot fogadnak egymásnak.
Az évek múlásával azonban
messze kerülnek egymástól,
s egy szomorú tragédia, Xintia öngyilkossága hozza ism é t őket össze. Kiderül,
hogy nagy szükségük van
egymásra. Mindhárman elváltak és m i n d lelkileg,
mind anyagilag csúnyán rászedték őket. Épp ideje, hogy
akcióba lépjenek volt férjeik ellen és „visszafizessenek"
nekik m i n d e n t kamatostul... [12]
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS P R O G R A M - és

VASARNAP
m

tv

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54
Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó Benne: sport 9.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.50
„így szól az Úr!" A Biblia üzenete
11.00 Evangélikus istentisztelet Közvetítés a Deák téri templomból 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.05 Főtér „Fedezzük fel
együtt Magyarországot!" Tamási,
Hőgyész és környéke 12.50 Delta
13.20 Mindentudás Egyeteme Patkós András: A mindenség mérése
14.10 Uniós pályázati kalauz 14.15
Úton Európa-magazin 14.45 Csellengők Eltűntek nyomában 15.05
Örömhír Az evangélikus egyház műsora 15.35 Világörökség A pécsi ókeresztény sírkamrák 16.05 Első kézből
[16| 16.30_PobTour Világjáró-mozaik 17.00 Őserdei töredékek Francia
természetfilm-sorozat, 6. Szárnyalás
(ism.) [16| 17.55 Máté Péter énekel
18.25 Híradó este 18.45 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
19.00 Szívek szállodája
Amerikai tévcfilmsorozat.
Christopher visszatér
19.55 NÉVshowR Születésnap
21.40 Friderikusz A szólás szabadsága
22.35 Híradó este.
Időjárás-jelentés
22.40 Bonusz
Broadway Budapesten:
a legendás Peter Howard
show-ja
23.10 Sorskérdések
Bánó András műsora [16)
23.50 Héthatár A hét hírei
határok nélkül
a Kárpát-medencében.
Benne: Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Reggeli gondolatok Vtllási magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat,
21. 7.00 TV 2-matiné 8.45 Fox Kids
10.00 2gether - Dögös ötös Amerikai
vígjátéksorozat, 18. 10.30 Egyről a
kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 88.
II.00 Stahl konyhája 1135 Cosby
nyomozó rejtélyei Képregénygyilkosság |12| 12.30 A hálózat csapdájában Visszatérés |12] 13.30 Herkules
I I I . |12| 14.25 Waikiki páros |12|
15.25 Kulcsember Amerikai akciófilm-sorozat, 2. j 12] 16.25 Walker; a
texasi kopó Rohanó medve legendája

PONT
O
SZEGED

•

SZÍNHÁZ
NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma este 7 óra: Hat.szereplő szerzőt
keres - színmű. Juhász Gyula-bérlet,holnap este fél 8 óra: Filharmóniai
koncert. Mindkét előadásra jegyek
válthatók.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma, holnap és vasárnap du. fél 4 óra,
háromnegyed 6 óra: Dávid Gale
élete. Színes amerikai film; este 8
óra: A tülke. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma, holnap és vasárnap du. negyed 5
és este háromnegyed 9 óra: Esküvő
monszun idején. Színes indiai film;
este fél 7 óra: Visszajátszás. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
Ma, holnap és vasárnap du. 4 és este
negyed 7 óra: Olasz nyelv
kezdőknek. Színes dán film;
Táncalak. Színes magyar film.
GRAND CAFÉ
Ma, holnap és vasárnap du 5 óra:
Minden vagy semmi. Színes
angol-francia film; este 7 óra:
Torzók Színes magyar film,- este 9
óra: Isten városa. Színes brazil film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindhád, holnap és vasárnap: 12.15
óra. Karib-tenger kalózai, ma, holnap
és vasárnap: 14.00, 16.45, 19.30 óra;
ma és holnap: 22.15 órakor is.
Amerikai Pite 3, ma holnap és
vasárnap: 14.15, 16.15, 18.15, 20.30
óra; ma és holnap: 22.30 órakor is;
holnap és vasárnap: 12.15 órakor is.
Malacka, a hós. holnap és vasárnap:
11.45 óra. Kill Bili, ma, holnap és

[12) 17.25 J. A. G. - Becsületbeli
ügyek Kockázatos repülés [12| 18.30
Tények Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Háborgó mélység
Amerikai katasztrófafilm
22.10 Mad Max 2.
Ausztrál akciófilm 118|
0.15 Képírók - Andcrsonmagnószalagok
Amerikai krimi [16]
3.15 Vers éjfél után

iikúm
K

L

U

B

6.00 A \hrga Budapest bemutatja: A
világ vallásai Animációs filmsorozat,
9-10. A madarak konferenciája. Jézus
élete 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.55 Kölyökkhib 9.55 Srácok Amerikai vígjátéksorozat, 9. A
peches pulyka 10.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.20
Hazárd megye lordjai Amerikai kalandfilmsorozat, 5. Tele tankkal 11.20
Receptklub 11.50 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház
- épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 Újra nyomoz a
páros Amerikai krimi |12| 14.40Avadak ura Amerikai kalandfilmsorozat,
18. A lángoló erdő 1530 Zsaru az űrből Amerikai akciófilm-sorozat, 2.
Végzetes gyönyör [12]. Utána: 16.25
Hatoslottó-sorsolás 1635 Medicopter
117 - Légi mentők Német akciófilmsorozat. Eg és föld között [12] 1730
Sheena, a dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 9. A mentőakció [12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Szeress most!
Magyar filmsorozat, 3.
20.00 Szupermozi:
Végképp eltörölni
Amerikai akciófilm [12]
22.10 Szívörvény Amerikai film
[12|
0.10 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [ 16]
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub
0.55 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.20 Országház Heti magazin
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Beszélő emlékházak 6.00 Gazdakör 6.15 Híradó, sport 6.40 Akikre a virágok vigyáznak... 6.45 Erdélyi
kastély 7.55 Etűd az elmúlásról 8.00
Hírek 8.05 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.20 Hungarorama 8.30
Helyesen 8.40 Nyelvőrző 9.00
Tweeniék 9.20 Rölli, a kobold 10.50
vasárnap: 13.15,15.30, 17.45, 20
óra; ma és holnap: 22.15 órakor is.
Segítség, hal lettem, ma, holnap és
vasárnap: 14.30, 16.15 óra; holnap
és vasárnap: 11, 12.45 órakor is.
Birkanyírás, ma, holnap és vasárnap:
18.30, 20.30 óra; ma és holnap:
22.30 órakor is. Szövetség, ma
holnap és vasárnap: 14.30, 16.45, 19
óra; ma és holnap: 21.15 órakor is,holnap és vasárnap: 12.15 órakor is.
Pokolba a szerelemmel, ma, holnap
és vasárnap: 15.45, 20.15 óra; holnap
és vasárnap: 11.30 órakor is. Olasz
meló, ma holnap és vasárnap: 13.30,
18 óra,- ma és holnap: 22.30 órakor
is. Kegyetlen bánásmód, ma, holnap
és vasárnap: 14, 16, 18, 20.15 óra,ma és holnap 22.15 órakor is; holnap
és vasárnap: 12 órakor is. Bad Boys 2,
ma, holnap és vasárnap: 13.45,
16.30, 19.15 óra; ma és holnap: 22
órakor is; holnap és vasárnap: 11
órakor is. Mindenóó, ma holnap és
vasárnap: 15.15, 20.15 óra; holnap és
vasárnap: 11 órakor is. Max, ma
holnap és vasárnap: 13, 17.30óra;
ma és holnap: 22.30 órakor is.
VÁSÁRHELY
Ma, holnap és vasárnap du.
háromnegyed 6 és este 8 óra: A
mindenóó. Színes amerikai film.
MAKÓ
Ma, holnap és vasárnap este 8 óra:
Tomb Raider 2-Az élet bölcsője.
Színes, m. b. amerikai film.
SZENTES
Ma, holnap és vasárnap du. fél 6 óra:
Oviapu. Színes, m. b. amerikai
vígjáték; este 8 óra: Túl mindenen.
Színes amerikai akciófilm.
BALÁSTYA
Ma este 7 óra: Hulk Színes, m. b.
amerikai film.
BORDÁNY
Ma este 6 óra: Lakótársat keresünk.
Színes francia film.
DESZK
Ma este 7 óra: Charlie angyalai Teljes gázzal. Színes, m. b. amerikai
film.
HSZOMBOR
Ma este 6 óra: Halálosabb iramban.
Színes amerikai film.
MINDSZENT
Holnap este 6 óra: Szindbád - Hét
tenger legendája. Színes, m. b.
amerikai film.
NAGYMÁGOCS
Ma este 7 óra: Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt. Színes, m. b.
amerikai vígjáték.

Petöcz András versei 10.55 A mi Európánk 11.20 Mesélő cégtáblák 11.50
Hírek 12.00 Déli harangszó, műsprismertetés 12.15 Gazdakör 1230 Elő
egyház 12.55 Etűd az elmúlásról
13.00 „Halálnak halálával halsz..."
13.15 Nótacsokor 1335 Erdély aranykora 14.55 Csellengők 15.15 Labirintus 16.15 Emlékképek - Régi híradók 16.35 Jókívánságok 18.00 Híradó
19.00 Igenis, miniszter úr!
19.30 Mese
19.55 Etűd az elmúlásról
20.00 A színésznő és a halál
22.20 Etűd az elmúlásról
22.25 Sportösszefoglaló
22.40 Beavatás
22.55 Beszélgetés a halálról
0.20 Etűd az elmúlásról
0.25 Aranymadár
0 . 5 5 \feis

1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Heti híradó 1.35 Heti hírmondó 2.20 A sírkertek művészete 2.40
Erdély aranykora 4.00 Ha megtévedtem volna... 5.00 Heti híradó

5 3 5 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9,00
Örömhír A református egyház műsora 9.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.30 Katolikus krónika 10.00
Útmutató Megállni a hitben 10.25
Egyházi témák bélyegen 10.40 Evangélikus ifjúsági műsor 10.50 „így szól
az Úr!" A Biblia üzenete 11.00 Evangélikus istentisztelet Közvetítés a Deák téri templomból 12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 Bordal Szőlőről, borról, emberekről... Bor-kultúra 12.35 Bordal Szőlőről, borról,
emberekről... A palackba zárt napsugár 13.05 Magyar ház Palackposta üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst avagy: mit
üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor
14.25 Gyerekeknek Pufi kalandjai.
Belga-francia rajzfilmsorozat. Madárkák bajban. Afeketekalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 18. Trikrek. Spanyol rajzfilmsorozat. Hófehérke 15.25 Napnyugta 16.55 Szupemporter kerestetik! 17.55 Telesport-magazin
20.05 Híradó este.
Időjárás-jelentés
20.30 A hetedik szoba
Egy házasság titkai Csinszka és Ady
21.00 +1 Kulturális
háttérműsor
21.50 Mindentudás Egyeteme
Patkós András: A mindenség
mérése
PITVAROS
Ma este 7 óra: Hajó a vége. Színes
amerikai film.
RÚZSA
Vasárnap este 6 óra: X-MEN 2.
Színes, m. b. amerikai film.
SÁNDORFALVA
Ma, holnap és vasárnap este 6 óra:
Oviapu. Színes, m. b. amerikai film.
SZEGVÁR
Vasárnap este 7 óra: Szindbád - Hét
tenger legendája. Színes, m. b.
amerikai film

ÜLLÉS
Vasárnap este 6 óra: Tökös csaj.
Színes amerikai film.

MŰSORAJÁNLÓ

22.45 Ki kicsoda
a filmművészetben?
Fellini [16]
22.55 És a hajó megy
Olasz-francia film [16]
1.00 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Tamási, Hőgyész és
környéke (ism.) 1.45 Jeney Zoltán 60
éves 2.35 Nekem ne lenne hazám?
Szabados Tamás honismereti sorozata. Ami innen fentről látszik - Zengő 2.55 Hajlik a jegenye... Kállay Bori kedvenc nótáiból válogat 3.25
Telesport-magazin

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Különjárat-zenei magazin (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45
UNI-JÓ - az EU története, 6. rész
(h) 16.00 Okavango - a vadon szíve, 4. rész (h) 17.00 Itthon otthon
van - turisztikai magazin (h) 17.30
Dokumentum műhely: filmrendező az Isten háta mögött (h) 18.00
Estelő válogás II 19.00 Híradó válogatás 19.30 Jazz Fesztivál, 2.
rész (ism.) 20.00 Trendline - divatmagazin 20.30 Bencze-show (h)
21.00 Poirot: Veszedelem a romházban, 2. rész. Angol krimi 22.00
Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: 9. születésnapi műsor
a
nevetésről
komolyan

20.00-21.00 A Városi Tv Szeged
műsora 21.00 Diagnózis (ism.)
®
MKN TUIMZIÓ
UHID
(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Képmutatók (ism.) 22.30
Közérzet (ism.)

6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Kimba 10.00 Okavango - a vadon szíve, 4. rész 11.00
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 16.00 Okavango - a vadon szíve, 4. rész 17.00
Itthon otthon van 17.30 Dokumentum Műhely: filmrendező az Isten
háta mögött 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Máriás Bach - Varnus
Xaver orgonál 18.20 UNI-JÓ - 6. A
gazdasági és pénzügyi únió 2. 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30 Virágzó Magyarország: Szigetszentmárton 20.00 Trendline - divatmagazin 20.30 Bencze-show 21.00
Poirot: Veszedelem a romházban,
2. rész 22.00 Okavango - a vadon
szíve, 4. rész 23.00 Nyári emlékeink: a szolnoki gulyásfesztivál 23.30
Vásárlási műsorablak
24.00
Képújság

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

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége - Magyar Márk 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
ViktocMark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor
Tóth Péterrel és Keresztes Péterrel: tel.: 06 30-30 30-244 és
44-22-44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv
|áiié7»i7,i
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Szőttes 12.00 Hírösszefoglaló 12.30 Szívküldi
Szívnek Szívesen 18.15 Sporthírek 20.15 Röcsögő B. B. King,
5 óráig zenei válogatás.

PALYAZATI HIRDETMENY!

I K V BT.
INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ KT.

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

Alap-

Komfort-

terület

fokozat

Tetőtér 1.

27,00 m 2

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 2.

27,00 m 2

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 3.

27,00 m 2

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 4.

26,84 n f

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 n f

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 7.

27,00 n f

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 8.

27,00 n f

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 9.

27,00 n f

összkomfortos

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

101 250 Ft

Tetőtér 10.

26,84 n f

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

Helyiségek

Óvadék
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

KÖZÉLET

a) az ország területén bárhol rendelkezik, avagy rendelkezett:

SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Honvéd téri református templom
Gyülekezeti nagytermében ma du. 4
órakor:
A reformáció ünnepnapján - A
reformáció jövője Magyarországin és
az EU-ban. Vendég Drágán György
szociológus, református lelkész.
Házigazda- Szilágyi Árpád városvédő
polgát

• önálló beköltözhető lakástulajdonnal,

KONCERT

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd 9.00
Régiópolgár

• önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal,
• önkormányzati bérlakással
b) a lakástulajdonát, önálló lakástulajdonnak minősülő tulajdoni hányadát, 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 a hallgatói jogviszony időtartamára, de legfeljebb 5 éves határozott időtartamra

SZEGED
A juhász Gyula
Művelődési Központ Rock
Klubjában (Vörösmarty u. 5.) holnap
este 8 órakor:
Gawx-, Salvus-koncertek.

szól. A bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség, a bérleti jogviszony megszűnését követően a

KIÁLLÍTÁS

jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatványt.

SZEGED
Fidesz-MPSZ Szabad Tér kiállító
termében (Viktor Hugó u. 5.) ma du.
5 órakor:
Mester és tanítványai címmel
Pataki Ferenc, Fodor József,
Göbölyös Róbert festőművészek
és tanítványaik munkáiból nyílik
kiállítás. A tárlatot Nógrádi Zoltán
országgyűlési képviselő, a FideszMPSZ megyei elnöke nyitja meg.

A fenti helyen és a Szegedi Tudományegyetem hirdetőtábláin, valamint a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán

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 Fit. ügyfélszolgálatánál (Szeged, Dáni u. 14-16.).
A pályázati csomag tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati lapot, az előzetes értékelési szempontokat, a

(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
megjelennie érvényes személyi Igazolvánnyal, illetve akadályoztatása esetén szabályos meghatalmazással
lehet képviselni. A meg nem jelenés a pályázat visszavonását jelenti.
Interneteim: www.ikv.hu • E-mall cím: ¡kv@ikv.hu
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CSÖRÖG A PANNON GSM

Kimegy-e a temetőbe ?

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

BELVÁROSI TEMETŐ
Ormándi Józsefné felháborítónak tartja, hogy Szegeden autókkal is beengedik a látogatókat a temetőbe. Az elkövetkezendő napokban a rengeteg látogatót veszélyeztetik a gépjárművek, ráadásul az út menti
síroknál sem tudják tiszteletüket tenni a hozzátartozók, mert
„elcsaphatják" őket az autósok.
SEBES TIBOR
raktáros:
- Minden valószínűséggel vasárnap megyünk el a makói temetőbe. A család együtt szokott ellátogatni a nagyszülők sírjához.
Gyertyát gyújtunk, virágot viszünk és emlékezünk azon szeretteinkre, akik már sajnos nem
lehetnek közöttünk. Ilyenkor
azért sokan megteszik ugyanezt.

SIMON MARTA
fogorvos:
- Ritkán járok a temetőbe, de az
év ezen időszakában mindig ellátogatok a családi síremlékhez.
Mindig az elhunyt családtagjaim
kedvenc virágát viszem magammal, de emellett gyertyát is szoktam gyújtani. Rendbe teszem a
sírt és annak környékét, hogy
szépen várja a téli hónapokat.

•

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN
Ü G Y E L E T E K S Z E G E D E N ES K Ö R N Y É K É N

S.O.S.

BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL

LELKISÉGÉLY-SZOLGÁLAT

Ma és vasárnap a balesetet szenvedett
személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária
sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika
(Pécsi u. 4.). urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
Holnap a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u.
6.) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai telvételi ügyeletet a II.
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1
és (nem díjmentesen) 6 2 / 5 4 8 - 2 9 4 .
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HÉT VÉGÉN

ÜJSZENTIVÁN
ÉS KÍJBEKHÁZA
felnőtt betegeinek 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, Kossuth
L, sgt. 15—17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
szombaton, vasárnap: dr. Csonka Erika, Üllés. Tel.: 2 8 2 - 0 5 2 és 5 8 2 - 4 1 7 és
06-30-3628-459.

PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
szombaton és vasárnap: dr. Hegedűs 8.
Zoltán. Öttömös. Béke u. 2. Tel.: 289-570.

Rendelési idő: hétköznap Í 6 órától másnap
reggel 7.30 óráig: szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Telefon: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7 30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged. Kossuth Lajos
sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefon:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104

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

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

KOVÁCS ADRIENN
főiskolai hallgató:
- A hétvégére hazautazok és kimegyek majd a temetőbe. A család együtt látogat el a rokonok
sírjához. Krizantémot szoktunk
vinni, és természetesen mécsest
is gyújtunk. Ilyenkor, azon felül,
hogy emlékezünk az elhunytakra, egy kicsit legalább együtt van
a család is.

Mórahalom,

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104

KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson (Kossuth u. 17.),
tel.: 1 0 4 , 5 9 7 - 0 4 0 és 598-610.

GYÓGYSZERTÁR

P0STAB0NTAS

Esély az egyenlőségre?
Bizonyára a mai napon megélt sok negatív élmény késztet az amúgy
sajnos mindennapi jelenség kapcsán írásra. Este 18 körül a Cora Áruház bejáratánál, közvetlenül a kocsim mellett levő, mozgássérültek
számára kijelölt parkolóhelyre kanyarodott egy piros Opel Calibra típusú gépkocsi. Az autóból csinos, fiatal, melírozott hajú anyuka „pattant" ki, a kocsiban hagyva nyolcéves forma kisfiát. Sietve beszaladt
az előcsarnok GSM szervizébe, s ott beállt az 5-6 fős sorba. Már kint
jeleztem, hogy a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen várakozik. Ő rövid „tudom"-mal intézte el a dolgot. Amikor az előcsarnokban ismételten felhívtam figyelmét, hogy esetleg egy mozgássérültet foszt meg a bevásárlás lehetőségétől, egy „Mi köze hozzá! ?" kijelentéssel zárta le a dolgot. Azt hiszem, nekünk egészségeseknek legalább az „esélyt" szabadon kellene hagyjuk, ha már az „egyenlőségre"
sérült embertársainknak „esélye sincs".
S hogy mennyire mindennapi jelenségről van szó? Távozásomkor
az akkor már üres parkolóhelyre ismét egy mozgássérült-embléma
nélküli kocsi kanyarodott be!
DR. SEBESTYÉN BALÁZS ORVOS

A kátyúk

útvesztőiben

Vásárhelyen pár hónapja tehermentesítették az amúgy is keskeny Zsoldos utcát. Mindenki
szereti, ha otthonából kilépve
nyugodtan átmehet a túloldalra.
Itt csend is lett. Nem úgy a vele
párhuzamos Dózsa György utcán. Ott keskeny az út, a forgalom a háromszorosára növekedett, a kocsik sebesen száguldanak. Ok az urak, a nyomorult biciklis - mint ahogy én is jártam sokszor az út széli kátyúban köt

H0R0SZK0P

KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

KISALLATUGYELET
november 1—2-ig: ifj. dr. Krajcsovics László, Szeged, Göndör sor 23/B. Tel.: 457-014
és 0 6 - 3 0 - 2 7 5 3 - 8 1 4 .
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6

óráig

SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN

/ w \ MÉRLEG: Új kapcsolatában némi
w w l presztízsveszteséggel kell szembenéznie, házasságában pedig fejmosásra
számíthat. Anyagi helyzete ingadozó, ezt
nehezen viseli el. Bizonyítani akar.

BIKA: Érzelmei és értelme egyenI súlyba kerül. Tekintse át a maga
mögött hagyott, bizonyára zűrös, feszültséggel terhes időszakot, mely tanulását és
önismeretét szolgálja.

SKORPIÓ: A mai megbeszélés
alatt alkalma volt felsorolni az ér-

DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÖREG,
TISZASZIGET, ÜJSZENTIVÁN
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa Mihály
u. 19/B. Tel.: 0 6 - 3 0 - 3 3 6 4 - 4 4 0 .

DOMASZÉK, RÖSZKE
dr. Perényi János, Szeged, Zárda u.' 21. Tel:
322-050.

H0D ALLATPATIKA

( J V j ; IKREK: Semmin nem tud meglet pödni és mindenre felkészültnek érzi

258-302,06-70-3304-504 és 06-30-2182-979.

magát. Megérzései estére sem hagyják ma-

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

gára. Éppen jókor sietnek a segítségére, mert

dr. Szigeti Gábor, Szeged. Fürj u. 110. Tel.:
06-30-2974-435.

¥

MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK

ifj. dr Kraicsovics László. Szeged. Göndör sor
23/B Tel.: 457-014 és 06-30-2753-814.

BAKS, CSENGELE, DÓC,

dr. Farié Csaba, Kistelek. József A. u. 31. lel.:

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

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
dr. Tóth László, Pusztamérges. Móra tér 4
Tel.: 2 8 6 - 8 4 0

BORDANY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
dr. Sugataghy Ferenc, Szeged, Sándor u. 43.
Tel: 4 9 2 - 1 2 8 és 4 6 1 - 2 6 5
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.

Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155.
Hódmezővásárhely, Andrássy út 52..

80/825-155
62/246-006

fiivonal

.

Mára

kérdexiük:

Kimegy-e
a temetőbe?

Következő

kérdésünk;

Megadná-e
a kettős
ál 1 ampolgár ságo'
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig.
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa verint történik.

06-30/30-30-921

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

wv7w.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

ERODI ADAM TAMAS

sonczi Veronika és Tompái János (Mindszent).

Október 29., 4 óra 25 perc, 3680 g. Sz.: Vajda Gabriella és Erődi Tamás (Szeged),

MAKÓ

NAGY ÁBEL ZOLTÁN

KARTYAS DÁVID NÁNDOR

Október 29., 6 óra 5 perc, 3 4 2 0 g. Sz.: Nagy
Erika és Nagy Tamás (Szeged).

Október 29., 11 óra 15 perc, 3 4 0 0 g. Sz.:
Bakó Anett és Kártyás Nándor (Makó).

CS. TÓTH ZOLTÁN KENDE
Október 29., 8 óra 2 perc, 3 6 3 0 g. Sz.: Zavorán Erika és Cs. Tóth Zoltán (Szeged).

KUTAS ÁRON BÉLA
Október 29., 9 óra 15 perc. 3 9 0 0 g. Sz.:
Papp Csilla és Kutas Béla (Szeged).
VÁSÁRHELY

TOMPÁI PETRA KITTI

SZENTES

GAUDI FRUZSINA
Október 28., 9 óra 45 perc, 3 0 7 0 g. Sz.: Túri
Beáta és dr. Gaudi Tibor (Csongrád).

GYÖNGYI KORNÉL
Október 28., 16 óra 50"perc, 2 7 1 0 g. Sz.:
Kádár Tünde és Gyöngyi Krisztián (Felgy®.
Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENETEK

KOS: Igazán nem szeretne senkit
^ B L i s e m megbántani, de a szerelem
iránti étvágya változatosságot kíván. Mivel
állandóan a jelenben él, fontosnak tartja,
hogy senkinél ne legyen elkötelezett.

*

ALLATORVOSI ÜGYELETEK

ki, hogy el ne sodorja a szembe
jövő jármű. Az út széle sáros, hepehupás. Már az elmúlt évben
kértem, hogy a tél beállta előtt
valamilyen szilárd anyaggal szórják le, biztonságosabbá téve ezzel
a közlekedést. Kérem az illetékeseket, főleg az utca elején győződjenek meg az általam látottakról és tegyék meg az intézkedést.
TÓTH ESZTER,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

PANNON GSM

* » t » t Az

KUTYAUGATÁS
T. T.-né panaszolta, hogy az Alföldi utca elején, az egyik házban
szinte folyamatosan ugat a kutya, ha kiengedik az udvarra. Nagyon zavarja a környéken élők
nyugalmát.

Október 29., 5 óra 15 perc, 3 4 2 0 g. Sz.: Lo-

Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
ma és holnap este 10-től reggel 7 óráig, vasárnap este 8 órától reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben! Tel.: 547-174.

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen
elmondhatják a Délmagyarország a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon
fogadjuk reklamációikat.

TÓTH ADAM
tanuló:
- Szombat délelőtt megyek majd
ki a családommal a temetőbe. A
nagypapám sírját fogjuk felkeresni. Az év más napjain is gyakran
kilátogatunk a Belvárosi temetőbe, de halottak napja előtt feltétlenül. Koszorút szoktunk vinni,
és szerintem ez az idén sem lesz
másképp.

MARSTER
Szőke József véleménye szerint
Szeged városnak tudomásul kellene végre venni, hogy a távolsági
buszállomás és a piactér nem fér
el együtt a Mars téren. Ott egy
korszerű piacteret kellene kialakítani.

veit és ez meggyőzte a hallgatóságot. így is
megmarad a feladat, de legalább olyan
helyzetbe került, hogy dönthet.

I

NYILAS: Egy barátja miatt aggódik
és ez kitölti jelenlegi életét. Megszokta, hogy eddig mindenkinél eresebbnek
kellett lenni, és úgy érzi, most is aggódnia
kell. Ne tegye, mert barátja erős.

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

Köztér és közérdek...
A Szent István tér rendezésével
kapcsolatban ez év április 19-én
megjelent cikkben Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester
tájékoztatást adott arról, hogy
„nem hajtják végre azt a közgyűlési határozatot, amelyet az előző ciklus közgyűlése hozott, nem
é p ü l a régi b e l v á r o s i úri p i a c egy

rén különösen, a létrehozott építési telek privatizálása bármikor
megtörténhet. A magántulajdonú ingatlan esetében a közérdekű célok megvalósításának érvényesítése mindig kétséges, következésképp a tér egy részénfck
további használata a város felügyeletéből kikerül. Ennek megakadályozásáért a tér rekonstrukciója során tervezett építmények elhelyezését szabályozással
indokolt rendezni, ugyanis- a
közterület, mint önkormányzati
törzsvagyon nem idegeníthető el,
következésképp a közterületi jelleg megtartása esetén nem kell
feladnunk reményünket, hogy a
tér a nagy árvíz utáni város újjáépítését tervezők elképzelésének
megfelelően köztér maradjon.
NAGYPÁL MIKLÓS,
SZEGED

RÁK: Ma csak a beteg ember marad a négy fal között. Ön se késlekedjék. Autóval, kerékpárral, gyalogszerrel,
mindegy, csak induljon útnak. Lelkesedése
szerencsére környezetére is kihat

BAK: Ne próbálkozzon olyan dolU R i gokkal. amikben már kipróbálta
magát és csalódott. Legyen magabiztos és
határozott, de ne megalapozatlanul, mert az
visszás érzéseket kelthet másokban.

fi^j
OROSZLÁN: Mindenhol azt han^ " .goztatja. hogy mennyire elégedett
munkájával, holott ez csak annak palástoiása, hogy tulajdonképpen elégedetlen és
bizonytalan. Megerősítésre, segítségre vár.

VÍZÖNTŐ: A mai napot szerelmével
i tölti, gyönyörű programot terveztek
Alig bírja kivárni a munkaidő végé és amint
teheti, rohan kedvese karjaiba. Boldogsága
közepette ne feledkezzen el ígéretéről sem.

részén élelmiszer-áruház". A
döntés megnyugvással töltötte el
a város fejlesztését figyelemmel
kísérő polgárokat, akik a tér egy
részének építési telekként történő kialakítása miatt aggódtak.
Sajnálatos módon a tér rendezése kapcsán a közelmúltban ismét
napirendre került a tér Bocskai
utca felőli részén telek kialakítása. Feltételezhetően a döntés
meghozatalakor nem számoltak
azzal, hogy köztéren, jelen esetben a város ezen frekventált te-

: SZŰZ: Utazás vár önre. s talán a
• ^ f kellemest a hasznossal összekötve,
új állást is találhat magának. Információk
vagy hivatalos közlemények kitűnően hasznosítható tények megszerzéséhez segíthetik
hozzá.

HALAK: Ha teheti, menjen sza^ ^ i b a d s á g r a . Ha nem, vigyázzon a
stílusára és hangnemére, mert környezete
egoistának, számítónak tartja. Ne bonyolódjon ízlésbeli vitába, ne éljen vissza a
helyzettel.

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink
nézeteit tükrözik, amelyek nem teltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti,
hogy neve és címe ne jelenjen meg.

kedvesével a nézeteltérést tisztázni tudják.

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31.
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Öt számmal a leggazdagabbak közé lehet kerülni

Nem kell megijedni
a milliárdoktól
Már több m i n t négymilliárd forintot fizet egyetlen öttalálatos
lottószelvény, s ez egész Európában csúcsnyereménynek számít.
Az utóbbi hetekben gyakran lehetett hallani olyan véleményeket, hogy a nyertes összeroppanna az irdatlan nyeremény alatt.
Az kétségtelen, az egyetlen öttalálatos szelvény birtokosa egyik
pillanatról a másikra belépne
Magyarország
legvagyonosabb
polgári közé. Egyébként az általunk megkérdezettek és a szakértő is azt mondja, túl lehet élni a
hirtelen jött gazdagságot.
Két fiatal férfi áll a Széchenyi
téri lottózó pultjánál, előttük két
félig kitöltött lottószelvény. Hagyjad már, úgyse nyerünk! mondja jó hangosan az egyik.
- Akkor miért lottóznak? - kérdezem tőlük.
- Mi? Dehogy lottózunk! Csak
a barátom ezen tanulja a számokat - érkezik a válasz.
- Tényleg nem bíznak abban,
hogy nyerhetnek? - próbálom
komolyra fordítani a beszélgetést.
- Nem. De hát valamire el kell
költenünk a fizetésünket, úgyhogy játszunk.
- És n e m félnek a nagy nyereménytől? Mert ugye előfordulhat, hogy mégis eltalálják azt a
bizonyos öt számot.
- Dehogynem. Félek, hogy
majd akkor meglepnek a nők! válaszol a férfi vigyorogva, majd
elindul a pénztár felé.
Tóth Józsefné szerint nem is
kellene titokban tartani, ha ilyen
nagy szerencse érne valakit. Az
idős asszony gondolatban már el
is költötte a nyereményt: unokáinak és a gyerekeinek adna belőle.
A 88 éves Fenyvesi Gyuri bácsi

- ahogy az idős férfi magát nevezte - biztos abban, hogy nem
lesz ötöse, ezért nem is fél a nyereménytől. Feleségével ennek ellenére már megbeszélték, hogy
ha mégis az ő számaikat húznák
ki, egyetlen forintot sem tartanának meg belőle. Még a szomszédoknak is adnának a nyereményből.
A belvárosi lottózóban ottjártunkkor mindössze két asztalnál
nem töltöttek lottószelvényt.
Egy fiatal férfi csak tippmixelt, és
mint mondta, soha nem is játszik mást. A lottó véleménye
szerint nagy csalás. A nyereményről pedig az volt a véleménye, hogy ennyi pénz „hülyévé
teszi az embert". Bíró Viktória és
barátja viszont azért nem töltöttek ki lottószelvényt, mert szüleik játszanak, és úgy gondolják,
ennyi esély elég a szerencsének.
A fiatalok szerint egyébként nem
feltétlenül változik meg az ember ennyi pénztől.
Vajda Zsuzsanna,
az SZTE
Pszichológia Tanszékének vezetője a reménybeli nyertesekkel
összhangban szintén nem osztja
azt a nézetet, hogy ennyi pénzt
nyerni már tragédia, hiszen mint mondja - a szerencse mégis
csak szerencse. Véleménye szerint egyedül azok veszélyeztetettek, akik sokáig nélkülöztek és
nincsenek felkészülve ekkora
életmódváltásra. A tanszékvezető szerint ennyi pénz az emberi
kapcsolatokat is tönkreteheti,
hiszen az ismerősök ezentúl
nem a barátot, hanem a lehetséges hitelezőt látják majd az illetőben. Előfordulhat, hogy a nyertes személye is torzul valamenynyit, véleménye szerint, ez azonban kivédhető azzal, ha nem adja
fel céljait, valamint addigi életét.
TÍMÁR KRISZTA

November
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l-jétől emelkednek

a

nyugdíjak

A postás háromszor csönget
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások is 2,2 százalékkal emelkednek november l-jétől, 2003. január 1-jei visszamenőleges hatállyal.
Január l-jétől visszamenőleges
hatállyal nemcsak a korábban
megállapított nyugellátások és
baleseti járadékok, hanem a
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások is emelkednek november l-jétől - tájékoztatott Dudás
Józsefné, a Csongrád Megyei
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
vezetője. Az emelés mértéke 2,2
százalék.

Minden ellátás
összege nő
A nyugellátások teljes körét,
így az öregségi, a rokkantsági, a
baleseti rokkantsági, az özvegyi,
valamint a szülői nyugdíjat, az
árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezőgazdasági szövetkezeti járadékot és a
szakszövetkezeti járadékot is
érinti a változás. Az emelés
szempontjából a bányásznyugdíjat, a korengedményes, az elő- és
szolgálati nyugdíjat, továbbá az
egyes művészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíját is
társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. Ha egy személy részére több nyugellátást
folyósítanak, akkor azok összege
külön-külön emelkedik.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokat 2003. november l-jétől akkor is emelni kell,
ha azokat 2002. december 31-ét
követő időponttól kezdődően állapították meg. Ilyen esetben a
visszamenőleges emelést időarányosan állapítják meg. A november l-jét követő időponttól folyósított rokkantsági járadék összege - immáron a változásnak kö-

Nyugdíjasok a szegedi Anna-kútnál. Novembertől többet kapnak.
szönhetően - havi 23 ezer 820, a
rendszeres szociális járadéké havi 19 ezer 180 forint lesz.
A nyugdíjasok novemberben a
„szokásos" napon már az emelt
összegű ellátásokat kapják kézhez. A visszamenőleg járó emelési különbözet utalását - százas
számra felkerekítve - november
12-én kezdik el, ezen a napon adja át az utalványokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Magyar
Postának.

Több pénz jár
az özvegyeknek
A 2003. november 1-je előtti
időponttól megállapított 20 százalékos özvegyi nyugdíj mértéke
a következő hónap első napjától

25 százalékra emelkedik. A megemelt özvegyi nyugdíjakat első
ízben novemberben folyósítják
az érintetteknek. Erre az emelésre külön kérelem és határozat
nélkül, hivatalból kerül sor mondta Dudás fózsefné igazgató. Az új özvegyi nyugdíjakat
már a változás szellemében állapítják meg, valamint figyelembe
veszik, hogy a számítás alapját
képező nyugdíj is emelkedett.
A nyugdíjas társadalmat élénken foglalkoztatja az úgynevezett
53. heti nyugdíj kifizetésének
módja. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a novemberi emelésekkel növelt nyugellátások 25
százalékának megfelelő összeget
utalnak majd, ami azoknak jár,
akik 2003. január l-jét megelő-

Nyitás alkalmából novenfber
TŰZI J '

(Nyerjen vissza

Fotó: Karnok Csaba

zöen, és 2003 novemberében is
részesültek nyugellátásban (az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat leszámítva).

Novemberben jön
az 53. heti járandóság
Az igazgatóság az 53. heti
nyugdíj utalásáról november közepén intézkedik, így a jogosultak még abban a hónapban meg
is kapják. így az érintettek az év
utolsó előtti hónapjában három
címen kapnak majd utalványt és
pénzt: külön veszik át a havi járandóságot, a kiegészítő emelés
visszamenőleges időre járó különbözetét, valamint az 53. heti
„kormányajándékot".
F.K.

9 órákor

7 millió Ft-<rt
autója

árából!!!*

Aki nálunk novemberben új autót vásárol,
1.000.000 Ft-ot nyerhet vissza autója árából!

Sorsolás: 2003. december 6. 10.00,
V játékszabályzat megtalálható internetes honlapunkon:
www.ikeszauto.hu

Használt autóját |
most
CSEREAKCIÓ

emelt áron
s z á m í t j u k be!

Fabia újra
1.999.000 Ft—tóiL

IKESZ
Autócentrum
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2
www.ikeszauto.hu

Magyarországon a 82. Euronics Műszaki Áruház
nyílik hétfon Szegeden
Európa legnagyobb műszaki beszerzési és értékesítési hálózatával rendelkező Euronics 22 országban
van jelen, 9775 áruházában közel 53 ezer munkatársat foglalkoztat. Az üzletek eladási területe eléri a 2,3
millió négyzetmétert. Forgalma tavaly 9,4 milliárd
euró volt.
Magyarországon az Euronics rendelkezik a legnagyobb műszaki üzlethálózattal: 76 városban 82 üzlettel várja vásárlóit. Eredményességét mutatja továbbá,
hogy forgalma az elmúlt évben elérte a 27 milliárd
forintot.
Vidéken egyedülálló szórakoztató elektronikai,
háztartásigép- és számítástechnikai választékot kínálnak a világ legnagyobb műszakicikk-gyártóitól beszerzett termékekkel, amelyek garanciát nyújtanak
mindenki számára. Az üzletek polcain a teljesség igénye nélkül Zanussi, Electrolux, AEG, Whirlpool,
Indesit, Bosch, Siemens, Candy, Fagor, Philips,
Thomson, Sony, Panasonic, Samsung, LG termékek
sora található.
Szakkereskedőként a legkedvezőbb árat tudja kínálni, bármilyen műszaki cikkről is legyen szó. Mi erre a biztosíték? Nem más, mint az óriási európai beszerzési háttér, valamint a hatalmas magyarországi
forgalom.
Fiatalos csapata személyes közreműködést biztosít a
hosszú távon legoptimálisabb termék kiválasztásához, "melyhez 30 év európai tapasztalat társul. A multinacionális áruházakkal ellentétben fő szolgáltatása
a szaktanácsadás, ezért bátran kijelenthetjük, ők nem
eladják, hanem étékesítik termékeiket.
Több mint 50-féle testreszabott hitellehetőséget kínál 6 bank közreműködésével. (Például előleg fizetése, kamat és munkáltatói igazolás nélkül.) Akár 100
ezer forint hitelkerettel feltöltött Euronics hitelkártyát biztosítanak. A különböző hitellehetőségekről
bővebb felvilágosítás az üzletekben kérhető.
S nem utolsósorban garantálják a legkedvezőbb
árat! Amennyiben Ön a megvásárolni kívánt termé-

ket máshol kedvezőbb áron megtalálja, akkor azt az
Euronicsban ugyanazon az áron megkapja. Ha pedig a vásárlást követő 8 napon belül belföldön, 30
km-es körzetben, ugyanolyan kiszolgálás mellett,
azonos referenciaszám alatt olcsóbban megtalálja a
terméket, akkor a cég visszafizeti Önnek az árkülönbséget.
S ez még nem minden! Házhoz szállítás, szaktanácsadás, díjmentes parkolási lehetőség, márkagaranciák 1-5 évig, országos szervizhálózat és csereakciók teszik teljessé az Euronics szolgáltatási körét.
A cég nem titkolt célja, hogy Szegeden talán a legnagyobb választékkal meghatározó szerepet töltsön
be a háztartásigép-, szórakoztató elektronikai és számítástechnikai termékek területén. Folyamatos akciókkal a legolcsóbb beszerzési lehetőséget biztosítsák
a betérő vásárlóknak.
Az elkövetkező öt évben pedig az összes vidéki 20
ezer főnél nagyobb lélekszámú településen saját áruházat nyisson, hogy 20 km-es távolságban mindenki
számára elérhetővé váljon az Euronics Műszaki Áruház kiváló minőségű termékkínálata!

Euronics Műszaki Áruház, Szeged, Szilléri sgt. 27., a DIEGO helyén
Nyitva tartás: h.-p.: 9.00-18.00; szo.: 9.00-15.00; vas.: 9.00-13.00

10

»KAPCSOLATOK"

JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY
(adószáma: 190X3560-2-06)
köszönetei mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át. 3 2 7 5 7 3 F t - o t
az alapítványnak felajánlották.
Az összegből a Gedói Általános
Iskola számára audiovizuális
eszközöket véltünk, támogattuk
a művészeti napokat
és tanulmányi kirándulásokat.

Az Ásotthalmi Gyermekekért
Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunknak ajánlották fel.

A befolyt összegből az óvodás
és iskolás gyermekek szabadtéri
játékeszköz-állományát
bővítettük,
illetve a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulóink |
részére jutalomkönyv
S
vásárlására fordítottuk.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR

m
M

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra Te
sosem leszel halott, örökké cini fogsz, mint
a csillagok."
Mely fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RÁDAI TIBOR
57 éves korában váratlanul elhunyt. November 3-án, 11 órakor kísérjük végső nyughelyére az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

A Tisza Volán Közlekedési cs Szolgáltató
Részvénytársaság mély megrendüléssel tudatja, hogy
MOLNÁR SÁNDOR
autóbusz-vezető
2003. október 26-án, 47 éves korában,
munkavégzés közben, váratlan hirtelenség
gel elhunyt.
A Tisza Volán Rt. és a Közúti Közlekedési
Szakszervezet saját halottjának tekinti.
Temetéséről a későbbiekben intézkednek.
Emlékét tisztelettel, kegyelettel megőrizzük.
Tisza Volán Rt.
Közúti Közlekedési Szakszervezet

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Lfrága lelked nyugodjon békében!"
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér,
RÉDAI GÉZA
47 éves korában váradanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 3-án,
I3 órakor lesz a Dugonics temetőben.
A gyászoló család és testvérei

„Két kanxklal átök-lszle, ha félek. Két karodban a halálon, mint egy álmon, átesem."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
PORSZÁSZ LÁSZLÓ
(PORI)
tragikus hirtelenséggel, otthonában, 2003.
október 24-én elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2003. november 7-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élek."
Családunk megrendülten tudatja a barátokkal, kollégákkal, közeli és távoli ismerősökkel, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KABÓK DÉNESNÉ
ÁBRAHÁM IBOLYA
életének 71. évében váratlanul örökre megpihent. Temetése 2003. november 3-án, 13 órakor lesz az Újszegcdi temetőben. Gyászmise a dómban 2003. november 3-án, 7.30-kot
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
LIPPAI ANDRÁS
79 éves korában elhunyt. Temetése november 5-én, 13 órakor
a Belvárosi temető ravatalozójából.
49933*
A gyászoló család

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31.

A „SZELLEMI
FOGYATÉKOSOK JOBB
SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS
ELLÁTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

A NÓRA FERENC
DIÁKSPORT EGYESÜLETE
közli, hogy a 2002. évben megkapott
szja 1%-át

k u r a t ó r i u m a k ö s z ö n e t é t f e j e z i ki

37 9 M Ft-ot tanulóiak

mindazoknak a magánszemélyeknek,
akik a d ó j u k 1%-át az alapítvány

sportversenyeken való

j a v á r a ajánlották fel.

részvételére fordította.

A befolyt összeget kulturális
célokra és fejlesztő eszközök
vásárlására fordítottuk.

Köszönjük támogatásukat.
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával továbbra is

További lámogatástrkal

támogassák iskolánk diáksportját

elfogadunk

az alábbi

í

köszönettel
adászámru:

18454253-1-06

Adószám M 0 7 M M - 1 - 0 4

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
ÜRMÖS IMRENE
HEGEDŰS ESZTER,
Kistelek, Remény u. 3. szám
alatti lakos 59 éves korában elhunyt. Temetése 31-én, 15.30
órakor lesz a Kisteleki temetőben.
Gyászoló család

Megrendülten, fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
BALOGH FERENC,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Balástya, Gajgonya 126. szám
alatti lakos 78. évében váratlanul elhunyt. Temetése 3-án,
11.00 órakor lesz a Balástyai temetőben.
a»««»
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon,
KOVÁCS ISTVÁN
70 éves korában, hosszan tartó
betegségben elhunyt. Temetése
november 4-én, 13 órakor lesz az
Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága szerettünk,
CSÁNYI GYÖRGYNÉ
HORVÁTH ANNA
90 éves korában elhunyt. Temetése november 3-án, 15 órakor
lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászoló gyerekei, unokái,
dédunokái, Szatymaz

Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak a
rokonoknak, kedves barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik
ID. FOGAS GÉ21A,
volt hangszerkészítő temetésén jelen voltak,
vagy gondolatban részt vettek. Külön mondunk köszönetet azoknak az orvosoknak,
mentősöknek, akik az éjszaka közepette próbálták menteni az életét. Köszönjük a II. belklinika orvosnőjének, orvosainak fáradozását.
Gyászoló család
„A halál az életünk kísérője,
majd egy váratlan pillanatban elveszi azt Tőlünk."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NAGY IÁNOSNÉ
CSILLAG ERZSÉBET
temetésén megjelentek. Külön
mondunk köszönetet a rókusi
kórház krónikus belgyógyászati
osztályán szolgálatot teljesítő orvosoknak és ápolóknak áldozatkészségükért.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
KRAfKÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
anwwsM
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KÉRI IMRÉNÉ
temetésén részt vettek és virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek,
au,^™
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünket,
KOVÁCS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló felesége, fia, menye és
két
a»»™
unokája

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KOMLÓSINÉ
GULYÁS KIS EMÍLIA
korábban
RADNAI JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek, és köszönjük a
részvéttáviratokat.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely,
Balástya, Szeged

MEGEMLEKEZES

18469910-2-06
Bankszámlaszám:

12067008-0015024100100002
Köszönjük támogatásukat!

o

s

Hálás szívvel mondunk köszönetet, akik szerettünk,
DEZSŐ ISTVÁNNÉ
KRISTÓ ILONA
végső búcsúztatásán részt vettek,
gyászunkban osztoztak.
ii tii^uoAu
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV. BÁRÁNYI PÉTERNÉ
KOPORNYIK ROZÁLIA
végső búcsúztatásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek és rcszvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Úgy mentél el, hogy cl sem búcsúztál, de lélekben örökké velünk maradtál. Szeretteid
nélküled élnek, de szívükben megőriznek
Téged."
Drága szerettünk,
PIKALI SÁNDOR
halálának 8. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk.
Szerető felesége, gyermekei, menye, veje,
M059923I
unokái és a dédunokák
„Remény voltál, emlék vagy csupán, szívünk bánata maradt halálod után."
NAGYGYÖRGY PÉTERRE
halálának 4. évfordulóján szeretettel emlékezik családja.

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
KIS JÁNOS
ny. rendőr őrnagy, makói, volt
csongrádi latos 73 éves torában
hirtelen elhunyt. Temetése november 4-én, kedden, 15 órator
lesz a makói Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család, Makó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
MÁRTA JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
.un*»227
Gyászoló család

Az alapítvány adószáma:

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MUCSI ISTVÁNNÉ
ORBÁN MARGIT,
Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 11. szám alatti, korábban Botond utcai lakos 83 éves torában elhunyt. Temetése november 3-án, fél 12 órator lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága Édesanyánk,
CSONTOS GYŐZÖNE
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
iikkwsm
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
UNGINÉ FEHÉR ERZSÉBET
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
u««:
Gyászoló család

A PICK GYERMEKNEVELESI
ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY
tisztelettel kérj a vállalkozókat
és munkavállalókat, hogy
2003. évi adójuk 1%-ával segítsék
az általa működtetett óvoda
gyermeknevelő munkáját.

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ZSARKÓ IMRÉNÉ
SZÉLL KATALIN,
Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 31. szám alatti (volt Szabadság téri)
lakos életének 75. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. november 4-én, 11 órakor a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KŐVÁRI IÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló család

A SZEGEDI V E D R E S
ISTVÁN ÉPÍTŐIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLA
FUNDAMENTUM
ALAPÍTVÁNYA
köszöni támogatóinak, hogy f e l a j á n l o t t á k
személyi
j ö v e d e l e m a d ó j u k 1%-át,
m e l y e t az iskola
diákjainak támogatására
fordítottunk.

ninuiKiu

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
„Munka és küzdelem volt életed, legyen cscndcs pihenésed."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. ÖTVÖS JÁNOS,
Csongrád, Petőfi u. 8. szám alatti latos 85 éves torában elhunyt.
Temetése november 3-án, hétfőn, 11 órator lesz a Csongrádi
temetőben.
Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. KASZANITZKY
ZOLTÁNNÉ
MICI N É N I
életének 80. évében békében elhunyt. 2003. november 7-én, 11
órator veszünk tőle végső búcsút
a Csongrádi temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér,
RÁCZ ISTVÁNNÉ
BODÓ ERZSÉBET,
a szalámigyár és II. kórház volt
dolgozója 73 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2003. november 4-én, 13 órakor a szegedi Dugonics temetőben lesz.
iimw.m
Gyászoló család

Czegi

és Z m

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
KÓSZÓ IMRE,
szegedi kábelgyár volt dolgozója,
Mórahalom, VII. kor. 108. szám
alatti lakos 78. évében elhunyt.
Temetése november 4-én, 11
órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család
nvKuuiifl

MEGEMLÉKEZÉS
„Szomorú, fájó volt életed.
Múltba visszanézve látom
arcodról hulló könnyeket."
SIMONOVICS RÓZSIKA
halálának 6. évfordulója alkalmából, örökké tartó fájdalommal
gondolok rád.
au.,97,44
Édesanyád, fiad: Jani

'

Temetkezési Iroda Szeged

Miks/álh K.-Török u sarok Tel.: 62/425 847. ll.-Cs.: 8-16-ig P: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottsziíllítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig
6 x ö X öi

„Testedet takarja hideg sírhalom.
Szívünket mardossa érted a fájdalom.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk. Meg most
sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Soha cl nem múló fájdalommal emlékezünk
drága szerettünk,
PAPP GÁBOR
halálának 2. évfordulóján.
030599025
Szerető családod, Röszke

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

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
CSONKA
FERENCNÉ,
Nyíri u. 16. szám alatti latos 87
éves torában elhunyt. Temetése
november 3-án, hétfon, 11 órakor
lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család,
Szentes, Eger, Baja
M i/u: í v n i n
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SZERSZÁMHÁZ

Szeged, Brüsszeli krt. 32.
Tel.: 62/543-791 Nyitva: h.-p.: 8-17
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63 000,- Bosch fúrókalapács SDS Plus

.
•

44 400,-

I

Metabo 115-ös sarokcsiszoló
Metabo 230-as sarokcsiszoló
Makita ütvefúró 560 W-os

21 540,- Metabo 125-ös sarokcsiszoló
43 300,- Makita sarokcsiszolók + ajándékok
14 700,- Makita fúrókalapács SDS Plus

Hitachi 230-as sarokcsiszoló
Hitachi fúró-, vésőkalapács SDS Max

I ENNÉL KEDVEZŐBB

D
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11
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21 540,28 050.41180.-

35 950,- Hitachi 125-ös
165 000,- sarokcsiszoló 1020 W-os

üvegfeldolgozó gyára

ÁLBA GLAS'
LAKOSSAG

üveg-

és

RESZERE

is

tükörmegmunkálást:
372-499 Ft/fm

matt élcsiszolás 3 - 1 0 mm
•

36 660,-

ÁR NEM LESZ!

megadott árak az áfát tartalmazzák és egy darabra vonatkoznak! Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Magyarország legkorszerűbb

vállal

Bosch 7 kg-os fúró-, vésőkalapács SDSMax 169 000,- Bosch 115-ös sarokcsiszoló
20600,Metabo 600 W-os ütvefúró
22 440,- Metabo 9,6 V-os akkus fúró-csavarozó 40 520,-

I

R

|

IPARI G É P E K E T B A R K Á C S G É P Á R O N !

Bosch fúró-, vésőkalapács t tokmánnyal

I

A z A L B A G L A S Kft.,

6721

J"

H

j

I

521-691 Ft/fm

polírozott élcsiszolás 3 - 1 0 mm
gravírozás (mintától függően)

696-2625 Ft/fm

fazettázás 4 - 1 9 mm-es üvegre

283-1766 Ft/fm

furatozás 20-80 mm átmérővel

516-864 Ft/db

Sulinet
számítógép
eqyszeruen
a Citibanktól!

k<KR

WAVi

3666,-

1,

foKiNTÉKT

Igényeljen most kedvezményes kamatozású személyi kölcsönt,
melynek 4 0 % - á t * szabadon felhasználhatja!
|
6720 Szeged, Nagy Jenő u. 1.
(A Nagy Jenő és Fekete sas u. találkozásánál)
±a
^ ^ |
(& (62) 554-784, 554-772, 554-770
C l X I UO M K
Nyitva tartás: H.-P.: 8-16
Citibank Rt. • a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja.
A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést
követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltételekkel kapcsolatos további
felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40), vagy forduljon munkatársunkhoz. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja,
nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank Rt a kondíciók módosításának jogát fenntartia. 'Amennyiben a kölcsönösszeg
minimum 60%-ának felhasználása nem a „Sulinet Expressz-program" keretében történik, úay a Sulinet Személyi Kölcsön kedvezményes kamatfeltételei
a Citibank Személyi Kölcsön Kamat- és Díjtáblázatában foglaltak szerint a normál piaci kamatfeltételekkel megegyezővé alakulnak át.
THM: 25,29%-33,21%

edzett üvegek, béredzés, festett, szitázott üvegek.

SZIGID HEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

Hőszigetelő üvegszerkezetek széles palettája:
3000 Ft/m2

4 - 1 6 - 4 - e s szerkezet

Dr. S z ő k e P é t e r , a 1 8 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t ( B e l v á r o s ) k é p v i s e l ő j e f o g a d ó ó r á t t a r t 1 7 . 0 0 ó r á t ó l a M a d á c h I m r e Á l t a l á n o s Iskolában. Madách u.
November 4-én, kedden:
Gila F e r e n c , a 2 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t ( B a k t ó , P e t ő f i t e l e p ) k é p viselője fogadóórát tart 17.00 órától a H u n y a d i J á n o s Általános
I s k o l á b a n . Lidicei tér.
M é s z á r o s A t t i l a , a 2 5 - ö s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tápé) k é p v i s e l ő j e fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton, Honfoglalás u.
November 5-én, szerdán:
B e c k Z o l t á n , a 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tarján) k é p v i s e l ő j e fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig az Eötvös József G i m n á z i u m b a n ,
C s o n g o r tér.

Bútoráruház
legjavát

a legkedvezőbb
Nappaliját,

most

késlekedjen

amit
kínál

csak

S z a b a d s á g tér 30. sz.
alatti ingatlanait.
Érd.: M u c s i L á s z l ó
ügyvezetőnél, a 3 0 / 9 4 5 9 - 3 5 3 - a s
telefonszámon. 030599309

ALBA GLAS Kft., Székesfehérvár, Holland fasor 5.
Tel.: 22/513-630; fax: 22/513-639; info@albaglas.hu

az

számára

étkezőjét,

alakítsa,

csak

a Casabella,

olasz

Használja
október

ki a

megbízása

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W"
CASABELLA

Az ön

márkakereskedője:

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

teret adunk
vágyainak

feltételei:

- villamosmérnöki végzettség

ügyfélszolgálati i r o d á j á n ( S z e g e d , D á n i u. 1 4 - 1 6 . ,
6 2 / 5 5 3 - 6 8 3 ; w e b o l d a l : w w w . i k v . h u : e - m a i l : ikv@ikv.hu).

K&H

lakáshitelek

megléte
és olyan munkakörben, melynek munkatartalma hasonló
- német- vagy angolnyelv-tudás
feladatai:

- beosztottjai tevékenységének koordinálása,
a munkavégzés megszervezése
- hálózatok és alállomások üzemeltetési
és üzemzavar-elhárítási operatív feladatainak irányítása

Hiteifolyósítás

akár

3 hét* alatt!
Házasoknak és
egyedülállóknak
Új és használt lakásra is

- napi munkautasítások kiadása
- fogyasztói szolgálathoz kapcsolódó munkák ütemezésének
koordinálása
helye:

- TITÁSZ Rt. Műszaki szolgáltató központ Debrecen
- TITÁSZ Rt. Műszaki szolgáltató központ Szolnok
A motivációs levelet, szakmai önéletrajzot és a végzettséget
Igazoló iratok másolatával ellátott pályázatot legkésőbb:
2003. november 9-ig kérjük megküldeni az alábbi címre:
Antal József ügyvezető igazgató, sk.
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök:

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig;

szerda:

8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig;

péntek:

8.00-12.00 óráig.

/faji \
'

A CBA Alföld Kft.
S z e g e d , K e r e s k e d ő k ö z 4.

ÉLELMISZER-NAGYKERESKEDELMI

RAKTÁRÁBA

FELVÉTELT HIRDET

Feladata: a cég beszerzési munkájának irányítása.
Elvárások, felsőfokú végzettség, kereskedelmi gyakorlat, önálló
munkavégzés, vezetői képesség, jó kapcsolatteremtő készség.

EREKESITESI ELOADO

- 5 éves szakmai gyakorlat hasonló szakterületen

TITÁSZ RT.

a k i a fent m e g j e l ö l t i n g a t l a n v o n a t k o z á s á b a n

ÁRUFORGALMI VEZETŐ

- j ó színvonalú irányítási, vezetési képességek, ismeretek

betöltőjének

s

az IKV I n g a t l a n k e z e l ő é s V a g y o n g a z d á l k o d ó Rt.

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE:

MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés

10 000 Ft + áfa ellenében

VAGYUNK!

Z I X E M 2000 Kft.

MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONTVEZETŐ
betöltésének

megvásárolható

a p á l y á z a t i kiírást m e g v á s á r o l t a .
O K T Ó B E R 2 4 - É N É S 2 5 - É N IS N Y I T V A

PÁLYÁZATOT H I R D E T

A munkakörök

A részletes pályázati kiírás
2003. n o v e m b e r 12-én, 15 óráig

A pályázati tárgyaláson c s a k az a pályázó indulhat,

A TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ

A munkakörök

alapján

49 088 000 Ft alapáron

4 légzsák
Automata klíma
ABS
Elektromos hatso ablakemelők
Kormányról vezérelhető rádiós magnó
Tempómat (1.6Í-16V eseten)
Könnyűfém felni
Tolatóradar
Teli csomag: fűthető első iilesek
és fenyszóromoso

CITROËN

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T r r A S Z RT.

Önkormányzatának

a Szeged, KIS-TISZA u. 5. sz. alatti
(hrsz.: II. ker. 10 518), 1318 m2
alapterületű, felépítményes ingatlan
(volt óvoda) értékesítésére

4-ig

6 7 2 4 Szeged, S z a t y m a z i u. 2 / B .

^

RT«

az IKV Rt. pályázatot hirdet

lehetőséget,

kedvezmény!

Tel.: 6 2 / 4 9 0 - 7 9 0 , fax: 6 2 / 4 9 0 - 7 0 9

t e l e f o n s z á m o n . 0x599345

Szeged Megyei Jogú Város

engedmény,

Casabella Kft.

Érd.: K o v á c s L á s z l ó
kereskedelmi igazgatónál,
a 63/510-137 es

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ KT.

Szegeden!

10%

felvásárló

telephelyeit.

I K V

otthonát,

15.—december

volt
Zöldért

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

színesítse!

csak

10—50%

megrendelésre

miatt
Ön

csongrádi,

Extrák és megint c s a k extrák...

s

dönteni!

Önnek,

Készletről

az

meghirdeti

baksi és

sz. é s Mindszent,

Megrendelés, információ:

3 5 6 5 000forintért.
350 000 forint árelőnnyel

áron!
hálószobáját,

munkahelyét
Ne

felújítás
kínálja

eladásra

Kistelek, E r z s é b e t u. 50.

Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Rt.

Szentes

eladásra meghirdeti a

Ajánlatunk 2003. december 31 -ig érvényes.

Xsara Playback II. 1.6i-16V

bútorválaszték

Az ÁRPÁD-AGRÁR

SZENTES

A megmunkálásokat - üveggel vagy bérmunkával

030509982

A Casabella

KENYÉR

S Ü T Ő I P A R I KFT.

Tiffany üvegek nagy választékban.
- rövid határidővel, helyszínre szállítva vállaljuk.

November 3-án, hétfőn:
Dr. M o l n á r G y u l a , a 8 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t ( Ú j s z e g e d ) k é p v i s e l ő j e
fogadóórát tart 16.30-17.30-ig a Fő Fasori Általános Iskolában.
K a t o n a Gyula, a 13-as v á l a s z t ó k e r ü l e t (Móraváros) képviselője fogadóórát t a r t 1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 óráig a Móra F e r e n c Általán o s I s k o l á b a n . Kolozsvári t é r 1.

A RÓNASÁGI

Költözzön álmai o t t h o n á b a
á K&H Báftk segítségévet!
• Szeged, Széchenyi tér 9 . . 62/560-200 • Szeged, Klauzál tér 5:.l
62/551 -424 • Szeged, Kossuth L. sgt. I 19. (Plaza). 62/488-170
• Makó.Széchenyi tér 14-16.. 62/213-244 • Csongrád, Hunyadi tér
I 0 - I 6 . . 63/483-984 • Szentes. Kossuth L. u. 17/a. 63/312-366
• Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5 , 62/535-670

Ez »«SsteSï» ti«K mtoősia áj»nta»K»Séls.Á Mtmn
íotyóvítáíárél, awtat. 0«re<s¿M4 ê« Tététeteîrôï a
Kereskedelmi és Hitelbank Itt. mindén esetéén
mátéen. ketá, lag aajat v , t « a a r t e t mm A
kendw.lott n.teíevitaaanidt jegat aUank á-nntartja •

Feladata: akciók szervezése, reklámkiadványok koordinálása.
Elvárások, kereskedelmi, főként frissáru-ismeret, minimum
középfokú végzettség, jó tárgyalókészség, rugalmasság,
terhelhetőség.

UZLETKOTOK
Feladata: üzletek látogatása, értékesítés terítőautóról.
• Elvárások, középfokú végzettség, minimum 1 éves szakmai
gyakorlat, B kategóriás jogosítvány, jó kapcsolatteremtő készség,
megbízhatóság.

RENDSZERGAZDA
Feladata: a cég számítástechnikai hátterének hardver-szoftver
felügyelete.
Elvárások, felsőfokú szakirányú végzettség, lehetőleg
kereskedelmi és gazdálkodási programismerettel.
Minden munkakör betöltéséhez elvárás felhasználói szintű
számítógép-ismeret.
A jelentkezéseket kézzel írott szakmai önéletrajzzal, bizonyítványmásolattal, fizetési igény megjelölésével az alábbi címre kérjük
2003. november 10-ig:
CBA Alföld Kft. 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.
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»KAPCSOLATOK"
Alapítványok
Albérletet kinél
Állást kinél
Autó
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építési telek
Fóldterület
Építőanyag
^Elveszett
Qazdlt keres
Gepjármuvezeto-kepzes
Gép, s z e r s z á m
Hagyaték
Haszonéilat
Haszonjármű
Háztartási gép
Hirdetmény
Irodaszer
Járműalkatrész
Játék
Kert
Kisállat
KOzlemény
Kónyv
Magánház
M n l t » M d M Í B l »ép
Nóvény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
lánya
Társközvetítés
Téglsépftésfl lakás
Termény, takarmány
Urat keres
üzlethelyiség
Vállalkozás
Vendéglátás

1

Alapítványok

R A BÉKE UTCAI ÁLTALÁ
NOS ISKOLA ALAPÍTVA
NYA k ö s z ö n e t e t m o n d
mindazoknak, akik 2002. évi
lövedelemadójuk
1%-ával
alapítványunkat támogatták.
Az alapítvány a befolyt öszszeget az iskola fejlesztésére fordította (30599566)
B A HUNYADI János Alapítvány köszönetét fejezi kl
támogatóinak, akik a személyi jövedelemadó 1%-át
felajánlották. Az így befolyt
összegei tanulmányi versenyek. iskolai rendezvények,
erdei iskolai programok támogatására. valamint számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottuk Adószámunk: 19083003-1-06
(30599136)
B A SZEGEDI GYÍK UTCAI
ÓVODA GYERMEKEIÉRT
Alapítványa köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
2002 évi adójuk 1%-át
számunkra ajánlották fel. Az
összeget képességfejlesztő
játékokra fogjuk fordítani
(30599537)
B A SÓLYOM UTCAI RÓ
KÁS ÓVODA GYERMEKE
IÉRT Alapítvány köszöni
adójuk 1%-nak felajánlását,
ami 123.794 Ft volt Ezt az
összeget az óvodánk fejlesztő eszközeinek felújítására fordítjuk. (30599554)
B KÖZPONTBAN a Gyermek a Hódmezővásárhelyi
Központi Általános Iskolában Alapítvány megköszöni
a felajánlott 1%-ból befolyt
összegei, melyet az Erdei
iskolai programok támogatására használt fel (30599230)
B TISZTELT ADOMÁNYO
ZÓK' Köszönjük, hogy a
2002. évi adójuk 1%-ál Nazarénus Idősek Otthona részére
adományozták. A
391.937 Ft-ból az idősek
egészségének javítása, ill.
fenntartása céljából eszközöket vásáro lunk BETHES
DA ALAPÍTVÁNY (30599583)
B A -FÉSZEK- Nagycsaládosok Szegedi Egyesülele
köszönetet mond mindenkinek. aki személyi jövedelemadója 1%-éval egyesülelünkel támogatta Az igy
kapott összeget telefon- és
faxkészülék vásárlására (ordítottuk.
Adószámunk:
19090229-1-06
Kérjük,
hogy 2003-ban is támogassák egyesületünk munkájátl
(30599698)
2

B ÚJSZEGEDEN, városhoz
közel kiadó négyszobás
(120 nm-es) lakás garázszsal, hosszú távra. Irodának
is alkalmas. 20/9-451-701.

NONSTOP

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-035

(0zenet rogz í t S is)

Apróbörze

(30496610)

Állást kínál

3

TELEFONOS

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31.

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

m

nyhabútor
• Stúdió

\

ÉS

SAVÁLLÓ

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINGEK, GAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel.:62/541 -772
A DtMmagyarország
napilap szegedi

KÉZBESÍTŐI
CSAPATÁBA
4 órás munkakörbe
keresünk megbízható
MUNKATÁRSAKAT.
Információ:

06-70/337-45-59.

I

B BOSCH autószerviz autóvillamossági és autószerelő
munkatársakat keres. 'Megbízható 030598827' jeligére
a Saitóházba (30598827)
B BÚTORIPARI kft felvesz
bútorgyártásra
asztalost.
Lehet kezdő is. Algyö,
Korsó u 3. 6-15 óráig. Tel:
06-30/219-29-57 és 06-30/
943-28-47 (30598821)
B CUKRÁSZ szakmunkást
gyakorlattal, valamint mosogatás takarítónőt felveszek
Z. Nagy Cukrászda, Szeged, József A sgt. 24

A OéMIfrS M f ó á
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolítására keresőnk

{
¡dfttfMg

B AZ SZTE Neurológiai Klinika szakképzett ápolókat
keres folyamatos munkarendbe. Bérezés Kjt. szerint.
Jelentkezés: új klinika, V.
emelet 574 szoba, vagy
telefonon 62/545-369 számon. hétköznap. 9-13 óra
között. (24988289)

B DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.

TÁSKÁT

Érdeklődni:

(30193294)

A KARDOS, PETÓ
ÉS T Ö R Ő C S I K
TÁRSAS

B FIATAL, számlaképes villanyszerelöket keresünk informatikai hálózat építéséhez. 70-3-107-107. (Szeg e d ) (30498308)

ÜGYVÉDI IRODA

fiatal

hölgyet
keres

azonnali

kezdéssel

Feltételek:
profi szintű gépírás
és számítógépes ismeretek (Word, F.xcel) §
lelentkezni lehet
az alábbi telefonszámon:
06-30-291-46-29

Tekercses
öntapadós címkét
gyártó gépen
dolgozni tudó
munkatársakat
felveszünk.
?

B IRODÁBA, k ö z é p f o k ú
végzettséggel
rendelkező,
talpraesett hölgyet keresünk, aki önálló feladatmegoldással segíteni tudja
munkánkat.
Önélettrajzzal
ellátott |elentkezéseket a
Sajtóházba "önálló munka
030599148' leiigére kérnénk
leadni. (30599148)
B KŐMŰVES szakmunkásokat és segédmunkásokai
felveszünk gyakorlattal, állandó munkára. 06-30/2064458 Szeged. (30498507)
B LAPISTÓI telephelyünkre
állatokat szerető, szakirányú
középiskolát frissen végzett
személyt keresünk állatok
gondozására. Érdeklődni lehet: 63/560-480-as telefonszámon,
8-tól
16-ig.
(30596724)

B MÓRAHALMI Pótkerék
Csárda szakképzett szakácsot keres. Lehet kezdő is.
„Nyomda 200} 01ÖC99/.CJ"Szegedről az utazás megjeligére kérnénk leadni.
oldott. Érd.: 62-580-214,
10 30-22.00-ig. (30397634)
Önéletrajzzal ellátót! jf
jelentkezésit a Sajtóházba

Újszegeden,
ill. az algyői úton lévő
kertészetünkbe keresünk

főfoglalkozású
dolgozókat
paradicsomtermesztésre
és gerbera
kultúrába.
Érd.
06-30-9-680-977
munkanapokon
s
8-1.9 Aráig

B SZERKEZETLAKATOS
munkára keres szegedi kft.
szorgalmas,
megbízható
munkavállalót Pályakezdő is
lehet
06-30/349-55-26.
(30598757)
B SZOBAFESTŐKET 400
Ft/óra felveszünk. 06-20/
9843-891, Szeged. (30397406)
B SZOBAFESTŐ szakmunkást felveszünk. Érd.: 62490-042, 06-30/945-7589.
(30598672)
B SZÁLLODA keres recepcióst
angolnyelv-tudással
'Igényes 030598712" jeligére a Sajtóházba. (30596712)
B TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanlolyamok Indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-7430. (30296384)

(30599438)

megbízható

leíró

B SZEGEDI sütőipari vállalkozás profi üzletkötöt keres.
Felsőfokú
végzettségű
előnyben. Szakképzett eladót és raktárost felveszek,
06-30/229-8686. (Szeged)
(30599431).

I

B NYOMDA keres gyors,
precíz munkatársakat betanított munkára, könnyen
megtanulható gép kezeléséhet. önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket a Szentháromság u. 6. alá, a hirdetés
megjelenésének
napján
kérnénk leadni. (30599132)

B TOMPÁRA és Röszkére
államilag elismert, nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárost keresünk. Érd.:
62/573-375. (30498097)
B TÁLALÓKONYHÁST keresünk felvételre. Szeged,
Kálvária sgt. 43. (30599198)
B ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett eladót felveszünk. Érd.: 06-30/9284216. (Szeged) (30599102)
B ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett
pénztárost,
csemegepultost
keresek
felvételre Szegeden. Feltétel: szakképesítés, gyakorlat. 30/202-9484. (30599368)

4

Autó

B VW T4 2.5TDÍ 2 éves,
zárt haszongépjármű, fehér
színű, eleje sérült, szervizkönyvvel, első tulajdonostól
eladó. Érd.: 30/9035-556.
(Szeged) (30498575)
B ZASTAVA GTL55, 1988as, 2004. májusig érvényes
műszakival, jó állapotban
eladó. Ár: 215.000 Ft. 30/
436-3734. (30598794)

benzines, 4 ajtós. 1994-es évj.
138 000 km-rel. Extrák: kp.-i zár.
szervokormány, riasztó, r. magnó,
el. napfénytető
«

Ár: 7 7 0 000 Ft.
Hitelre is.
Renault

Hódmezővásárhely,

Táncsics M. út 21.06-62/231 -801

Ár: 1 450 000 Ft.

megvásárolhatók!

(30698955)

B ÉPÍTŐIPARBA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező segédmunkást és betanított lakatost azonnali belépéssel felveszek. Telefon:
06-30/3352-818. (30599307)
B ÜZLETKÖTŐT keres szegedi telephelyű cég mérlegforgalmazásra, országos
területre.
Fiatal,
autóval
rendelkező, műszaki beállítottságú férfi jelentkezését
várjuk.
06-20/9977-195.
(30599325)

B ÁCS segédmunkást keresek gyakorlattal. 30/3813233, Szeged. (30598753)

B ORVOST alkalmazna zalaegerszegi üzemorvosi vállalkozás. vagy vállalkozást
átadna orvos, orvosházaspár részére. Érdeklődni telefonon: 06-30-225-77-20.

B ÁRUISMERETTEL és
szakképzettséggel rendelkező élelmiszereladót keresek szegedi üzletbe Érd.:
9-17 óráig, 30-200-19-35.

(30598930)

(30598815)

hfvható

3

Renault Laguna
2000 cm1, benzines, mandulazöld.
2003. övi. Sok extrával.

6 400 000 Ft helyett

5 750 000 Ft.
Hitelre is.

|

hentes libabontó, d a r a b o l ó

Érdeklődni

Daihatsu Move GLX
(1997-es, 800 cm1 injektoros,
benzines) légzsákkal, rádiós
magnóval. 2005. áprilisig
érvényes műszakival eladó.
Ár: 1,09 M Ft.
Érd 30/335-4442

Peugeot Partner 1.4
benzin-gáz, tok., sárga. 1999 XII.
havi forg. helyezés Sok extrával.

1 160 000 + áfa helyett
1 100 000 + áfa.
|

1.8, középszürke metál,
1995.09. havi, Mo.-onforg.
helyezve, első gazdás.
r. magnó, kp.-i zár, el. ablak,
aut. klíma, el. tükör és még |
sok extra. HITELRE IS. 1
1 950 000 Ft.
Renault Hódmezővásárhely,
TánősicsM. út 21.
Tel.: 62/231-801.

Hitelre is.
Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231-801

CITR0EH Xantia 1 . 8
benzines, magyarországi üzembe helyezés 1999 08. hó. 140 000 km
Szervizkönyv, első tulajdonos, klíma,
hővédő szélvédő * egy tartalék, gyári kereszttartók, téligumi-garnitúra
felnivel, fűthető elektromos kompresszoros bőrülés • egy garnitúra
plússúlés, elektromos ablakok és naplénytető. garázsban tartott.
$

2-930-eefr-FT helyett |
2 550 000 Ft
Renault

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon. I

Horváth Jánosné. K - I 7 óráig

Albérletet kínál
BALPINTECHNIKAI
munkavégzésben
jártas
munkatársakat keresek. 0630/9433-634. (30599371)

B SZEGED BELVÁROSHOZ
közeli (egyetemek és nagyállomás közelében) új társasházban. igényesen kialakított. kétszobás, 50 nmes lakás kiadó. Ár: 40 eFt +
rezsi + kaució Érd 06-30/
98-58-9-58 (30599552)

B AUTÓSZERELÖT GYA
KORLATTAL FELVESZÜNK
Érd. 62/517-442 vagy 30/
968-0778, 6—14—ig. (30599550)

• SZEGEDEN, Rigó utcában 3 szobás, üres lakás
garázzsal kiadó. 30/3307-

B FIATAL, p á l y a k e z d ő
gyógyszerészt
keresek
Szeged
06-20/9372-918.

4 6 5 . (30599451)

(30498123)

Érdeklődni: 6 2 / 5 8 9 - 8 0 0

X

Renault

|

R d i f f e i s e n Közvetlen, személyes értékesítési
BANK
területen tapasztalattal rendelkező
munkatársakat keres

MOBILBANKÁR
munkakörbe: Szentes, Csongrád, Makó,
Szeged és Hódmezővásárhely területekre
Szakmai követelmény:
- minimum középfokú pénzügyi végzettség
- kiváló kommunikációs készség
További információ:

06-30-219-41-55

F t » «

TEXTIL BÚTORBOLT
T e x t i l g y á r i u t . 3.
Tel.: 6 1 / 4 7 1 - 7 6 5
Nyitva:
j l i i | J
h.-p.: D-1 7, J i g L
sic.: 9 - 1 1 . f J L :

Hitelre Is.
l
I

B TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.
(25292646)

B ELADÓ! Egy db matt.
diópácolású fakkos szekrény, 62/477-623. egész

B A LEGKEDVEZŐBB leltételekkel
légkondicionált, n a p . (30598709)
kombi, egyterű bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgy6
Egészségügy
bérlöknek 1000 Ft/nap kedvezmény. tel.: 30-205-55- B IDEGBECSÍPŐDÉS meg
22. 62-452-266. (30295919)
szüntetése azonnal, garanciával.
06-30/5255-363.
B AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban. biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30397435T

(30194838)

B ÉN lefogytaml önnek is
sikerül, ha segítek! 06-30218-09-85. (30397076)

2400 000 Ft
Igényeseknek eladó. Érdeklődni: 0630/974-6693 as telefonon

Hódmezővásárhely.

B GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivonás, súlyadó,
biztosítás.
Csongrádi 64/b, 30-98-54697 (Szeged) (30598781)

7

Egyéb

MANOMETER,
SZERELVÉNY, KARIMA,
F0RRCSŐÍV, SZŰKÍTŐ.
Prompt-Coop Kft.

B LADA 2107-es eredetvizsgával eladó. 30/3417871, Makó. (30599459)

Szeged Hétvezér u. 4.
Tel : 62/425-331; 62/488-979

B OPEL Astra Caravan 1.4,
16V, Ecotec, 1997-es eladó Hitelre is! 06-30/4-888462. (30599282)
B TOYOTA Corolla, ezüstmetál. 49.000 km-rel, első
tulajdonostól, szervizkönyvvel 2.300.000-ért eladó. 0630/34-88-498. (30194836)
B VW Bora 1.6 Comfortline
2000.
márciusi,
magyar
szervizkönyves, klíma nélkül,
sok extrával, szép állapotban, tulajdonostól eladó. Ár:
2,9 M Ft. Érd.: 06-70/3828607. (Szeged) (30599252)

VASAK 2 0 - 4 0 < M
MÉRETRE VÁGVA IS !

S

62/541-770

B VW VENTO 1.4CL, 1994es modell, extrákkal eladó.
Hitelre is! 06-30/48-88-462
(30599283)

B ELADÓ Karancs, 4 égös
gáztűzhely, rézcsap borfejtéshez, rövid és hosszú
irhabunda,
egyszemélyes
heverő.
06-30/423-1430
(Balástya) (30599223)

B ANTIK BÚTOROK,RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30(93657)

B ÚJSZEGED, 1210 nm
telek magánházzal eladó.
Társasház-építésre
alkalmas. Irányár: 28 millió. Érd.:
06-30/626-49-66. (30498545)

Táncsics M. út 21. Tel.: 62-231-801

(7 személyes) 3.0 V6.145 LE.
1996-os évj., 120 000 km-rel
Extrák: 2 légzsák. ABS. szervó.
r. magnó, tempómat, manuális
klíma

Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62/231-801.30M9424

Táncsics M út 21.

f
§

- íróasztalok, székek
- számítógépasztalok

F K—1

•

Szeged. Petőfi S. sgt. 67.
Tel.: 62/443-078

RENAULT Mégane II.
Berline1.6

Renault Twingo
1.2,2000-es évj . fekete metál,
64 500 km. Extrák: kp.-i zár,
el. ablak, el. tükör, r. magnó,
ködlámpa.
Ár: 1 550 000 Ft. Hitelre is.
Renault

IRODABÚTOR
STÚDIÓ

Hódmezővásárhely,*.

Tel : 06-62/231-801.

í

Domin

Ár: 2 750 000. Hitelre is.

Hitelre is. Ár: 1 550 000,-

Kiskunhalas, kiskunmajsa. /sana. lluzsa. liliomos.
Kuniam. (illés, llalnlas/állás környéki lakóhely
és hasonló munkakörben szerzeit gyakoriul előny.

0

B ÚJ fogyás! Biztonságos,
A CITROEN BX 1.4RE, kék, látványos, tartós. Gondoljon
garázsból,
megklmélten, az egészségére, próbálja ki!
2004 06-ig műszakival el- 06-30-239-05-56. (30397081)
adó. 70/510-9070. (30596883)

Renault Hódmezővásárhely,

Renault Clio

0

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

2130 000 Ft.
Renault
Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62/231-801.

5

B 2 használt szekrény. 1
konyhaszekrény, 1 rekamié
eladó, Röszke, Petőfi S. u.
46., 272-804. (30599483)

16V, 75 LE, 5 ajtós,
2001. VIII. havi,
36 000 km-rel.
Extrák: ABS, 4 légzsák,
szervó, kp.-i zár, el. ablak,
el. tükör, r. magnó + 6-os
CO-tár, manuális klima.

30/335-4442.

AUDI A4

benzines. 5 ajtós. 1999 IV. havi.
eziistmetál. 32 000 km-rel.
Extrák: vezetőoldali légzsák,
ködfényszóró, kp.-i zár.
fordulatszámmérö

munkakörbe.

^

2003. 09. forg. helyezéssel,
sarkifény színű, kevés kmrel. Sok extrával.
TESZTÁRON! HITELRE IS.
Renault
Hódmezővásárhely, §
Táncsics M . út 21.
s
Tel.: 62/231-801.
*

Ár: 2,19 M Ft-t-áfa.

A K C I Ó S AR

5 ajtós. 1.2 16V, 75 LE.
TESZTAUTÓ. 2003 06 havi.
Sok extrával. Hitelre is.

M

TWINGO Season 1.2,

Glass Van 2.4 dízel
(1999-es, 3 személyes)
tehergépkocsi központi zárral,-:
klímával, kétoldali tolóajtóval.§
2004. júliusig érvényes '
műszakival eladó

R e n a u l t Hódmezővásárhely.

Renault Clio 1 . 2

i
06-80/821-821
ZÖLD

számon
tehetik meg.

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

Hódmezővásárhely,

Sarokétkezok
AKCIÓS ÁRON

A K C I Ó S AR

Állást kínál
KHIIIIÍIOII m u i i k á s o k a f k e r e s e x p o r t v á g ó h í d

|
8

Táncsics M . út 21. Tel.: 62/231-801.

TOYOTA Hiace

Ford WindStar

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos |
észrevételeiket
az ingyenesen

Renault

óriási

Renault Clio 1.2

m á r 10%-tól.
Részletes információk
a www.afc.hu internetoldalon,
vagy a 06-1-273-15-36
telefonszámon.
November 1 (Mg váijuk |g
árajánlataikat
a/ Autóflotta Centrumnál,
1149 Budapct, Mexikói út 15-19.
Tel.: 06-1-273-15-37,
e-mail: info@afc.hu

bútorok

kedvezménnyel

Honda Concerto 1.4

AKCIÓ!

Keveset futott
Opel, Ford és egyéb
típusok.
Finanszírozás

(30599381)

B ÉPÜLETGÉPÉSZETI áruház tapasztalattal rendelkező eladót keres. Érd.: Pannon Ventil Kft. 62/556-060.

lévő

1 4 benzines, metálszúrke. 1998
XI. havi, 90 000 km-rel Extrák,
szervó, kp.-i zár. el. ablak, r magnó,
kódlámpa, áll ülés, áll. kormány,
vonóhorog Hitelre is.
0

B X RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
wwwxrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (30194119)

Táncsics M. út 21. Tel.: 62-231-801

B ÉLELMISZER KISKE
RESKEDELMI cég adminisztrációs munkatársai keres Szegeden. Elvárások: jó
kommunikációs
készség,
középfokú végzettség, számitógépes ismeret, rugalmasság. 06-30/202-94-84.

termünkben

Renault Mégane Classic

ÜZLETHÁZ

B AWI kombinált hegesztőket, csőszerelőket és lakatosokat keresünk. Érd.: 0620/994-51-68, 06-70/38088-09 (30599491)

b+miitutó-

Hódmezővásárhely,

Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231 -801.

16V, 115 LE, 2003. forg. |
helyezéssel, sok extrával. Ül
Fekete metál színben. Kevés
km-rel. Tesztautó. Hitelre is.
Renault
. Hódmezővásárhely, Táncsics
M út 21. Tel.: 62/231-801.
B DACIÁT, dízel A R O - t
vennék.
06-30/319-6963,
Szeged. (30599447)

7
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• 5 KH föld eladó a Lelei
úton, 11-es táblába. Tel..
62/218-957. Makó. (30699323)
B SZENTESHEZ 25 km-re
2 hektár, 5057 m', 81,90 AK
értékben föld eladó. 06-30/
622-9200 (este). (30599186)
B SZŐLŐ művelési ágban
nyilvántartott területet vennék (lehet kifagyott szőlő is).
06-20/935-80-76. (30599465)

Egyéb
ÚJ Ü Z L E T

BEMUTATÓTEREM:

Szeged, Kossuth L. sgt. 99.
ŐSZI
k Szaunakabinok 10%,
A K C I Ó ! » Amerikai mass/ázsmedencék 5% kedvezménnyel.
BEMUTATÓKABIN: 350 E Ft-os reklámáron!
lnfrahabinoh, szaunatartozékok: kályha, lambéria stb.
MEDENCÉK KOMPLETT
KIVITELEZÉSE.
6721 Szeged, Szent György 1er S.Tel.: 62/323-797, fax: 62/540-797
mobil: 06-30/9819-084 E-mail: koralKaimail.tiszanet.hu

•

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31.
10

Építőanyag

• HULLÁMPALA Br 250 Ft/
nm-töl, hullámlemez 990 FtI
nm-től. 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)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható STUXI TELEP 62/
471-882. 06-20/3345-171
Szeged. (30193819)

11

Gazdit keres

• KISKUTYA tacskó-keverék szerető gazdáját keresi,
akinek meghálálná a gondoskodását!
30/505-4131.
(30599460)
• SZÉP, e g é s z s é g e s kölyökmacskák
mindenféle
színben örökbetogadhatók a
Tappancstól. 70/380-22-81,
30/421-98-95. (30397613)

• GÁZTŰZHELY, Lehel
hűtőszekrény eladó, Tisza L.
krt. 74. Kremserné (Szeged). (30599163)
• "HÉLIA" Műszaki b i z o mányi
készpénzfizetéssel
vásárol korszerű, tiszta háztartási gépeket, gázkészülékeket, kerti, gazdasági g é peket, szerszámokat, kemping-,
szabadidőcikkeket!
"Hélia". Szeged, Rókusi krt.
9. (62/481-646,
20/4607132) Hétköznapokon: 8 13, 14—17—ig. szombatonként: 8-13-ig. (30599054)

Gépjármüvezetö-képzés

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62—426—433. (30193678)
• CSISZÁR A u t ó s i s k o l a
Szeged, Zárda u. 6/A. Tel.:
62/444-970. Tanfolyam indul: november 3.. 17 órakor!
(30598963)

• PAPÍRTÁLCAGYÁRTÓ
gép 340 000 Ft-ért eladó.
06-35/311-287. (30397678)
15

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30193656)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemVt
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, 0670/505-90—40, 62/247-269.
(30498587)
16

Haszonállat

• MANGALICA malacok és
hízók eladók. 62-267-166,
06-70/337-4998
(Algyő).
(30599012)
• VÁGNI való csirke és kitojt tyúk édékesítése szállítással, előjegyzés alapján,
november 4. és 12. között.
Érdeklődni: 20-434^13-28as telefonszámon. (30498603)

Bobcat X320
gumilánctalpas munkagép
(1995-ös) 2000 üzemórával,
3 kanállal, kitűnő állapotban,
most szervizelve eladó. |
Ár: 2,5 M Ft.
|
Érdeklődni: 30/335-4442.
• AVI A A31 tehergépkocsi
friss műszakival, Korando
Family terepjáró (7 személyes) eladó, vagy jószágra
cserélhető.
30/581-59-37.
(30598735)

SZATYMAZESVIDEKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
IGAZGATÓSÁGA
értesíti tisztelt Ügyfeleit,
hogy a bankinformatikai
rendszer cseréje miatt

2003. november 17-én

bankszünnapot
tart.

|

gj
Ezen a napon a
|
könyvelési és a pénztári
szolgáltatás
szünetel.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
11. 14-én 7.30-16 00 óráig
áramszünetet tart Csongrád,
Keller tr ellátási körzetében,
Öregszőlők, Tiszaoldal egy
részén és környékén Áramszünet lesz 2003. 11. 17-én
7.30-16.00 éráig Csongrád,
Keller tr., Tiszaoldal tr.. Művésztelep tr.-állomások ellátási körzeteiben. Öregszőlőkben és környékén, Tiszaoldalon és környékén, Uraság és Tombácz-dülőben
és környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértését. (30599006)

20

• SZÁLKÁS szőrű, fiatal
tacskó keresi szerető gazdáját. Fogadj örökbe, meghálálom!
06-30/505-4131.
(30699429)
1 3

29

Háztartási gép

Elveszett

• VW Passatból eltulajdonított aktatáska megtalálója
jutalom ellenében jelentkezzen! A táskában mások
számára értéktelen (céges
papírok, bélyegző) iratok
vannak.
06-30/9435-350.
06-30/371-88-69. (30599634)
1 2

1 8

Irodaszer

26

• HASZNALTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (30193641)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30598687)
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6726 Szeged, Fő fasor 184.
Újszegeden, a

Szeged, I r i n y i J. u. 1. §>

I

Marostői városrészben
szerkezetkész

A 2004-ES NAPTÁRAK
ÉS HATÁRIDŐNAPLÓK
Kérje vevőszolgálatunktól:
6 2 / 4 2 4 - 7 7 7 / 1 2 0 , 121 m e l l é k .

21

Járműalkatrész

• OPEL Omega B - r e téligumi—garnitúra gyári acélfelnivel eladó. 06-30/9385899. (30599211)
22

Játék

Megnyílt
M0NAC®

CASINO
v ; > Ny.: 1 0 - 0 2

K Á R Á S Z U. 10.
23

Magánház

e

BARAT PAPÍR KFT
papírnagyker.

MEGÉRKEZTEK

Könyv

Kert

• SZEGED BAKTÓ, 3 0 0
négyszögöles telek eladó.
Irányár: 3,65 M Ft. 06-20/
257-83-42. (30599539)

• PULI kiskutyák, feketék,
október 30-án lesznek 2
hónaposak, kiváló, törzskönyvezett szülőktől, csak
leinformálható
gazdiknak.
Szeged. Érd.: 30-249-6711. Ár: 15.000 Ft. (30397044)

és kulcsrakész

CSALÁDI HÁZAK
LEKÖTHETŐK.
Érd.: 62/437-959,
30/619-3105,
g
06-30-99-55-805 |
• BEFEKTETŐINKNEK
eladó ingatlanokat keresünk
garanciával. 06-1/238-0474. (30193459)

• ELSEJÉN, 15 órakor a
Belvárosi, másodikán, 10
órakor a Dugonics temetőben koszorúzunk. Piarista
öregdiákokat
várunk.
(30598678)

A Kefag Rt.
solti csemetekertje
s
őszi nemesnyári
és szürkenyárvásárt rendez
5-10%-os kedvezménnyel.

• BURGONYA ( é t k e z é s i ,
feketeföldi, vető) eladó. 0670/559-1683. (30397549)
• DÍSZNÖVÉNY Centrumi
Tuják, díszfák, díszcserjék.
FOLYAMATOS AKCIÓK: 10
50%! Szeged, Algyői út 34.,
06-30/655-8645. (30599278)
• GYÖKERET vásárolunk
beládázva, napi áron. Makó,
Tulipán 9. 62-216-315, 0 6 30-520-8289. (30396536)
• HOMOKTÖVIS CSEMETE
eladó. 30-352-77-33, (30409-58-12),
Szeged.
(30599474)
• KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése. kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szöreg, Magyar u. 214., 62405-812. Bármikor! (30295011)
• OSZLOPOS luják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991. Nyilva egész nap,
vasárnap délig. (30194700)
• ÖRÖKZÖLDEK, fák. cserjék, rózsák nagy választékban Kerttervezés, -építés,
-fenntartás. Csiszár Díszfaiskola. Szőreg, Szerb u. 77.
62/555-265. (30397389)
Panellakás

• SZEGED, Siha közi, 2+2es lakás sürgősen, áron alul
eladó,
70/331-24-15.
(30498489)

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek. Czakó 06-30/6401180. (30498536)

Nádix, Kárász II. B. 06 20/321 4489

• D E R E K E G Y H Á Z I , 1,5
szobás, összkomfortos, fúrott kutas ház 21 m x 68-as
telken eladó. 06-30/5683547. (30599269)
• DESZKEN 4 s z o b á s ,
padlásteres magánház eladó, 17 M Ft. 06-20/44-84107. (30598737)
• MÁRIA utcában 240 rímes családi ház garázzsal,
melléképülettel eladó. 0630-9405-283,
438-777.
(Szeged) (30599229)
• SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA, Majális utcában
magánház eladó. Azonnal
beköltözhető
62/463-500,

06-30/473-8570,

06-30/

• SZEGED-TÁPÉ főutcái,
sátortetős magánház kétszintes
melléképülettel
17.500.000-ért eladó, 0620/9-434-919. (30397486)

EC5SEE9
• DT 7 5 - ö s l á n c t a l p a s
kombinátorral és ekével eladó. Érd.: 06-20/587-0032.
Makó. (30598696)
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Ruházat

• FUSZEKLI Pavilonba
gyógyzokni és patentharisnya érkezett. A Mars téren,
volt Szecsödl Illatszer helyén. Gyermekharisnya 350
Ft-tól.(30194841)
34

Számítástechnika

• ELADÓ Sony S D M S 5 3
LCD monitor. Érd : 20/9651058. (Szeged) (30599248)
• SZÁMÍTÓGÉP , MOHI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(30194516)
35

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30193539)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (30194298)
Festett, fémlemez fedésű
tetőszerkezetek

műszaki felúlYizssálatát
szakértők vállalják.

g

Tel.: 0 6 - 1 0 / 9 5 6 - 7 8 1 1

§

Ajtó-Ablak

Diszkont

«7

Szeged, Csongrádi sugárút 31.

BBfflEma

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek. 06-30-40-68-012,
Deli. (30599476)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
ÉRTÉKBECSLÉS, HAGYA
TÉKFELVÁSÁRLÁS. Hanza
Krüger
Galéria,
Szeged,
Dugonics tér 11. Tel : 62422-547. (30194261)
33

Tel.: 06-30-606-85-60

• CSONGRÁD m e g y é b e n
LAKÁST, v a g y CSALÁDI
HÁZAT keresek! 3 0 / 6 4 0 11-80 (Dékány). (30397458)

275-1555. (30598851)

• TEMETŐI közlemény. A
Szegedi Református Egyház
Temetőjének
(Bajai
út)
Gondnoksága (Honvéd téri
Református Egyházközség)
felhívja a rendelkezésre jogosultak figyelmét, hogy az
1978. év végéig temetett és
újraváltott sírok 25 éves
használati ideje, valamint az
1993. év végéig betemetett
és újraváltott urnafülkék, urnasírhelyek 10 éves használati ideje 2003. december
31-én lejár A lejárt sírok
jegyzéke a lelkészi hivatalban (Kárász u. 15.) megtekinthető. Az újraváltásokra
2003. december 31-ig van
lehetőség. Meghosszabbítás
hiányában a rendelkezési
jog gyakorlása megszűnik,
ezt követően az újra nem
váltott sírhelyek, urnafülkék
édékesitésre
kerülhetnek.
(30498094)

• KÉSZPÉNZÉRT vásárolok
régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat,
hagyatékokat
Azonnal
fizetek. Tel.: 06-62/494-141,
06-30/9-252-945. Szeged.
(30295386)

Növény

CSEMETEVÁSÁRLÁSI
AKCIÓ!

30

13

H I R D E T É S »

* VALUTAVALTAS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
KÁRPÓTLÁSI JEGYET VE-

(bent az udvarban)

SAJÁT GYÁRTÁSÚ
ablakok:
5 250 Ft-tól
beltéri ajtók: 9 500 Ft-tól
bejárati ajtók: 28 000 Ft-tól
valamint
-Schumacher: -5-10-15%
- Fenstherm műanyag:-10%
- Borovi és Velux nyílászárók
Nyitva:
h.-p.: 9-17, szo.: 8-12
Telefon: 62/466-356

HÉTVÉgjE?!?

SZÉXSH0P

Szeged, Szüksn sgt 47/A Tel.: (62)486-549
Nyitva tartás: H4>: 9-12,13-16 áfáig.
Szo: 9-12 áfáig.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457 577. 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (25292668)
• AKCIÓS, új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalag
függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (25292653)
• ELKÖLTÖZTÜNK! SZILÁNK* Új elmünk: Szeged,
Pulcz u. 46. (volt konzervgyár).
Telefon: 4 2 5 - 5 5 5 . ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS!
(30498374)

• FELFÚJÁSSAL és aluminiumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0630-3352-818, 06-62-+193702 (Szeged és Csongrád
megye). (30598895)
• GARÁZSOK, melléképületek építését ácsmunkával
vállalom. Sándorfalván, Szeged környékén. Érd.: 06-30/
9-651-387. (30599312)
• MOBIL WC KÖLCSÖN
ZÉS. T e l . : 6 2 - 2 6 7 - 5 6 7 .
(30194718)
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 70/3802350, Szeged. (30295908)
• KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés, szerelmi kötés, rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem. 06-30648-79-79. (30599509)
• LAKODALMAKRA h ű t ő kocsl, sátor, étkészlet, zenekar, kiállításokra, reprezentatív rendezvényekre alumínium vázas, német, fehér,
fűthető partisátor megrendelhető. 30/9456-919, Varga Árpád. (Szeged) (30498618)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ŐSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318, 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (25292613)
• SZOBAFESTŐ-, mázoló-,
tapétázómunkát vállalok vidékre Is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár, 62289-642,
30-9-63-29-58.
(30599479)

SZEK. 06-30/915-25-20
(30598962)
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• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30193662)
• ANTIK bútorokat (19601970-es évekbelieket is),
képeket, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot legmagasabb napi áron vásárolok. Hívjon bizalommal,
készpénzzel
fizetek.
70/
279-8960
(Szeged).
(30498636)
• KÁRÓL YI-RÉGISÉG KERESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
tehet romos is. Festményeket,
porcelánokat,
órákat, tollnemüt, teljes hagyatékot. Azonnali fizetés,
vidékre Is díjtalan kiszállás!
06-62-216-324,
06-30383-7116. (30295845)

KABAT, OLTONY ES KOSZTÜM
H R M i ^ H CSEREAKCIÓ mmmmmmm
2.) november 4 - 7 - i g , naponta 9 - 1 8 óráig.

mert most 10 000 Et-ért beszámítjuk egy régi
kabátját, öltönyét, kosztümjét, ha újat vásárol.
gyapjú, kasmír,

(angol, olasz alapanyagú)

A bajai MAGYARORSZAGI NEMETEK
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT GIMNÁZIUMA

november 8-án, 9 órai kezdettel

NYÍLT N A P O T TART.
I
JJ
s

Elérhetőségeink: 79/321-555, 520-931

www.mnamk.hu • gimnazium@mnamk.hu

(30498649)

• HORVÁT nyevtanfolyam a
Kissebbségl Önkormányzat
szervezésében, diákoknak,
egyetemistáknak:
nyelvvizsgára felkészítés 06-20/
44-44-204 Szeged. (30598927)
• SZEMÉLY- és vagyonőr,
magánnyomozó, közép- és
felsőfokú biztonságszervezö
képzés indul Szegeden, a
Rendőrtiszti Főiskola közreműködésével. 66/321-488,
06-70/238-2621,
06-30/
477-5112. (30397182)
• TI FF AN Y valamint ÜVEG
FESTŐ (november 7-töl) és
DECOUPAGE (szalvétatechnika november 15-töl) tanfolyamokat indítanak Ismét,
Szegeden, a Varázslatos
Üvegek című könyv szerzőI. Érd.: Tiffany, üvegtestő:
70/275-40-01,
szalvétatechnika:
20/392-73-72.
Készüljön a karácsonyra!
(30498220)
37

Tanya

• SZEGEDTŐL 15 k m - r e
(Röszke és Mórahalom között), garázzsal, gazdasági
épülettel, 4,5 kat. hold termőfölddel eladó. Irányár 3,5
millió. Tel.: 06-30/912-1487. (30599387)
• ÁSOTTHALOM GÁTSORI
tanya 7 hold földdel, 4 db
fúrott kúttal, villannyal, gazdasági épületekkel eladó.
Irányár: 800 E Ft. 62/291378. (30295232)

AKCIÓ

|

kedvezményes akciót hirdet automata és fanyelű

j=

bélyegzők készítésére.
A kedvezmény mértéke: |

-...if

Az BBgodadoyB» akció

Téglaépítésü lakás

• GEM utcai, négyszobás,
Igényes, társasházi lakás
eladó. 15.200.000 Ft. 0 6 30/564-3544,
Szeged.
(30599549)

A TÖRÖK KULCSSZERVIZ

dacaikor 6-ig

Tanfolyam

• 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.

3 9

30599264

Szolgáltatás

2 0 0 3 . aovMabar

36

kevertszálas
termékekkel

várjuk kedves vevőinket.
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• ÉPÍTSEN velünk! Házak
generálkivitelezése, családi.
¡11. társasházak.
Épületek
bontása, asztfaltozás, térkövezés.
Érd.:
06-30/4684984. (30497933)

• CRONOS
az igényesek
társkeresője. Szeged, 6 2 430-814,
06-20-433-9842. (30194135)

K I N Ő T T E , K I H Í Z T A , KI N E D O B J A ,

Kiváló minőségű

• VÉDJE értékeit! E r g o komp a biztonságért! O b jektumok élőerős és technikai védelme. Riasztó-, kamerásfigyelö-, tűzjelző rendszerek. Munka-, tűz-, környezetvédelem.
Takarítás,
TMK-feladatok. Hitelre is!
www.ergokomp.hu info@ergokomp.hu 62/572-240. 30/
206-4301. (30294957)

• SZEGED, Csongrádi sgt
29. szám alatt induló társasházban 45, 54. 63, 70
nm-es lakások leköthetők,
06-20/9460-083. (30599311)
• RÓMAI krt.-i. 1+2 s z o bás,
étkezökonyhás,
IV.
emeleti, felújított téglalakás
12.400,000-ért eladó. 20/
432-9696, Szeged. (30296035)
• SZEGED BELVÁROSI,
Sóhordó utcai, 2,5 szobás,
II. emeleti lakás azonnali
átadással
12 000 000-ért
eladó. Tel.: 62-484-766, 30/
9552-819. (30598683)
• ÚJSZEGED, liget melletti.
143 nm-es. teljesen felújított, új konyhabútoros, teljes
gépesítéssel, padló- és radiátorfűtéssel,
klímával,
dupla
garázslehetőséggel
eladó. Kisebb lakást beszámltok. 29,9 M Ft. 70/
380-4510. (30498288)
• ÚJSZEGED, Kállay utcában újszerű, háromlakásos
társasházban tetőtéri, nettó
96 nm-es, kitmázott, teraszos lakás udvarral, tárolóval, garázzsal eladó. Irányár: 19,5 M Ft. Tel.: 06-30/
9432-954, 06-62/426-697
(30498439)
• ÚJSZEGED, Közép fasori,
kétszobás, erkélyes, gázfűtéses, felújított, zöldövezeti
lakás eladó. Ár: 11,7 M Ft,
06-30/219-9077. (30599455)
0

Termény, takarmány

• BORSÓ eladó. Érdeklődni: 06-30/3382-252-es telefonon. (30599423)
• TAKARMÁNYBURGONYA
kis- és nagytételben 13 Ft/
kg-ért eladó Tel.: 62/279786. Ferencszállás. (30598795)
41

Urat keres

• 39/170/64 rövid hajú, csinos, elvált, komoly nő felnőtt
leányával
keresi
családi
életre vágyó, szeretetet adni
és kapni tudó, intelligens,
szellemes partnerét Szeged
és környékéről. "Találkozzunk"
jeligére
Szentesi
Szerkesztőségbe. (30598867)

fpnum.iHW
• APATFALVÁN üzlet kiadó
vagy eladó. 06-30/581-5937. (30598738)
• BELVÁROS központjában
lévő szépségcenterben 30
nm-es fodrászszalon b e rendezve, családi okok miatt
átadó.
06-20/9884-830
(30397589)
• BELVÁROSBAN Szent
István tér '2. sz. allatti, ÚJ,
EXKLUZÍV TÁRSASHÁZBAN földszinti, 35 n m - e s
üzlet kulcsrakészen eladó
20/9460-083. (30599308)

EEEEBBSSM

lesz SZEGEDEN, az Ifjúsági Házban (Felső
Tisza-part

^ S r r & t i

3-tól
tart!

VÁROM MEGRENDELÉSÜKET AZ ÜZLETEIMBEN:
Szeged, Szent Gellért u. 2. Tel./fax: 62/325-175
Szeged, Szent Mihály u. 3. Tel./fax: 62/325-837, 326666

ÜVEGEZÉS INGYENES VIDÉKI
KISZÁLLÁSSAL! CSAK A SZILÁNKÉNÁL!

Közlemény

MINDEM ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRÜNK!

Ruházat

• VENDÉGLÁTÓHELYEK
exkluzív hangosítása, iskolarádiók. 100 Voltos rendszerek Audiofil csöves és
félvezetős technika
NEN
audio. Telefon/fax: 62/248434. (30498256)

1. körzet: nov. 3-, 8 - 1 7 óráig, hétfő
Algyő, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Mindszent
2. körzet: nov. 4., 8 - 1 7 óráig, kedd
Deszk, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza, Ferencszállás, MAKÓ
3. körzet, nov. 5., 8 - 1 7 óráig, szerda
Sándorfalva, Szatymaz, Balástya, Kistelek, Dóc
4. körzet: nov. 6., 8 - 1 7 óráig, csütörtök
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
5. körzet: nov. 7., 8 - 1 7 óráig, péntek
Domaszék, Mórahalom, Zákányszék, Ásotthalom, Rúzsa,
Pusztamérges
2
6. körzet: nov. 8., 8 - 1 7 óráig, szombat
Gyálarét, Mihálytelek, Röszke, Újszentiván, Tiszasziget
°
A részletekért hívja: a 425-555-öt vagy 30-935-6249-et!
SZILÁNK* CLASSIC Ü Z L E T Á G , Szeged, Pulz u. 46.

• NEMES TAKÁCS utcában
nagyméretű, társasházi lakás garázzsal együtt eladó,
62-420-105,
06-30/38207-50. (Szeged) (30498540)
• SZEGED, Csörlő utcai, IV.
emeleti, téglablokkos, gázfűtéses, 1,5 szobás, igényesen, felújított (új burkolatok, új fürdőszoba, WC,
új, hófehér, mart frontú
konyhabútor, új tapéta stb.)
novemberi költözéssel, alacsony rezsivel 7,5 M Ft-ért
eladó. Érd.: 06-20/206-3736. (30599441)
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Szeged, Fonógyári úton
lévő, egy emeletes
1100 nm-es,
és földszintes
450 nm-es
irodaépületek
bemutatétermi,
irodai vagy ipari
tevékenység folytatása,
valamint
1400 nm-es, 7 m
belmagasságú csarnok
raktározás vagy ipari
tevékenység céljára -

BÉRBE ADÓ.

f

Érdeklődni a 62/561-170
telefonszámon.
M SZEGEDEN, Belvároshoz
közel, Nemes takács utcai
üzlethelyiség fodrászatnak,
kozmetikának kiadó hosszú
távra.
06-30-458-6877.
(30599389)

Tanfolyam

GÁBOR DENES MŰSZAKI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
működö
CISCO HELYI HÁLÓZATI AKADÉMIA

informatikai
hálózatirendszer-telepítő
OKJ-rendszerű tanfolyamot indít. -

A képzés a nemzetközileg is elismert
CCNA vizsgára készít fel.
Kezdést

időpont: 2 0 0 3 . n o v e m b e r

1
t

Jelentkezés: telefonon: +36-06-20-338-62-16 vagy

személyesen az iskola titkárságán (Mars tér 14.)

DIEGO SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Átköltöztünk! Október 24-töl a Szatymazi u. 2/b. alatt (OBI ABUHAZ MELLETT) várjuk Önöket! Tel.: 62/422-448
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S P O R T «

A hétvégi sportműsor

Húsz év után újra nemzetközi meccset játszottak Szegeden

Győztes kupavisszatérés

Péntek

ASZTALITENISZ
Két évtized után tért vissza a
szegedi asztalitenisz-csapat az
európai kupasorozatba. A Floratom lengyel ellenfelét, a Gorzowot 4:2-re legyőzte.
Húsz évet kellett várni a szegedi
asztaliteniszezőknek arra, hogy
újra nemzetközi meccset vívjanak. Még 1983-ban a Délép SC
Cagliariban kikapott, így a tizenhat közé jutásért elbúcsúzott az
ETTU-kupától. Abban az együttesben olyan nevek szerepeltek,
mint dr. Pótári, Berta, Szosznyák, vagy Aranyosi. Ezúttal a
Floratom-Szeged a lengyel Gorzow együttesét fogadta az Inter-kupában. Ebben a sorozatban
a legjobb négy magyar gárda nem
indulhat, a jelentkezők közül pedig a hazai szövetség dönti el,
hogy melyik alkalmas a piros-fehér-zöld színek megfelelő képviselésére. Az NB l/A csoportos azaz másodosztályú - szegcdi
gárda az extraligás Harkánnyal
és Péccsel együtt vállalta a startot.
A lengyel gárda szintén a saját
másodosztályában vitézkedik, és
hogy nem is akárhogy, arra bizonyíték az első helye. A keretében
Lukas Kulczycky
személyében
egy ifjúsági lengyel bajnokot tisztelhettünk - már rögtön az első

Lukács Levente mindkét meccsét megnyerte.
meccsen. Ellenfele, Bohács Gábor azonban esélyt sem adott neki. A második mérkőzésen Szollár Viktor megilletődötten kezdett az idősebb Kulczycky, Simon ellen, így az első szettben
11:3-ra vesztett. Aztán gyorsan
egyenlített, á m a nagyon fontos
harmadik játékot, és végül a partit is elvesztette. Lukács Leventén nem látszott, hogy a hazai
bajnokságban formaingadozása

Fotó: Schmidt Andrea

lenne, majd a párosban ismét a
lengyelek voltak jobbak. Az ötödik összecsapás volt a nap mérkőzése.
Bohács
és Simon
Kulczycky partija hiába hozott
3:0-ás hazai sikert, a százfőnyi
közönség élvezetes és színvonalas csatát láthatott. A zárótalálkozón aztán Lukács döntött a továbbjutásról: győzelemmel tért
vissza az európai kupaporondra a
szegedi asztalitenisz-gárda.

A végeredmény: FloratomSzeged-Gorzow
„Gorzowia"
GKS (lengyel) 4:2 (Bohács Gábor-Lukas Kulczycky 3:0, Szollár Viktor-Simon
Kulczycky
0:3,
Lukács
Levente-Lukas
Andrejewsky 3:0, Bohács, Gondos Gábor-Simon Kulczycky,
Andrejewski 1:3, Bohács-Sim o n Kulczycky 3:0, Lukács-Lukas Kulczycky 3:0).
MÁDI jÓZSEF

Rangadót játszik
Eltiltott szegediek
a Makó és a Szentes LABDARÚGÁS
Újra hazai pályán szerepelnek a
megyei NB Il-es labdarúgócsapatok. A Szentes az éllovas Gyulát, míg a Makó az Orosházát
fogadja egyaránt vasárnap 13
órától.
MUNKATÁRSAINKTÓL

- Két győzelem után az elmúlt
fordulóban ismét nagyon gyengén
játszottunk a Soroksár otthonában - magyarázta Kolozsvári János, a Makó FC edzője. - Nem
tetszett a hozzáállás, nem küzdöttünk, nem látszott rajtunk,
hogy mindenképpen nyerni akarunk. A héten sokat beszélgettünk a játékosokkal, ha úgy tetszik, lelkiztünk, és arra a következtetésre jutottam: a jövőben
sokkal keményebbnek kell lennem. A mumusunknak számító
Orosházit ellen vasárnap minden-

Vállalkozás

Karácsonyi és újévi
c é g e s üdvözlőlapok
bélyegzökészítés

1

óra
alatt

SZEGEDEN ÉS KÖRNYE

KÉN atlagon felüli k i e g é szítő jövedelem. Tel.: 0 6 - 1 302-42-77. (30498157)

meghívók
névjegy, szórólap, kitűző

i he r

A labdarúgó NB I/B 13. fordulójában nehéz feladat vár az
FC Szegedre: a kék-fehér-feketék szombaton 15 órakor a tabellán második helyen álló Vasas otthonában lépnek pályára.
Az elmúlt fordulóban fellélegezhettek a szegediek, négy, nyeretlenül vívott mérkőzés után 2-1-re
legyőzték a Bodajk gárdáját. A siker értékét növeli, hogy olyan
együttest késztettek megadásra,
amely a hétközi MK-nyolcaddöntőben jobbnak bizonyult az élvonalbeli Pécs csapatánál.
- A győzelmünknek sajnos
akadnak vezéráldozatai, ugyanis
Gelbman, Mórocz és Ferenczi
egyaránt begyűjtötte a harmadik
sárga lapját, így, akárcsak a még
két hétig eltiltott Kurucsaira,

10OO+1 S Z O L G ALTATÓ

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Gratulálunk

Boldog
Születésnapot

KAPUTELEFON
Az
apróhirdetések
tartalmáért

isi

Sal

•

képpen nyerni szeretnénk. így
kezdünk: Czirbus - Kazán, Dálnaki. Magyar, Kis K. - Gyenes,
Varga, Bány. Fábián - Hadár, Pálinkó vagy Patkós.
- Egyszer minden sorozat megszakad - utalt Bozóki Zoltán, a
Szentes trénere arra, hogy a Gyula még nem kapott ki ebben a
bajnokságban. - A Békés megyeiek jó passzban vannak, lélekben
biztos erősek. Ám kellemes emlékeink vannak róluk, hiszen a
nyári felkészülés alatt 3-2-re legyőztük őket. Két meccsen nem
szereztünk gólt, kiváló lenne, ha
ez most megszakadna, csakúgy,
mint a vendégek veretlen mérlege. Taskovics három sárga miatt
nem játszhat, helyettese Fajkusz
lesz. A kezdő: Bíró - Kellet, Márics, Gyagva, Fajkusz - Kerepeczkv. Szabó T.. Tóth Cs„ Pálfi
- Szarvas, Ábel.

Szalai István vezetőedző nem
számolhat velük. Ráadásul Bali
játéka is kérdéses. A névsorból is
kiderül, nem a legjobb előjelekkel utazunk a Fáy utcába. Ettől
függetlenül természetesen mindent megpróbálunk, az esetleges
pontszerzés már nagy bravúrként értékelendő.
A szegediek - akik a hétközi felkészülési találkozón Kulacsik és
Puskás góljával 2-0-ra győztek a
Balástya ellen - a Vasas otthonában ismét új szerelésben futnak ki
a pályára. A Puma márkabolt által
biztosított két rövid ujjú garnitúra
mellé a héten ugyanis megérkezett a két hosszú ujjú is, úgyhogy
Szamosszegiék téliesítve lettek.
Tbvábbi párosítás: Nyíregyháza-Honvéd, Bodajk-Dabas, Diósgyőr-Szolnok,
Balassagyarmat-Pápa, Dunaújváros-Kecskemét, BKV Előre-Tatabánya,
REAC-Vác, Hévíz-Kaposvár.

a kiadó
nem vállal
felelősséget!

Szeged. Oroszlán u. 3. T.:42S-1S2

Az Inga-Gép Kft.
MAKÓI
IPARTELEPÉN

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

SIMON
NAGYMAMA!
Az Én Anyukám 70 éves.
Boldog születésnapot
kíván neki Tata,
fia András, unokája Szandi

Szeged, Szilléri sgt. 24.

6900 Makó, Aradi u. I36.

t

1 0 0 0

Teke
Kézilabda
Szuperliga, nők: Amazon Teke SE SzeNB II, férfiak: Szentesi Kinizsi—Algyő,
ged-Tatabánya, Szeged, Postás-pálya, 10
Szentes, városi sportcsarnok, 17; ifiak, 15.
óra.
Szilánk Csongrád megyei bajnokság férVasárnap
fiak: Szepi DSE-Marostő, Szeged. Piarista-sportcsarnok, 18.30.
Birkózás
Kispályás labdarúgás
A Multiszolg Kft. meghívásos diák korVeteránbajnokság l-es pálya: Keverő- csoportú szabadfogású versenye, Szeged,
SZVSE-csarnok (Kossuth Lajos sgt. 74/C),
Kék Mókus (17 óra), Dózsa-Heavytex (18);
ll-es pálya: Tervezők-Mol Rt. (17), Bőrker- 10.
Metál Duó (18); lll-as pálya: Nagy Kft.—
Kézilabda
SZAK (17), Kolibri-Trió Kreál (18); IV-es
NB l/B, férfiak-. Miksi & Miksi Dorozspálya: Vásár Piac Kft.-Panagró (18). Valama-Gyöngyös, Klskundorozsma, Orczymennyi találkozót az újszegedi Kisstadionsportcsarnok. 16; ifjúságiak. 18. Makó
ban rendezik.
KC—Ceglédi KK, Makó. városi sportcsarnok,
Úszás
17; ifjúságiak, 15.
Ússzunk Athénig! Halmay Zoltán-gála. NB II, nők: Klstelek-Sándorfalva, kisteHódmezővásárhely, fedett uszoda (Ady utleki sportcsarnok. 11.; ifjúságiak, 13.
ca), 8.
Szilánk Csongrád megyei bajnokság férWelness-program
fiak: HKE-Röszke, Vásárhely, Hódtói SportNeuromechanikai vibrációs elven alapu-csarnok, 10. Nők: Deszki SC-HKE. deszki
ló testedzés bemutatója, Szeged. SZ0TE- sportcsarnok, 16.
fltness, 16.
Labdarúgás
NB II: Szentes TE-Gyula TFC, Szentes.
Szombat
Makó FC-Orosháza FC, Makó, Erdei Ferenc
Asztalitenisz
téri sporttelep. Mindkét találkozó 13 órakor
NB l/A, férfiak: Floratom-Szeged-Apagy,
kezdődik.
Újszeged, egykori Móricz Zsigmond ÁltaláMegyei I. osztály: Mindszent-Ferroconos Iskola sportcsarnoka, 10.
lor-Tápé, Mindszent. Röszke-KiskundoNB l/B, nők: Makói SVSE- Kanizsa Sörrozsma, Röszke. Sándorfalva—Gyálarét,
gyár, Makó, Kálvin téri Általános Iskola torSándorfalva. Bordány-Kiszombor, Bornaterme. 11.
dány. Szőreg—Balástya. Szőreg. KisteNB III, Szabados-csoport, férfiak: Szege- lek—Tiszasziget. Kistelek. Valamennyi
di AC H—Szentesi Kinizsi, Újszeged, egykori
találkozó 13 órakor kezdődik, előmérkőMóricz Zsigmond Általános Iskola sportzést (11 órától) az ifjúsági csapatok játcsarnoka, 14.
szanak.
Kézilabda
Megyei II. osztály: Apátfalva—Üllés,
NB l/B, nők: Szeged-KiskundorozsmaApátfalva, Csanytelek—Szentmihály, CsanyHajdúnánás, Dorozsma, Orczy-sportcsartelek. Újszentiván—Ásotthalom. Újszentnok, 16.30; ifjúságiak, 18.
iván. Mindhárom találkozó 13 órakor kezdőSzilánk Csongrád megyei bajnokság fér-dik, előmérkőzést (11 órától) az Ifjúsági
fiak: Algyő M o l - M a k ó II.. Szeged, Déricsapatok játszanak.
sportcsarnok, 14.30. Nők: MindszentMegyei III. osztály: Z s o m b ó - R ö s z k e
KSZSE ifi, mindszenti sportcsarnok, 15.
II., Zsombó. Ruzsa-Forráskút, Rúzsa.
Labdarúgás
Pusztamérges-Károlyi DSE, Pusztamérges. Pázsit S E - M i k r o t o n Baktó, S z e Megyei I. osztály: Szegedi V S E - M a ged, Hunyadi téri egykori Dózsa-pálya.
rosdömper-Deszk, Szeged, V a s u t a s - s t a Ferrocolor-Tápé l l . - M a r o s l e l e , Tápé.
dion. Makói S p a r t a c u s - M ó r a h a l o m , M a M á r t é l y - S z ő r e g I I . , Mártély. Kübekhákó, MAK-pálya. Mindkét találkozó 13
za—Algyő SK II., Kübekháza. Földeórakor kezdődik, előmérkőzést ( 1 1 óráák—Nagymágocs,
Földeák.
Pitvatól) az ifjúsági csapatok játszanak.
ros-Derekegyház, Pitvaros. Valamennyi
Megyei'II. osztály: S z a t y m a z - C s a találkozó 13 órakor kezdődik.
nádpalota, Szatymaz. Szikáncs—Fábiánsebestyén. Szikáncs. Újszegedi T C - Z e n Utánpótlás-bajnokságok: Makó FC—Kisner-Csongrád, Újszeged, Kertész utcai
kunhalas, Makó, Erdei Ferenc téri sporttepálya. Tömörkény-Szegvár, Tömörkény.
lep, U 1 6 , 1 0 ; U 1 9 , 1 2 . Csongrád ISE-Algyő
Universitas-Domaszék, újszegedi KisSK, Csongrád, U 1 6 , 1 0 ; U 1 9 , 1 2 .
stadion, 1 1 (ifjúságiak: Komlósi B a k t ó Hétfő
Domaszék, Szeged, Felső Tisza-parti
stadion edzőpályája, 11.). A külön jelFutsal
zett összecsapás kivételével v a l a m e n y Magyar Kupa: Szentesi Vasutas S C - Benyi találkozó 1 3 órakor kezdődik, előrek FC, Szentes, városi sportcsarnok,
mérkőzést ( 1 1 órától) az Ifjúsági csapa19.30.
tok játszanak.
Hármas torna az Aramis, a N22 Szabadka és az Első Beton között, újszegedi sportMegyei III. osztály: Zákányszék-Baks,
csarnok, 18.30.
Zákányszék. Sándorfalva ll.-IKV-Alsóváros,
Kispályás labdarúgás
Sándorfalva. Ópusztaszer-Öttömös, ÓpuszVeteránbajnokság l-es pálya: Trió
taszer. Balástya ll.-Csengele, Balástya.
Kreál—Nagy Kft. ( 1 7 óra), SZAK-Kék
Szentesi Kinizsi—Ambrózfalva, Szentes.
Mókus (18); ll-es pálya: Metál D u ó - K e Ferencszállás-Székkutas,
Ferencszállás.
verő ( 1 7 ) , Mol Rt.-Kolibri ( 1 8 ) ; lll-as
Eperjes-H. Astra, Eperjes. Valamennyi t a pálya-. H e a v y t e x - N a g y Kft. ( 1 7 ) , Panaglálkozó 13 órakor kezdődik.
ró-Bőrker ( 1 8 ) ; IV-es pálya: DóUtánpótlás-bajnokságok:
Szenteszsa-Tervezők ( 1 8 ) . Valamennyi találkoHódmezővásárhelyi FC, Szentes, U16, 10;
zót a Kisstadionban rendezik.
U19,12.

Tel / t a x :

62-439-138.
70-3141-709.

Műhelycsarnokok,
csarnokrészek,
irodák

és szabad területek
BÉRELHETŐK.

Vendéglátás

V1RAG CUKRASZDA - V1RAG CUKRASZDA

TÖLTSE K E L L E M E S E N
. NÁLUNK AZ I D E J É T !
Kóstolják Meg téli ajáNlatuNkat

Az ipartelep városhoz,
közel, a 43. számú
főútvonal mellett
a nagylaki határátkelőtől
20 km-re található.

PogyasszoN el egy süteMéNyt
vagy szeNdvicset egy j ó kávé Mellett
és egy ital vagy coctall kiséretébeN
S Z E R E T E T T E l VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET.

|

VIRÁG CUKRÁSZDA

|

Szeged, Klauzál t é r I . Tel.. 62/541 B60

V1RAG CUKRASZDA • V1RAG CUKRASZDA

Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy
a 06-30/903-03-93,
06-30/297-30-93.

Ó

M
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I AKKUMULÁTOR I

I Jnk

KIS-ÉSNAOYKf*?. 11 I

...a legolcsóbb indítás!!
VARTA. PERION, 0PTIMA 850

AKKUMULÁTOROK

Az ipartelep raktározás,
raktáráruházak,
vámszabadterület.
• II kamionparkoló
céljára megfelel.

kellewes, élő zoNgoraszó Mellett

R

INFORMÁCIÓ:
Gyürefiné Jutka
\

62/567-840,
06-20/383-0138

ctfwduÁí/im/c
Újszentivdnra,
ŐZEIMRE
és CSILLAG
MARGIT
40. házassági évfordulójára további
sok boldogságot kíván lánya Erika,
veje László, unokái Adrienn. Norbert

„Karomban voltál valamikor régen,
úgy tündököltél, mint Nap az égen,
azt kívánom, hogy e csillagfénye örökké égjen.'
Szeretettel
köszöntjük

a

Sx

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

TELEFONOS

HŐS SZILVIÁT
1 6 . születésnapja

alkalmából és

hogy álmai valóra váljanak.

kívánjuk,

Szerető'családja

HiRDETESFELVETEL.

i ^ ^ ^ m H B H m n m m m n H M n H n M m i (KOCSOR

YVETTE)
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AZTE-t
verték
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi teke szuperligában rangadót nyert hazai pályán a Ferroép-Szeged együttese. Kaszás Zoltán tanítványai a Zalaegerszeget
verték. Érdekesség, hogy a vendégeknél játszott az a Fehér László, aki hosszú éveken át a szegedi
csapat tekése volt.
Eredménye: Ferroép-SzegedZalaegerszeg 5:3 (3421-3275). A
szegedi pontszerzők: Fekete 608,
Karsai 588, Mihajlovics 567 fával.
Ifjúságiak:
Ferroép-SzegedZTE 1:3(1054-1075). A szegedi
pontot Zapletán 586 fával szerezte.
A bajnokság állása: 1. BKV
Előre 10, 2. Ferroép-Szeged 9
(35:21), 3. Szolnok 9 (33:23), 4.
ZTK 8 (32:24), 5. FTC 8 (30:26)
ponttal.

Idegenben
szerepelnek
RÖPLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindkét szegedi röplabdacsapat
idegenben lép pályára a hét végén.
Az extraligás Papíron SC Szeged férfi gárdája vasárnap 17
órától a remek formában lévő
Kométa-Kaposvár o t t h o n á b a n
vendégszerepel. A somogyiak
legutóbb a hírős városban
győzték le 3 : l - r e a Kecskemétet. Ennek az összecsapásnak
is Marko Jazvic edző tanítványai az esélyesei.
Az NB l-es Szegedi DRE női
együttese s z o m b a t o n Veszprémbe látogat. Amennyiben
Nusser Elemér együttese megismétli a Kalocsa ellen nyújtott produkciót, meglepetést is
okozhat.

Fűrész Diána sérülése és kiesése döntőnek bizonyult

Sibenikben lejtett a pálya
KOSÁRLABDA
A Szeviép-Szeged tegnap Sibenikben
65-56-os
vereséget
szenvedett. A fiaskóban döntőnek bizonyult Fűrész Dia sérülése és kiesése a csapatból,
valamint a balkáni típusú játékvezetés.
MUNKATÁRSUNK JELENTI SIBENIKBÖL

SIBENIK
SZEVIÉP-SZEGED

65-56 (17-13,19-13,
14-13,15-17)
FIBA Európa-kupa, C csoport, női kosárlabda-mérkőzés. Sibenik, 4 0 0 néző. Vezette: Fiser (szlovén), Jovencsics (bosnyák).
Sibenik: JELAVICS ( 1 4 / 3 ) , Csakics ( - ) ,
Erceg ( 1 0 / 3 ) , Fredotavics ( 8 / 6 ) , ZANZE
( 2 5 / 3 ) . Cserék.- Gambiroza ( 6 / 6 ) , Abrlics
(2). Edző: Stipe Bralics.
Szeviép-Szeged: Donkó ( 5 / 3 ) , Főrész
(4), Mészáros (3), Kajdacsi ( - ) , SECSERBEG0VICS ( 1 3 ) . Cserék: MANDACHE
( 1 9 ) , Russai ( 9 / 3 ) , Roczkov (3). Edző:
Újhelyi Gábor.

Természetesen Abrlics
meggyógyult (sérült hírét keltették),
a többiekkel melegített, igaz, a
kezdő ötösben nem kapott helyet. A hazai sztár, Zanze szerzett vezetést, Fűrész egyenlített. Továbbra is a sibenikiek
centere vitte a prímet, az
ó pontjainak
köszönhetően
6-2-re meglépett a horvát gárda. A 4. percben már a harmadik személyi hibát fújták a válogatott Kajdacsinál a játékvezetők. Újhelyi Gábor időt kért, ez
jó hatással volt a vendégekre,
hiszen az első negyed után csak
négy ponttal vezetett a Sibenik,
17-13. A második negyed első
négy percében kevés kosár született. Ezután hihetetlenül fepörögtek a Tisza-partiak, Andra
Mandache kosarainak köszönhetően fordított is a magyar

Fűrész (világos mezben) már az első félidőben megsérült.

SZEGEDI NAGYKÖVETEK
Október vége ide, október vége oda, az biztos, hogy Sibenikben
még most is pezsgő élet zajlik. Igaz, a turisták hiányoznak,de az
utcán, a kávézókban még mindig olyan nagy a forgalom, mint
nyáron. Az edzés után kis idő maradt a sétára. Sibenik csodálatos!
Ezt már a „korzózás" előtt, reggel, közvetlenül az ébredés után
megállpíthattuk. A Panoráma Hotelból (nevéhez hűen) fantasztikus volt a kilátás. De vissza a sétához! A kikötő és az óvárosi rész
lenyűgöző. A történelmi nevezetességek mellett sok-sok plakátba
is belebotlottunk. Ezek legtöbbjén a Sibenik-Szeged női kosárlabda-mérkőzés szerepelt. A Szeviép együttese megismertette a helyiekkel a Csongrád megyei székhelyet, ezzel is népszerűsítve Szegedet - utazó nagykövetnek bizonyultak.
együttes, 22-26. A lendületet a
két bíró törte meg, zsinórban
hat faultot fújtak a szegediek ellen, s ez kizökkentette a vendégeket. A bajt még tetézte, hogy
Fűrész egy ütközésnél - természetesen kapott egy személyit megsérült, nem tudta folytatni
a játékot. A szlovén és bosnyák
játékvezető fütyült „rendesen",
a szeviépeseknek égnek állt a
hajuk az Ítéletektől. Lejtett a
pálya - mintha hegyoldalban

Világklasszisok gólparádéja

játszottak volna... Zanze pedig
köszönte szépen a lehetőségeket, a büntetőket mindig értékesítette, így a félidőben 3 6 - 2 6
állt az eredményjelzőn.
A nézők csak mosolyogtak a
félidőben. Sejtettek valamit... A
szegediek nem voltak ennyire jókedvűek. Egy 4-O-ás rohammal
kezdett a Szeviép, ott lihegtek a
vendégek a hazaiak nyakán. Szoros volt meccs, küzdöttek a szegediek. A 27. percben is 4 5 - 3 9

KÉZILABDA

23-19 (12-7)

A vásárhelyi Whirlpool vízilabdagálán a magyar férfi válogatott könnyed játékkal legyőzte a
Csongrád megyei válogatottat.

NB l-es női kézilabda-mérkőzés. Budapest, Fáy utca, 3 0 0 néző. Vezette: Brikic,
Juszufodzic (osztrákok).
Vasas: FARKAS - SZÉLESI5, Horova 3
( 2 ) , CSERN0VA 5 (4), Böde 3, Blaskovits
2, Ábrahám 2. Csere: Bartus (kapus),
Kóréh, Orosz, Őri 3 (1), Somogyi, Koroknai, Radics. Edző: Köstner Vilmos.
Liss-HNKC: P L 0 S I N S Z K A J A - V I R Á G 2 ,
Szabó V. 3, Nikolics, Asztalos 3, Gaál,
BAUN0K 7. Csere: Szabó K. (kapus),
Szabó M., Bacsa, Tamás, Kocsis, Jenőfi
4. Edző: Tamás Sándor.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek:
7 / 7 , ill. 1/0.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az eredmény alakulása, 10. perc: 4 - 3 ,
20. p.: 9 — 6 , 5 1 . p: 1 7 - 1 6 , 5 4 . p.:
19-17.

K á s á s T a m á s V á s á r h e l y e n is i g a z o l t a k l a s s z i s á t .

MAGYAR VÁLOGATOTTCSONGRÁD MEGYEI VÁLOGATOTT

17-4 (5-0,4-0,4-3,4-1)
Bemutató férfi vízilabda-mérkőzés. Vásárhely, városi sportuszoda. Vezette: Kiszelly. Juhász.
Magyar válogatott: Gergely - M a d a r a s
3, Kásás 2, Vári 1, Kiss G. 1, dr. Molnár,

Fotó: Tésik Attila

Biros 4. Csere: Szécsi (kapus), Varga T.,
Varga Zs. 1, Kiss Cs. 2 , Fodor 3, Székely,
Steinmetz B., Steinmetz Á. Szövetségi
kapitány: Kemény Dénes.
Csongrád megye: Szegi Z. - Somogyi,
Hyc T„ Szabó N „ Vékony L. 1, Plézer,
Munkácsy. Csere: Avar 2, Varga Á., Szegi
D., Ferenczi, Szabó T., Törökgyörgy 1,
Horváth G., Kerekes, Herczeg, Rácz, H a n nauer (kapus). Edző: Kasza Attila, csapatvezető: Török Sándor.

Fotó: Gyenes Kálmán

volt az állás. A negyed hajrájában
felébredt Zanze, egy hárompontosának köszönhetően 50-39
lett az eredmény harminc perc
játék után. Jól indult a negyedik
negyed, Mandache és Russai kosarai után 50-44-re kapaszkodott fel a vendéggárda. Hullámzott a pálya, a Sibenik egyre fáradtabbnak tűnt, a Tisza-partiak
pedig rohamoztak. A hajrában is
tíz ponton belül maradtak a vendégek, sőt ha néhány dobás pontosabb - többször szerencséjük
sem volt - , akkor még szorosabb
a meccs. Az utolsó másodpercben Russai dobott egy duplát, így
a végén 65-56 lett a végeredmény. Ez lényeges lehet, hiszen
ha hazai környezetben többel
nyernek az Újhelyi-tanítványok
akkor, elérhető lehet a továbbjutás.
Újhelyi Gábor: - A balkáni játékvezetési
stílust is sikerült
majdnem legyőznünk.
Csodálatos csapatvédekezést
produkáltunk, sajnos, Fűrész Dia kiesése
döntőnek
bizonyult.
SÜLI RÓBERT

Főszerepben a bírók
VASAS-LISS-HNKC

VÍZILABDA

sok sokasága ellen nem lehetett
ellenszer.

REFLEKTOR
ANAND A VILÁGBAJNOK
A korábbi világbajnok indiai
Viswanathan Anand legyőzte a
jelenlegi vb-első orosz Vlagyimir
Kramnyikot a franciaországi
rapidsakk világbajnokság
döntőjében. Anand sötéttel
döntetlent játszott, majd a
világos bábukat vezetve nyert.
NBI-ES FORDULÓ
A labdarúgó Arany Ászok Liga
hétvégi, 12. fordulójának
párosítása. Péntek:
Debrecen-Újpest, 18. Szombat:
ZTE-Békéscsaba,
Pécs-Videoton, FTC-Balaton,
Győr-Haladás, mind 17.
Vasárnap: Sopron-MTK, 16.

Hatalmas közönségsikert aratott a magyar válogatott Vásárhelyen

A magyar férfi vízilabda-válogatottat vásárhelyi szereplését óriási érdeklődés övezte. Már egy órával a pólógála előtt nem lehetett a
csodaszép, új sportuszoda parkolójában helyet találni. Ezek után
el lehet képzelni, hogy mi volt belül, a lelátón. A fiatal tinilányok
ahogy meglátták Kásás Tamást,
hatalmas sikításban törtek ki.
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnokokkal felálló magyar
válogatott nagyjából ötvenszázalékos erőbedobással küzdve is
természetesen biztosan győzte le
a jórészt vásárhelyiekre épülő
megyei válogatottat. Azért így is
belefért jó néhány csodagól,
pompás szerelés, látványos átadás. Kiss Csabáéknak a nagy
erőfelmérés majd szombaton
(mtv 16.30) következik, amikor
is az Európa-válogatottal mérik
össze tudásukat a Komjádi-uszodában. A főpróba mindenesetre
jól sikerült.
A megyeiek is megtették, amit
csak lehetett, például Szegi Zoltán egészen kiválóan védett, Avar
Péter kétszer is bevette Szécsi
Zoltán kapuját, Plézer János szerelt néhányat, de a világklasszi-
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HIRDETÉS»

Nagyon fontos mérkőzés várt
tegnap a Liss-HNKC-re, talán
ezért vállalta sérülten is a játékot
jenőfi Katalin. Az első gólt a vendégek szerezték, s még 2 - l - r e is a
vásárhelyiek vezettek; a házigazdák a 10. percre tudtak fordítani.
Segítségükre voltak az osztrák játékvezetők is, akik valószínűleg
főszerepre vágytak, s sajnos azzá
is váltak. A szabályokat teljesen
félreértelmezve alkalmazták, ad
hoc ítéleteikkel mindkét gárdát
megzavarták,
megtévesztették;
de jobbára a Hódmezővásárhelyt
sújtották. A második félidőben jó
fizikai állapotának köszönhetően
közel került az egyenlítéshez és
akár a fordításhoz is a Liss, de
egyéni hibák és kiállítások ezt

megakadályozták. Ezt követően
ismét csak futhatott az eredmény
után a Baunok vezérelte HNKC.
A végjátékban a Vasas - kihasználva ellenfele technikai hibáit alakította ki a négygólos különbséget. A kék-sárgáktól, a már említett Baunokon kívül a kapus
Plosinszkaja, védekezésben pedig
Virág és Gaál nyújtott jó teljesítményt.
Tamás Sándor: -A két játékvezető nem érte el a találkozó és a
két együttes színvonalát. Csapatom küzdött, ezért dicséretet érdemel, de sem az ellenféllel, sem
a bírókkal nem bírt.
Tbvábbi eredmények: Debrecen-Hypo N Ö (osztrák) 27-26,
Cornexi-Alcoa-Eszteigom 41-27,
Győri ETO-Kőbánya-Spartacus
33-25, FTC-Békéscsaba 43-23,
Vác-Dunaferr 22-24.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Dunaiért
11 10 - 1 330 - 249 20
2. Gyúr
11 10 - 1 319-277 20
3. Ferencváros
11 8 - 3 333 - 255 16
4. Comaá-Alcoa
11 6 - 5 327-310 12
5. Vác
10 5 1 4 249 - 241 11
6. Debrecen
11 5 1 5 290 - 287 11
I. Vasas
11 5 - 6 261-279 10
8. Liss-HNKC
11 4 2 5 263 - 286 10
9. HypoNÖ
10 4 - 6 275 - 279 8
10. Esztergom
11 3 - 8 283 - 313 6
II. Kóbánya-Spartacus 11 2 1 8 254 - 313 5
12. Békéscsaba
11 - 1 10 248 - 313 1
•

A szegedieket (Perget: Mezei 6
gól, Laluska 1) is a soraiban tudó
férfi kézilabda-válogatott előkészületi mérkőzésen 35-29-es vereséget szenvedett Silkeborgban
Dániától. Előkészületi mérkőzésen: Pick-Makó 37-18.
IMRE PÉTER

USZODA ÉS MŰJÉGPÁLYA
A Szeged Városi
Sportigazgatóság ezúton is
értesíti a nagyközönséget, hogy
az újszegedi sportuszoda,
november 1 -jén (szombat) zárva
tart, míg másnap 9-től 14 óráig
nem használható a
versenymcdence, mert
utánpótlás
vízilabda-mérkőzéseket
rendeznek. A műjégpálya sem
nyit ki november 1 -jén.
IDEGENBEN
A Csongrád megyei NB III-as
labdarúgócsapatok a hét végén
idegenben lépnek pályára. Az
Algyő szombaton a Rákóczifalva,
a Hódmezővásárhelyi FC pedig
vasárnap a Hetényegyháza
vendégeként próbál meg
eredményesen szerepelni.
Mindkét találkozó 13 órakor
kezdődik.
SÁNDORFALVI GYŐZELEM
NB Il-es női
kézi labda - mérkőzésen:
Sándorfalva-Újkígyós 2 7 - 2 2 . A
hazai gólszerzők: Arany G. 8,
Horváth 6, Takácsné, Vargáné
4-4, Miklósné 3, Csúri, Ürmös.
Ifik: Sándorfalva-Újkígyós
2 4 - 2 3 (14-10), a sándorfalviak
gólszerzői: Szélpál A. 7, Szélpál
N., Kátai 6-6 Arany E. 3, Kószó,
Táborosi.
BIRKÓZÓHELYEZÉSEK
A hagyományos
kiskunfélegyházi Márton-napi
meghívásos szabadfogású
birkózóversenyen részt vettek a
Szegedi VSE fiatal sportolói is.
Eredményeik, 23 kg: 4. Király
Bence, 34 kg: 2. Király Judit, 50
kg: 5. Dobó Szabolcs, 60 kg: 4.
Kasza Gergely, 85 kg: 2. Polák
Antal. Edző: Savanya Ferenc.
ÚSSZUNK ATHÉNIG!
A vásárhelyi Szent István
A l t a l á n o s Iskola H a l m a y Z o l t á n

Testnevelés Tagozata ma 8 órától
rendezi meg a városi
sportuszodában az Ússzunk
Athénig! elnevezésű
Halmay-úszógálát. A cél az - az
olimpiai eszme terjesztése,
népszerűsítése és a fiatalok
megmozgatása mellett - , hogy a
tíz pályán tempózó csapatok a
nap végére „elérjenek" Athénba,
vagyis 1300 kilométert
teljesítsenek. Ezzel
párhuzamosan, 11 órától a
tanmedencében játékos
úszóvetélkedőre kerül sor
általános iskolás csapatok
szereplésével. Az esemény
díszvendége dr. Jakabházyné
Mező Mária, a Magyar Olimpiai
Akadémia főtitkára lesz.
EDZŐI TOVÁBBKÉPZÉS
November 3-án 17 órától a
megyei labdarúgó-szövetség
edzőbizottsága továbbképzést
tart Szegeden, az Algyői úti
Kastély étteremben.
Az ősz eleje óta készíti a megyei
labdarúgó-szövetség az edzői
licenckártyákat. A működési
feltételek a következők:
UEFA-képzés, kötelező
továbbképzés 3 évente, a magyar
labdarúgóedzők testületi tagsága.
Jelentkezési lapok kérhetők a
CSLSZ-ben (Szeged, Victor H. u.
1.). Azért fontos ez az információ,
mert 2004. július 1-jétölcsak
engedéllyel lehet dolgozni.
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Olvasóink
figyelmébe!

Kék-arany krizantém
FARKAS CSABA
Sötét hajnal volt még - közeledett
mindenszentek, jött halottak napja -, mikor Thakúcs kiért a
piacra. Esö doholt a piactetön. hol nyílik a
kék-arany krizantém ? Tolongott a tömeg, villanykörte égett a vászonponyvák alatt. Thakács a tükrös fényű, halovány illatú almák,
felcímkézett,
hálós mandarinok, papírhéjú diók, kormos körték. banánfürtök, fehér- és kékszőlők világából kijutott a virágos strandokhoz. Krizantém,
menynyi-mennyi
krizantém!
Viaszfehér, hidegsárga,
dermedtrózsaszín
krizantémok.
Türkizzöldszín
leveleik: holt embernek ujjai. Eső dobolt a piactetőn, hol nyílik a kék-arany krizantém ? Thakácsnak eszébe jutott, a krizantém a régi Kínában,
ahol az egyszerű vadvirágból - mint a számtalanféle aranyhalat az ezüstkárászhói - kinemesítették (pár egykori változatnév: „aranycsengő", „jade-medence",
„bíbor rákolló", „ezüsttál"), a
hosszú élet jelképének számított, s gyógynövényként hasznosítják ma is, mely megőrzi az erőt. és
örök ifjúságot biztosít. Eső dobolt a piactetőn, hol
nyílik, ha nyílik, a kék-arany krizantém • Még krizantémünnepet
is tartottak, a kilencedik holdhőnap kilencedik napján: fapánhan, ahová - mint
szintén az aranyhalak - ugyancsak átkerült, cirádás címerbe is berakták, s uralkodók
választották
jelképül. Eső dobolt a piactetőn. „Hol nyílik, ha
nyílik, a kék-arany krizantém '", kérdezte magától Thakács, majd eszébe jutott - nem virág ez:
tűzijáték-formáció,
éppúgy, mint a „piros hullámok virágokkal", a „fűzfa, zümmögő
méhekkel",
illetve a „száz recsegő pálma"» a tűzijátékot is a
kínaiak találták föl annak idején. Eső dobolt a pi-

actetön, hol nyílik, ha nyílik, a kék-sárga krizantém1 Mintha aranyhalfajta-elnevezéseket
hallana az ember, így például „piros sapkás bukógalamb", amely úszás közben bukfencet
vet.
Nyüzsgött a tömeg, krizantémcsokrok
közepett.
Eső dobolt a piactetőn, hol nyílik, ha - és amenynyiben - nyílik a kék-arany krizantém ? Az ég
közvilágítás-naranccsal
átszőtt
bársonyfeketéből
hamvas lilásszürkévé változott, olyan lett, akár a
szilva, augusztusi, hűs illatú, zengő-nyári, mélyen néma utcácskában (a fa - kérgén a seb, rajta
dermedt macskaméz - vízszintes, sót lefelé hajló,
terméssel teli, darázsfelhők-körülzsongta
ágai villás végű, ezüstfehér törzsű nyírfarúddal alátámasztva,I. A tömegelés mind nagyobb lett. Eső dobolt a piactetőn. Hol nyílik a kék-arany krizantém, vajon holl Még költői is akadtak a krizantémnak, túl a nagy falon, a legjelentősebb Tao
Yuaming (365-427), aki e virágot a nyugalom jelképének tartotta, „nyilván azért, mert beszerzése
már akkor is nagyfokú zsibvásárral járt", mondta
magában Thakács. Legalább akkorával, ha nem
nagyobbal, mint ma Európa-szerte,
mindenszentek és halottak napja; utóbbi napon egyébként hivatalosan a purgatóriumba került lelkekért szól
az ima. Eső doholt a piactetőn, hol-merre nyílik a
kék-arany krizantém?
Kivilágosodott,
gyöngyszürke lett az ég, s Thakáccsal egyszer csak szembesodródott a tömegben Olívia, akit a Ming-dinasztia óta nem látott. - Még el kell mennem a
tisztítóba - mondta O., Thakács úgy értette: tisztítótűzbe. - Megyek én is - mondta. Hisz hol másutt nyílhatna a kék-arany
krizantém.

FEMET CSEMPESZETT
A röszkei határátkelőnél jelentkezett belépésre egy tehergépkocsival B. J. magyar állampolgár. A
férfi a benyújtott okmányok szerint 23 tonna acélárút és alkatrészeket szállított. A sofőr ezeket
szerette volna vámkezeltetni. A
vámvizsgálat során a kamion
fülkéjéből előkerült a szerb vámhatóság által leigazolt okirat,
amely azonban a belföldiesítéshez benyújtott számlánál magasabb értékre volt kiállítva. A
röszkei vámhivatal a több száz
tétel, 4 millió 250 ezer forint értékű szegecset, csavart, bilincset
és csapágyat lefoglalta, a gépjárművezetőt pedig csempészet miatt feljelentette a Vám- és Pénzügyőrség Csongrád Megyei Nyomozóhivatalánál.
BETÖRTEK
Egy szegedi, Árvíz utcai lakásból
egymillió forint értékben arany
ékszereket vitt magával egy még
ismeretlen betörő. Egy - szintén
szegedi - építkezés szerszámoskamráját feltörve onnan 11 ezer
forint értékben kézi szerszámokat loptak el.

A NAPOS OLDALRÓL. Ceglédi Edit a szegedi hastáncverseny
zsűritagja volt, de a gálán az ő produkcióját is láthatta a közönség.
Edit öt éve foglalkozik hastánccal, dr. Vajda Hajnalkánál és Józsa
Margónál ismerkedett meg ezzel a mozgáskultúrával. A szegedi
hölgy a munka mellett a SZTE luhá.sz Gyula Tanárképző karán
negyedéves levelezős pedagógia szakos hallgató. Fotó: Karnak Csaba

Változékony idö
Késztette.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebb
hétfőn, november 3-án a szokott időben jelenik meg.

Hamis euró
NÁPOLY (MTI)

Illegális pénznyomdát fedeztek
fel az olasz pénzügyőrök Nápoly
egyik külvárosában, ahol 50 millió eurónyi névértékű hamis
bankót és csaknem 14 millió eurónyi félkész papírpénzt találtak,
főként ötven eurós címletekben.
Ez az első ilyen nagy fogás Itáliában, s talán Európában is példa
nélkül álló a közös pénz, az euró
bevezetése óta.

A nap első (elében még számíthatunk néhány órás napsütésre, majd a délutáni
órákban délnyugat felől beborul az é g Csapadék eshg még nem valószíni!.

ISTEN ELTESSE!
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FARKAS
Farkas régi magyar személynév,
amelyet azért adtak az újszülöttnek, hogy bátor legyen, mint a
farkas. Bolyai Farkas erdélyi matematikus az euklideszi geometria kutatója volt, emellett újfajta
kályhákat szerkesztett és maga
hajtott kocsit is feltalált, ami a
vasúti kézihajtánynak felel meg.
Egyéb névnap: Cseke, Kristóf.

A következő napokban is változékonyan alakul időfárásunk. Időnként ugyan előbukkan a nap, de emellett a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből ismétlődő esőre. záporra kell számítani. Átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap

Szombat

Oui"
Max:15
Mn:ir
Esős

Max:19 c
Mln:9°
Borult

MARIANNA
Szombaton ünnepeljük. Marianna a latin Marianus módosult
női párja. Jelentése vagy Marius
családjához tartozó, vagy pedig
Szűz Máriához tartozó. Franciaország jelképe a gall kakas mellett a sisakkal ábrázolt női fej,
Marianna. Mindenszentek ünnepe. Egyéb névnap: Benke.

1. Kisfaludy Károly (1788-1830)

Kedd

Max: 12
MfcuT

Max: 12e

Zápor

Zápor

Vízállás:

A Tisza Szegednél 207 cin (hőfoka 7,7 C°), Csongrádnál 100 cin,
Mindszentnél 168 cm. A Maros Makónál + 3 7 cm.
A N a p kel: 6.26, nyugszik: 16.29, Hold kel: 11.31
23.58.

nvugszik:

Skoda az I K E S Z - t ő l

ACHILLES
Vasárnap idén a halottak napja.
Achilles a görög Achilleus latinosított alakja. Jelentése: a kígyó
fia. A görög mitológia és Homérosz Illiásza szerint Achilleus a
tenger istennőjének, a gyakran
kígyóvá változó Thetisznek volt
a fia. A trójai háborúban a görög
hősök eszményképe. Anyja sebezhetetlenné kívánta tenni,
ezért a Stix folyó vizébe mártotta, azonban a sarkánál, ahol fogta, nem érte a víz. Amikor harcban megölik, itt sebzik meg. A
lábon elvágott ín ma is Achilles-ínként szerepel a gyógyászatban. A szólások között valakinek
a sebezhető pontját jelölik Achilles sarokként.

az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint

10 éve az Izabella

IKESZ Autócentrum

híd

lábánál.

6724 Szeged, Kossuth L sgt 112.1
lolelon 62/4 71- 242

HIVATALOS M A R K A K E P V I S E L E T ES S Z E R V I Z
• 1 0 % befizetés
* 7 2 hónap futamidő

5,77% THM
A NAP VICCE
Orvos a beteghez: - Maga tette a
20 ezrest a zsebembe? - Nem! Miért nem?

tS-Mobi
Szeged. Napos út 6.
62/488-177

Fejfájás,
orgazmus
MUNSTER (MTI)

HASZNÁLT

AUTÓ

FI N A N S ZI R O Z A S

FÁZÓS ALGYŐI TOLVAJ
Egy algyői lakóházból egy valószínűleg fázós tolvaj úgy vitt magával radiátorokat az előszobából, konyhából és fürdőszobából,
hogy a föld felett elfűrészelte a
csöveket. A kár harmincezer forint.

vígjátéka

(1828). 10. Kert, oroszul (=SZAD). 11. Viszonylagos, 13.
Pontos célzás eredménye. 15.... Sad (Újvidék mai neve). 16.
Borotvapenge. 18. Hamis. 19. Helyrag. 21. Baranya megyei
község. 22. Nyom szélei! 23. Hirtelen odanyúl. 26. Ovidius ragadványneve. 28. Margarin márka. 29. Elköltött pénzösszeg.
31. Némán vet! 32. Folyadékkal átitat. 35. Gépkocsi, röv. 36.
Vércsoport. 37. Az egyik szülő. 40. Borravaló, bizalmasan. 42.
Áru kínálati értéke 44. Ukrán folyó. 46. Előkelő. 47.1817-ben
született vígjátéka. 48. Drámája 1820-ból.
FÜGGŐLEGES: 1. Cseh és osztrák autójel. 2. Só, németül. 3.
Műsorsugárzás. 4. Időmérő eszköz része. 5. Borsod megyei
község. 6. Nem valódi. 7. Mexikói származású amerikai gitáros, zeneszerző (Carlos). 8. Előtag: fül-. 9. Óhaj. 10. Kisfaludy
Károly 1818-ban írt drámája. 12. ízletes gyümölcs. 14. Háziszárnyas. 17. Páros ütés! 20. Nevek, címek, számok gyűjteménye. 24. Amerícium. 25. Orvosi gumicső. 27. Ajándékoz.
29. A nyomában halad. 30. Szomjas állatot ellát. 33. Becézett
angol férfinév. 34. Folyadékok. 38.... Gynt; Ibsen drámája. 39.
Fasor. 41. Kiejtett kétkegyű betű. 43. fejetlen Káin! 45. Félcipő!
CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyes megfejtése: Csak akkor égesd fel a hidat, ha már átmenté! rajta!

Hétfő

o

Kisfaludy Károly műveiből
VÍZSZINTES:

13*

eCi

Használt autó vásárlás finanszírozása magánszemélyek közti adásvétel eseten is.

F T

ÉRTÉKŰ

ÜZEMANYAG

A bíró fejelt
HASSELT (MTI)

és szerződéskötési díj nélkül.
* 1 5 - 0 0 0 , -

Szakértői vélemény szerint Németországban mintegy nyolcszázezer embernek volt már életében legalább egyszer erős fejfájása nemi aktus közben. A
münsteri egyetem klinikájának
kutatói rájöttek a fejfájást előidéző okra - közölte az egyetem szóvivője. A kutatók legfrissebb felfedezése szerint a heves fejfájás
ilyen esetekben a nagymértékű
hormonkiválasztódás következtében áll elő, többnyire röviddel
az orgazmus bekövetkezte előtt,
ami viszont az agy véredényeinek működési zavarára vezethető vissza. Az ilyen zavaró fejfájás
bétablokkoló megelőző szedésével vagy enyhébb esetekben fájdalomcsillapító indometacin bevételével elkerülhető - áll a dpa
jelentésében.

UTALVÁNY

LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING RT.
Szegedi Iroda: Szeged, Tisza L. krt 76.

Tel: 62/564-702

Az akció a 2003. október 15. és 2003. december 31. között, kizárólag a Lombard
Pénzügyi és Lízing Rt. akcióban résztvevő irodáiban, TANDEM konstrukcióban, használt
személygépjárművek és maximum 3,5 tonna össztcherbírású használt haszongépjárművek finanszírozása érdekében, a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt. áltat engedélyezett, Ügyfelek által megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Egy finanszírozási szerződéshez maximum egy üzemanyag utalvány használható fel. Az akció
további feltételeiről érdeklődjön a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt. irodáiban, a hirdetésben megjelölt telefonszámon, vagy a www.lombard.hu weboldalon. A Lombard
Pénzügyi és Lízing Rt. az akció feltételeinek változtatási jogát fenntartja.

Belgiumban háromhavi felfüggesztett börtönt kapott egy futballbíró, aki egy amatőrmérkőzés után lefejelte az egyik játékost. Az 50 éves játékvezető tavaly decemberben azért „bólintott" a futballista arcába, mert az
a találkozó alatt végig szidalmazta őt. A vérmes sípmester hétszázötven eurós fájdalomdíjat fizet a sértettnek, de n e m úszta
meg ennyivel, mert az összeget
meg kell fejelnie az ötszáz eurós
bírsággal is.

NAPI MELLÉKLETEK
Hétfő
SPGBUA
Koíd A PÉNZ BESZÉL,
Szerda
Csütörtök
Péntek JÓMADÁR

MMMMMNH
SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA, H E G E D Ű S SZABOLCS
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RÉSZLET EGY „RÉGI", PIERRE SZÉKELY PÉTER SZOBRÁSZMŰVÉSSZEL KÉSZÜLT BESZÉLGETÉSBŐL

a halálban
Amikor meghallottam a hírt, hogy Pierre Székely Péter
barátom átlépett az Élet házának küszöbén, az jutott
eszembe: kíváncsi volt és közelebbről akarta megnézni,
valóban egy ajtó nyílik-e mindkét irányba.

Mikor meghallottam, hogy
meghalt Pierre Székely Péter,
könyvének néhány sora jutott
eszembe: „Nem hiszek a halálban, mert csak félig-meddig ismerem, a Földről nézve, mint a
Holdat. Majdani elhunyásom
még nem látható másik oldala
még ismeretíen álomvilág.
Nemigen félek tőle, mert bízom az Ismeretlenben, miért is
lenne ellenemre?" Elővettem
azt a kazettát, amit egy régi párizsi beszélgetésünkről őrzök.
Ez a részlet arról való.

Folyamatosság
és felejtés
- Milyen viszonyban van az
emlékeivel?
- Részben már sikerült tőlük
megszabadulnom. Pontosabban a súlyuktól. Mégpedig
úgy, hogy mindent leírtam egy
könyvbe (a Tiltott istenek
1997-ben jelent meg. - a
szerk.), amiben többé-kevésbé az életem rejtezik. így aztán
mondhatom: az emlékeim
életfilozófiává rendeződtek,
rendhagyó filozófiává... Nagyon fontos a felejtés. Tegyük
fel, hogy vannak előző életeink, de mikor a nagy folyamatosságban ismét világra
jövünk, mindent elfelejtünk.
Mintha ez egy olyan program
lenne, ami ahhoz szükséges,
hogy el tudjuk bírni az életet.
Emlékeink
egy
bizonyos
mennyisége szükséglet ahhoz,
hogy harmonikusan tudjunk
élni. Másik részük viszont zavar, sőt gátol bennünket. Legjobb ezeket elfelejteni.
- Könyvében elég gyakran
szerepelnek álmok.
- Nem mindig emlékszem az
álmaimra. Gyakran egészen
közel állnak az éber állapothoz. Ahhoz, ami velem történt. Ez pszichológiailag jó jel.
Szerintem az álmok akkor is
jótevők, ha azoktól megszabadulunk...
- Nem lehet, hogy az álmok
„másik" létünk nyomai?

- Másik lét? Nem tudjuk,
milyen az! Az emberiség legalább kétharmada, sőt háromnegyed része szentül hisz abban, hogy az élet nem határolódik be a születés és a
halál közé, hanem különböző
formákban megelőzi, követi
az ismert földi létet. Nem hiszem, hogy az emberiség nagyobbik fele tévedne és fantazmagóriákkal vagy elképzelésekkel elégedne meg. Látjuk,
hogy ez a hit még ma is él.
Művészetet hoz létre, mégpedig magasrendű művészetet.
Az alkotók, akik ezt létrehozzák, nem lehetnek naivak. Azt
is látjuk, hogy ezzel a hittel
bíró tudósok milyen hatalmas
eredményeket érnek el. Azt hiszem, az idő lényeges alapköve a létezésnek. Az időből
folyik a tér, a térből az anyag,
az anyagból mint valami folytatólagos forrásból az élet. Ha
ezt a tudományosan nem bizonyítható teóriámat ideiglenesen elfogadjuk, akkor ebből
az tűnne ki, hogy nem nagyon
tudunk kilépni abból az időből, amiben pillanatnyilag tartózkodunk. Nem hiszem, hogy
az álom szükséges ahhoz,
hogy ez megtörténjen. Nem
érzem szükségesnek. A különböző, nem egyszerűen érthető
és magyarázható fenomének
az életben akkor jönnek létre,
akkor „történnek", ha más
mód nincs, hogy a hatás, amit
ők létrehoznak, megszülethessen.

Visegrádi

álom

- A világot abszolút értelemben jó és rossz részre lehet(ne) bontani. Ám a világ
ennél sokkal
bonyolultabb,
árnyaltabb és viszonylagosabb...
- Ha nem haragszik, én megpróbálok magamban visszautasítani mindenfajta értékhierarchiát. A különbségeket
értem, érzem és érdekelnek is,
de megpróbálom elkerülni,

Ezeréves csecsemő
Egyik kedvenc költőm Lao Ce, az „ezeréves csecsemő". Róla azt
tartja a nép, hogy nyolcvanéves volt, mikor anyja megszülte.
Szegény asszony, hisz így neki legalább százévesnek kellett lennie.
Lao Ce hosszú, fehér szakállal jött a világra. Úgy nézett ki, mint az
az öreg bölcs, aki az említett visegrádi álmomban megjelent. Lao
Ce gyönyörű verseket írt, teljesen időtleneket. Ezek között van jó
pár, amit nem tudok elfelejteni. Például azt mondja: a csésze attól
csésze, hogy űr van benne, a kerék azért kerék, mert küllői vannak
és a küllők között ott az űr. Tehát nincs értékdifferencia pozitív és
negatív között. Az ázsiai ember általában nem úgy látja, hogy ami
jó, az jó, ami nincs, az pedig a rossz, hanem a kettőt együtt. Jin és
jang, anélkül, hogy az egyik vagy másik felsőbbrendű lenne. Az
úgynevezett felsőbbrendűség, vagyis a kettő együtt. A kettő teljes
egysége, amiből kör lesz, a teljesség. Ha például minden fény
lenne és nincs árnyék, akkor nem lehetne látni a szobraimat
sem.

Pierre Székely Péter 80 évvel
ezelőtt született Budapesten.
Első szobrait gyermekkorában
papírból és mosószappanból
készítette. Mesterével, Dallos
Hannával 1942-ben találkozott, két év múlva - ahogy
fogalmazott - kőfaragás- és
építészeti tanulmányokat folytat a munkatáborban. Negyvenhéttől haláláig Párizsban
élt.
Pierre
Székely
Pétert
1991-ben
beválasztották
a
Száztizenegy Európai Öntudat
és Tehetség közé. Alkotásai a
világ minden részén megtalálhatók.

jelent meg. A dolgozat kiindulási pontja az, hogy a világon
minden élőlény vagy szimmetrikus testű, vagy pedig ahhoz viszonyul. Minden élőlény. Ebben valami üzenet rejtezik, amit fel kellene fogni.
Nem? Fel kell fogni az üzenetet. Jómagam azt a választ találtam, hogy a szimmetria
nem két részből áll, tehát
egyik vagy másik oldalból, hanem van egy harmadik, nagyon lényeges realitás is: a
tengely. Tehát a szimmetriánál
nem kettő, hanem három dologról van szó. A tengely a harmadik realitás, ahol az ember
- én, ön vagy bárki - áll, aki a
dualitás szerint ismeri meg a
világot, és aszerint is él. Rávilágít, illetve „felvilágosul" arról, hogy van egy harmadik valóság is, csak ezt nem vette

Pierre Székely Péter: A
legnagyobb csoda a
világon maga a létezés.
hogy valamiféle értékhierarchiába soroljam azokat. Vegyük az emberek közötti különbségeket. Vannak, nagyon
is vannak. Ám, ha az összes
eltérést megfigyeljük, lejegyezzük, akkor ezek tömege
nem fontosabb és nem lényegesebb, mint az az egyszerű
tény, hogy minden ember létezik. A legnagyobb csoda a
világon maga a létezés. Ez
minden ember kincse, és ehhez viszonyítva minden különbség elenyésző... Úgy gondolom, hogy nagyon sokan
hisznek abban, hogy az emberiség fejlődik. Ennek én még
semmi bizonyítékát sem tudtam meglelni. Az biztos, hogy
az ember, az egyén fejlődik,
azt már megfigyeltem. Ám azt,
hogy az emberiség fejlődik,
azt még nem, hisz mindazok a
tények, amelyekről tudunk,
mondjuk a művészi alkotások,
azok már a történelem előtti
korban is tökéletesek voltak.
Ahogy Picasso mondta: a hajdani barlangi mester is zseniális remekműveket alkotóművész. Semmi okunk rá,
hogy azt gondoljuk, a hajdani
mester Picassónál alacsonyabb rendű. Egyáltalán nem.
A maga nemében és korában
mindkettő remekművet alkotott. Semmiféle idő sem jellemzi a barlang mesterét, de
Picassót sem. Ők az időtlenség
mesterei.
- Említette és elhittem, hogy

több ezer éves. Már csak azért hogy mesterem, Dallos Hanna
sem gondolom, hogy tréfált, már húszéves koromban ezerhiszen ha szobrait megné- évesnek nevezett. Ő belelátott
zem, létfolytonosságot
tük- a testembe és a lelkembe is.
röznek. Mit érez ősi énjeiből?
- Régebben leírtam már egy Nem a halál az utolsó
visegrádi álmomat. Hosszú,
ősz szakállú öregember vol- Egyszer valaki úgy fogaltam, akit végül egy felsőbb én mazott, hogy neki nem lelke
nevető hangja leküld azzal, van, hanem ő maga a lélek.
hogy szedje össze a pozdor- Ugyanaz! Mintha azt monjává tört fénykristály részecs- daná, hogy a lelke nem más,
kéit... Ez volt az álmom. Hogy mint a teste. Teljesen mindmiért voltam
egy, hogy ki
olyan nagyon
hogy gondolja.
öreg? Valószí- „Majdani elhunyásom NmCS két út.
nű, sok idő kell
Nem kell azt
még nem látható
ahhoz, hogy ezt
másik oldala még hinnie, hogy én
megértsem.
a
ismeretlen álomvilág. lebecsülöm
Lehet, hogy endualitást, hisz
Nemigen félek tőle, annak nagyon
gem maga a lét,
mert bízom az
a lehatárolt lefontos szerepe
hetőség olyan Ismeretlenben,
miért van az életünkmértékben ér- is lenne ellenemre?" ben. Meg kell
dekelt,
mint
figyelnünk előahogy nem teször is azt, hogy
kintem csapásnak ebben a lét- a testünk a világ duális megisformában sem. Nem tekintem merésére teremtődött. Már az
sem ítéletnek, sem büntetés- iskolában is azt tanultuk, hogy
nek, sem árnyékvilágnak az a nyelvünkön két szemölcs taéletet, ehelyett érdekesnek lálható. Az egyik azt a levest
tartom az akadályokat, a ne- érzi melegnek, ami testünknél
hézségeket.
Legkedvesebb magasabb hőmérsékletű, a
sportom ezek megoldása, másik pedig azt érzi hidegnek,
vagy legalábbis a megoldással ami a testhőmérsékletnél alavaló próbálkozás. Tehát nincs csonyabb. Ez sok másban is
kizárva, hogy egy öntudati ál- így van. Mintha arra teremlapot sok-sok egymás után kö- tődtünk volna, hogy a világot a
vetkező létforma lehetőségét kettőség, a dualitás révén tehozza létre. Persze nem állítok gyük magunkévá. írtam egy
semmit, amit mondtam, az tanulmányt a szimmetriáról,
csak feltevés. Az bizonyos, ami egy amerikai folyóiratban

észre. Ettől kezdve nagyobb az
életöröme. Megszűnik az a
kettősség, ami valamilyen formában a tökéletlenséget jelenti. Azzal, hogy mindkét oldalt egyszerre, együtt világítjuk meg, azzal egyesítjük azokat. Éppen úgy, mint mikor
egy nő és egy férfi testi szerelemre lép, amely nemcsak testi, hanem lelki is. A szerelemnél három dolog létezik: a nő,
a férfi, és együtt a kettő...
- Az emlékektől, a születéstől indultunk és a születés
pillanatától velünk van a halál. Az a szemlélet, amit ön
magában hordoz, rendkívül
oldja ezeket a súlyokat. Önnek más a velünk élő halál...
- Egyszer létrehoztam egy
százhatvan méteres szoborcsoportot: az Életkorok meditációs kertjét. Ma is látható egy
Párizs melletti hatalmas temetőben. A formák gránitból készültek. A kompozíció különböző állomásokból épül fel.
Bármilyen furcsa, nem a születés az első, hanem a születés
előtti ismeretlen, nem a halál
az utolsó, hanem a halál utáni
ismeretlen. A kettő nagyon hasonlít egymáshoz. Talán ez a
válasz a kérdésére... Én úgy tanultam: az élet ellentéte a halál. ló félszázadra volt szükségem ahhoz - lassú vagyok! -,
hogy rádöbbenjek arra: a halál
ellentéte a születés, és az élet
mindkettőt tartalmazza...
GÜLCH CSABA

18

SZIESZTA

2003. október 31., péntek

Világosság az angyaloknak
Az ötéves kisfiú nekitárruisztja térdét a kőnek, előre hajol, és a kezével ernyőt tart a mécses köré. És közben kérdez, egyfolytában
kérdez, olyasmit, amire válaszolni kell. Régebben, egyszer, amikor
apja hazahozta az óvodából, ismeretlen, fekete ruhájú szőke néni
ült a nappaliban, anyja mellett. Előttük fehér abrosszal terített
asztal, sütemények, poharak. A néni odaintette magához, az ölébe
húzta, a nevén szólította, de nagyon különös kiejtéssel. Azt mondta, a tata elment innen, mert inkább angyal akart lenni. Deőaz
éjjel beszélt vele, és a tata azt kérte, mindenképpen mondja meg a
kisunokájának, hogy ne szomorkodjon, és vigyen is neki valamit
ajándékba. A néni egy sárga, tenyérnyi macit adott a kezébe. Később arról mesélt, hogy ő egy másik országban született, hegyek
között, az ő apukájának ma is rengeteg báránya van, a bárányokat szöges nyakörves kutyák őrzik, merthogy arrafelé farkasok is
laknak az erdőben. A néni a tata jó barátja volt-mondta este, fürdetéskor az édesanyja. Biztos egy angyal - gondolta a kisfiú.
Ahogy most áll a gyertya előtt, megint eszébe jut a maci. Mindjárt
megkérdezi, látják-e ezt a világosságot az angyalok.
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A titokzatos túlvilág küszöbén
A halál misztériuma, a halottkultusz
népenként, koronként, vallásonként
mutat specifikus jegyeket - a halálon túli világ rejtélyei sajátosan fonódnak össze a földi lét normarendszerével, kultúrájával. Túlvilági titkok, hiedelmek, hitek ötvöződnek a
legszemélyesebb érzelmekkel, tilalmak parancsolásokkal, Iélekremegés
tradíciókkal.

Talán a fentiek miatt is van, hogy a
„halálkultúra" csak ritkán - például
sz-erettünk elvesztésekor - kerül gondolatkörünkbe, legtöbbünknél csak
az évi „parancsolt ünnepen", mindenszentek és halottak napján. S
még ilyenkor is kevesekben idéződik
fel, hogy az emlékezés, az elhunytakkal való kapcsolattartás mai formái
is az ősi halottkultuszban gyökereznek - részben a római Feralia-kultuszhoz és a germán Wodán-ünnephez, részben régi keresztény szertartásokhoz és hiedelemvilághoz nyúl-

nak vissza. A meghaltak lelke misztikus új életének és békéjének elősegítése, az ittmaradottak veszteségének
és fájdalmának mérséklése, a síron
túl is összetartozás kifejezése, vagy a
végleges elengedés az az elemi késztetés, ami az ősi halottkultuszi elemeket, népi cselekményeket, vallási
rituálékat motiválja. S meghatározza, kik hogyan búcsúznak el szeretteiktől, miként élik meg az élet halálosan fájdalmas óráit.
Az arab világban általános, hogy
igyekeznek előre készülni a halálra: az
utolsó óráit élő például rituális mosakodást végez, magához kéreti búcsúzásra a hozzátartozóit, akik a véget közeledni látván a szájába vizet cseppentenek, hogy azzal megkönnyítsék lelkének távozását. A halott szemét,
akárcsak nálunk, szokásos lezárni, s
meg is mosdatják, feleségeinek száma
szerint többször is. A fejét - hogy
könnyebben meghallja majd az utolsó
ítélet harsonáját - Mekka felé fordítják.
Közben siratóasszonyok jajonganak,
sírnak-rínak mellette. A muszlinlepel-

be takart testet még a halál napján eltemetik, úgy, hogy arccal Mekka felé
legyen, a jobb oldalán feküdjék, s a
jobb keze a feje alatt legyen.
Az indiaiak elégetik halottaikat. Ősi
szokásaik szerint az elhunytat végső
tisztításként megmerítik a Gangeszben, majd a bebugyolált testet fejjel a
halhatatlanságot szimbolizáló Himalája felé fordítják, s máglyán elégetik. Alágyűjtás előtt a főgyászoló a
szellem távozásának megkönnyítésére felrepeszti a koponyát, s öt mágikus kört jár a farakásnál. A lassan
égő máglyáról egy marék hamut beleszór a vízbe, merít egy korsóval a
vízből, s azt hátradobja jobb válla
felett, a széttörő agyagedény jelképezi az élők és a halott közötti családi
kötődés megszakadását.
A rituális fürdetés sajátossága a
zsidó halottkultusznak is, utána az
elhunytat fehér gyolcsruhába öltöztetik, s hét napig gyászolják, úgy,
hogy közben a házat sem hagyják el.
A házban - akárcsak a mi katolikus
házainkban - a tükör le van takarva.

A temetés napján böjtölnek a rokonok, s a fájdalmuk kifejezéseként bevagdalják ruháikat. Sajátos szokásként a sírra virág helyett a temetésen
és később is kődarabot tesznek.
A magyar rituálé a fentiekkel, s más
népek, vallások halottkultuszával is
mutat számos hasonlóságot. Eleink
is tudatosan készültek a halálra, az
eltávozó ágyánál ott kellett lennie a
családtagoknak. A vallásosok imával
segítették a lélek helyes útra indulását, de a halál pillanatában az ablakot is kinyitották neki. Megállították az órát, s meghúzatták a lélekharangot. A harangok meghatározott időnként megszólaltak, amíg
az ünneplőbe öltöztetett halottat el
nem temették. A koporsóba szokás
volt beletenni az elhunyt valamely
kedves tárgyát (például pipáját, imakönyvét), kezére rátették a rózsafüzérjét. A szentelt gyertyákkal körülvett koporsó mellett régen szokásban volt virrasztani, az eltávozottért imádkozni, énekelni. A temetési szertartás a háznál kezdődött,

onnan a Szent Mihály lován vitték ki
a halottat (lábbal előre, hogy ne tudjon visszajárni kísérteni). A végső
búcsúnak számos személyes eleme
volt (az énekben történő egyes szám
első személyű, szívet tépő búcsúzkodástól a koporsó csókolgatásáig, a
jajveszékeléstől a rögdobásig).
A temetést követő halotti toron
még az ételsor is megszabott volt:
gulyás- vagy becsinált leves, zsírban
sült perec vagy rétes és bor. Magyar
népünk annyira hitt a túlvilági életben, hogy a toron (s például karácsonykor vagy mindenszentekkor)
az elhunytnak is terített, „készítettek
ételt a hazajárónak". S hitték például
sok vidéken, hogy a halott ott őrködik
a temetőkapuban társai nyugalmán
mindaddig, míg meg nem hal más,
akinek átadhatja a felvigyázást. Gyászoló családtagjai pedig elmentek a
következő halott temetésére, mert
úgy vélték, szerettük valójában akkor
tér örök nyugalomra - s gyászolták
feketében járva egy esztendeig.
SZABÓ MAGDOLNA
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Ünnepeljen velünk!

DVD-videó egyben

ÉXTTCME Bl«3 SOUND

6 HD Hi-Fi KZ2H
NfTSC PLAYBACK • IONG PlAY 9c REC - Eosv GiopMÍC MENU VIDEO DOCTOR

Szett ár
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LG E l e c t r o n i c s

DTS 5850
KOMBI HAZIMOZIRENDSZER

Dolby Digital. DTS es Pro Logic II dekoder DVD. DVD-R/RW. DVD+R/ RW, VCD, CD CD-R/RW,
MP3 lejátszás, (a teljes kompatibilitás n e m garantálható). 5 x 3 0 W + 5 0 W k i m e n ő teljesítmény,
6 fejes HIFI sztereó videó. LP lejátszás, elolapi AV bemenet
1500124
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PENTEK, 2003. OKTOBER 31.
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felbontás: 4 . 1 MP. 3x optikai zoom. 2x digitális zoom, makrofunkció. autofókusz, beépített vaku,
tartozékok: elem. 16 MB Compact Flash kártya. USB kábel, videokábel, szoftver
2820279
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A konstrukcio kizárólag a hirdetésben szereplő t e r m é k r e vonatkozik. Sajat ero befizetés 10%. f u t a m i d ő 9 hónap.
A hitelbírálat jogát a Budapest Bank Rt. minden esetben fenntartja! Részletes feltételekről érdeklődón áruházi hitelügyintézőnknél!

MEDIA MARKT SZEGED, 6 7 2 3 Szeged, Makkosházi körút 29.,
Tel.: (62) 5 5 8 - 0 0 0 , Hétfő-szombat: 9 . 0 0 - 20.00, Vasárnap: 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0
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Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink a megjelenéstől számítva a készlet
erejéig vagy 3 napig érvényesek. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

Mert hülye azért nem vagyok
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»KAPCSOLATOK"
A Pólay Elemér

Alapítvány

köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták 2002-ben.
Az átutalt 58 562 Ft-ot,

*

A CSONGRÁDI
GR. SZÉCHENYI ISTVÁN
ÁLT. ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON
TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

6 SZEGEDI
ZRÍNYI ILON0
ALAPÍTVÁNY

köszönetét fejezi ki azoknak, akik

2002. évi 1%-a 535 219 Ft volt.

az alábbiakban felsorolt, 30 db, új, önkormányzati garzonlakások bérleti jogának

Ezt az összeget fénymásolóra,

határozott időre, fiatalok részére történő bérbeadására.

személyi j ö v e d e l e m a d ó j u k l % - á l összesen 180 4 8 7 F t - o t - az alapítvány

az alapitó okiratban
foglaltaknak megfelelően,
kutatási ösztöndíjak

Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. pályázatot hirdet

és a vándortáborozás

A lakások bemutatásának időpontja: 2003. október 28. napján, 13.00 órától 15.00 óráig,

támogatására használta fel.

2003. november 3. napján, 15.00 órától 17.30 óráig.

A gyerekek nevében köszönjük

Szeged, Tápai u. 5.

és várjuk befizetésüket.

A KURATÓRIUM

Lakások

/ a Tápéért

Alapítvány^

„A Szegedi Gyermekszívek
Gyógyulásáért" Közhasznú
Alapítvány

ertíttm mond köszönetet
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunknak ajánlották fel.
2001 -ben ezen összeg
203 639 Ft volt,
melyet az alapító okirat szerint:

kuratóriuma
ezúton szeretne köszönetet mondani
minden egyes adófizetőnek, aki
személyi jövedelemadójának 1 %-ával
alapítványunk munkáját segítette.
A 2002. évben adományozott
összeget, azaz 1 186 696 Ft-of
az alábbi célokra használtuk fel:
69%-át életmentő készülékek
(betegőrző monitor, oxigénmérő) vásárlására,
21 %-át szívbeteg gyermek
külföldi műtétjének támogatására,
10%-át pedig orvosok és nővérek
szakmai továbbképzésére fordítottuk.
Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogassák
a súlyos szívbeteg gyermekek, újszülöttek
és koraszülöttek gyógyulását
személyi jövedelemadójuk 1%-ával.

óvodák, iskola, kultúra,
hagyományőrzés támogatására
használtuk fel.
Kuratórium

Tisztelt

Támogatóink!

A Csanádpalotai Korszerű
Iskola M o g t o r e a i t é s é é r t
Alapítvány

a 2002-ben befolyt
137 621 Ft-ot
felzárkóztatásra,
képességfejlesztésre,
csereüdültetésre
használta feli
Köszönettel: kuratórium

Adószám: 18464575-1-06
bankszámlaszám:
57400217-10137057

'

Felkészítés i,

üzemeltetésre

nevében köszönjük
a felajánlott 1%-ukat,

Cím: Szeged, Szék u. 4.
„
Adószám: 1 8 4 6 2 8 5 8 - 1 - 0 6 . s
Kuratórium elnöke

A SZEGEDI
WALDORF
TÁRSASKÖR
EGYESÜLET

Has~.o njárm ú'vek
felkészítése
téli
üzemeltetésre.
4 tvlzsgálás,
minősítés,
javítás.

2 5 5 0 0 0 Ft-ot kapott
a felajánlott 1%-okból,
amit a gazdasági iroda
felszerelésére fordítottunk.
Köszönjük

• Dízel motorok üzemanyag rendszerei
• Fékrendszerek, levegörendszerek
I • Elektromos berendezések
® • Fűtő- és hűtőrendszerek
2003. okt. 15-től
noVnT-tg
Kedvezményes
munkadíj
és IO%
0tWdméay
a felhasznált
anyagok
éribóljj
Szeged, Bakay N. u. 48. • Tel.: (62) 560-198
Makó, Justh Gy. u. 67. • Tel.: (62) 211-363
Szentes, Vásárhelyi út 114. • Tel.: (63) 318-883

Az Ujszentiván
Általános Iskola és
Óvoda Gyermekeiért
Közalapítvány
ezúton köszöni meg
támogatói jövedelemadójának
1%-át, melyből 175 523 Ft
gyűlt össze. Az összeget
könyvek, adathordozók
|
vásárlására fordítjuk.

ezúton köszöni meg a támogatók

Árverési
AZ APEH

CSONGRÁD

|

hírek
MEGYEI

IGAZGATÓSÁGÁTÓL

2 0 0 1 . é v i l % szja felajánlásait.
A befolyt 873 9 2 9 Ft-ot

Tisztelt

Olvasók!

a z alapítvány
a Deák Ferenc Gimnázium
külkapcsolatainak,
s p o r t - és k u l t u r á l i s
tevékenységének támogatására
használta fél.

MUNKÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
kiemelkedően körhasznú
szervezet
Adószáma:
Főbb gazdálkodási adatai az elmúlt évben:
15 606 E Ft támogatás.
8015 E Ft a közhasznú tevékenység bevétele,
3315 E Ft egyéb bevétel.
Az ingyenes szolgáltatásokat
¡g
663 16 vene igénybe
£
A .FOGLALKOZTATÁS- konferencián
3
234 16, a tréningeken 152 ló vett részt. *
Az 1%-os felajánlásokból a
tanácsadás feltételeit j a v í t o t t u k .
Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak.
Az alapítvány kuratóriuma

19082181-2-06

Érdemes ebben a h ó n a p b a n is áttanulmányozni az
ügyfélszolgálatunkon, a Szeged, Bocskai utca 14.
s z á m ú hivatali épület földszintjén kifüggesztett
árverési hirdetményeinket, mert 5 db ingatlan ipartelep, lakóházak, építési telek - és közel 7 0 db
i n g ó s á g - személygépkocsik, t e h e r g é p k o c s i k ,
b ú t o r o k , h á z t a r t á s i gépek, televíziók, videók,
számítógépek, nyomtató, szakipari gépek - kerül
kalapács alá november hó végéig.
Ezek közvetlenül az árverések előtt megtekinthetők,
s az árverés megkezdéséig a k á r árverésen kívül, de
árverési vétel hatályával a b e c s é r t é k e n m e g i s
vásárolhatók.
;
V á r u n k minden érdeklődőt!
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal
Csongrád Megyei
Igazgatósága

Fszt. 1.

Alapterület
35,80 m2

Komfortfokozat

Helyiségek

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

Havonta fizetendő
minimális kötelező
előtakarékosság

Óvadék
összege

24 824 Ft

135 000 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba
Fszt. 2.

35,46 m2

összkomfortos

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

22 508 Ft

120 000 Ft

Fszt. 3.

35,96 m2

összkomfortos

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

24 935 Ft

135 000 Ft

Fszt. 4.

35,96 m2

összkomfortos

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

24 935 Ft

135 000 Ft

Fszt. 5.

35,96 m 2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

24 935 Ff

135 000 Ft

- 25 164 Ft

135 000 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba
Fszt. 6.

36,29 m2

összkomfortos

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

I. em. 1.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 2.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 3.

40,68 m2

összkomfortos

1 szoba, étkező, konyha,

28 208 Ft

153 750 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
I. em. 4.

40,78 m2

összkomfortos

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

28 277 Ft

153 750 Ft

I. em. 5.

40,78 m2

összkomfortos

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

28 277 Ft

153 750 Ft

I. em. 6.

40,68 m2

összkomfortos

1 szoba, hall, étkező,

28 208 Ft

153 750 Ft

fürdőszoba WC-vel, előszoba, erkély
I. em. 7.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 8.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

I. em. 9.

37,31 m2

összkomfortos

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

25 871 Ft

138 750 Ft

I. em. 10. 40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

összkomfortos

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

28 277 Ff

153 750 Ft

I.em. 12. 37,85 m2

összkomfortos

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

26 245 Ft

142 500 Ft

II. em. 1.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em.2.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 3.

40,68 m 2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 4.

40,78 m2

összkomfortos

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

28 277 Ft

153 750 Ft

II. em. 5.

40,78 m2

összkomfortos

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

28 277 Ft

153 750 Ft

II. em. 6.

40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 7.

40,68 m2

összkomfortos

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 8.

40,68 m 2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 9.

37,31 m2

összkomfortos

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

25 871 Ft

138 750 Ft

II. em. 10. 40,68 m2

összkomfortos

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

28 208 Ft

153 750 Ft

II. em. 11. 40,78 m 2

összkomfortos

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

28 277 Ft

153 750 Ft

II. em. 12. 37,85 m 2

összkomfortos

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

26 245 Ft

142 500 Ft

I.em. 11.

melyet hangszerek vásárlására
fordítottunk.

A Deák
Alapítvány

PALYAZATI HIRDETMÉNY!
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támogatási Széchenyi Ifjúsági Díjra,
támogatására használtuk fel.

18459203-2-06

1 Ü V RT.

r

CD-s rádió vásárlására

Az alapítvány adószáma: 18456286-1-06.

Adószámunk:

r

céljaira ajánlották fel. A kapott
a tanulók j u t a l m a z á s á r a , rendezvények

folyósítására fordítottuk.

PÉNTEK, 2003. OKTÓBER 31.

40,78 m2

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 feltételeket 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, 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, Dánl 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 Fit.
ügyfélszolgálatánál, ügyfélfogadási időben.
5.) Eredményhirdetés: 2003. december 9. napján, 14.00 órakor az IKV Fit. (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 cfm: ikv@ikv.hu

SZIESZTA
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9 SZEMKÖZT

PODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de
maga sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
Életemben először úgy éreztem: elhagyott a szerencsém.
Nem, még egyszer, elölről: bár nem sok évet tudok magam mögött,
tapasztalatom nyúlfarknyi, mégis gyökeret vert fejemben az a
gondolat, hogy az utóbbi napokban a véletlenek mindig úgy sülnek
el, hogy még csak véletlenül se az én kedvem szerint.
Például mentem tovább a Teller Ede sétányon, kóbor macskák
tömege vizelte derékon a fákat, s mikor már nem bírtam tovább a
bűzt, lefordultam egy kis betonozott sikátorba, s ott láttam meg
azt a kislányt, akivel először a sikátorban találkoztam, s mikor felnőtt fejjel újra egymás mellé sodródtunk, egyeztetve az emlékeket, mindketten valószínűsítettük, ekkor találkoztunk életünkbe
először.
Csakhogy akkor nem volt túl szíves a látás. A sikátor kövére
ugróiskolát rajzolt, s ugrálókötéllel a kezében játszotta a sántaiskolát, s mikor meglátott, ellépte magát, a kötéllel pedig jó erősen
a tarkójára suhintott.
„Bocsánat", mondtam hiába.
„Tudod, mit? Ha már itt vagy, játsszunk papás-mamást, olyan jó
nagy a kezed."
Hiába magyaráztam az utam, merthogy őneki is volt már egy szép
kalandja a szekrényben, és hiába magyaráztam a lemezeket, ó
egyből elfütyülte az egyik gitárszólót, azt annyi, mármint hogy ennyire
érdekli, el lehet ezt így is intézni, és ezzel a mozdulattal letolta térdig
a bugyiját.
„Hagyjál már, nem látod, hogy az utcán vagyunk?", és megpróbáltam elszaladni mellette, de elkapta a kezem, bepörgetett, és
akkorát estünk a betonon, hogy kivérzett a térde.
Az apja meg csak annyit látott az emeleti ablakból, hogy a lánya
egy fiúval fetreng a földön, nagy a kiabálás, a kislánya csupa vér, a
bugyija letolva. Hát mi másra gondol ilyenkor egy apa?
„Megerőszakoltad, te szemét, agyonverlek!", üvöltött az apja, és a
szemei úgy villogtak, mint egy gyilkos bikáé.
Alig, hogy fölálltam a földről, már lent Is volt, nem menekülhettem. Egyenesen a tenyerébe futottam. Durr! Fölrepedt a fülem töve. Annyira fájt, hogy sírni se bírtam; annyira, hogy egyből
el is zsibbadt a nyakam. Belém akart rúgni, de látta, hogy ahhoz
túl kicsi vagyok, és túl messzire repülnék. Úgyhogy inkább fölállított, ellendült a keze, de nem ütött többet, mert a lánya hangosan kacagni kezdett.
Aztán kiderült persze, hogy valójában mi történt, de már késő volt,
be kellett ragasztani a fülem, s a lány apja, aki egyébként
koromfekete néger férfi volt, nem győzött bocsánatot kérni, s hogy

mentse magát, ajánlotta, hogy ha majd egyszer valami szörnyen
rosszat teszek, és nem kapnak el érte, akkor vegyem úgy, hogy a
büntetés már megvolt érte.
Megetetett rizzsel, majd bemutatkozott: Mihail Dosztojevszkij
vagyok, mondta, s percekig érzékenyen figyelt, vajon feltűnik-e az
arcomon, hogy mostan ő nekem hazudott.
Tőlem ugyan hazudhat, nem érdekel, annál inkább faggattam,
esetleg tud valamit a lemezboltról.
„Nehéz kérdés ez, magyarázta karba font kézzel, mindkét csuklóján
egy-egy ezüst óra csillogott. Jó lemezboltot találni manapság felér
egy hegymászással. Meg kell érte szenvedni, de ha eljutsz a csúcsra,
az minden bűnödért kárpótol."
„Miféle bűnömért", kérdeztem, s világosan láttam és hallottam is,
ahogy egy apró hajszálér elpattan a szemgolyójában.
„Minden ember bűnös, fiam, eleve így jövünk a világra. A bűn a
tudás, amivel kilógunk az élők sorából. De halálunkkal minden tudás
az Úré lesz. S ha önmagunkban még így is békét akarunk,
folyamatosan és általánosan szenvednünk kell. Ez a tapasztalat,
ennyi a tudásunk."
Láttam, a kislányának végig bent lubickolt a keze, mozdulatlan
szemekkel figyelte az apját, aki folytatta.
„Tehát ha el akarsz jutni a jó, nem, a legjobb lemezboltba, meg kell
érte szenvedned. Nem tudom, hogy hogyan, de meglehet, embert is
kell ölnöd érte, ami az egyik további legsúlyosabb bűn, de ettől majd
még jobban szenvedsz, s ez elvihet a megfelelő irányba. Áldásom
rád, és most menj, holnap leveheted a füledről a kötést, és mondd
meg édesanyádnak, ha egyedül él, hogy én is egyedül élek, és
szenvedek, mint Zlatkó a prés alatt."
„Más?", kérdeztem, mert úgy tűnt, ennél többet is tud mondani, ha akar, de csak megrázta, majd lehorgasztotta a fejét, és
előbb szipogni, majd hangosan rázkódva zokogni kezdett, a kislánya becsukta a szemét, ő Is sírt, közös könnyeik a hasukra folytak.
Csendben kijöttem a lakásból, jól megnéztem a házszámot, az
ajtót, az ajtó szerkezetét, a postanyílás méretét, a küszöb vasalását,
amit soha többé nem vagyok hajlandó átlépni.
A néger férfi minden szava ott motoszkált a fejemben, de főleg az
a rész, hogy valakit meg kell ölnöm ahhoz, hogy megtaláljam a
lemezboltot.
Az utcán leültem egy padra, megvártam, amíg eltűnnek körülöttem, mert nem bírtam tovább magamban tartani, ki kellett
mondanom: „Ez iszonyúan, ez a hapsi teljesen hülye."
Jól esett.
Karomat átvetettem a pad támláján, föltámadt a szél, kis
szélrohamok szaladták az arcom; nagyon egyedül éreztem magam,
és olyan üresnek a szívem, mint egy pöcegödör.

Tizenöt évvel ezelőtt
indult a Szeged
Minden héten szerdán este látható a szegedi Városi Televízió és
a Délmagyarország közös tévéműsora, a Szemközt, amelyben a
meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti adásban Tandi Lajost, a Szeged
folyóirat főszerkesztőjét faggatta Márok Tamás és Hollósi Zsolt
a tizenöt évvel ezelőtt indult lap múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
A műsorban felidézték a Szeged folyóirat első, 1988 szeptemberi számát,
amelyben
Papp Gyula akkori tanácselnökkel készült interjú Nyílt szó,
födetíen arc címmel. Az írás pikantériája, hogy néhány nappal később a tanácselnök lemondott posztjáról. S ez nem
az egyetlen olyan eset volt,
amikor a Szegedben nyilatkozó
interjúalanyok rövid időn belül
távozni kényszerültek.
Az adásban szóba került az
is, hogy egyes időszakokban a
lap
finanszírozása
kétséges
volt. - Ekkora városnak kell,
hogy legyen annyi pénze,
hogy egy ilyen presztízslapot
megjelentessen - mondta ezzel kapcsolatban Tandi Lajos
főszerkesztő. Név említése
nélkül hozzátette, volt olyan
polgármester, akit n e m lehetett meggyőzni arról, hogy erre a lapra szükség van. - De
inkább a közgyűléssel voltak
problémák. Egyszer például
megkérdezték, ki olvassa a lapot a képviselő-testület tagjai
közül, akik egyébként ingyen
megkapták az újságot. Senki
se merte felemelni a kezét mondta Tandi Lajos. A főszer-

kesztő úgy véli, teljesen mindegy, hányan veszik meg, hiszen „minden olyan érték,
amely egyszer ki van n y o m tatva, bekerül a könyvtári hálózatba, az később is dokumentumértékkel bír.
A közeljövő terveiről szólva
Tandi Lajos elmondta, hogy a
novemberi szám megjelenésével folytatódik a szegedi akadémikusokkal készült korábbi
sikeres interjúsorozat, amely
jövő év végére újabb kötetbe
összegyűjtve jelenhet majd
meg. 2004 elején adják ki a
Szeged és a nagyvilág című tematikus lapszámot, amelyben
szegedi tudósok, művészek,
sportolók számolnak be arról,
hogy szegediként milyen élményeket szereztek a világban, hogyan vitték el a város és
az ország hírét. Az 1879-es
nagy árvíz 125. évfordulója
kapcsán jövőre egy olyan szám o t is megjelentetnek, amelyben megszólaltatják a Szeged
újjáépítéséhez annak idején a
legtöbb támogatást nyújtó fővárosok jelenlegi polgármestereit. Januártól pedig a folyóirat
az interneten is elérhető lesz.
H.SZ.

Legújabb érvünk:

Hiteikártya! Akár éves díj nélkül!
a citiban
Citibank hitelkártya.
Ezer érv szól mellette.
6722 Szeged, Nagy Jenő u. 1. Tel.: (62) 554-770

(a Nagy J. u. és a Feketesas u. találkozásánál)

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00

A család az első!
De a z ár se utolsó

Â Citibank sohasem pihen
06-40-CITI24
06-40-248424
www.citibank.hu

citibank

Citibank Rt - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja.

Az akció 2003. október 20-tól 2003. december 31-ig tart. Az akciós időtartam alatt benyújtott és a Bank által elfogadott hitelkártya igénylés esetén a Bank a kibocsátás
sal egyidejűleg a hitetkártya első éves dijából 50% kedvezményt biztosít. Amennyiben pedig az ügyfél az így kibocsátott ezüst hitelkártyájával annak kibocsátásától
számítva 2004. január 31. napjáig legalább mindösszesen 5 0 0 0 0 Ft, vagy arany hitelkártyájával 100 000 Ft összegű tranzakciót hajt végre, a Bank a fennmaradó 50%
éves díjat is elengedi. Az akció részletes feltételeit a bankfiókjainkban es hiteiközpontjamkban kifüggesztett tájékoztató tartalmazza. A Citibank Rt. az akció időtartama és
feltételei egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A |eien hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, és nem minősül a Citibank Rt. részérói ajánlattételnek
vagy nyilvános tájékoztatónak. A Citibank Rt. a hitelkártya kibocsátásáról és annak fettételeiről a saját hitelbírálati feltételei alapján dönt.
(THM: 0 - 4 1 , 7 5 % )

Az Állami K ö z ú t i Műszaki
és Információs K h t .
felvételt hirdet
N A G Y L A K határátkelőhelyre

^közútimérleg-kezelöí^
r
munkakörbe.
w
Feltétel: érettségi bizonyítvány,
büntetlen előélet
számítógép-kezelői alapismeret.
J e l e n t k e z é s : november 6-ig
önéletrajz megküldésével és
elérhetőségi telefonszám
megjelölésével.
T e l e f a x s z á m : 06-1 / 3 1 5 - 1 8 9 4

SZEGED BELVÁROSÁBAN
Ustsa x .1 t vvv vOQ F;
Az Ön családja is természetesen a lehető legtöbbet érdemli! Szükségtelen kiadásokra viszont semmi
szükség, a lényeg a biztonság, a kényelem és a gazdaságosság. Ezt nyújtja Önnek az Opel Viva család!
További részletek, párattanul kedvező hitellehetőségek az Opel márkakereskedésekben!
Opel Viva család. Új autót mindenkinek! *A 3-ajtós modell Induld ára. Max. fogyasztás: város/oeszágút/vegyes:
7,9/5,1/6,1 1/100 km, C0 2 146 g/km (Astro 1,2 I benzinmotoros, kéziváltó)

www.opcl.hu

T é i v - ' h ó J í isis«'
• - .> ; ,
O9MM0R7

KÁVÉZÓ-BÁR
üzemeltetésre
kiadó,
esetleg eladó!
Érdeklődni:
kizárólag hétköznap,
9-17-ig.
Tel.: 3 0 / 2 8 6 - 2 8 9 1

WVYT^pllLl'UtViiii.lUt
A P l L i S - I N V f S f Ingatlanbefektetési Szövetkezet
5 é v e áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön heíekteiési
tehetőség
iránt érdeklődik,
Új lökés! szeretne vásárolni
vagy nívós építési lelket keres családi házához,
forduljon a P I U S - I N V E S P Ingatlanbefektetési Szövetkezet
munkatársaihoz, és érdeklődjön őszi akcióinktól
is!
Úodüükí S*tgöJ, Tisza Lajos krt. 58. ti 06-62-548-465 « l i l á u l II.,
Retek u. 10. h 315-1311 « Swfepeit VI., Podmonkzky u. 4. Ii 475-0165 * DtWete«,
SO. Anno u. 55. T.: 06-52-534-816 « Sepw, Ötvös u. 6.1:0699-524-960 < SuaMMy,
Aréna u. 4. t: 06-94-500-523 « Gy*r, Schweidel u. 15. T.: 06-96-542-168 « Hyírejykán,
Szarvas u. 14. Tel: 06-42-504-494 « Misink, Szeritpáli u. 11. T.: 06-46-506-672 *
Székesfehérvár, Ady Lu. 2. T.: 06-22-505-907 • tta, Kazinczy u. 3. T.: 06-72-534-770
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SZÉPSÉGRE ÉHES TURISTASEREG ROHAMOZZA KRAKKÓT

A Visztulánál vidám a magyar
Európa egyenruhába öltözött,
a világmárkák reklámjai talán
még pontosan olyan szögben
is ferdülnek a lengyel homlokzaton, mint teszik azt a szegedi, a győri, a pesti utcán.

Magyar turisták kedvelt célpontja Krakkó. A 7 5 0 ezer lakosú lengyelországi nagyvárosba nem véletlenül utaznak oly
sokan hazánkból, hiszen varázslatos szépségű hely, s a költségek sem megfizethetetlenek. Az sem utolsó szempont,
hogy Csongrád megyéből még 6 0 0 kilométert sem kell ah-

A két jó barát

hoz autózni, hogy valaki megpillanthassa a Wawel tornyait.
- Mondja, maradt otthon is valaki? - röppent a kérdés Krakkó
óvárosában, egy élelmiszerbolt
pénztárja előtt. A magyar szavakat halk kuncogás kísérte,
ugyanis az üzletben jószerével
csak magyarok vártak a sorukra. Méghozzá igencsak vidám
magyarok. Mert hiába karmolta
hideggel, széllel az ősi lengyel
város házait az ősz, az alkonyatban Krakkóval ismerkedők már
megteltek annyi élménnyel,
hogy eszükbe sem juthatott a
fagy miatt sopánkodni.
Néhány napos kirándulás is
elegendő ahhoz, hogy a Visztula partjára érkező észrevegye: Krakkó mára ismét a magyar turisták kedvelt utazási
célállomása lett. Az ötvenedik
születésnapjuk felé közeledők
még jól emlékezhetnek azokra az időkre, amikor magyar
diákok (no meg persze a jó üzletben reménykedő, dollárral,
kozmetikumokkal, bőrrel, borostyánnal, Pick szalámival, s
ki tudja még mivel seftelők)
töltötték meg a Cracovia expressz vasúti kocsijait, s bizony
a lengyelek egyik legnagyobb,
napjainkban már 750 ezer lakosú városában akkoriban is
magyar szótól volt hangos

minden utca. A rendszerváltást követően a magyarra szakadt nagy utazási szabadságban aztán persze új célpontokat kerestünk magunknak, ám
a XXI. század első éveiben, ki
hitte volna, de mégis igaz,
arany Prága lett divatos, s lám,
Krakkó is visszanyerte a magyarok szemében régi rangját.

Megfizethető a város
Krakkó hangulata éppen anynyira varázslatos, mint a cseh
fővárosé. Óvárosában értékesebbnél értékesebb épületek
késztetik ámuldozós bámészkodásra az idegent. Nem is oly
nehéz felidézni régen letűnt
századokat annak, aki a Barbakan mellett időzik, áthalad a
Flórián-kapun, megtekinti a
Mária-templom hatalmas szárnyas oltárát, vagy éppenséggel
a piactéren, a híres Rynek
Glównyn sétál, netán a posztócsarnok kis butikjainál töpreng
azon, vajh, milyen szuvenírt is
vigyen haza barátainak.
A krakkói vár, a Wawel természetesen kihagyhatatlan a
várossal ismerkedő magyarok
számára. Már csak azért is,
mert itt érezhetik át igazán,

A krakkói piactér.
milyen sok szállal is kötődik
egymáshoz Magyarország és
Lengyelország
történelme.
Magyarok és lengyelek is leróják tiszteletüket Báthory István
erdélyi fejedelem és lengyel király síremléke előtt, és Nagy
Lajos király leánya, Anjou
Hedvig - vagy ahogy a lengyelek emlegetik nagy tisztelettel,
Jadwiga királynő - síremlékét
is mindig friss virág díszíti. S itt
illő felidézni a krakkói Jagelló
egyetem alapítását, hiszen az
1997-ben szentté avatott Jadwiga minden kincsét ennek
létrehozására szánta.
Krakkó varázsához persze az
is hozzátartozik, hogy magyar

A SZERZŐ FELVÉTELE

kiránduló számára ez a város
megfizethető. Egy háromágyas
motelszobát, nem is messze a
városközponttól, már 150 zlotyért kiadnak egy éjszakára,
míg az óvárosi vendéglőben
egy bőséges ebéd sem kerül
többe 20 zlotynál. Figyelem: a
kis számok azért csalókák,
ugyanis egy lengyel zlotyért ma
Magyarországon 60 forintot is
ki kell fizetni, ám a szorzás végeredményét megkapva sem
kell gyorsan ölő szívinfarktustól rettegnie a Tisza partjáról
induló turistának. Nyugodtan
sétálhat a magyar a lengyel
boltokban is, hiszen az árak
semmivel sem magasabbak,

mint nálunk, a választék pedig
éppen olyan jó, mint Magyarországon,
Horvátországban,
vagy a csehek földjén.

Utcák, egyenruhában
A baj inkább az, hogy túlságosan is hasonlatos valamennyi kelet-európai ország
kínálata, s Lengyelországban
immár percekig kell bolyongani a pultok között, ha mondjuk olyan csokoládét szeretnénk hazahozni majszolásra a
rokon gyereknek, amilyet magyar boltban nem vehet meg.
Mi tagadás, az utcaképet
szemlélve is megjegyezhető:

S ha már szóba kerültek az
árak, beszéljünk a gazdagságról is. Nos, Krakkó utcáit járva
egy percig sem jutott eszembe,
hogy Lengyelország előttünk
járna. Az értékes épületek nagyobb része még felújításra vár,
s bizony az utak állapota sem
jobb, mint amilyen aszfaltcsíkokon itthon hajthatunk. Hogy
az emberek pénztárcája menynyire vastag? Hát erre a kérdésre, miként magyar földön, a
lengyeleknél sem lehet igazán
mérvadó válaszokat kapni. Az
tény, hogy Krakkótól nem
messze, Zakopanéban (ugyan
melyik síbe szerelmesedett lécvitéz ne hallotta volna ezt a nevet?) olyan paloták, motelek
épültek száz számra az elmúlt
években, amelyek alá könnyedén betolható a műholdas vezérlésű kacsaláb is.
Nem egy épületen ott látható a lengyel piros-fehér nemzeti lobogó mellett az Európai
Unió zászlaja is. Hát igen,
együtt kezd új életet jövő májusban lengyel, s magyar, ki a
mondóka szerint is két jó barát, együtt harcol, s issza borát. A harc ideje, hála istennek, régen lejárt, de a barátkozásé szerencsére még nem.
BÁTYI ZOLTÁN

(FIZETETT HIRDETES)

Újdonságok
az OTP Banknál
Október utolsó munkanapja 1924 óta
takarékossági világnap. Ez alkalomból
tartott sajtótájékoztatót az OTP Bank
Dél-alföldi Régiója székhelyén, Kecskeméten.
A legnagyobb magyar bankként számon tartott OTP Bank Rt. a Moody's 2001-es értékelése szerint a legerősebb pénzintézet Kclet-KözépEurópában. Piaci részesedése a hazai bankszektorban a mérleglőösszeg alapján 20,1 százalékos,
a lakossági betétállományt tekintve 28,0 százalékos, a teljes hitelállomány alapján pedig 14 százalékos. A tavaly június végi adózás előtti eredményét egy év alatt csaknem megduplázta, 2fi,5
milliárd forintról 48,1 milliárdra növelte. Az
OTP Bankcsoport adózás előtti eredménye pedig idén félévkor 50,8 milliárd volt, szemben a
2002-es félévi 31,3 milliárddal. Az OTP Bank 2
millió 783 ezer lakossági folyószámlát vezet és
432 bankfiókban áll ügyfelei rendelkezésére. A
pénzintézet régiói közül területét és több üzleti adatot tekintve a dél-alföldi a legnagyobb. A
sajtótájékoztatón a bank dél-alföldi régiójának
vezetői ismertették a pénzintézet idei újdonságait, illetve legjelentősebb termékeit. Az OTP
Bank tovább erősítette bankkártyapiaci dominanciáját azzal, hogy október 14-étől MasterCard
és VISA típusú klasszikus hitelkártyákkal is megjelent a piacon. A fényképes vagy hagyományos
küllemű plasztiklapokhoz kapcsolódé) hitelkeret az igénylő nettó jövedelmének legfeljebb háromszorosa, minimum 150 ezer, maximum 500
ezer forint lehet. A privát banki ügyfeleknél
egymillié) forintig terjedhet a felhasználható hitelkeret összege. A kártyákkal vásárolni vagy
bankjegy-automatáknál készpénzt felvenni egyaránt lehet. A hitelkártyához, kapcsolódó hitel
rulírozó jellegű, vagyis a felhasznált keretből
visszafizetett összeg a rendelkezésre álló hitelkeretet növeli. A kamatmentes periódus 30 napos elszámolási és 15 napos türelmi időszakból áll. Annak, aki ezen időtartam alatt nem fi-

zeti vissza a teljes hitelösszeget, valamint készpénzfelvételre használja a kártyát, 2004. június
30-áig havonta 1,2 százalékos, ezt követően 2,4
százalékos kamatot számít fel a bank. A havonta fizetendő törlesztőrészlet minimális összege
az igénybe vett hitel 5 százaléka, de legalább
5000 forint. A hitelkártya éves díja egyébként
5000 forint, a társkártyáé 4000 forint. A hitelszámla-vezetés, valamint az. OTP bankjegy-automaták használata 2004. június 30-áig ingyenes.
Folytatódik a Multipont kártyaoffenzíva. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az OTP, a Mol
és a Matáv által létrehozott Multipont törzsvásárlói programban részt vevő vállalatok köre
idén szeptember l-jével a Fotex-csoporttal
bővült. A Multipont kártyabirtokosok a Fotex
14 kiskereskedelmi cégének belépésével további közel 300 üzletben gyűjthetnek, illetve válthatnak be pontokat. A Multipont kártyabirtokosok belföldi kereskedelmi helyeken bankkártyás vásárlás esetén pontot kapnak, melyek
később beválthatók a Multipont-program és a
Mol közös Navigátor ajándékkatalógusában található termékekre, vagy levásárolhatok a Mol
töltőállomásokon, illetve most már a Fotex üzleteiben.
Az újdonságok között említették a régió vezetői azt is, hogy a forintbetétek egy részénél magasabb hozam érhető el a lakossági ügyfelek
körében. A bank célja ezzel az, hogy ösztönözze a nagy összegű forintelhelyezéseket, erősítse
a lakosság megtakarítási hajlandóságát. Az OTP
Bank a háztartások hitelintézeteknél elhelyezett
megtakarításainak közel 40 százalékát kezeli,
félévkor a lakossági betétek állománya meghaladta a 1500 milliárd forintot. A fix kamatozású lakossági folyószámlák körében a 3 hónapra lekötött 2,5 millió forint és az ennél nagyobb
összeg után fizetett kamatprémium emelkedett,
az elérhető hozam most 8 százalék. A Megtakarítási Számlán akár 9%-os kamatot is kaph.lnTal
az ügyfelek lekötés nélkül.

Köszöntjük ügyfeleinket a
Takarékossági Világnapon!
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Az OTP Bank több mint 50 éve partner a takarékoskodásban. Bár ma
ünnepelünk, mi az áv minden napján kiemelten figyelünk ügyfeleinkre,
megbízható hátteret nyújtunk pénzük gyarapításához.

TAKARÉKOSSÁGI VILAGNAP
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