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DELMAGYARORSZAG
Nem kell reggelig tűrni a fájdalmat

T É M Á I N K B Ó L

LEZUHANT GYAKORLOGEP
Mindkét pilóta meghalt, amikor
honvédségi gépük tegnap
lezuhant és felrobbant
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében. A kiképző repülő
lakott területen kívül csapódott
a földbe, a benne ülő századost
és ezredest már nem tudták
megmenteni.
2. oldal

Sürgősségi fogászat a klinikán
Megállapodást kötött az egyetem és az önkormányzat, így
akár már idén beindulhat Szegeden a fogászati ügyelet. A fogklinika vezetői közben szeretnék elérni, hogy a jövőben a
fogorvosképzés önálló karként
működjön.

EGYETEMI ÜZLETI SIKER
Hosszú távú megállapodást írt alá
a Szegedi Tudományegyetem és a
Videoton. A kvantumelektronikai
tanszéken olyan készüléket
fejlesztettek ki, amely minden
eddiginél pontosabban méri a
gázok szennyezettségét. A cég
ennek piaci hasznosítási jogát
vásárolta meg.
3. oldal
MEGÚJUL A BÁSTYA
Az újjáépítés évének egyik
feladata a szegedi vízi bástya
felújítása lesz. A rekonstrukció a
Tisza betörésének 125.
évfordulóján kezdődik, és a
tervek szerint Szent István
ünnepére el is készül.
5. oldal
MARBURGBANIS GYŐZÖTT
ASZEVIÉP-SZEGED
Tízpontos, 80- 7 0-es győzelmet
aratott a FIBA Europa-kupa
negyedik fordulójában,
Németországban, Marburgban a
Szeviép-Szeged női
kosárlabdacsapata és tovabbra is
versenyben van a legjobb
tizenhat köze jutásért.
15. oldal
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Fotó: Karnok Csaba

A szegedi fogklinika vállalta magára az ügyeleti szolgálatot.

Nincs élet a Maryben
N e m talált feketemunkára utaló nyomokat az ellenőrzést
végző munkaügyi felügyelőség
a Mary Cipőgyár Rt. vásárhelyi
üzemében.
Zárt kapukat talált, munkavégzésnek nyomára viszont n e m
akadt a megyei munkaügyi felügyelet a Mary Cipőgyár Rt. vá-

sárhelyi üzemében. Mint emlékezetes, a városban szárnyra
kapott a hír, mely szerint a végelszámolás alatt álló gyárban
néhány hete illegálisan foglalkoztatnak elbocsátott dolgozókat.
A
felügyelet
munkatársai
azonban semmilyen tevékenységet nem tapasztaltak az üzem-

ben, így nem bizonyosodott be a
feketemunkáról szóló híresztelés. Az illegális foglalkoztatás
esetén egyébként hatmillió forintig terjedhet a munkáltatóra kiróható bírság összege, ehhez
azonban tetten kell érni a dolgozókat.

Már csak néhány technikai akadálya van annak, hogy Szegeden
beinduljon a fogászati ügyelet, az
önkormányzat és az egyetem vezetése ugyanis már megállapodott erről. Ez egyébként része egy
úgynevezett
„együttműködési
csomagnak", amivel mindkét fél
jól jár: a város eleget tud tenni
azon kötelezettségének, miszerint biztosítania kell az ügyeletet; a fogklinika nem titkoltan
több irányú támogatást remél az
önkormányzattól; a betegeknek
a jövőben nem kell egész éjszakát végig virrasztaniuk egy begyulladt fog miatt.
Az egészségügyi törvény értelmében ügyeleti ellátást is joga
van igénybe venni mindenkinek,
aki tb-járulékot fizet. Az előírás
ellenére azonban az országban
sok helyen megoldatlan a fogászati ügyeleti ellátás Ennek elsődleges oka, hogy azt csak ráfi-

zetésesen lehet
működtetni.
Az egészségbiztosítási pénztár
ugyanis havi négyszázezer forintot fizet a 8 órás ügyeleti szolgálatért egy Szeged méretű város
esetében, ez azonban még a személyzet bérére sem elég, nemhogy az épület fenntartására, a
felszerelésekre és a gyógyszerekre. A klinika vezetői azonban úgy
gondolták, bizonyos feltételek
teljesülése esetén mégis megéri
elvállalniuk ezt a feladatot.
Fazekas András, a fogklinika
igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár elmondta, egy együttműködési csomag létrehozására
tettek javaslatot, ha úgy tetszik,
alkut javasoltak: a fogklinika
működteti a fogászati ügyeletet,
de cserébe kéri, hogy a klinika a
saját épületében működő, ínybetegségekkel foglalkozó önkormányzati szakrendelést átvehesse, és az itt folyó munkáért az ebből származó tb-bevételek is
ezentúl az intézményhez kerüljenek. A klinika támogatást vár a
várostól annak érdekében, hogy
a fogorvosképzés a jelenleginél
megfelelőbb feltételek között
folyhasson.
Folytatás az 5. oldalon

Veszélyben az algyői
oroszlánok és medvék

Részletek a 3. oldalon

Csak az infláció mértékével emelkednek a díjak

Változatlan marad a parkolás rendje
Az inflációt követve emelkednek Szegeden a
parkolási díjak, más változás nem várható.
Az önkormánvzat ösztönözni fogja a parkolóház használatát, a parkolási bevételekből
pedig a tömegközlekedést finanszírozza.
- Nem változnak a parkolási rendszer zónahatarai, nem emelkednek lényegesen a parkolási díjak, nem vezetik be a díjszedést szombaton - nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor.
A városfejlesztést alpolgármester ezekkel a
szavakkal reagált a Fidesz sajtótájékoztatóién elhangzottakra. Makrai László és Molnár
Zoltán kedden jelentette be, hogy n e m tartanák elfogadhatónak a parkolasi di)ak emelését, szerintük nem indokolt a parkolási rendszer határainak kiterjesztése, a tilosban parkoló autók elszállítását ösztönző rendszer
A parkolóházban bevezetnék végre a parko- létrehozása, és a szombati díjszedés sem. Az
lást.
Fotó: Miskolczi Róbert alpolgármester megjegyezte: az ellenzéki

képviselők egy munkaanyagot olvashattak, a
parkolási rendszert működtető Szepark Kft.
javaslatait.
Kerepes Ferenc, a Szepark parkolási ágazatvezetője kifejtette: az Európai Parkolási Szövetség normái, tapasztalatai alapján nyújtották be elképzeléseiket. A Fidesz által kiemelt
javaslatokon kívül hasznosnak tartanák ingyenes P+R parkolók létrehozását, ahonnan
tömegközlekedési eszközzel juthatnának be
az autósok a belvárosba. Létrehoznának kerékpáros parkolot és elektronikus díjfizetési
modokat vezetnének be.
A javaslatok nagy részét a város vezetése
nem támogatta. A „pökautó" által elszállított
tilosban várakozók után például nem lógnak
jutalékot kapni a közterület-felügyelők mondta az alpolgármester.
Folytatás az 5. oldalon

Lehet, hogy hamarosan költözniük kell Köntös Imre algyői cukrász oroszlánjainak és barnamedvéinek. A ketrecek ma már nem
felelnek meg az előírásoknak. A Szegedi Vadaspark szívesen látná
az állatokat. írásunk a 4. oldalon.
Fotó: Schmidt Andrea

ADSL O F t belépési díjjal!
Élvezze az ADSL előnyeit, és száguldjon a világhálón most belépési díj nélkül!
Az akció 2003. december 31-ig tart, csak Irivitel területen vehető igénybe, 2 éves ADSL előfizetés esetén.
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A kormány állítja, nem késlekedett az M5-ös ügyében

Mindkét pilóta meghalt a kigyulladt honvédségi repülőben

A Fidesz szerint
győzött a józan ész
A Fidesz egyetért az M5-ös autópálya lehetséges kivásárlásáról szóló szerdai kormánydöntéssel, ugyanakkor felrója, hogy
késlekedtek az állásfoglalással.
A közlekedési államtitkár viszszautasította ez utóbbi kijelentést.
BUDAPEST, BÉKÉSCSABA (MTI)
Másfél év után a józan ész győzött, és a kormány végre állást
foglalt az M5-ös autópálya kivásárlása ügyében - mondta a fideszes Fónagy lános tegnapi sajtótájékoztatóján. A politikus a kabinet szerdai ülésén történteket
kommentálva a Fidesz egyetértését fejezte ki a kivásárlás ügyében. Mint mondta, a kormány
nem tett mást, mint a józan
eszére hallgatott, ha másfél évet
késlekedett is a döntéssel. A volt
közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy most a Medgyessy-kormány helyrehozza azt
a hibát, amit az M5-ös autópályával kapcsolatban a Horn-kor-

Lezuhant egy gyakorlógép

mány idején elkövettek. Szavai
szerint a koncessziós szerződést
ugyan az Antall-kormány idején
írták alá, de az M5-ös használhatatlanságát, drága útdíját okozó
döntéseket a koncessziós szerződés módosításával 1995 és 1997
között hozták.
A Medgyessy-kormány másfél
éves kemény tárgyalás után jutott el odáig, hogy megfogalmazhassa a szerdai kormánydöntést
a z M5-ÖS a u t ó p á l y á r ó l , n e m kés-

lekedett másfél évet, a Fidesz-kormány négyéves semmittevése után hozott határozatot
az ügyben - mondta az MTI-nek
Gaál Gyula, a gazdasági és közlekedési tárca politikai államtitkára a fideszes Fónagy János szavaira reagálva. Az államtitkár nyomatékosította: „a félreértések elkerülése végett a kormány nem
kötelezte el egyértelműen magát
a kivásárlás mellett, többféle
megoldás átgondolására hatalmazta fel a gazdasági és közlekedési minisztert, valamint a pénzügyi tárca vezetőjét".

Előzetesbe helyezték
Klivinyi Zoltánt
BUDAPEST (MTI)
Előzetes letartóztatásba helyezte
a Vertical-Invest Ingatlanhasznosító és Befektető Szövetkezet
egyik alapítóját, Klivinyi Zoltánt
a Budai Központi Kerületi Bíróság tegnap. A férfi ellen társaival
együtt tőkebefektetési csalás
bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. - A
gyanúsított nemzetközi elfogatóparancs útján került kézre, és
szökésétől, elrejtőzésétől továbbra is tartani lehet - közölte a Fővárosi Bíróság.

A Keleti pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak a Déli és a
Nyugati pályaudvar helyett a Sopron-Szombathely, valamint a Budapest-Nyíregyháza útvonalon közlekedő intercity-járatok december
15-étől. Ezt Vizsy Ferenc, a MÁV személyszállítási üzletág vezetője
közölte tegnap. Elmondta, hogy a modellszámítások szerint az érintett utasok 75-80 százalékát kedvezően érintik a változások. Utalt arra, hogy ezek után átszálláskor nem kell az egyik pályaudvarról a másikra átmenni, és ezzel 20-30 perccel rövidül az utazási ideje.

Életét vesztette mindkét pilóta, amikor
honvédségi repülőgépük tegnap lezuhant és
felrobbant a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tiszagyenda közelében.
SZOLNOK (MTI)
A Magyar Honvédség JAK-52-es típusú gépe kiképzési repülés közben, eddig ismeretlen okból zuhant le - közölte Bocskai István, a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs főigazgató-helyettese. A honvédség szolnoki vegyes szállító ezredének állományába tartozó kiképző repülőgép Szolnokról szállt fel, és lakott területen kívül

Tizenkilencre emelkedett az
iraki Násziríjában elkövetett
szerdai öngyilkos merénylet
olasz halálos áldozatainak a
száma. Egész Olaszország gyászol, az olasz védelmi miniszter
Irakban meglátogatta a robbantás sebesültjeit.

Tizennyolc olasz katona, kilenc
iraki állampolgár és egy olasz
polgári személy vesztette életét a
merényletben - közölték tegnap
római katonai források. A robbantás összesen 84 személyt sebesített meg, s tizenegynek súlyos az állapota.
Az olasz védelmi miniszter Násziríjában meglátogatta a terrorakció húsz olasz sebesültjét, akiket az ottani olasz katonai kórházban kezelnek. Antoni Martino
megtekintette a merénylet helyszínét is, ahol hangsúlyozta,
hogy Olaszország nem hagyja
magát megfélemlíteni a szörnyű
merénylet által. Egyúttal visszautasította azokat az állításokat,
amelyek szerint az olasz katonai
csendőrség násziríjai támaszpontján lazák voltak a biztonsági
intézkedések, ezért követhették
el ellene a súlyos tettet.
Olasz információk szerint a robbantást négy merénylő követte el.
Giorgfo Cornacchione tábornok,
az iraki olasz kontingens vezetője
itáliai televíziókkal azt közölte,
hogy a merénylők két, összesen
több száz kilogramm robbanó-
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A MAGYAROK
MARADNAK
A Hillában állomásozó magyar
szállító-zászlóalj parancsnokságának illetékese elmondta,
hogy munkájukat nem befolyásolja, hogy az utóbbi napokban több súlyos merényletet is
elkövettek külföldi célpontok,
legutóbb Nasziríjában az olasz
csendőrség ellen. Az előzetes
felmérések alapján a magyar
katonák 65-70 százaléka hoszszabbítaná meg az iraki szolgálatot. A norvégiai látogatáson
tartózkodó honvédelmi miniszter szerint a kormány nem
kívánja módosítani a magyar
katonák Irakban tartózkodásának feladatrendszerét a Násziríjában elkövetett merénylet
miatt. Juhász Ferenc szerint ez
az eset arra hívja fel a figyelmet, liugy az Irakban lévő kaAntonio Martino olasz védelmi miniszter (jobbra) és Rolando
tonák egy pillanatra sem lazítMosca Moschini tábornok, az olasz hadsereg vezérkari főnöke felkereste a pokolgápes merénylet helyszínét. Fotó: MTI/EI'A/Ali Hajder hatnak.
anyaggal megrakott járművet robbantottak fel. Marío Arpino, az
olasz légierő volt vezérkari főnöke
egy lapinterjúban úgy vélte: az
al-Kaida terrorszervezet beszivárgott tagjai voltak a támadók.
Egész Olaszország gyászolja a
merénylet 19 olasz áldozatát. Virágok és koszorúk borítják a carabinierik római főparancsnokságának bejáratát, a csaknem
százezres
katonai
szervezet

RÖVIDEN
BALESET AZ OVODABAN
Életveszélyesen megsérült egy
óvodás a Fejér megyei Baracson,
miután rádőlt egy kútoszlop. A
balesetet nagy valószínűséggel az
óvoda udvarán álló, erősen
korrodált nyomókút
kiömlőcsöve okozta, mert a 6
éves kisfiút a kidőlt kútoszlop
mellett, a földön fekve találta
meg az óvónő.
EMBERCSEMPÉSZEK
Hat év alatt 10 ezer embert főleg albán és szerb-montenegrói
állampolgárokat - csempészett
át a magyar-osztrák határon az a
két, külföldiekből álló
embercsempész szervezet,
amelyet közösen számoltak fel
magyar és osztrák határőrök.
Elfogásukhoz titkosszolgálati
eszközöket is bevetettek.

Port Ferenc, a Budapest Film igazgatója, Szomjas György rendező, Hiller István miniszter és Grünwalsky Ferenc rendező, operatőr.

BUDAPEST (MTI)
A szakmai és politikai egyetértésen alapuló mozgóképtörvény-tervezetet még az idén elfogadhatja
az Országgyűlés. A tervek szerint

Fotó: MTI/Soós Lajos

december 15-én lesz a zárószavazás. Hiller István kulturális miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a filmtörvény
elfogadásával több pénzhez jut a
magyar filmipar, külföldön is jól

csak azt tudták megállapítani, hogy a pilóták
életüket vesztették.
Kővári László repülési szakértő a távirati
iroda érdeklődésére elmondta, nem lehet katapultálni a JAK-52-es kiképző repülőgépből,
hiszen ez egy egyszerű, légcsavaros kisrepülőgép. A Magyar Honvédség az 1990-es évek
első felében rendszeresített 12 orosz eredetű,
román gyártmányú JAK-52-es repülőgépet
pilótaképzési célokra, és azóta is erre használják azokat. Kővári László szerint ugyan
régi fejlesztésű repülőgépről van szó, de a
Magyar Honvédség által használtakat tudomása szerint újonnan vásárolták Romániától.

Az al-Kaidára gyanakodnak

Elkészült a filmtörvény
ni

zuhant le, fedélzetén két idősebb, tapasztalt pilótával, egy ezredessel és egy századossal. Mindketten életüket vesztették. A
baleset körülményeinek vizsgálatát az illetékes hatóságok megkezdték.
Dobson Tibor, a katasztrófavédelem szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a repülőgép Szolnoktól körülbelül 15 kilométerre
északra, Tiszagyenda mellett zuhant le. A
helyszínre négy tűzoltóautót vezényeltek ki,
a tüzet eloltották. Lakott terület nem volt veszélyben.
Bocskai István ismertetése szerint a honvédség kutató-mentő szolgálata azonnal a lezuhant repülőgép segítségére sietett, de már

Már tizenkilenc olasz halálos áldozata van az iraki merényletnek

RÓMA, BAGDAD, PÁRIZS (MTI)

Tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítékok megsemmisítésével, elrejtésével veszélyeztetné
a bizonyítási eljárást - áll a bíróság közleményében. A végzés ellen nem fellebbeztek, ezért az
jogerős.
Klivinyi Zoltánt kedden hozták haza Bécsből, az Ausztriába
szökött gyanúsítottat nemzetközi elfogatóparancs alapján szeptember elején fogta el és helyezte
kiadatási letartóztatásba az osztrák bíróság.

Átirányított intercityk

PENTEK, 2003. NOVEMBER 14.

eladható filmek készülhetnek.
Hozzátette: lényegesen megemelt
költségvetés - jövőre 6,5 milliárd
forint, 2005-ben 8 milliárd,
2006-ban pedig 10 milliárd forint
- felett rendelkezhet a szakma.

ELŐREHOZOTT VÁLASZTÁS
A köztársasági elnöki teendőket
ellátó szerb parlamenti elnök,
Natasa Micsics tegnap a
kormány javaslatára feloszlatta a
parlamentet és december 28-ára
kiírta az előre hozott parlamenti
választást.

ügyeletei részvéttelefonok és
SMS-ek tömegét kapják. Az elesett olasz katonákat várhatóan
hétfőn temetik el Rómában, állami szertartás keretében.
Az olasz kormány tegnapi ülésén megerősítette, hogy a merénylet után is maradnak Irakban az
olasz egységek. A kabinet a csaknem háromezer katonát számláló
kontingens küldetésének folytatása mellett fogjalt állást.

Az irakiaknak történő hatalomátadás felgyorsítása stratégiájának kidolgozásával bízta meg
Paul Bremert, Irak polgári kormányzóját George Bush. Az
amerikai elnök tegnap Washingtonban bejelentette: azzal a feladattal küldte vissza Paul Bremert Bagdadba, hogy a helyiekkel dolgozzon ki tervet az iraki
kormány létrehozásának felgyorsítására.

Szenes Andrea is
ügyvezető lehet
Szenes Andrea szerint a Magyar
Tfelcvízió elnökének leváltása
esetén akár ő is az MTV élére
kerülhetne ügyvezetőként.

„alelnökei megbízásának, a megbízás visszavonásának megtiltása
- a részvénytársaság elnöke intézkedését követő kuratóriumi ülésen". Márpedig, áll a szakvéleményben Szenes Andrea közlése
BUDAPEST (MTI)
szerint, ez az ő esetében mandá- Ügyvédem, Strasszer Tibor sze- tuma 2003 júliusi lejárta után
rint amíg a nagykuratórium nem nem történt meg. Arra hivatkozhozza meg döntését, az MTV Rt. -va, hogy a kérdés egyelőre nem
alelnökének vagyok tekinthető, aktuális, Szenes Andrea kitért az
ugyanúgy, ahogy Ragáts Imre a MTI azon kérdése elől, hogy RaMagyar Televízió elnöke egészen gáts Imre menesztése esetén
addig, a m í g a

nagykuratórium

nem menti fel - mondta az
MTI-nek a lejárt mandátumú alelnök, Szenes Andrea. Eddig
csak Pinke György, az MTV gazdasági folyamatokért felelős jelenlegi alelnöke merült fel mint
az intézmény lehetséges ügyvezetője, amennyiben Ragáts Imre
elnököt leváltják.
Szenes Andrea ügyvédje a médiatörvény azon kitételére hivatkozik, amely szerint a közmédium közalapítványi kuratóriumának hatáskörébe tartozik az rt.

egyébkent

vállalna-e

alelnöki

posztot. Szenes Andrea akkori
MTV-alelnököt 2001 februárjában azonnali hatállyal elbocsátották az intézménytől azzal az indoklással, hogy előnytelen szerződést kötött. 2003 februárjában
azonban a Fővárosi Bíróság jogerősen visszahelyezte őt alelnöki
posztjára. Határozott idejű szerződése 2003 júliusában járt le.
Ragáts Imre visszahívásának
ügyében várhatóan november
20-án dönt a Magyar Televízió
közalapítvány kuratóriuma.
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Tudományos szabadalmat vásárolt a Videoton

Üzleti siker az egyetemen
Hosszú távú megállapodást írt
alá tegnap a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a székesfehérvári központú Videoton
Holding Rt. Az egyezmény egy
egyetemi tudományos szabadalom megvásárlásról, újabb fejlesztési lehetőségekről és a Videoton által nyújtott támogatásról szól.
Hazánkban sajnos ritka azon
alkalmak száma, amikor egy
laboratóriumban elkezdett tudományos munka úgy zárul,
hogy a produktum hatékony
gyakorlati hasznosítás és piaci
értékesítés fázisába kerülhet.
Ez esetben a szellemi tőke és
az anyagi lehetőségek szerencsésen találkoztak: az egyetem
optikai és kvantumelektronikai tanszéke hosszú tudományos munka során kifejlesztett
egy olyan készüléket, amely a
gázokban kis mennyiségben jelen lévő szennyezőket, egyéb
komponenseket mutatja ki, s
teszi mérhetővé precíz, ipari
igények szerint. A munka jelentős, hiszen jelenleg ilyen
pontossággal eddig nem volt
mérhető a gázokban jelen lévő
szennyezőanyagok, más gázok,
vagy a vízgőz mértéke. E tudományos
szabadalom
piaci
hasznosítását vásárolta meg az
egyetemmel hangsúlyozottan
jó kapcsolatot ápoló Videoton
Holding Rt. - mondta Sinkó
Ottó, a cég vezérigazgatója. A
megállapodás részleteiről a szigorú versenyszabályok miatt a

BÁTYI ZOLTÁN

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Rt. vezérigazgatója és Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora a szabadalom hasznosítási szerződését látja el kézjegyével.
Fotó: Kamok Csaba
felek nem kívántak nyilatkozni, ám az egyetem rektora, Szabó Gábor professzor az ünnepélyes aláírás előtt elmondta:

Bosszús cukrászok, vendéglősök várják az uniót

Fából nyújtófa
A májusi uniós csatlakozásig eldől: használhatja-e tovább fából
készült nyújtófáját az egyik makói cukrász, és mi a teendő
azzal a drága húsvágó tőkével,
amelyről kiderült: lehetetlen
tisztán tartani.
Csak jövő májustól, az uniós
csatlakozástól lép életbe az a jogszabály, amely a HACCP-rendszer alkalmazását írja elő a vendéglátóhelyeken és a közétkeztetést végző intézményeknél. A
rendszer bevezetése, a dolgozók
fölkészítése már korábban elkezdődött. A cél az, hogy a fertőzés
minden szóba jöhető veszélyforrását kiküszöböljék a konyhában
is. Ennek érdekében minden ott
zajló műveletet, előkészítést pontos előírások szabályoznak, és dokumentálni kell azt is, mikor ki
takarított. A vendéglátásban dolgozók többsége úgy látja, szükség
is van a konyhák fejlesztésére,
ugyanakkor indulattal beszélnek
a szabályozásról, mert úgy tartják, egy sor olyan rendelkezést is
tartalmaz, amiről most, a türelmi
idő alatt kiderült: butaság. Ráadásul a felkészülés nagyon drága.
- Sajnos énrólam már az a hír
járja, meg szeretném akadályozni, hogy bizonyos cégek a fölkészítésből jól élhessenek - felelte
kérdésünkre Martonosi István, a
Kisosz elnöke. - Holott erről szó
sincs. Az viszont tény, hogy amikor valamelyik tagunk bejön, és
panaszkodik, én mindig adok egy
példányt a rendeletből, s azt javaslom, közösen elolvasva tisz-

tázzák, mi mindent is kell megvenni, és mit nem. A makói Papp
Róbert cukrászüzemében is elkészültek a HACCP-vel kapcsolatos
dokumentumok. Ebben a cukrász
rögzíttette: a nyújtófa igenis fából
van.
- Tudom, az a szándék, hogy
kiküszöböljék a fa eszközöket,
így a fa munkaasztalt és a valódi,
fából való nyújtófát is, merthogy
nehéz tisztán tartani - véli a cukrász. - Én azonban egészen addig
fát használok, amíg lehet, mert a
műanyaggal nem lehet úgy dolgozni, ahogyan ezzel, ugyanis
másként viselkedik a tészta.
Egy vendéglős arról számolt be,
a rendszer bevezetésekor elfelejtették megvenni az előírt műanyag húsvágó tőket, amely
majdnem hatvanezer forintba kerül. Amikor elszánták magukat,
valaki megsúgta nekik: ne vegyék
meg, mert mégsem lesz kötelező.
Kiderült ugyanis, hogy nem lehet
olyan tisztán tartani, mint a hagyományos, sózott tőkét. Ezt a tapasztalatot támasztja alá a makói
szakmunkásképző konyháját vezető Molnár Istvánná is, aki úgy
látja, az előírt műanyagról szinte
lehetetlen eltüntetni a rajta vágott paprikás kolbász nyomait.
Bár a rendszer alkalmazására a
legtöbb helyen már készen állnak,
az ANTSZ még nem ellenőriz.
Várnak, nem utolsósorban azért
is, mert májusig még bármilyen
rendelet megjelenhet. És a szolgálat ellenőrei is kíváncsiak arra, mi
lesz a fából készült nyújtófa sorsa.
B.A.

82 éve jött az egyetem
Lapunk e hét szerdai számának
címoldalán és az Universitas
mellékletben az Egyetem napjáról készült tudósításunkban tévedésből írtuk, hogy az egyetem
hetvenöt éve költözött Kolozsvárról
Szegedre.
Valójában
1921-ben jött a Tisza-parti városba. Szintén tévesen jelent
meg, hogy az Egyetem napjaként
kijelölt november 11 -e milyen
eseményhez kötődik. Ezen a na-

Tésztabánat

pon nem a Szegedre áthelyezett
intézmény indulására, hanem
arra emlékeztek, hogy 1872-ben
ekkor kezdődött el az oktatás a
Kolozsvári Egyetemen. A tudósításban szereplő Néda Árpád pedig nem a kolozsvári egyetem
rektoraként, hanem rektorhelyetteseként vett részt az ünnepségen. A tévedésekért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük.

úgy véli, hogy e készülék a világ bármely pontján megállja a
helyét, a felek számára üzleti
sikerekkel kecsegtet, számos új

iparági területen segítheti a
munkát, így Európa piacain is
megjelenhet,
O. K. K.

Na, kérem, most aztán szóljon végre valaki a tésztának: tessék
EU-kompatibilisen viselkedni. Mert itt toporgunk az unió küszöbén, s lám, a tészta (tudják, amit oly széles jókedvvel nyújtottak oly
szélesre a cukrászok) ennyi felkészítés után is képtelen felfogni,
hogy ideje lenne már a műanyagból készült nyújtóherkentyű alatt is
úgy szétterülnie, miként teszi azt a nyújtófa alatt. így aztán pácban
a mesterek, mert irtózatosan szeretnének felkészülni a csatlakozásra, megveszik a drága, de könnyen tisztán tartható felszereléseket,
ám a tészta egy hálátlan jószág, s csak röhög a műanyaggal vitézkedők szenvedéseit látva. Jól tudom, néhány hónappal uniós belépésünk előtt még véletlenül sem az a legizgatóbb kérdés, mikor is kell
műanyagra cserélni a fából készült szerszámot, ám a fent emiitett
példa azért jól szemlélteti: néhányszor megbicsaklik még az EU-n
kívüli világhoz szokott józan eszünk, mire sikerül betartani minden
uniós szabályt. Gyanítom, négyszólamú jajveszékelésből is rendezhetünk mi még szabadtéri koncerteket, mert hát az unió szigorú, s
bizony elvárja, keleti végein (így például Magyarországon) se kelljen
fertőzéstől,'környezetszennyezéstől,
s ki tudja még milyen ártalmaktól tartania annak, aki egyszer már uniós polgárként pöffeszkedik a mellényében. Az oly sok helyen elátkozott HACCP-t sem azért
találták ki, mert a Lajtától nyugatra akadt néhány ember, aki nyújtófával (pardon: nyújtónmanyaggal) akart egy jó nagyot a hátsónkra
sózni. Talán csak bekukkantott az uniós szemléző egynémely magyar kisvendéglő konyhájába, látta, hogyan is lesz brassói aprópecsenye a vendég asztaláról visszavitt sült hús maradékából, milyen
lábasokban kotyvasztják a menüt, miközben az állott olaj szagától
már a légy is leszédül a falról. Netán az is elképzelhető: hogy eme
EU-s szakértő vette magának a bátorságot, s erős felindulásból úgy
döntött: magyar korcsma magyar vécéjében könnyít magán, s arca
sem rezdült, amikor lesöpöne magáról a falról pottyanó csempét.
Vicc, vicc, persze hogy vicc mindaz, amit most leínam. Ám sokan úgy vélik: szülhette bármilyen elmélet is a sok szabályt, minden gondunkon az unió a maga műanyag nyújtófájával aligha fog
segíteni. Ki tudja ? Én bizony még azt is elképzelhetőnek
tartom,
hogy az uniós követelmények miatt településeink széléről is eltűnnek az illegális szemétlerakók, a silány termékeket teljesen kiszorítja a minőségi áru, s talán még az átvert vásárló is számíthat védelemre. S ahogy elnézem hétköznapi kis háborúinkat, ezt lesz csak
igazán nehéz megszoknunk, nem a műanyagból készült nyújtófát.

Az AKA nem árul el részleteket
Az AKA Rt.-nél nem kommentálták a kormány bejelentését,
amely szerint a jövő év első
felében
matricás
lesz
az
M5-ÖS.

- Az AKA Rt. folytatja a tárgyalást a kormánnyal - mondta Garai Valéria, az M5-ös autópályát
üzemeltető, és a sztráda koncessziós jogait birtokló cég szóvivője. Ennél többet nem volt hajlandó mondani. Garai Valéria
nem válaszolt arra a kérdésre
sem, hogy mennyiben jelent újdonságot a tegnapi kormánydöntés, hiszen a tárgyalások eddig is

zajlottak a kormány és a cég között. Medgyessy Péter miniszterelnök például ez év május 19-én
azt
nyilatkozta
lapunknak:
„...folynak a tárgyalások az AKA
Rt.-vel, a konzorcium minden
tagjának megvan a maga érdekeltsége, velük szemben áll a
kormány, amely a legjobb helyzetet igyekszik kiharcolni."
Az AKA Rt.-nél azt sem árulták el, hogyan befolyásolja a
két fél tárgyalási pozícióit a tegnapi bejelentés, amely arról
szól, a kormány felhatalmazta
a minisztériumokat a tárgyalásra.

Az Orbán-kormány 1998-ban
már próbálkozott azzal, hogy felmondja az AKA-val 1994-ben
2029-ig megkötött koncessziós
szerződést. Akkor azt ígérték,
hogy 2002-re megépítik az autópályát Szegedig. A matricás rendszer alkalmazását az M5-ösre a
nyáron Csillag István gazdasági
miniszter is megígérte a Postabank előtt tartott sajtótájékoztatóján. Akkor 2004. januárja volt
a bevezetés tervezett dátuma.
Most jövő év első felére ígéri
ugyanezt a kormány.
Közben nyilvánosságra került,
hogy az állami sztrádákon, azaz

az
Ml-esen,
M3-ason
és
M7-esen érvényes egységes matricák 2004-ben átlagosan 14,5
százalékkal drágulhatnak. Mindez a jövő évi sztrádadíjakra vonatkozó, tárcakörözésen lévő
rendelettervezetből derült ki. A
legkevésbé a személygépkocsi-tarifák emelkednének: a tíznapos
matricáé 1900 forintról 2 ezerre,
a 31 naposé 3 ezer 200-ról 3 ezer
400-ra, az évesé 29 ezerről 30
ezer 500-ra nőhet. Az M5-ösön
egy Kiskunfélegyháza-Budapest
közötti oda-vissza út jelenleg 6
ezer 500 forint.
M. B. I.

Nem bukkantak feketemunka nyomára Vásárhelyen

Munkaügyi ellenőrzés a Maryben
Csupán zárt kapukat talált,
munkavégzésnek nyomára viszont nem akadt a megyei
munkaügyi
felügyelőség
a
Mary cipőgyár vásárhelyi üzeménél folytatott vizsgálat során.
Nem talált feketemunkára utaló
nyomokat, sőt, semmilyen tevékenységet nem tapasztalt a Mary
2000 Cipőgyár Rt. vásárhelyi
üzemében az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Csongrád megyei szervezete. Mint azt a múlt héten
megírtuk, a két és fél hónapja
végelszámolás alatt álló részvénytársaság városi gyárában körülbelül egy hónapja ismét beindult a munka.
Az elbocsátott százhúsz ember
közül néhányan állították: a
gyárban feketén alkalmazzák a
volt dolgozók egy részét. A végelszámoló megbízottja viszont azt
állította: egy olasz megrendelő
minőségi kifogás miatt pár száz
cipőt garanciális javításra küldött vissza, ezért - mivel a jogszabály lehetőséget ad rá, hogy a
felmondási idő felét ledolgoztassák az elbocsátottakkal - visszahívtak néhány dolgozót, hogy elvégeztessék velük a munkát.

- A munkaügyi felügyelet vizsgálatot folytatott az ügyben tudtuk meg Maróti Gyulától, a
szervezet megyei vezetőjétől. Semmilyen tevékenységet, így a
garanciális javítás nyomait sem
tapasztaltuk azonban - tette
hozzá, s elmondta: teljesen zárt
kapukat találtak, s biztonsági
szolgálat sem működött az
üzemben. A vizsgálat eredményeként tehát megállapították,

hogy nem folyik munka a gyárban.
- A feketemunka tényét csak
úgy tudtuk volna bizonyítani, ha
tetten érjük az embereket hangsúlyozta a vezető, aki elmondta azt is: ilyen esetben akár
hatmillió forintig is terjedhet az
alkalmazóra kiróható bírság öszszege. Ez persze sok tényezőtől,
így az illegálisan foglalkoztatottak számától, és a munkavégzés

időtartamától is függ. Az elbocsátottak pedig időközben várják
elmaradt fizetésüket és végkielégítésüket. - Elegem van abból,
hogy január óta hülyének néz
minket a gyár - mondja egyikük,
aki az év eleje óta mindig késve
kapta meg bérét, a hét elején pedig úgy tájékoztatták: ne is álmodjon róla, hogy még az idén
hozzájut járandóságaihoz.
SZÖGI ANDREA

A munkaügyi felügyelőség semmilyen nyomát nem találta annak, hogy bárki dolgozna a vásárhelyi
üzemben.

Fotó: Tésik Attila
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. A Gondozási
Központ holnap este 6 órától
jótékonysági bált szervez a
Fényes vendéglőben. A
vendégeket az intézmény
dolgozói műsorral is köszöntik.
Emellett fellépnek még a
Pleskonics András vezette
Aranypódium ifjú tehetségei. A
zenéről Vér István gondoskodik.
A bál bevételéből az ásotthalmi
idősek minél magasabb
színvonalon történő ellátását
szeretnék biztosítani.
BALÁSTYA. Holnap reggel 7
órától böllérnapra várják a
vendégeket a rendezvényház
melletti téren. A böllérek
hagyományos módon vágják,
illetve dolgozzák fel a sertéseket.
Nyolc órától veterán motorosok
vonulnak fel a téren. Amíg a
vendégek a kétkerekűeket
csodálják, addig sem pihennek a
szakemberek, birkát, vaddisznót
és szarvasmarhát is vágnak.
Délelőtt tíz órától mutatkozik be
a „böllérkommandó", majd a
makói Maros Táncegyüttes
szórakoztatja a közönséget.
Délben bográcsgulyást, hurkát
és kolbászt szolgálnak fel. Az
Aranypódium ifjú tehetségei 13
órától lépnek színpadra. A
böllérbált este 6 órától rendezik.
A vacsorát pedig fél nyolctól
szolgálják fel. A Dupla Kávé és a
Flash Dance este kilenckor
mutatkozik be.
SÁNDORFALVA. Az egészséghét
keretében ma délelőtt 8 órától
ultrahangos szűrővizsgálatot
tartanak az egészségházban. A
művelődési házban délelőtt 10
órától a fény- és a színterápiáról
lesz szó. Ugyancsak a
kultúrházban 13 órától
stílustanácsadás kezdődik Még
szebbé varázsolni az eredendően
szép nőt címmel. Az egészséghét
zárásaként a Fehér Akác
vendéglőben este 7 órától
véradóbált rendeznek.
ZÁKÁNYSZÉK. A Zákányszéki
Közművelődési Egyesület
második alkalommal szervezi
meg a böllérnapot. Az
érdeklődőket holnap reggel 6
órától várják a sportcsarnok
melletti téren. Elsőként Kovács
József mond köszöntőt, majd a
böllérek levágják és feldolgozzák
a sertéseket. A hagyományos
disznótoros reggelit - sült vért,
májat és húst - délelőtt 9 órától
szolgálják fel. Délben
kalácssütésben mérhetik össze
tudásukat az asszonyok.
Délután 5 órától a
sportcsarnokban fogadják a
vendégeket. A sütőverseny
eredményének kihirdetése után
töltött káposztával, hurkával,
kolbásszal és sertéspörkölttel
lakhatnak jól a zákányszékiek.
SZEGED. A várban ma délután
fél öttől makettkiállítás nyílik
2000 év építészete
Magyarországon - A magyar
építészet 1000 éve címmel. A
tárlatot Fcgyverneky Sándor, az
Országos Lakás- és Építésügyi
Hivatal elnöke nyitja meg.
Köszöntőt mond Kiss Lajos
területi főépítész, az alkotásokat
pedig Istvánfi Gyula egyetemi
tanár mutatja be az
érdeklődőknek. A maketteket a
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Karának
hallgatói készítették. A szegedi
várban 2004. február 15-éig
tekinthető meg a
makettkiállítás.
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HIRDETÉS"

Veszély fenyegeti az oroszlánokat és a medvéket Algyőn

A vadaspark várja őket

Köntös Imre algyői „állatkertjéből" valószínűleg költözniük kell a medvéknek is.
Oroszlánokat és medvéket tart Algyőn
egy nyugdíjas férfi. A ketrecek azonban
nem felelnek meg az előírásoknak,
emiatt akár el is vehetik vagy elaltathatják az állatokat. A Szegedi Vadaspark
befogadná a ragadozókat.
Köntös Imre algyői cukrász tizenhét éve
foglalkozik vadállatok nevelésével. A hat
oroszlánból öt sajátja, egy a Fővárosi
Nagycirkusztól fél éve, átmenetileg került
hozzá. Sajátjai közül egyet a jászberényi
állatkerttől szerzett, a többi nála született.
A ragadozók láthatóan szeretik gazdájukat: a férfi a rácsok között benyúlva simogatja állatait. A két négyéves oroszlán vezényszóra mászik fel az emelvényre vagy
fekszik le.
Kevésbé szelíd viszont a két barnamedve, velük a tulajdonos is óvatosabb.
Az egyiket a jászberényi állatkerttől
„szerezte", a másikat pedig egy tapolcai
főorvosnőtől kapta. A két állat tizenhatszor hatméteres területen él. (elenleg
nem működik az elválasztó rács, így

Izolda és Maci ketrece már egy hete nem
volt kitakarítva.
Az állatok sosem voltak betegek, két
oroszlán mégis elpusztult, állítólag megmérgezték őket, ahogy négy kutyát is. Az
etetéshez szükséges táplálékot három gazdaságból szerzi be: az ellésben elpusztult
tehénborjakat ingyen elviheti.
A jelenlegi, egyhektáros területen nyolc
éve állnak ketrecek. Ezeket elmondása
szerint a veszprémi állatkerttől kapott tervek alapján építtette, amelyek akkor megfeleltek az előírásoknak. Az oroszlánok
három ketrecbe, kettesével vannak bezárva. A ketrecekből kettő negyven, egy pedig
harminc négyzetméteres életteret biztosít
a vadállatoknak. A függőleges rácsok közötti távolság tíz centiméter.
Kardos Mária, a Kiskunsági Nemzeti
Park hatósági osztályvezetője azt tartja a
legnagyobb problémának, hogy az állatokat nem megfelelően, hanem közveszélyes módon tartják. Egy nem bejelentett
ellenőrzés során kiderült, egy helyen hiányzik a kerítés, illetve az őrzés sincs

Egy gyermekhang felbolygatta a telefonos társaság életét

Bombariadó volt
az Invitelnél

Fotó: Schmidt Andrea

megoldva. Elmondta, 1999 óta folyamatosan meghosszabbítják annak határidejét, hogy Köntös Imre megteremtse a jogszabályokban előírt követelményeket.
Ha viszont nem képes eleget tenni ezeknek, akkor elkobozhatják vagy elaltathatják állatait.
A nyugdíjas cukrász három oroszlánt
mindenképpen megtartana magának, új
helyen építene az előírásoknak megfelelő ketrecet. Két oroszlánt és a két medvét ingyen átadná a Szegedi Vadasparknak. Vedrik Róbert, a park gyűjtemény-felügyelője megerősítette a felajánlást. Evek óta tárgyalnak erről, de
egyértelmű választ csak néhány hete
kaptak, ezért részletes terv még nem
született az állatok elhelyezéséről. Az
viszont valószínű, hogy két ütemben
helyeznék el az állatokat: először az
oroszlánokat, majd a medvéket. Az
oroszlánok kifutója körülbelül ötven, a
medvéké harminc-negyvenmillió forintba kerülne.
SUHAJDA ZOLTÁN

Pályázat lesz,
csak nem most
Már a közgyűlést is megjárta az elképzelés, egy kulturális célú uniós pályázat
terve, ám európai partnerek és idő hiányában mégsem nyújtották be. Legközelebb jövőre adódik új lehetőség.
A szegedi közgyűlés októberben jóváhagyta,
hogy önrészt biztosít a város a Kultúra 2000
elnevezésű uniós program pályázatához. Az
elképzelés az volt, hogy az árvízi évforduló
alkalmából nemzetközivé
szervezendő
fesztivál egyik kiemelkedő programjához, a
több ország táncosainak közreműködésével
megvalósuló kortárs balett produkcióhoz
igyekeznek európai támogatást szerezni. Az
önkormányzat intézménye, a Szegedi
Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok pályázatához azonban hiányzott két együttműködő partner: hasonló intézmények, két
uniós tagállamból. Az ötlet megszületésétől
a pályázati határidőig (október 31.) túl kevésnek bizonyult az idő.
A Kultúra 2000 évente megújuló projektjei azonban kínálnak még pályázati lehetőséget, amiről, úgy tűnik, Szeged nem akar
lemondani. Információnk szerint már megkezdték az előkészítését egy három évre
szóló pályázatnak, amelyhez viszont hat
tagállam intézményeinek együttműködése
szükséges. A társszervezetek megtalálására
ezúttal több idő lesz, hiszen ennek a pályázatnak jövő év novemberében van a beadási
határideje.
A pályázaton összesen 900 ezer eurót lehet elnyerni művészeti-kulturális hálózatok
létrehozásához és működtetéséhez. Ez azt
jelenti, hogy legalább hat tagország intézményeinek vagy művészeti csoportjainak az
együttműködésével
megmutatkozhatnak
valamely művészeti ág értékeinek közös
gyökerei és egyedi jellemzői - legyen szó már
meglévő, vagy új értékekről. Az unió az
együttműködő pályázók komplex, három
évre eltervezett programját támogatja.
A mostani elképzelések szerint Szeged a
kortárs balettművészetben keres külföldi
partnereket. A pályázat előkészítése során
támaszkodnak a Szegedi Kortárs Balett
már meglévő nemzetközi kapcsolatrendszerére, de a jövő évi Újrakezdés fesztivál
eseményeit is felhasználják a kapcsolatok
bővítésére. A pályázati partnerek felkutatásában sokat segíthetnek a városnak a hungarológiai intézetek, az európai fővárosokban működő magyar kulturális központok.
Annál inkább, mert ezek közül nem is egynek szegedi szakemberek a vezetői.
S.E.

Megszurkálta a rokont
Késsel többször megszúrta rokonát Szentesen szerdán késő
este R. Gyula. A családi konfliktus lezáróját letartóztatták.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A családi konfliktus - lapunk információi szerint - azért robbant
ki a szentesi R. családban szerdán
késő este, mert a húszesztendős

R. Zoltán bántotta nagymamáját,
akinek - lévén édesanyja - védőimére kelt R. Gyula. Az előzetes
szóváltást követően R. Gyula késsel kétszer megszúrta R. Zoltánt,
akit az egyik szúrás szívtájékon, a
másik az altestén ért. Ez utóbbi a
nemi szervét is érintette, nem kizárt, hogy maradandó sérüléseket
okozott. A fiatalembert, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel

szállították a szentesi kórházba,
többször megműtötték és csütörtök óta az intenzív osztályon
ápolják. Az unokafivért, R. Gyulát lakóhelyén még szerdán késő
este megtalálta a rendőrség.
A rokon ellen emberölés kísérlete megalapozott gyanúja miattmegindult az eljárás, a rendőrség
kezdeményezte a 42 éves férfi
előzetes letartóztatását.

A lappföldi apó nagykövete járt Dorozsmán

Orczysok levele a Mikulásnak
A rendőrök lezárták az Invitel épületét.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bombariadó volt tegnap az Invitel szegedi, Rókusi körúti székházában. Az épületet kiürítették,
a dolgozók mintegy két órán keresztül az utcán várakoztak. A
rendőrök nem találtak robbanószerkezetet.
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A 184-es számra érkezett hívásról a rendőrök annyit kiderítettek, hogy a számot egy nyilvános fülkéből tárcsázták. M. To-

A dorozsmai Orczy István Általános Iskolába látogatott tegnap
a lappföldi Mikulás magyarországi nagykövete. Kovács István
azért kapta a kitüntető címet,
mert Budapestről a Mikulás
finnországi rezidenciájáig futva
tette meg az utat.

A nagykövet a Gyermekétkeztetési Alapítvány felkérésére járja végig az ország iskoláit. A diákoknak futóversenyt rendeztek
tegnap, a gyerekek 500 és 1000
méteres távon álltak rajthoz. A
lappföldi viseletbe öltözött nagykövet ezután az Orczy udvarán

fenyőt ültetett a gyerekek segítségével. A nebulók küldhettek
rajzokat és üzeneteket a Mikulásnak. Például Tóth
Timiké
édességet és babát kért, Farkas
Tomika Legót szeretne a csizmájában látni december 6-án.
T.Á.

ronykői Márta, a Csongrád Me-

gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint nem zárható ki, hogy
egy gyerek volt a telefonáló, az illető hangja ugyanis erre utal.

Ügyelet nélkül
Egy hete írtunk a Magyar Orvosi
Kamara (MOK) bejelentéséről,
mely szerint elkerülhetetlennek
látszik az orvossztrájk, ugyanis a
MOK továbbra sem tudott megegyezni az egészségügyi minisztériummal az orvosok 20 százalékos
béremelési követeléséről. Kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek
erről a térségünkben dolgozó orvosok. Mások mellett nyilatkozott
lapunknak Balogh Kárnlv adjunk-

tus, a szegedi Il-es kórház traumatológiai osztályán dolgozó orvos is,
aki elmondta, ő egyetért a sztrájkkal. A sebész ezt azzal indokolta,
hogy ő például 26 éve praktizál, és
a különböző pótlékokkal és ügyeletekkel együtt mégis mindössze
130 ezer forintot visz haza havonta. Az általa elmondottakba sajnálatos hiba csúszott, ugyanis Balogh
doktor ügyelet nélkül említette a
130 ezer forintot.

Sztárként ünnepelték a gyerekek a Mikulás követét.

Fotó: Karnok Csaba

A jövőben nem kell reggelig várni

A kii n ika vállalta
a fogorvosi ügyeletet
Folytatás az 1. oldalról

Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos szerződés tervezete már elkészült, és ha sikerül megállapodni
arról, hogy az ügyelet milyen időtartamban működjön munkanapokon, illetve hétvégén, akkor
az akár már az idén beindulhat.
A szegedi fogorvosképzés magas színvonalú, a professzor
azonban úgy fogalmazott, ha
nem történnek technikai fejlesztések, felújítások és bővítések, az
hosszútávon a fennmaradást is
gátolhatja. Hiába jók ugyanis a
tanárok, ha nincsenek megfelelő
gépi berendezések, illetve csak
túlságosan kis tantermek és
egyéb oktató-betegellátó helyiségek
állnak
rendelkezésre,
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előbb-utóbb más egyetemeket
választanak a diákok. Ebben tehát szintén segítséget várnak a
várostól. Fazekas professzor az
egyetem, az orvoscentrum, valamint az általános orvostudományi kar vezetésének egyetértésével és támogatásával, munkatársaival együtt azon dolgozik, hogy
a szegedi fogorvosképző egyetemi iskola számára az európai
uniós gyakorlatnak megfelelően
megteremtse az önálló kari keretek közötti működés feltételrendszerét. Ha ez megvalósul, az
általa vezetett egyetemi szervezeti egység nem az általános orvosi kar egyik szakjaként, hanem önálló karként működik
majd.
TÍMÁR KRISZTA

Híd ível majd a Huszár Mátyás rakpart fölött

Megújul a vízi bástya

Csak az infláció mértékével emelkednek a díjak

Változatlan parkolási rend
Folytatás az 1. oldalról

Nem bővítik továbbá a zónákat a
József Attila sugárút környékén,
ahol napközben nagyon zsúfoltak a mellékutcák. Nagy Sándor
szerint fő céljuk az, úgy alakítsák
át a bérletrendszert, hogy minél
többen vegyék igénybe a parkolóházat.
Az ellenzék áremelésre vonatkozó állításaival kapcsolatban az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy tavaly csak a

PRIVÁT VAGY
VÁROSI
Helyteleníti az önkormányzat Fidesz-frakciója, mondta
Molnár Zoltán
képviselő,
hogy a nyereségesen gazdálkodó, hiteleit finanszírozni
képes Szepark Kft.-t beolvasztják a veszteségesen gazdálkodó és támogatásra szoruló Szegedi Közlekedési Társaságba. Nagy Sándor alpolgármester nem érti, hogy mer
előállni a Fidesz ilyen kritikával, amikor korábban ők úgy
magánosították a parkolást,
hogy az ebből származó bevételek nem a várost gazdagították, az SZKT helyzetét pedig szintén ők lehetetlenítették el a járműjavítás magánkézbe adásával, amely óriási
kiadást jelentett a cégnek.

Parkolók a Belvárosban - a rendszer nem változik.
forgalmi adó emelése miatt
drágult a parkolójegy, miközben a korábbi, fideszes városvezetés duplájára emelte a parkolójegyek árát. 1998 decemberében még 60 forint volt egy jegy,
2002 januárjában már 150 forintért lehetett várakozni. Jelenleg 170 forint az egész szelvény ára, az árakat legfeljebb az
infláció mértékét minimálisan

meghaladva emelik majd mondta Nagy Sándor.
A Fidesz képviselői javasolták
a parkolóórák fölállítását is a
Széchenyi téren. Az alpolgármester szerint ezek üzemeltetése
nagyon drága, ezért inkább egy
olyan rendszert fejlesztenek,
amelynek segítségével telefonról
emelt díjas üzenet küldésével lehet kifizetni a parkolódíjat.

Temesváron a szegedi közgyűlés
Sajtótájékoztató vízi bástya alapjain.
A helyszínen mutatta be tegnap
délelőtt Botka László, Szeged
polgármestere és Nóvák István
főépítész a város egyetlen középkori vármaradványa, a vízi
bástya felújítási terveit.
- 2004 Szegeden az újjáépítés
éve lesz. Tízmilliárd forintot fordítunk a jövő évben a logisztikai
központ, az elkerülő út, a reptér,
valamint az egészségügy fejlesztésére. Szeretnénk egy modern,
XXI. századi Szegedet teremteni.
A város jövőre az 1879-es nagy
árvíz 125. évfordulójára emlékezik. Célunk, hogy a történelmi
múltat összekössük a jövővel. Jó
példája ennek a Tisza-parti rondella, a vízi bástya felújítása - jelentette ki tegnap délelőtt a helyszínen Botka László, Szeged polgármestere.
Az újjáépítés egyik állomása
Szeged egyetlen középkori vármaradványa, a vízi bástya helyreállítása. A polgármester bízik
abban, hogy az eredeti állapotá-
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ban visszaállított rondella a város új jelképe lesz. A munkálatokat Nóvák István építészeti főtanácsadóként koordinálja.
A felújítás 2004. március
12-én, a Tisza betörésének 125.
évfordulóján kezdődik, ekkor helyezik el az alapkövet. A rondella
helyreállítása az előzetes becslések szerint 60-70 millió forintba
kerül majd. - Ez mindenképpen
megtérül, hiszen Szeged új jelképpel gazdagodik - tette hozzá
Botka László. Szeged első embere
úgy fogalmazott, jó esélyt lát arra, hogy augusztus 20-ára befejezik a munkát.
Nóvák István, Szeged főépítésze elmondta, a rondella középkori hangulatát szeretnék idézni
a felújítással. A bástyában egy állandó helytörténeti kiállítást szeretnének berendezni. A korabeli
terveknek megfelelően, ha elkészül, a rondellához a Huszár Mátyás rakpart fölött átívelő hídon
lehet majd átjutni.
A. T. J.

Bartha László
a bírákat védelmezi

A költségvetéshez benyújtott Fidesz-módosításoknak a fedezete
is megvan - állította Bartha László szegedi országgyűlési képviselő tegnapi tájékoztatóján.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egészségügyi ágazatot érintő
Fidesz „tükörcsomagot", a költségvetéshez benyújtott módosító
indítványokat ismertette Bartha
László országgyűlési képviselő
tegnapi szegedi sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy pártja szerint
a kórházak és rendelőintézetek jövő évi működési költségére szánt
összegéből 70 milliárd forint hiányzik. Ugyancsak sovány a
gyógyszerkassza, melynek következtében Bartha 10-15 százalékos
gyógyszerár-emelkedést prognosztizál jövőre. Kevesli a Fidesz a népegészségügyi büdzsét is: a tavalyi 2
milliárdot másfélre csökkentet-

ték, ám a feladatokat megtoldották a parlagfű-mentesítési programmal, aminek csak az elkezdéséhez 8-10 milliárd kellene mondta a képviselő. Amúgy nem
másfél, hanem 18-20 milliárd kellene a népegészségügyi kasszába.
Külön foglalkozott a szegedi
honatya a várost és a régiót érintő módosító javaslatokkal. Ezek
között olyan nagyberuházások
tervét és kivitelezését említette,
mint a szegedi reptér, a logisztikai központ, a déli elkerülő út, a
vasúti, valamint a harmadik,
közúti híd, továbbá a sebészeti
klinikai tömb felépítése.
Tájékoztatóján Bartha László
fölszólította a kormányt és a bírói kar összes „bírálóját", hogy
kövessék meg a testületet és személyesen azokat a bírákat, akiket megbántottak - arra is tekintettel, hogy a bírói karban többségben vannak a hölgyek.

A hét végén Temesváron közös
ülést tart a helyi és a szegedi
közgyűlés.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeged és Temesvár testvérvárosi
együttműködése tavaly újult
meg, amikor a Duna-Kőrös-Ma-

ros-Tisza Eurorégió megalakulásának ötödik évfordulóján találkozott Botka László Szeged és
Gheorge Ciuhandu Temesvár első embere. A városvezetők ekkor
állapodtak meg abban, hogy a két
város képviselő-testülete alkalmanként együtt ülésezik. Most a
szegedieken a sor.

A két város közgyűlése ma és
holnap Temesváron tartja közös
ülését. A szegedi városatyák a
helyi közigazgatási rendszerrel
ismerkednek, többek között ellátogatnak a Kereskedelmi és
Agrárkamarába és a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
székházába.

Közmeghallgatás a városházán Szeged jövőjéről

Óvnák és fejlesztenék a várost
A szegedi városházán gyűltek
össze tegnap azok a lokálpatrióták, szemlélődő városlakók
és önkormányzati képviselők,
akik hisznek a közmeghallgatás
intézményében, s kíváncsiak a
városfejlesztés aktuális kérdé-

A városfejlesztésről szóló nyitott
rendezvényen, a felújított házasságkötő teremben mintegy százan jelentek meg. Szimbolikus
jelentéssel is bír a helyszínválasztás, mert ugyebár e falak között kötetnek a bosszú távú,
konszenzuson alapuló együttélés
szerződései.
A közmeghallgatás első részében Nagy Sándor alpolgármester
is erre utalt, együtt, itt kell élnünk mondta, s nem mindegy

hogyan érezzük magunkat Európa kapujában. Az alpolgármester
vázolta a prioritásokat, s a fontosabb folyamatban lévő fejlesztéseket. Szó esett az 1,28 milliárd
forintos kórházfelújításról, a gőzfürdő 1,45 milliárdos költségű újraélesztéséről, a Vasvári szakközépiskola renoválásáról, a kisszínház rekonstrukciójáról és egy
28 lakásos társasház építéséről, a
teljes csatornázottságot biztosító
ISPA beruházásról, valamint a
városrészi fejlesztések és térrekonstrukciók folyamatáról.
Persze nagyon is fontos a logisztikai központ, a repülőtér, a
Biopolisz, de hát a városlakó napi problémákban gondolkozik.
Jó, ha szépül a város, de mégiscsak jobban kellene óvni az őshonos növényeket, a parkokat,

az énekesmadarakat, még a Belvárosban is, ahol, tudjuk, nem a
madárfélék nyugodt élőhelyének
megtartása jelent feladatot az
önkormányzat számára.
A közmeghallgatást mindenki
komolyan vette, elhangzott: jó,
hogy sokan szabad idejüket Szegedre szánják. A lakosság készül
az ilyen jellegű rendezvényekre,
amit az is bizonyít: saját statisztikák, jegyzetek, előre megírt szövegek kerülnek elő a zsebekből. S
bár a szép reményű projektek örvendetesek, sorsuk mégis inkább
a városatyák gondja. Az átlagpolgár pedig beszélhet kátyúról,
nagy tekintélyű parkőrről, selyemakácról, énekesmadarakról,
csobogókról és árnyas padokról,
mindarról, miért jó itt élni.
O. K. K.

Fotó: Miskolczi Róbert

Makrai és Molnár javasolja
ezenkívül, hogy egyes utcákat a
város adjon vissza a gyalogosoknak, ahol színes sétáló vagy vegyes
forgalmú utca jönne létre. Nagy
Sándor erre azt mondta, a forgalmi változások előtt több egyeztetést is szükségesnek tart az érintettekkel, mielőtt konkrét lépéseket kezdeményez a város vezetése.
M. B. I.

HÍREK
MEGYEI FILMSZEMLE
A TEMI Juhász Gyula
Művelődési Központ (Szeged,
Vörösmarty u. 5.) emeleti 1 -es
klubtermében ma 14 órától
rendezik meg az V Csongrád
Megyei Filmszemlét. A
versenyfilmek vetítése 18 óráig
tart.
VUJITY TVRTKO DEDIKÁL
Pokoli történetek - Különkiadás
című új könyvét dedikálja
pénteken 16 órakor a Szeged
Plaza Alexandra
Könyváruházában a népszerű
tévériporter, Vujity Tvrtko. A
Pokoli történetek az elmúlt négy
év legnagyobb példányszámban
elkelt könyvsorozata volt a
magyar könyvpiacon. A sorozat
25 fejezetből álló negyedik része
segítségével körbe lehet utazni a
szerzővel a Földet Ciprustól
Kolumbiáig. Vujity Tvrtko
könyvei bevételéből
megalapította a Hétköznapok
Hőse Díjat.
SZENTMISE AZ ÁRTATLANOK
EMLÉKÉRE
A Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közösségének
szegedi tagozata ma este hat
órától szentmisét szolgáltat a
szegedi fogadalmi templomban
az 1944/45-ös délvidéki
vérengzés ártatlan magyar
áldozatainak tiszteletére,
emlékére.
TÜNTETÉS AZ ARADI
VÉRTANÚK TERÉN
Az erdélyi magyarok védelmének
érdekében tartanak
demonstrációt a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom
tagjai ma este hat órától Szegeden,
az Aradi vértanúk terén. A
tiltakozó megmozduláson
beszédet mond többek között
Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetsége elnöke is.

A közmeghallgatás résztvevői kérdésekkel készültek az eseményre.

Fotó: Gyenes Kálmán

JÓTÉKONYSÁGI ZONTA-EST
Jótékonysági zenés vacsoraestet
rendez szombaton este 7 órától a
szegedi Forrás Hotelben az ODÚ
Korai Fejlesztő, Gondozó és
Integrációs Központ javára a
szegedi Zonta Klub. Helyet és
jegyet az Adria Tours szegedi
irodájában (Kárász utcai Átrium
Üzletház) és a Zonta-hölgyeknél
lehet foglalni, illetve vásárolni.

«

Növekvő igény
a szociális munkásokra
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Citibank Személyi Köicsönők
trdeklódlófi bankfiókunkban: I
Szeqeó, Nagy Jenő u. 1.
(Nagy Jenő u. és a feketesas j
u. találkozásánál)
Tel.: (62) 554-770

A nyolcvanas években szükségessé vált, hogy képzett szakemberek segítsenek a szociális problémákkal küzdőknek. Hazánkban 1989-ben indult el az általános szociális munkás képzés. A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán 1990 óta van nappali, 1991-től pedig
levelező képzés a régióban egyedüliként. Érdeklődésünkre Váriné Feró
Mária főiskolai adjunktus, a szociális munka és szociálpolitika tanszék
helyettes vezetője beszélt a szociális munkás képzés időszerűségéről.

Nyitva lartás:

hétfő-péntek: 8.00-16.00

0%

I

A Citibank s o h a s e m pihen
Citibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40
Citibank fit. - a Citsjrcup es a magyarországi Cilioank csoport tagia.
k Ukl-U
.| a>«Cil*W*
MHUÜiMtr'vt kifikii.ia hW.í'y.i „Remiién: SSHrcM
«nrraSIvOikRíí rROfáir «,<)::..
iuviíwv'.c — ¡r janikcrssrUktftTvüfr*.i aztekna«vmümiü isarm i mtttüwe nyaja-ií1
aaaagrafMnságií h o
iliUtrowM >Dtr*í „Cie-rC: wfl* 'ÍIJI:.:. „okViiwnWv, t; . kerkre,tekék,- !kw*e*S*6któ twakfi. MMrerteCiojMtun.¡„„.itteteí
Mía !Rirkv.r'*tR«.a. ír Mvü zaof railtér áCfkjf arcnréRr 'í-g wrt. * Sitten. k: R frkwCk 6 ir .„tv, „kk*.».R
süSÜMV ngk fwrkRrija
THM, 26,7«% - 37,tZH

citibank

- J e l e n l e g a szakon alapképzésben 241 nappali és 291 levelezős hallgatónk van, és számuk évek óta folyamatosan nő. Az érdeklődést jelzi
egyrészt, hogy a szakma egyre ismertebb, másrészt hogy a Tanszéknek
bővültek a lehetőségei, mind oktatói létszám, m i n d tárgyi feltételek tekintetében. Fejlődik az intézményhálózat is, ahová kiképezzük a hallgatókat, továbbá ezen intézményekben n ő a szakképzett m u n k a e r ő iránti
igény. A képzésben az alapítástól kezdve részt vesznek az egyetem bölcsészettudományi, a jogtudományi és az orvostudományi karának oktatói is. Büszkén m o n d h a t j u k el, hogy felkészült, tudományos minősítéssel rendelkező oktatók, valamint gyakorlati szakemberek vesznek részt a
munkában. Tantárgycsoportjaink: társadalomismeret, szociológia, szociálpolitika, jogi ismeretek, szociális munka elmélet és módszertan, pszichológia, egészségügyi ismeretek. A gyakorlati órák aránya a teljes képzési idő közel 68%-át teszi ki. Már második éve kreditrendszerben tanulnak a diákok. A negyedik évben három szakirányban lehetséges a
specializáció: gyermekvédelem, igazságügyi és egészségügyi szociális
munka. Három éve lépett életbe a szociális területen dolgozó m u n k a társak részére a szociális szakvizsga és továbbképzési rendszer, amelyen
belül jelenleg tíz akkreditált programunk keretében kínálunk továbbképzési lehetőséget a szociális munkásoknak, illetve hét szakterületből
tehetik le az érintettek a szakvizsgát. Pedagógusok részére államilag finanszírozott átképzést biztosítunk. Képzés után a szociális ellátórendszer
intézményeiben - akikkel szoros kapcsolatot ápol tanszékünk - dolgozhatnak hallgatóink: idősek, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, gyermekek, családok, fogyatékkal élők segítése. Ezenkívül
szívesen várják őket egészségügyi, igazságügyi, oktatatási területen is. A
civil szférában is keresik a szociális munkásokat különféle egyesületek,
alapítványok, és megállják mindenütt a helyüket, ahol emberekkel kell
foglalkozni, pl. ügyfélszolgálattal rendelkező cégeknél.
(x)

Csatornavizsgálat
kamerával!
M E G T É R Ü L Ő

Makó-Térségi Víziközmű Kft.
Tel: 62/213-925. Fax: 62/212-320

Az árverés időpontja:
2003. n o v e m b e r 2 2 . , 1 0 . 0 0 óra

Autóturmix-9S Kft.
Szeged, Napos út 9.
62/555-888
A felsorolásban szerelő használt autók
megtekinthetők november 17-18-19., a helyszínen. 70/389-86-69

>

Típus
Opel Astra
Ford Focus
BMW 528i
VW Sharan TDI
Opel Omega
VW Passat TDI

akció!

VÁSÁROLJON MATRACOT,
és színes ágytestet (Imperíal)
kap ajándékba!

cm'kikiáltási ár i
1400 200 000 Ft
1800 500 000 Ft |
2800 500 000 Ft
1900 500 000 Ft
2500 500 000 Ft
1900 500 000 Ft

I

Zala Rusztik
és e g y e s termékeire

'Concord. Relax. Forest, Spring, Optima, Royality és
Platinium matracok esetében!
Az ágy fejvéget nem tartalmaz, a matraccal azonos
méretű (160,180), II. kategóriájú sima szövettel
rendelhető.

15% á r e n g e d m é n y
AZ AKCIÓ NOVEMBER 16-IG TART!
Belvárosi Bútorház,
mg"y
Szeged, Csongrád sgt. 58.
Tel.: 62-547-840
Fax: 62-547-841
www.csongibutor.ini.hu
e-mail: csongibutorhaz@vnet.hu

BELVÁROSI BÚTORHÁZ
Szeged, Csongrádi sgt. 58.
Tel.: 62/547-840, fax: 62/547-841
www.csongibutor.ini.hu
e-mail: csongibutorház® vnet.hu

ÚJDONSÁG!

V «

I ZALA

Az alvás szakértőt"

ÖSSZESEN 32 DB AUTÓBÓL VÁLASZTHAT! ÍZELÍTŐ A KÍNÁLATBÓL:
cm'kikiáltási ár
Típus
2000 50 000 Ft
Opel Vectra
1600 100 000 Ft
Opel Astra
2000 100 000 Ft
Vo!vo460
Ford Mondeo TD 1800 200 000 Ft
VW Golf
1400 200 000 Ft
VW Golf 1.9D 1900 200 000 Ft

R Á F O R D Í T Á S !
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ÚJDONSÁG!

AKCIÓ!
Kutya-, cicabútorok, ruhák, kosarak, házak,

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat,
hogy a Szeged Nagyáruház
földszinti üzletei
és a Coop Szupermarket
november 16-tól

I játékok 2 0 - 2 5 % - o s karácsonyi árengedménnyel!
} • Hobbiállat-, díszállateledelek, kozmetikai cikkek,
felszerelések, akvarisztika
• Eukanuba, Royal Canin és Purina tápok
széles választékban.
Újszeged, Szolgáltató sor 2. T.: 62/543-281
(Az odesszai gyógyszertár mellett)

vasárnap is
nyitva tart

6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Tel./fax: 62/469-847, tel.: 62/542-245
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-13, vas.: 6-10-ig

8 . 3 0 - 1 3 . 0 0 óráig.

KOSTOLO ES VASAR:

Sántái italok
TOVÁBBI AJANLATUNK:
Dr. Temesvári Beáta osztályvezető főorvos krízisek pszichológiáját oktatja
a harmadéves levelezős hallgatóknak.

PRE
SZT
IZS

NYITÁSI AKCIÓ
AZ ÚJ HELYEN:

MUTASSA BE

11

Sántái classic narancs 100%

11

Sántái classic Red Line vérnarancs

11
11

EXKLUZÍV TERMÉKEIT ÉS

11

SZOLGÁLTATÁSAIT

Zott kávétejszín

Pizza Topsajt

EGY IGÉNYES
OLVASÓKÖZÖNSÉGNEK.

10x10 g
2 5 0 ml

TOP tejszínhabspray
Rakott császár
Pizza sonkás szelet Délhús

köztisztviselők, akik kevés szabadidejükben a minőségi

Miss Universe Hungary 2004
jelentkezz a Tisza-part
Szépségversenyre

kikapcsolódást keresik.
Terjesztés:

4 - 5 m széles
fulahátú
padlószőnyeg
tőbb
színben

fóliacsomagolásban, ingyenesen, névre szólóan
a Délmagyarország terjesztési hálózatán keresztül.

\ jelentkezés feltételei:
A jelentkezést kizáró ok,
ha férjezett, ill. elvált, gyerAnyagleadási határidő: november 19.
mekes, akt-, ill. hasonlójelInformáció: 06/20/312-9561,
06/70/296-9679
legű felvétel készült korábban Ónrfil, illetőleg ilyen
jellegű jogokat adott el bármilyen médiának.
mmmmmommmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jelentkezési cím:
Figyelem! 1.000 m'-re bővült
1399 Budapest, Pf.: 701/325
ü2letben

S Z E G E D Szotymozi út 2 / b (OBI mellett)

Magyarország
egyedüli
szépségversenysorozata,
melynek
győztese a
világversenyen
képviseli
hazánkat
immár 13 éve.
Jelentkezési h a t á r i d ő : 2003. november 25.
Helyszín, időpont: Szeged - Városi Sportcsarnok, 2003. dec. 6.

.Ili
várjuk kedves vásárlóinkat
Orosházául a
R O M Á N BÚTORKERESKEDELEMNÉL

Nissan és Honda VT750DC

CBR 600F
További akciós
modellek most
50 000-300 000 Ft
kedvezménnyel!

Szalon

NYÍLT HÉTVÉGE
2003. november 15-16.

Listaár: 1 9 9 8 0 0 0 Ft-tól
Akciós ár: 1 6 9 8 0 0 0 Ft-tól
NISS-CARkft.

Listaár: 2 1 7 0 0 0 0 Ft-tól
|

Akciós ár: 1 9 9 8 0 0 0 Ft-tól

S z e g e d , A l g y ő i út 4 4 .
Tel.: 5 5 4 - 6 8 0

S E N K I TÖBBET... N I S S A N 5 EV

GARANCIA

Jelenlkezési

DÉLMAGYARORSZÁG
FM954

Rádió

lap:

hölgyek gátnéaéél vfcjl* WKnyünkre. akik 2004.
február -—a..——t jéig I«. életévüket
betöltik,
illelvei a^ jelzett
idfipnn—-*
"———• •——
Jm^^—-A—ifg
, • 27 életévüket é> magyar aiiampotgaroK.
i

Családi név:

AUT0ARAINKB0L DECEMBER 15-IG 8% KEDVEZMENYT BIZTOSÍTUNK!

A hétvégén ingyenes állapotvizsgálat,
autó-tesztvezetés!
Bejelentkezés az 554-680-as
telefonszámon.

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/kg
Ft/db
Ft/db
Ft/kg 1
Ft/kg I

Az akciós árak a készlet erejéig értendők
Ticket Restaurant étkezési utalványokat és bankkártyát is elfogadunk.

Célcsoport:

Tel.: 62/422-448 • Nyitvo tartós: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14

A nyílt hétvégénkén
NYITÁSI A K C I Ó K K A L
várjuk kedves látogatóinkat.

157
167
181
193
193
193
879
61
191
665
759

* M e g j e l e n é s : december 5 . « P é l d á n y s z á m : 4000 db

U din ese
padlószőnyeg
•

Sántái classic őszibarack

Sántái classic Red Line cseresznye

vállalatvezetők, vállalkozók, orvosok, ügyvédek, magas rangú

Ft/m2 tol

11

Sántái classic Red Line gránátalma

a 7CC-: Tft

A hirdetés felmutatója
lábtörlőt Kap ajándékba!
(November 1 4 - 1 6 > — Y \

Sántái classic alma

Születési hely és idő:
ahová óriási választékban érkeztek
K Ö Z V F i m Ü l . A GYÁRTÓTÓL
Stíl- és stíl jellegű tölgy- és cseresznyefából készült rusztik
ebédlő-, hálógarnitúrák,
szekrénysorok, bór ülőgarnitúrák
és más kiegészítő bútorok.
Telefon: 68/413-319, 30/9660-384
Nyitva: h-p 9-18, szo.: 9-13-ig.
Hitellehetőség, házhoz szállítás
megoldható!
Viszonteladók jelentkezését is várjuk!

Lakcímem: •

•

•

év

hónap .... nap

•

Iskolai végzettségem:

Telefon:

Tanult foglalkozásom:

Gyakorlott foglalkozásom:

Általam beszélt Idegen nyelv(ek):
Magasság:

Fürdőruhaméret:

Mellbőség:

Konfekcióméret:

Derékbőség:

Hajam színe:

Csípőméret:

Szemem színe:

Súly:

Cipőméret:

Hobbim:
Elképzelésem a versenyről:

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 14.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT AZ AUTOPALYAROL

Használná-e a matricás M5-öst?

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

CSOMAG
A szegedi tüdőszűrő állomáson,
a női öltözőben hagyott csomag
már november 4-e óta várja hűtlen gazdáját.

POLGÁR JÓZSEF
nyugdíjas:
- Természetesen csak az autópályát használnám, ha bevezetnék
a matricás rendszert. A jelenlegi
díj felháborító, Európa legdrágább útja a Budapest-Szeged
közti szakasz. A magyar népet
becsapják ezzel a magas összeggel, szerintem egy esetleges perrel az európai bíróságon megnyerhető lenne az ügy.

BAJUSZ HUBA
sebész:

- Mivel a régi ú t annyira balesetveszélyes, hogy szinte már
használhatatlan, így az ember
most is kifizeti a túlzottan magas autópályadíjat. Nekem volt
már balesetem a kétsávos úton,
ezért mindig a biztonságos
M5-öst választom. Jó lenne, ha
lényegesen kevesebbért tehetn é m mindezt.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HET VEGEN

BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

ÚJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA

ma a balesetet szenvedett személyeket

felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4

Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-

órától másnap reggel fél 8 óráig; gyer-

szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi

mekügyelet hétköznap du. 1-től másnap

ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,

reggel fél 8 óráig, szombaton, vasárnap,

urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.

ünnep- és munkaszüneti napokon felnőt-

A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór-

tek és gyermekek részére reggel fél 8-tól

ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb

másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügye-

sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli-

leten történik, Szeged, Kossuth L. sgt.

nikán látják el.

15-17.

(a Szilágyi

utca felől). Tel.:

474-374 vagy 104.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

FORRÁSKÚT, ÜLLÉS

Rendelési idő: hétköznap 16 órától más-

Forráskút Tel.: 287-034 és 06-30-9-952-

nap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasár-

023.

szombaton, vasárnap: dr. Vereczkey Csaba,

nap és munkaszüneti napokon reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye:

PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a

szombaton és vasárnap: dr. Hegedűs B.

Szilágyi

Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 289-570.

utca

felől).

RADEK ZSUZSANNA
GUBACSI ZOLTÁN
vállalkozó:
előadó:
- Nevetséges, hogy olcsóbb a - Sokkal többet használnám az
benzinköltség egy fővárosi tú- : autópályát, mint most, ha bevera során, m i n t az autópályadíj. : zetnék a matricás rendszert. PróA heti 1900 forintba mindenki báltuk kitalálni, miként a legbelenyugodna, de hogy oda- jobb felmenni a sztrádára ahhoz,
vissza 6500-ba kerüljön, az hogy gazdaságosabban jöjjön ki
egy kicsit erős. Gyakran járok az út, és arra jutottunk, hogy
Pestre, használom mindkét : Inárcsnál érdemes ráhajtani a
utat, de az E75-ös életveszé- pályára. Nagyon időszerű lenne
lyes.
már az újítás.

Telefonszám:

62/474-374 vagy 104.

ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,

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. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy
104.

Kölcsey u. 2. Telefon: 104.

SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET

KISTELEKEN

a szemészed klinikán kizárólag sürgős

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.

esetben, Pécsi u. 4.

sz. alatt, tel.: 104,597-040 és 598-610.

S.O.S.

GYÓGYSZERTÁR
Dugonics Patika, Szeged, Dugonics tér 1.
Csak sürgős esetben! Tel.: 426-330. A Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3. november 21-én 12 órától november 24-én
reggel 7 óráig leltár miatt zárva!

LELKI SEGÉLY-

SZOLGÁLAT
A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KÖRNYÉKÉN

OPUSZTASZER

KISALLATUGYELET

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

november 15—16-ig: dr. Szőke István, Szeged, Főfasor 56/B. Tel.: 06-20-9-666-311.
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6

BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,

oraig

dr. Szántó Vince, Sándorfalva, Alkotmány

SZATYMAZ
krt. 8. Tel.: 251-260 és 06-30-9-688-935.

SZEGED VAROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN

dr. Tóth Ferenc, Mórahalom, Bartók B. u. 1.

dr. Somlai Tibor, Szeged, Nyíl u. 15. Tel.:

Tel.: 06-20-4-763-517.

MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK

POSTABONTÁS

A választók érdekében: kritika
helyett jó ötletek kellenének!
A zöldadó jelentős áremeléssel című cikkre szeretnék reagálni.
Rákos úr, azt kérdezném öntől, hogy esetleg a pártjának szakértői
azt a sok jó intézkedést, amit ez a kormány eddig tett - pl. családipótlék-emelés, tv-előfizetési díj eltörlése, ami szinte minden családot
érintett - prognosztizálnák, elemeznék? Mikor érjük már meg, hogy a
jóslatok helyett inkább azon törjék a fejüket, hogy miben segíthetnék
a kormányt az ígéreteik betartásában, mert hiszen akkor azok is jól
járnának, akik önre szavaztak és végre úgy viselkednének, ahogy ezt
az ország szavazóinak többsége is jó néven venné. Arról már nem is
beszélve, hogy az önök négy évében is voltak áremelések. Én azt tartom nevetségesnek, hogy idejüket, erejüket csak arra tudják fordítani, hogy mikor mit lehet a kormány intézkedéseivel kapcsolatban
vészjóslóan ecsetelni, pedig nem ez lenne a dolguk.
K.-NÉK. M.,
SZEGED

Elnéptelenedő utca
Hódmezővásárhely, Teleki utca, este 10 óra. Alig van élet az utcában,
mert csak akkor mozdul ki az ember otthonról, ha feltétlen szükséges. N e m látni most a házak előtt, a sarkokon, a Hódiköt környékén
beszélgető embereket, mintha kihalt volna az utca. A gyár, ahol évtizedek óta ezrek találtak munkát, kihasználatlanul áll. Egykoron ez
idő tájban népes volt ez az utca, százak fordultak meg, akik valamely
hozzátartozójukat kísérték munkába, vagy várták műszakból hazajövet. Akkoriban sötétebbek voltak az utcák, mégis nagyobb volt a közbiztonság. A gyári műszakváltásoknál a hozzátartozó férfiak részvétele nem feltétlenül féltékenységből fakadt, inkább féltésből. Mindez
már a múlté.
TÓTH ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

H0R0SZK0P

DESZK, KLARAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa Mihály
u. 19/B. Tel : 06-30-3-364-440.

dr. Horváth Győző, Szeged, Lomnici u. 5.

BÄKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,

H0D ALLATPATIKA

245-032

BORDANY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ

DOMASZEK, ROSZKE
Tel.: 06-30-9-874-823.

dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Felszabadulás u. 31. Tel.: 291-487 és 06-30-3-

dr. Nagy László, Szeged, Árvíz u. 26. 1/2.
Tel.: 464-744 és 06-20-5-438-705.

KOS: Mély és gyakran pozitív emo¿ • J c i o n á l i s tapasztalatokra számíthat
ebben a periódusban. Személyiségét mélyen érintő élményeket élhet át szerelmével.
Most az okkult tudományok érdeklik.

i MÉRLEG: Kedvező időszak a szeIrelem és a párkapcsolatok területén. A legjobb, amit tehet, hogy a megérzéseire hallgat. Minden lehetőség adott a boldogságra. Ezt a lehetőséget ne szalassza el!

: BIKA: Ön alapvetően ösztönösen be*
I leérző, megérző és szétáradó. Hangulata a lelkesültség és a depresszió végletei között
ingadozik. A vízhez hasonlóan mindent visszatükröz. Próbálja érzelmeit kordában tartani!

| SKORPIÓ: Pénzügyei jól alakulM J i n a k . Nézzen körül alaposan, mielőtt
befekteti pénzét. Ha a lényegre tör, sikeres
is lehet. Fáradozását siker koronázza, de ne
bízza el magát, maradjon a földön.

^

j IKREK: Nem tett semmi olyat, amiI ért bűntudatot kellene éreznie, csakis olyan dolgok miatt lehet lelkiismeret-furdalása, aminek előkészítésében önnek is része volt. A hibákat mindig ki lehet javítani.

X

. NYILAS: A Hold trigont alkot a
r ^ l Nappal; nyugodt, békés, kiegyensúlyozott lelkiállapotba kerül, összehangolódik a környező világgal. Ez kisugárzik, különösen kapcsolataiban.

^ ¿ i RÁK: Ha délután barátai társaság^ ^ I b a hívják, ne feledkezzen meg az
apró figyelmességekről. A pénzügyi szerencse, amire érdemes támaszkodni, az állhatatosság útján jelenik meg.

^
BAK: Szerelem: partnerével anyagi
Z M & . I dolgokról ne kezdjen vitát a hét elején, mert abból tartós mosolyszünet kerekedhet. Hivatás: fontos vizsgái még akkor is
sikerülnek, ha nem igazán felkészült e téren.

A J

I OROSZLÁN: Alapvetően szellemi
beállítottságú emberként új távlatok
nyílnak meg ön előtt, sőt egész személyiségére nézve gyökeres szemléletváltást hozhat, ha ezúttal jobban odafigyel munkájára.

^fo

VÍZÖNTŐ: Félreértésekkel, vádasí kodásokkal kezdődhet ez az időszak. Nem tanácsos tehát anyagi vagy munkával kapcsolatos kérdésekben döntenie, és
ne adjon hitelt a lejárató szóbeszédnek.

\ SZŰZ: Családja meggyőző hadjá™ ! r a t a nem járt sikerrel. Ön továbbra
is kitart elvei mellett, még akkor is, ha ez
hosszú távon anyagi nehézségekhez vezet.
Ha hajlékony, gerinctelennek fogják tartani.

5 ' HALAK: Lendülete a mai napra
I megsokszorozódik.
Mindenkihez
van egy kedves szava és még szerettei sem
ismernek önre. Jól áll önnek ez az új szerep,
csak vigyázzon, legyen következetes!

Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.
Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155, 60/825-155
Hódmezővásárhely, Andrássy út 52., 62/246-006

VILLAMOS
J. László hiányolja az l-es villamos vonalán a beígért új kocsikat.

AUTÓPÁLYA
S. J. J. úgy véli: naiv álom, hogy
az AKA Rt. megválik a nagy hasznot hozó M5-ÖS autópályától.

PANNON GSM
TVT*T A é l v o n a l .

TESCO
Sz. Gabriella a Tescóban lévő női
mosdó állapotát kifogásolta.

1

z

Mára

kérdeztük:

Használná-e
a matricás M5-öe
autópályát?
Következő kérdésünk:

Bővítsék-e
a parkolózónákat?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarja szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

ANDO ANASZTAZIA

TOLNAI NORMANN KEVIN

November 12., 17 óra 35 perc, 2430 g. Sz.:

November 12., 9 óra 40 perc, 2600 g. Sz.:
Kiss Anett és Tolnai Tamás Zsolt (Vásárhely).

Dorogi Nikolett és Andó Endre (Szeged).

GÁRGYÁN FANNI

Török Magdolna és Kiss Lajos (Szeged).

November 12., 14 óra 45 perc, 2800 g. Sz.:
Dóczi Andrea Éva és Gárgyán József (Rúzsa).

NÓLL-CSÉKE ÁGOSTON

KISS ANNA
November 12., 20 óra 30 perc, 3080 g. Sz.:

November 12., 22 óra 5 perc, 3340 g. Sz.:
Cséke Nikolett és Nóll Zoltán (Szeged).

VINCZE NATÁLIA
November 12., 13 óra 40 perc, 2970 g. Sz.:
Pataki Éva és Vincze László (Sándorfalva).

FARKAS NIKOLETT

VÁSÁRHELY
SORÁN ATTILA

November 13., 6 óra 25 perc, 3000 g. Sz.:

November 12., 13 óra 2 perc, 3500 g. Sz.:
Posztós Anita és Során Attila (Vásárhely).

Farkas Tünde (Szeged).

HARASZTI ANDRÁS OLIVÉR

BÁRÁNYI ALEX
November 12., 10 óra 7 perc, 3190 g. Sz.:

November 12., 17 óra 10 perc, 3400 g. Sz.: dr.
Lődi Ágnes és dr. Haraszti Gábor (Szeged).

Takács Katalin és Bárányi András (Szeged).

OLÁH NÓRA

HORVÁTH ZSOLT

November 13., 4 óra 20 perc, 3500 g. Sz.:
Kincses Ildikó és Oláh Zoltán (Vásárhely).

November 12., 9 óra 20 perc, 3470 g. Sz.:
Őze Katalin és Horváth László (Szeged).

Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENETEK

444-885 és 06-20-9-262-372.

ASOTTHALOM, OTTOMOS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA

FOGADOORA
K. M. kifogásolja, hogy Pászty
Ágnes szegedi képviselő nem tart
fogadóórát.

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

Balkán a vasúti lejárónál
Ez úton hívom fel figyelmüket a nagyállomás környékén uralkodó
szégyenteljes viszonyokra. Tarthatatlan balkáni körülmények vannak a MAV vasúti lejárójánál a Topolya sor Borbás u. felőli részénél.
A rámpa felőli része förtelmesen gazos. Őserdői viszonyok mellett
hulladéklerakónak használják egyesek a környéket több hónapja. Este fél 7 után sem égnek a lámpák. Koromsötétség borul a tájra. Az ott
lakók csak botorkáva jutnak haza, ha el nem esnek a rossz útviszonyok miatt. Mire várnak vajon az illetékesek? Egy esetleges baleset
után lehet csak változtatni a helyzeten?
B. SZ.-NÉ, SZEGED

Kitüntetett

iparosok

A Szegedi Ipartestület nemrégiben megtartott küldöttgyűlésén elismeréseket vettek át a régóta szakmájukat űző mesterek. 40 éves kisipari munkájáért aranygyűrűt vett át Pálvölgyi Zoltán elnöktől Zanócz László karosszérialakatos. 25 éves kisipari munkáért ezüstgyűrűt kapott féga Szabó Ferenc filmnyomó, Kószó István férfifodrász,
Laczkó Mihály lakatos, Vas Sándor víz- és gázszerelő, Vukoszalyev
Iván szobafestő, Buknicz Miklós tetőszigetelő bádogos, Márki Imre
gépjárműszerelő és Mészáros Ferenc villanyszerelő.
Aranykoszorús mester kitüntetést érdemelt ki Fogas Géza kőműves, Ábrahám József vízvezeték-szerelő, bádogos és Buchholz Tivadar
cukrászmester. Ezüstkoszorús mester lett Csala István szobafestő,
Árendás István cserépkályhás, Farkas Ferenc bádogos, Balázs József
lakatos, Borbás József lakatos, Farkas Sándor szobafestő, Kószó
György autószerelő, Szűcs Béla villanyszerelő, Csőre János villanyszerelő, Heidrich Imre kőműves és Berta István tésztakészítő.
K. F., SZEGED

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA

MINDEN PÉNTEKEN
NAPI MELLÉKLETEK

DELMADAR
S Z E R K E S Z T I : S O M O D I G É Z A , LEVAY G I Z E L L A M 2 0 0 3 .

Megfelelő ember kényes
feladatra

NOVEMBER

Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
Kedd A PÉNZ BESZÉL,
GYÓGY-ÍR

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN

14.
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Mindenre van megoldás
Szirbik fonákja

Nemrég a CIA-nal üresedés volt egy merénylői állásra. A
jelentkezőknek jő néhány teszten és ellenőrzésen kellett

Dobó talicskája

átesni, mielőtt egyáltalán szóba kerülhettek mint jelöltek.
Végül két férfira és egy nőre szűkítették a kört.
Elérkezett az utolsó próbatétel napja, ahol végre kiderül majd, ki
kapja meg a titkos állást. A CIA emberei, akik a tesztet vezették,
egy hatalmas fémajtóhoz vezették az egyik férfit, és adtak neki egy
pisztolyt.
- Tudnunk kell, hogy követi az utasításokat, függetlenül a
körülményektől - magyarázták. - Ebben a s z o b á b a n ott ül egy
széken a felesége. Fogja ezt a fegyvert, és ölje meg!
A férfi döbbenten nézett rájuk:
- Ezt nem mondhatják komolyan! Soha nem tudnám lelőni a
feleségem!
- Nos - mondta a CIA egyik embere - , maga egy értelműen nem
a megfelelő ember erre a munkára.
így aztán odaviszik a másik férfit az ajtóhoz, és odanyújtják neki
a fegyvert.
- Tudnunk kell, hogy függetlenül a körülményektől, követi az
u t a s í t á s a i n k a t - magyarázták a m á s o d i k embernek. - Odabent ott ül egy széken a felesége. Fogja ezt a pisztolyt, és ölje
meg!
A második férfi kissé megdöbbent ezek hallatán, de azért

Szirbik Imre szentesi polgármester (balról) benevezett a
MÁV területi asztalitenisz-bajnokságára.
A helyes
iitötartást mutatják meg neki. A vasutasok által
használt
ütőnek hosszabb a nyele, és macerás vele
tollszárfogással
játszani.
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

magához vette a fegyvert, és bement a szobába. Teljes csend volt
úgy öt percig, majd kinyílt az ajtó.
-

Megpróbáltam,

de egyszerűen

nem tudtam

meghúzni a

ravaszt. Azt hiszem, nem én vagyok a maguk embere.

Védik a nézőket

- Valóban nem - felelt a CIA egyik embere. - Maga nem alkalmas
erre az állásra. Vigye csak haza a feleségét.
Most már csak a nő volt hátra.
Őt is odavezetik a nagy fémajtóhoz, és odanyújtják neki a
pisztolyt.
- B i z t o s a n t u d n u n k kell, hogy függetlenül a körülményektől, követni fogja az u t a s í t á s a i n k a t . Ez az utolsó teszt. Odabent ott ül egy széken a férje. Fogja ezt a fegyvert, é s ölje

A szegedi városatya, Dobó László nem ijed meg, ha meg kell
fogni a munka, a talicska végét. A tiszta közéletért megéri a
fáradság.
FOTÓ: KARNOK CSABA

meg.
A nő elvette a fegyvert, é s ' b e n y i t o t t a s z o b á b a . A m i n t bec s u k ó d o t t az ajtó, a CIA e m b e r e i vad f e g y v e r r o p o g á s t hallottak. Ö s s z e s e n

1 3 lövést. Aztán e l s z a b a d u l t a pokol a

s z o b á b a n . S i k o l t o z á s t , verekedést hallottak és

Szelektív gyűjtés

dörömbölő

h a n g o k a t a f a l a k o n . Ez jó néhány percig m e n t így, aztán hirtelen c s e n d lett. Az ajtó l a s s a n kinyílt, és ott állt előttük a
nő:
- Hé, fiúk, nem mondták, hogy a pisztolyban vaktöltények
vannak! A székkel kellett agyonvernem az átkozottat!

A DÉLMADÁR HETI MONDÁSA

Nyitott ablaknál

A vízilabda igen veszélyes sport. A szép szál legények a
medencében ön- és közönségveszélyesek.
Ezért
döntöttek
úgy a vásárhelyi uszoda tervezői, igen elmésen, hogy a
nézőket golyóálló üveggel védik meg az irányt
tévesztett
lövésektől.
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

aludni jó, de nővel
még jobb!

VALÓDI ÁLHÍREK
SZERÉNY EBÉD

Kovács László bejelentette: számlákkal tudja igazolni, hogy a
kormány tagjai Söjtör óta kizárólag lebbencslevest, tökfőzeléket
(feltét nélkül) és darás tésztát ebédelnek.
ELŐRELÁTÓK

Az MSZP szerint obstrukciós céllal, vagy a jövő évi költségvetés
megszületésének késleltetése miatt nyújtott be a Fidesz 1 4 5 0
módosító javaslatot. Szóvivőjük bejelentette, a szocialista képviselők egy pesszimista csoportja már most elkezdte a 2 0 0 7 - e s
költségvetési törvény módosító Indítványainak gyártását.
ÍGY MÁR VILÁGOS!

WtUtíipilb-lü'üjitliu
A D L K M V E § f Szövetkezet 3 ó v a áll
ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
H a Ón befektetési
J a j b a t ó s é c j iránt é r d e k l ő d i k ,
Ú] lakást
szeretne vásárolni v a g y nívás
építési
telket
keres családi h á z á h o z , forduljon
a H l l S W V f S Í Szövetkezet m u n k a t á r s a i h o z ,
és érdeklődjön JáJJ aktlálaluól
is!
lí»úálakj SseguI, tusa Lajos kr). 58. t¡ 06-62-543-465 * Budapest II.,
Retek u. 10, T.: 315-1311 • Budapest VI., Podmonkiky u. 4. T.: 475-0165 * Dehnten,
Sit. Anno u. 55. T.: 06-52-534-816 « Sopron, Ötvös u. 6.1:06-99-524-960 - Sxombetiieiy,
Aréna u. 4. Ii 06-94-500-523 -> &yör, Schweidel u. 15.1.: 06-96-542-168 <• ttyiregyböia,
Siarvas u. 14. Tel.: 06-42-504-494 - Mlikolt, Sientpáli u. II. T.: 06-46-506-672 «
Sxékístekérvúr, Ady E. u. 2. T.: 06-22-505-907 - Ha, Kaiinay u. 3.1:06-72-534-770

Nem volt átlátható az ifjúsági tárca tevékenysége a 2 0 0 2 . évi
kormányváltást megelőző időszakban - mondta Gyurcsány Ferenc
miniszter, majd hozzátette: ez az állapot megszűnt, mióta kiüttette
az épület közfalalt.
SZTRÁJKTÚRA

Sztrájk miatt leállt a vasúti közlekedés szerda nulla órától
Ausztria egész területén. A magyar szakszervezettel kötött megállapodás értelmében azóta egyetlen személyszállító vonat léphette csak át a határt. Azon magyar szakszervezeti aktivisták
utaztak, akik a sztrájkszervezés EU-konform módszereit tanulmányozzák nyugati szomszédainknál.
DURVA BEAVATKOZÁS

A bécsi legfelsőbb tartományi bíróság döntése értelmében
kiadható Magyarországnak Kulcsár Attila, a K and H-ügy kulcsfigurájának tartott bróker. A hír hallatán több magyar párt vezetője
Is tiltakozását fejezte ki, s a hazánk belügyeibe való durva
beavatkozásnak minősítették az osztrák hatóság döntését.
S.G.

A vásárhelyiek igencsak igényesek környezetük tisztaságára. Az
elhasznált kocsikat sem lehet akármelyik kukába beledobni,
mint egy papír zsebkendőt. Sőt külön gyűjtik a volt szocialista
országok márkáit. Egy Skoda mellé véletlenül sem tehetnek
Volvót!
SZÖVEGEK: V.F.S., FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Farkasokkal
táncoló

Apró
tévedés

Piroska és nagymama türelmetlenül várják a farkast, akinek a mese szerint fél nyolcra
kell megérkeznie a házikóba.
Elmúlik tfz óra és a farkas még
mindig sehol. Egyszer csak beállít zihálva, izzadtan, mire kérdi Piroska:
- Hol voltál, farkas?
- Táncolni - mondja a farkas.
- Táncolni? Kivel táncoltál
te? - kérdi Piroska, mire a
farkas: - Kevin Costnerrel!

A férj ül a konyhaasztalnál,
reggelizik, és közben újságot
olvas. Föl sem néz:
- Szívecském, kérek egy kávét!
Az asszony szalad, már hozza is a gőzölgő feketét. A férj
elveszi, majd elkezdi fogdosni
az asszonyt.
- Na de apukám, be kell
menned az irodába!
- Úristen, hát nem ott vagyok?

Péntek, 2003 november '4

DELMADAR

Mi az, amit iszol?

Halló, itt
az üzenetrögzítő!

Hátha valaki nem
ismeri
Egy férfi bemegy a patikába és
határozottan kér egy csomag
gumióvszert. Kifizeti, majd
amikor megkapja, a földre hajítja és összetapossa.
- Megőrült, uram? - kérdi a
gyógyszerész döbbenten.
- Nem - válaszolja a férfi -,
de a dohányzásról is így sikerült leszoknom!
Két férfi elmerengve társalog a borozóban:
- Te miről mondanál le
könnyebben? A borról vagy a
nőkről?
- Az évjárattól függ.
Az újgazdag dicsekszik a barátjának:
- Képzeld, vettem egy akkora telket, hogy autóval fél
napig tart, míg körbejárom.
Mire a másik vállrándítva:
- Aha. Nekem is volt olyan
autóm...
A riporter idős bácsit
faggat a hosszú élet titkáról.
- Jól tartja magát a bácsi.
Hány éves tetszik lenni?
- Kilencvenhat.
- Na, ez szép kor! Aztán fut
még a szoknyák után?
- Futok én, fiam, csak arra
nem emlékszem, hogy miért...
- Andrea, Andrea! - kiabál
álmában a férj.
- Miféle Andreáról beszélsz
te itt álmodban? - költi fel a
férfit a felesége.
- Tudod, drágám, így hívják
a lovat, amelyikre tegnap fogadtam az ügetön.
Másnap jön haza a férj a
munkából s a felesége egy
levelet dug az orra alá:
- írt a lovad!

Ha önnek gondot okoz, hogy
milyen szöveget mondjon telefonja üzenetrögzítőjére, a
Délmadár segít. Válasszon a
kínálatból bátran, személyiségének biztosan megfelel
valamelyik.

Lehet, hogy itthon vagyok,
csak egy kellemetlen embert
akarok elkerülni. Hagyj üzenetet, és ha nem hívlak vissza,
te voltál az.
A legnagyobb parafenomén
számát hívtad. Amíg kitalálom, ki vagy és miért hívtál,
tartsd a vonalat a sípszó
után.
A feleségem és én most nem
tudunk a telefonhoz jönni, de
ha meghagyja a nevét és a
számát, visszahívjuk, amint
befejeztük.
A pincében vagyok, és egy
újabb köteg ötezrest nyomtatok.
Ha pénzre van szükséged,
hagyd meg a neved és a telefonszámod! Ha a rendőrségtől vagy, felejtsd el ezt az üzenetet.
Ha betörő vagy, itthon vagyunk, és a fegyvereket tisztítjuk, ezért nem tudunk a
telefonhoz jönni. Ha nem
vagy betörő, nem vagyunk
itthon, nyugodtan
hagyj
üzenetet.
Halló, itthon vagyok, de nem
találom a telefont. Hagyj üzenetet, és ha megtaláltam, viszszahívlak.
Halló! Itt a mikrohullámú
sütő beszél. Az üzenetrögzítő
megszökött a CD-lemezjátszóval, így most nekem kell
fogadni a hívásokat. Ha főzni
akar valamit, csak tartsa a
kagyló elé, amíg üzenetet
hagy.
Fáradtnak érzed magad. A
szemed lecsukódik. Egyre álmosabb vagy. Egy sípszót hallasz. Könnyedén kimondod a
neved, számod és hagysz egy
üzenetet.
Kérlek, hagyj üzenetet!
Persze jogodban áll hallgatni, de bármit mondasz a
rögzítőre, felhasználható ellened.
Nem jöhetek a telefonhoz,
mert amnéziám van, és hülyén érzem magam, ha
olyanokkal kell beszélnem,
akiket nem is ismerek. A
sípszó után hagyd meg nevemet és számomat, és
mindent, ami eszedbe jut
rólam!
Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, hogy itthon vagyok.
A rossz, hogy én vagyok az
üzenetrögzítő.

Munkahelyi
lebukás
- A férj életében először veszi a
bátorságot, hogy a munkaidő
vége előtt fél órával lelépjen a
munkahelyéről.
Boldogan megy haza, hogy
meglepje a feleségét, azonban a bejárati ajtón belépve
drága szivar füstje üti meg
az orrát. A hálószobába belesve aztán meg is látja a főnökét, amint meztelenül
hancúrozik a feleségével.
Visszarohan az irodájába,
gyorsan ledobja a kabátját a
fogasra, beül a székébe, és
még mindig hevesen zakatoló szívvel megtörli a homlokát:
- Phuuuuu... majdnem lebuktam...

Orbán Viktor: - Sört. Természetesen jó magyar sört. Ez világos!

Burány Sándor: - Az mindegy, hogy mit iszik egy politikus, a
lényeg, hogy üvegből legyen a pohár. Akár a zsebe.

Áder János: - Mivel nekem mindig ébernek kell lennem, csak
teát iszom.

- Jean, gyújtsa be a motort!
- De uram, már a garázs is
ég!
- Mi volt ez a csattanás, Jean?

- Hasad a hajnal, uram!
• Jean, kifutott a tej!
- Lehetetlen, minden ajtót
bezártam!

Olvasóink kedvenc
Ez is gond

viccei

A régi hadseregben karabélylövészet után Kovács honvéd
odamegy a lövészet vezetőjéhez:
- Őrmester úr, mindent értek, csak azt nem. hogy ha
elsül a puska, miért látom
előbb a lángot és hallom utána
a hangot.
- Maga ostoba! Nem vette
még észre, hogy mennyivel
előrébb van a szeme, mint a
füle?

- Már hogy lenne az! Az apját
gyászolja.

Tanul a gyerek
- Fiam, a vendégre jobban
kell ügyelni - okítja az üzletvezető a felszolgáló tanulót.
- A most távozott vendég is
három süteményt mondott
be, közben pedig négyet fogyasztott el!
- Igaz, főnök, de én ötöt
számoltam fel neki.

TÓTH ANTAL, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Hogy hívják?
-

Röntgen úr feleségét?
Röntgenné Ultra Ibolya.
A népi fertőtlenítőszert?
Folklór.
A szellemek felvonulását?
Démonstráció.
A japán agglegényt?
Maradoka Magamura.
A kongói fényképészt?
Tekincsa Vakumba.

KAPÁS MÁRIA, KISTELEK

Többség
A vendég a kávé mellé kalácsot rendel és megrökönyödéssel tapasztalja, hogy a kalácsban légy van:
- Főúr, ebben a kalácsban
légy van - reklamálja ingerülten.
A pincér forgatja, szemlélgeti a kalácsot, majd közönyösen megjegyzi:
- Valóban, uram, de a többség az mégiscsak mazsola...
BÁLINT JÁNOSNÉ, SZEGED

Hoppá!
Az aggastyán úriember egy
fiatal nőt vesz feleségül. A
frigy nem tart soká, mivel az
öregúr meghal. Természetesen a vagyonát a feleségére
hagyja, aki a temetés után
négy hónappal néger gyereket hoz világra.
- Nem lett egy kicsit fekete a
baba? - kérdezik az ismerősei.

Felhívás!
Továbbra is várjuk kedves olvasóink kedvenc vicceit, mondásait és poénjait az alábbi
postacímre: Szeged, 6 7 4 0 , Pf.
153. A levelezőlapra kérjük írják rá: a hét vicce.
E-mail címen is tudjuk fogadni a humoros írásokat: levay@delmagyar.hu

Kovács László: - Ebben a hidegben forralt bort. Persze,
vörösborból az igazi!

Belami kispályázik
Minden átmenet és rendkívüli fizetésemelés
nélkül, de mégiscsak úgy elkezdett röhögni Snájdig
Pepi a Zsibbadt brigádvezető nagytermében, hogy
még a budi huszonhárom éve mosott fali csempéjéről is leszédült a kosz. Pepi úr hahotája már
éppen azon munkálkodott, hogy még a hetven
köbméter per szekundumos sebességgel gyarapodó füstöt is kiszontja a Panel Pál-lakótelep
ivójából, amikor végre valaki rákérdezett, miből is
gyökerezik e fergeteges jókedv.
- Ugyan, nézzenek már rá Belami úrra! Betonvilágunk e derék polgára úgy hízik, mint tenni
szokták túltáplált kölökgólyák, s ha így halad
tovább, karácsonyra be sem fér a fa alá.
Azt ugyan senki nem tudta, miért is kellene

nagyot, majd elhallgatott, ahogy azt bizonyos Arany
János nevezetű egyén valaha bogaraknak írta elő.
A pálya szélén szurkolóként üvöltöző Cink Enikő
már éppen belekezdett nagy aggódásába, mivelhogy úgy tűnt számára, ez a derbi nem teljesen az
egészséget szolgálja, amikor Snájdig és Bika Jenő
egymásnak esett (lásd: baráti közösség kovácsolása). Bika szerint Snájdig nem más, mint egy hernyótalpas tulok, aki még arra se képes, hogy beíveljen
egy labdát, míg Snájdig azt kifogásolta, hogy Bika úr
(ki megítélése szerint két botlábbal, egy beton fejjel,
s négy milligramm aggyal rendelkezik) immáron három öngóllal vétette magát észre.
- Csak semmi pánik - kapkodott levegő után
Belami, majd olyan köhögési rohamba kezdett,

Belaminak egy darab karácsonyfa alatt tartóz-

köszönhetően

kodni, ám a hízás, mint objektív valóság annyira
elharapózottateremben ülők testén, hogy aki nem
az asztal alá, az rögvest gondolkodóba esett,
körbetekintve a korsók fölött.

meg annak a jó, büdös, Trabant-szagú út menti
levegőnek, hogy az ellenfél csapatában haldokló
Firnájsz Egon segítő kezet, meg egy celofánba
csomagolt oxigénpalackot nyújtott át neki, meg-

- Mivel úgy látom, egyikünk sem szenved heveny

előzve a Mikulást meg az időközben beriasztott

soványságban, meg talán a vedelés régi szép
szokását is felfüggeszthetnénk egy kicsinykét, mit
szólnának ahhoz, ha követve a divatirányzatot,
kispályás labdarúgásra vetemednénk? - kérdezte
Smúz apu,

aki

a

Dűjj

Előre

SC-nél

betöltött

szertárosi funkcióját hosszú évek után sem tudta
letagadni.
- Kispályázni? Miért Is ne? Az unióban úgyis a
fittség a divat - tapasztott még egy közérdekű
információt is helyeslésébe Bovden Béci. Majd
hozzátette: tudomása szerint a kispályás labdarúgás nem csupán az egészség megóvásának
egy kikerülhetetlen eszköze, de nagyban hozzájárul
a jobb baráti közösség összekovácsolásához is.
Mivel a tettre, s más fontos dolgokra is kész
társaságot még a novemberi hideg sem tudta
eltántorítani az egészséges életmódtól, másnap
már egy üresen felejtett lakótelepi dühöngőben
csoportosultak a legények, fölidézve régi szép
történeteket Iskolai focikról, brigádvacsorás sörmeccsekről, olyan baráti bőrgolyó rugdosásról,
amikor egyenként és mindenkiről kiderült, milyen

alig harmincévnyi

dohányzásnak,

mentőszolgálatot.
- Mennyi van még hátra? - rimánkodott rövidítésért a bírónál Link Elek, majd elájult, így
képezvén áthághatatlan akadályt a hatos vonal
tájékán. Mivel rosszulléte tovább tartott fél óránál,
nem láthatta, hányszor pofozták fel egymást a
sport nagy barátai, megint csak a közösségi
szellem erősítésének szándékával. A kispályás
mérkőzéseken nélkülözhetetlen anyázások számát
is kénytelen volt Plüss Eta feljegyezni a noteszába,
s e számon aztán már a Zsibbadt brigádvezetőben
derültek jókat a labdát rugók.
- Azért mégiscsak más, ha ivás helyett testedzéssel teszünk emlékezetessé egy napot - magyarázta Smúz, s azon nyomban lenyelt hat fél
vilmoskörtét, négy korsó sört és egy alig használt,
ám annál rozsdásabb kanalat. Belami szintúgy
boldogságának akart hangot adni, ám izomláza
negyven fok fölé ugrott, így aztán inkább békésen
elnyúlt egy mentőautóban. Snájdig (kinek lábát
Időközben gondos nővérkék rakták gipszbe), pedig

művészi szinten is terelgeti a labdát.

bejelentette: a jövő héten újfent találkozzanak a
pályán, merthogy éljen az egészég.

Nos, ilyen problémák ezen a derbin nem jelentkeztek. Smúz apu, miután hatszor is térddel
passzolt, ínszalag, s egyéb szakadások miatt
kezdte meg havi rendes fetrengését a betonon, s
eszeveszettül jajongott. Minek Dönci egy négy

- Csak aztán ezt az egészséget ne vigyék
túlzásba. Mert ahogy elnézem magukat, meg a
többi, környékünkön kispályázót, még két forduló a
lakótelepi bajnokságon, és sorra temethetem az
összes jó kis adósomat - motyogta Józsi csapos, s

kilométeres sebességgel száguldó labda nyomába
eredve csapódott a legközelebbi fába, koppant egy

két almát rajzolt a „Hitel nincs!" tábla fölé.
BÁTYI ZOLTÁN
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Albérletet kínál
Állást

délkelet-magyarországi

Állást kínál

TERÜLETI KÉPVISELŐT
keres Szeged. Szolnok,
Kecskemét, Békéscsaba
városokra.
Feladatok: a régióban a cég
disztribúciós tevékenységének
operatív irányítása
Feltételek: számlaképesség,
• jogosítvány.
Kérjük fényképes önéletrajzát
a következő címre küldje:
Boomerang Kft 1064 Budapest.
Vörösmarty u. 67.
E-mail: hrVboomerangmedia.hu

Autó
Bútor
jészségügy

Egyéb
Építőanyag
Földterület
Garázs
Gép-szerszám
| Hagyták
Haszonállat

r

Haszonjármű
Háztartási gép

A TEKKA Hungária
Építőgép Kft.
szegedi telephelyére

Kisállat
Közlemény
Magánház
MeidgaidMágl gép

Növény
Oktatást vállal
Panellakás

Pénz, értékpapír

Régiségek
Ruházat

A Don Pcpe hálózat,
szegedi éttermébe

Szolgáltatás

Tanfolyam

ÜZLETVEZETŐ

Társközvetités

pozícióba
munkatársat keres.

Téglaépítésü lakás

Ideális jelöltünk:
felsőfokú végzettségű,
nagy munkabírású,
szakmai tapasztalattal,
jó kommunikációs, szervező- és
irányítókészséggel rendelkezik,
20-40 év közötti.
Új kollegánk munkájút
teljesítményarányos
jövedelemmel honoráljuk.
A fényképpel és referenciáival
ellátott szakmai önéletrajzát
az alábbi címre várjuk:
Don Pépe Kft 1112 Budapest
Menyecske u. 15.

Termény, takarmány
Üzlethelyiség
A l b é r l e t e t kínál
Vállalkozás

• BÉRBE adó Szeged. Bálvány utcában új. • négyszobás magánházrész bútorozatlanul, garázzsal 90000
Ft/hó + rezsi + kaucióért,
62/426-346, 06-30/255-8833. (30702632)
• DOROZSMAI társasházban, II. emeleli, 2 szobás
lakás 30.000 Ft/hó + rezsi
kiadó. 62/431-801. (30702591)

Paradicsom
termesztéséhez

• SZEGED, Gál utcai. 80
nm-es. négyszobás, felújított. klimás, társasházi lakás
bútorral, gépesítve, garázszsal kiadó. 30/382-6977
(30600663)

BÉRLŐKET
keresünk.
Főfoglalkozás mellett
végezhető munka.

• C, E, ADR v i z s g á k k a l
munkát
keresek.
06-30/
233-9976. (30701953)

Érdeklődni:
06-30-2-997-572
munkanapokon:

• PROGRAMOZÓ matematikus Windows, ill. Unix/Linux környezetben szerzett,
többéves C/C++, Java gyakorlattal állást keres. Tel :
06-70/26-26-690. (30600569)

8-15 óráig

P R I M A C . A Z RT.
Algyői Töltőüzeme
könnyű fizikai m u n k á r a ,
két műszakos
munkarendbe

munkavállalókat

IIMUX

ÜZLETHÁZ

O
iZSDAMENTES
ES

S A V A L L O

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

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel.:62/541-772

• A RÓKUSI Tüzép targoncás munkakörbe férfi munkaerőt keres. Előny: építőipari gyakorlat, C kategóriás
jogosítvány. Fényképes önéletrajzot kérünk. Érd.: Szeged.
Szatymazi
u. 2.
(30702075)
• AWI kombinált hegesztőket, csőszerelőket és lakatosokat keresünk. Érd : 0620/994-51-68, 06-70/38088-09. (30599491)
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keres felvételre.
Targoncavezető, mezőgazdasági
vonlató jogosíivány előnyt jelent.
Jelentkezés személyesen:
a hirdetés megjelenéséi követő ...
pénteken, hétfőn, 8 órakor a g
Prímagáz Kt. töltőüzeméhen §
(Algyő, Téglás u. végei

Viszonteladók,

vállalkozók,

figyelem!

Tisztítószereket, higiéniai termékeket importáló cég győri raktárbázissal keres KeletMagyarország területére viszonteladókat.
Kínálatunk kiterjed a takarítószerekre és -eszközökre. papír- és s/.appanadagolókra, valamint a
s/.ennyfogó lábtörlőrcnds/.crck forgalmazására.
Érdeklődők bemutatkozó levelét várjuk
a %/526-598-as faxszámon és a következő címen:g
TREND HIGIÉNIA Kft. 9028 Győr, Zöld út 3 4 |

62/567-835

(üzenetrögzítő is)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
• A RÓKUSI Tüzép területi
képviselőt keres. Építőipari
végzettség előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal.
Szeged. Szatymazi u. 2.
(30702078)

• CNC ESZTERGÁLYOS
munkakörre
gyakorlattal
rendelkező dolgozókat felveszünk. Kiemelkedő jövedelemmel. azonnali kezdéssel,
Budapest környékére. Szállás. hazautazás megoldott.
70/279-33-00 vagy munkaidőben 52/532-020. (30702596)
• DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
(30599236)
• FELDOLGOZÓ cég s z ó regi telephelyre keres gépkezelöket és anyagmozgatókat. Jelentkezés személyesen: Szőreg, Szerb u.
173. (30601625)
• FIATAL, gyakorlott virágkötőt felveszünk. Jelentkezés csak személyesen "Judit" virágüzletben,
Makó,
Csanád
vezér
tér 21.
(30702423)
• GÉPIPARI vállalkozás keres tervezési és irányítási
feladatokhoz gépészmérnököt, Illetve géplakatost. Jelentkezni
"Gépész
03066773" jeligére a Sajtóházba. (30600773)
• IPARI automatizálással
foglalkozó szegedi vállalkozás keres villamosmérnököt
és villanyszerelöt
Jelentkezni önéletrajzzal és fizetési
igény
megjelölésével.
•Automatika
030600756"
jeligére
a
Sajtóházba.
(30600756)
• KIEGÉSZÍTŐ jövedelem
kevés
otthoni
munkával
Szentesen, Csongrádon és
Szegeden
06-30/9-787069. (30702121)
• KÖNYVELŐIRODA egy
szeres és kettős könyvvitelben jártas, gyakorlott könyvelöt
keres
"Precíz
030702512" jeligére a Sajtóházba. (30702512)
• MULTINACIONÁLIS vállalat
direkteladásban és
csapatépítésben jártas értékesítési
vezetőket
keres
kecskeméti
és szegedi
munkahelyekre. 300 000 Ft
lövedelemlehetőség mellett.
Önéletrajzokat a megjelenést követö egy héten belül,
az Ahico Alig Lite 6721
Szeged. Pusztaszeri u. 27.
címre várjuk "SMJ11" jeligére. (30600525)

• A MEDIKEMIA Rt. felvételt
hirdet
TMK-lakatos
munkakör betöltésére. Felvételnél
követelmény a2
érettségi és a szakmai végzettség. A gépésztechnikusi
végzettség, a pneumetikában való jártasság előnyt
jelent a felvételnél. Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal. bizonyítványok fénymásolatával és a fizetési
igény megjelölsével a k ö - • NEMZETKÖZI gépkocsivetkező címre kérjük küldeni vezetőt keresünk, 06-30/
2003. november 24-ig: Me- 985-77-77. (30601485)
dikómia Fit 6701 Szeged,
• NYELVISKOLA angol
PL: 506 (30702350)
nyelvtanárokat keres. Pályakezdő is lehet. Pályázatokai
HIRDETÉSFELVÉTEL
a Sajtóházba kérjük leadni
BAKSON:
Jelige:
"Decembertől!
Tallőxö, F« U. 103.
030601720".
(Szeged)
(30601720)

Á l l á s t kínál

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

• BUDAPESTI k ö z p o n t ú
részvénytársaság
szegedi
keres.
irodájába műszaki, vagy jogi
f eltételek: autószerelői
végzettségű,
gépkocsival,
vagy gépszerelőt végzettség,
jogosítvánnyal,
budapesti
jogosítvány, s/akmai gyakorlat,
helyismerettel
rendelkező
hidraulikus képesítés, ill. az
férfi munkavállalalót keres
angol nyelv ismerete előny.
Ptilya/uthuí csatolni kell:értékesítési műszaki ügyintézői munkakörbe. Fizetés
s/akmal önéletrajzot,
végzettséget igazoló okmányok
megegyezés szerint, próbamásolatát
idő három hónap PályázaPályázatokat
tokat "RODEX 030702640'
2003. n o v e m b e r JO-ig
jeligére, szakmai önéletrajza következő címre kérjük §
zal, az eddigi munkakörök
küldeni: Terra Hungária
és a munkakörökben eltölé p í t ő g é p K f t . 97IIO
tött idő megjelölésével novS z o m b a t h e l y , l o v a s u . 23.
ember 17-ig a Sajtóházba
kérjük leadni (30702712)

Klsg. munkát kínál

1

1

TELEFONOS

I fő
építőgép-szerelőt

Hirdetmény

E

NONSTOP

A Boomerang Media

keres

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 14.

H I R D E T É S "

• SZEGEDI szolgáltató cég
keres raktárosi munkakörbe
megbízható
munkavállalókat. Fényképpel ellátott önéletrajzot a részletes szakmai múlt leírásával "Raktáros
030601874" jeligére a megjelenést követő 3 napon
belül a Sajtóházba kérjük
eljuttatni. (30601874)

• ÉPÍTŐIPARI kisgépkezelő
vizsgával rendelkező munkatársakat keresünk felvételre,
hódmezővásárhelyi
központtal Jelentkezés: 0630/9569-655. (30702576)
• ÖNÁLLÓAN dolgozni, hegeszteni tudó lakatost keresek
06-20/978-7715,
Szeged. (30601416)
El ÁCS segédmunkást k e resek gyakorlattal. 30/3813233, Szeged. (30596753)
• ÁRUISMERETTEL és
szakképzettséggel rendelkező, vevőorientált élelmiszer-eladót keresek szegedi
üzletbe Érd.: 9-17 óráig:
30/200-1935. (30601899)
• ÚJONNAN nyílt pékségbe
sütőipari szakmunkást felveszek, 30/382-7979. (Szeged) (30702248)
4

Autó

• X RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (30500103)

• GOLF I V . - e s 1 9 9 9 - e s ,
1.4, 16V, extrákkal eladó.
06-30/2064-575. (30702546)

• ÉN lefogytam! Önnek is
sikerül, ha segítek! 06-30218-09-85. (30397076)

• LANCIA Delta 1986-os,
garázsban tartott, kitűnő állapotban eladó Extrái: napfénytető, riasztó, központi
zár, el. ablakok,
rádió,
magnó. Irányár: 350.000 Ft.
Tel.:
06-70/275-78-74.
(30702096)

• ÚJ fogyás! Biztonságos,
látványos, tartós. Gondoljon
az egészségére, próbálja ki!
06-30-239-05-56. (30397081)

• PEUGEOT 405 kombi (1.6
benzines, 1989-es, kitűnő
állapotú) 650.000-ért eladó.
Érd.:
62-437-328,
este.
(Szeged) (30702346)

• IDEGBECSÍPÖDÉS megszüntetése azonnal 06-30/
5255-363. (30596893)
7

Egyéb

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

• TÉLIGUMI GARNITÚRA
BMW 5-re és Golf 4-re eladó. 30/22-98-688. (30702573)
5

Bútor

5 0 0

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISEGEK,HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA K ö r ú t
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30599711)

Domin

MÉRETRE VÁGVA IS I

362/541-770

Csempecentrum

Daihatsu Move GLX
(1997-es, 800 cm3 injektoros,
benzines) légzsákkal, rádiós
magnóval, 2005. áprilisig
érvényes műszakival eladó.
Ár: 1,09 M Ft.
Érd 30/335-4442

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

Kiárusítás!

Tel: 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5
• ASZTALOS m i n ő s é g ű
borovi minden
méretben
kapható. 62-547-565 (Szeged) (30600899)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30500027)

Modellváltás miatt

Tisza-parti
Bútordiszkont
Opel Astra Caravan
I.7TDÍ

g

ISUZU motorral, sok

s

1

extrával, hitelre is eladó.
Telefon:

3 0 / 3 0 5 - 1 120.

TOYOTA Hiace
Glass Van 2.4 dízel
(1999-es, 3 személyes)
tehergépkocsi központi zárral.g
klímával, kétoldali tolóajtóval, °
2004. júliusig érvényes s
műszakival eladó
Ár: 2,19 M Ft + áfa.
Érdeklődni 30/335-4442.

MITSUBISHI L200-as
2500 cm3 dupla kabinos,
5 személyes, légkondis, ABS,
turbófeltőltűs, összes ajtó
elektromos ablak, kp. zár,
összkerékhajtásos, fekete-szürke
színű, platós kistehergépkocsi
Évjárat: 2000 év
Műszaki: 2004 08
5>
Érdeklődni: 06-309-688-917. |
Irányár: 4 mill. + áta
• A LEGKEDVEZŐBB feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű
bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap kedvezmény, tel.: 30-205-5522, 62-452-266. (30600419)
• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30600320)

• SZILVESZTERIG űzetünk
fogyásáért Tel.: 30/53-00035. (30601334)

• DAEWOO MATIZ (1999.)
szervizkönyves eladó. 0 6 70/335-75-35. (30702500)

• TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden Tel.: 06-30-576-7430. (30500030)

• OPEL A s t r a C a r a v a n
1.7D 1993-as, friss műszakival, riasztóval, vonóhoroggal eladó. 62/212-892. Makó. (30702533)

Felső Tisza-part 15.
Telefen: 61/415-714.
Nyit":

| f f i j

h—p.: 9 - 1 7 .

• LÖVÖLDE utcai t v - t o ronynál 2380 nm-es földterület eladó, lakásra vagy
autóra cserélhető. Nem belterület. 2000 Ft/nm. 06-70/
380-4510. Szeged. (30702688)
• ZSOMBÓN, főút mellett 2
hold szántóföld bérbe adó.
62/265-834. (30702653)

szo.: 9 - 1 1 .
• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 3 0 383-7116. Szeged (30599057)

• VEGYES baromfi, élő és
bontott eladó. 06-20/54074-80. (30702620)
• VÁLASZTOTT, fekete-fehér bikák 200 kg-tól eladók. 350 Ft/kg. 06-70/38045-10. (30600702)
14

Haszonjármű
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Bobcat X320
gumilánctalpas munkagép
(1995-ös) 2000 üzemórával,
3 kanállal, kitűnő állapotban,
most szervizelve eladó. §
Ár: 2,5 M Ft.
|
Érdeklődni 30/335-4442.
• UTÁNFUTÓ eladó (2005.
szeptemberig műszaki vizsgával). 62/260-880. 17 óra
után. Apátfalva. (30702294)
• UTÁNFUTÓKAT gyártótól,
olcsón
06-20/9530-663
(30601109)

• SZEGED, Kossuth Lajos
sgt. környékén garázst b é relnék hosszú távra, utcáról
történő bejárattal. Tel.: 0670/337-4559. (30702428)

• HASZNÁLT BÚTOR f e l vásárlás azonnali átvétellel,
készpénzért
is. Szeged,
Gogol u. 33/A. 62/423-108,
20/537-7570, 30/415-5904.
(30702582)

prftWTTffSM

• RÉGISÉGEKET, képeket,
kereteket, porcelánokat (hibásat is), vásárolok, 0 6 - 2 0 244-7296.
(Szeged)
(30702531)

• HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
(30601027)

• SAROK ÜLŐGARNITÚRA
1 2 Hagyaték
(nyeremény,
kék plüss,
ágyneműtartós), 2 d b h á • HAGYATÉKOK, ANTIK
rom funkciós fotellel, áron
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
alul, garanciával 420000
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
Ft-ért eladó. 06-20/56-86készpénzért
Körút Régi171. (30702185)
ségkereskedés
62-315• T O L L F E L V Á S Á R L Á S 322, 06-30-9558-979. SzeTescóval szemben. Szeged, ged. (30599712)
Rókusi
25. 62/489-603.
• HAGYATÉKOT felszámo(30599099)
lok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
6
Egészségügy
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, v i • TISZTELETTEL értesítünk dékre is díjtalanul kimegyek.
minden gyógyulni vágyót, Károlyi István! 06-62-216hogy a Csongrád Megyei 324, 30-383-7116 Szeged.
Esélyt Teremtő Alapítvány új (30599060)
helyre költözött.
Címünk:
Mária Ház Ásotthalom, X. • TOLLFELVÁSÁRLÁS a
ker. 1548. (Bokor Iskola). legmagasabb heti áron, híIdőpont-egyeztetés:
kedd, vásra díjtalanul házhoz meszerda, csütörtök 9-15 óra gyek. Azonnali készpénzfiközött.
Tel.: 06-30/236- zetéssel Telelőn: 62/2499997, 06-30/542-3929. Tö- 296, 06-30/375-5419, 0 6 röcsik Mária spirituális t a - 70/505-90-40, 62/247-269
nácsadó (gyógyító). (30702316) (30601159)
Egyéb

UJ ÜZLET - BEMUTATÓTEREM:
S z e g e d , K o s s u t h L. sgt. 99.
ŐSZI
L Szaunakabinok 10%,
A K C I Ó ! y Amerikai masszázsmedencék 5% kedvezménnyel.
BEMUTATÓKABIN: 350 E Ft-os reklámáron!
Infrakabinok, szaunatartozékok: kályha, lambéria stb.
MEDENCÉK
KOMPLETT
KIVITELEZÉSE.
6721 Szeged, Szent György tér 5. Tel.: 62/323-797, fax: 62/540-797
mobil: 06-30/9819-084 E-mail: korall'a mail.tiszanet.hu

• AMERIKAI r e n d s z e r ű
magánházát 3 hónap alatt
felépítjük.
30/648-6225,
Perjési. (30702510)
• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek. 06-30-40-68-012,
Deli. (30599476)
• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek,
06-30/406-8012,
Czakó. (30600555)

• IKERHÁZ mindkét fele,
egyben vagy külön is eladó,
kétszer 60 nm, kétszer 15,8
millióért. Ráadás egy udvari
lakás 50 nm, pince, padlás,
udvar,
szerszámoskamra.
Garázs, kocsibeálló nincs!
Szeged, Lengyel u. Tel.: 30/
92-82-570. (30600852)
• SZEGED-TÁPÉ főutcái,
sátortetős magánház kétszintes
melléképülettel
17.500.000-ért eladó, 0 6 20/9-434-919. (30397486)
• ÚJSZEGEDI lakóingatlan,
társasház építésére is alkalmas, 1400 nm-es telken,
sürgősen eladó 06-20/96792-21. (30702068)
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Háztartási gép

• "HELIA" 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)

Mezögazd. gép

• SZEGED melletti szarvasmarhatelep EU-nak megfelelő telephelynek is alkalmasan eladó. Szegedi házat, lakást beszámítok 70/
380-45-10. (30600423)
2 2 ) Növény
• BURGONYA ( é t k e z é s i ,
feketeföldi, vető) eladó 0670/559-1683. (30600872)
• GYÖKERET f ö l d j é b e n
magas áron vásárolok. 0 6 20-344-0993. (30601052)

FVTJ§># ® W T P M M W "
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10-20-30%™
kedvezménnyel

az

£

AURUM
és az

ARANYLAGUNA
ÉKSZERBOLTOKBAN.
Tisza L. hrt. 40.
és Mikszáth K. u. 21.

• GARAZS 8000 Ft-ért kiadó zárható, különálló épületben Szeged, Béke u. 8.
62/310-835. (30702432)

Magánház

• DESZKI, új, nagyméretű
magánház beépített tetőtérrel,
dupla
garázzsal
18.000.000-ért eladó, 0 6 30/296-4074. (30702534)

Építőanyag

S z e g e d , Bérkert n. 1 2 9 .

STÚDIÓ
- íróasztalok, székek
- számítógépasztalok
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• 7 éves, kb. 7 mázsás,
egyesben
járó
paripaló
eladó. 62/263-369. (30702654)

15
8

TERRAKOTTA

IRODABÚTOR

1 3 Haszonállat

• KAJSZI , meggy-, öszibarackoltványok kiváló m i nőségben eladók. Érd.: Bene Faiskola, 6050 Lajosmizse, József A. u. 6. Tel.:
76/457-424 és 70/253-1163. (30702310)
• KÜLÖNLEGESEN s z é p
örökzöldek, kék, zöld, arany
tuják, gömbök, kúszók, v i rágzók, lombos fák nagy
méretben is! Toronyi Díszfaiskola Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62/405-812. Bármikor! (30500162)
• OSZLOPOS tuják, g ö m b tuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár
Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (30599617)

a KÖSZÖNETET mond az
alábbi cégeknek a JGYTF I.
Gyakoló Iskola 5/B osztálya, hogy újra megnyerhettük az Iskolai papírgyűjtést: Bizományi Áruház
Vállalat, Dugonics tér 11.,• S Z Ö L Ö O L T V Á N Y O K
Car-Tour
Utazási
Iroda, nagy választékban, árjegydíjtalanul.
Valiskó
Family Frost, Neckermann zéket
Utazási Iroda, Sipos és Szőlészet. Gyöngyös, 0 6 Familia Ktt. Szöreg. Sipos 37/317-682 és 06-20/442és Társa Bt. Budai Nagy A. 01-94. (30702380)
u. 81., Szegedi Nemzeti
Szinház
Marketing- és
Jegyiroda, Wenders Ingatlanhasznosító
Kft., Opel
Rupesky Ktt. (30702550)

2EX
• 2X2 m é t e r e s c s e r é n y t
sürgősen fel kellene tenni 3
méter magasba. 1 - 2 személy. Szeged, Szent Antal
8., 62/440-949. (30702642)

• FAJTATISZTA német j u hász, héthetes
kiskutyák
többszörösen nyertes szülőtől eladók Tel: 06-70/27578-74. (30702112)

ESE2223ZÜH
• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380.
(30601929)

QI9ISZZ1H
• SZEGED, Tápai utcában
II. emeleti, 55 nm-es, kétszoba, hallos, erkélyes, klimás, hideg-, melegvízórás,
felújított lakás csendes környezetben, jó állapotban
8 900 OOO-ért eladó, 06-30/
9-358-015,
62-317-456.
(30702102)

EDE

iirflYlíliTn

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (30599710)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30601048)

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

a

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
NJMÜX, Kárási u. t. 06-20/321-4489
• MINIMUM 3 éve nyereségesen müködö, egyéni és
társas vállalkozásoknak f e dezet nélküli tökeinjekció 5
M forintig. 06-20/9114-024
(30702416)

• 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. (30599713)
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Régiségek

• KÁROLYI-RÉGISÉG KE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116.
Szeged. (30599053)
27

• V É D J E értékeit! Ergokomp a biztonságért! Objektumok élőerős és technikai
védelme. Riasztó-, kamerás
figyelő-, tűzjelző rendszerek.
Munka-, tűz-, környezetvédelem. Takarítás, tmk-leiadatok. Hitelre is! www.ergokomp.hu into@ergokamp.hu
62/572-240, 30-206-4301.

Ruházat

• MAGYAR, pamut harisnyanadrág
600
Ft-tól.
gyermek-harisnyanadrág
350 Ft-tól a Mars tér a Fuszekli Pavilonban, a volt
Szecsódi Illatszer helyén.
(30598889)
28

Szolgáltatás

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30599379)

"HrnrÉGE?!?

-

SZÉX SHOP

Szegőd. Szilién sgt. 47/A. Tel. (62)486-5491
Nyitva tartás H-P 9-12.13-18 6rélg. 5
—_
Szo.: S-t2drtig

Ajtó-Ablak^
Diszkont
Szeged, Csongrádi sugárút 31.
(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: -15%
- Borovi és Velux nyílászárók
Nyitva h . - p . : 9 - 1 7 , s z o . : 8 - 1 2

Telefon 827466-35«

• AKCIÓS, új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika
06-62/489-603.
06-70/
3168-817. (30599105)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel 06
30/9457 577 06-62/533999. SZÁSZ PÉTER (30599113)
• FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok. Rádai 30/
9285-134, Szeged. (30702007)
• FUVAROZÁS, költöztetés,
rakodás 62/488-939. 20/
9835-897, Szeged. (30601716)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (30599593)
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (30599058)
• HÍMZÉST gyermek-, felnőttruhákra szériában
is
vállalok. Különleges lógók
készítése. 06-70/262-1780.
(Szeged) (30702439)
• PONYVAKÉSZÍTÉS, javítás. Tel : 62-571-238, 0630-322-5743. (23673016)
• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó.
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében
62/401-318, 62/555-796,
06-30/271-9697. (30599118)
• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged,
PULZ u. 46. Tel.: 62/4255 5 5 . (30601719)

• EMELŐGÉP ügyintéző,
ipari gáz- és olajtüzelő-berendezést kezelő, középfokú
raktárgazdálkodó tanfolyamot Indít 2003. november
hónapban a Cél-Okt Bt.
Jelentkezés
személyesen:
Szeged, Dr. Boross József
u. 4/B. Bővebb felvilágosítás
telefonon: 62-540-128 vagy
30-911-79-55-ös
telefonon. Munkanélküliek képzési
támogatást
igényelhetnek.
Eng.sz:
06-0069-02.
(30599579)
• FENG shui iránytüiskola
indul Szegeden. 06-88/404094, 30/494-29-62. (30702398)
• HORVÁT nyevtanfolyam a
Kissebbségl Önkormányzat
szervezésében, diákoknak,
egyetemistáknak:
nyelvvizsgára felkészítés. 06-20/
44-44-204 Szeged. (30598927)
• SZEMÉLY és vagyonőr
tanfolyam indul december
8-án, Szegeden. Már most
biztosítsa a helyét az év
utolsó szakképesítést adó
tanfolyamán. Vizsga 2004.
február 27-ig. Információ:
420-898 (délelőtt) 452-537,
325-294 (délután). Latencia
Oktatási
Stúdió
Szeged.
OKÉV nyt. száma: 060103-02. (30295117)
• 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)
• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő. ANGOL
nyelv, gépírás 2003 november 25-től. Akkredlált
képző -30% adókedvezmény! 62/424-484 HUNITMagyarország
(0129).
(30600530)
• ÖZE & Móczó Tánciskola!
Korcsoportonként
kezdő,
haladó szinten, a Százszorszép Gyermekházban CSOPORTOKAT INDÍT. Beiratkozás: nov. 15-én, 14-15ig. Kezdés, nov. 22-én,
14.00-tól.
Tel.:
30/5258422; 20/568-9635. (30702060)
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Társközvetítés

• CRONOS
az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814,
06-20-433-9842. (30601024)
• TÁRSKÖZVETÍTÉS! Tartós
kapcsolatok
minden
korosztálynak.
Felvilágosítás, bejelentkezés: 06-30/
278-18-75. (30600334)
3 1 Téglaépítésű lakás
• DANKÓ Pista utcai, 110
nm-es, II. emeleti, 2 fürdőszobás, padlófűtéses, exkluzív kivitelű, társasházi lakás udvari garázzsal eladó.
Irányár: 20,5 M Ft. Érd.: 0670/3191-631 vagy 62/407337. (30601683)

• EGYETEMHEZ KÖZELI,
INDULÓ TÁRSASHÁZBAN
43-110 nm lakások, garázsok leköthetők, 62/444909, 30/328-0172. (30601283)
• ERŐS János utcai, 52
nm-es, jó minőségű téglalakás 9.200.000 Ft-ért eladó. 62/475-195, Szeged.
(30702287)
• FRANCIA u. 23. SZ. alatt,
I. emeleti, 41,5 nm-es, 1
szobás lakás erkéllyel (plusz
tároló, garázs), kulcsrakész
állapotban eladó. Érd.: 0630/9531-527. (30601057)
• FRANCIAHÖGYÖN II
emeleti, 1 hónapon belül
beköltözhető, társasházi lakás (74 nm-es + 6,68 nm
erkély), a beugró összegért
átadó.
06-70/380-4504.
(30702689)
• SZEGED BELVÁROSHOZ
közeli, háromszobás, étkezőkonyhás, igényes kivitelezésű, IV. emeleti, társasházi lakás eladó. 62/484411. (30601098)
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• BELVÁROSI (Nagy Jenő
u.), 35 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Szeged, 06-70/9482182. (30600478)
• BELVÁROSI üzlethelyiség
(45 nm) bérleti joga eladó.
Érd.: 30/9383-377 (Szeged)
(30702110)
BELVÁROSI, 140 NM-ES,
FÖLDSZINTI ÜZLETHELYISÉG EXTRÁN FELÚJÍTVA,
SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEFONOS HÁLÓZATTAL IRO-

• ÁRVÍZ utcai, 61 nm-es.
kétszobás, második emeleti,
új, exkluzív kivitelű lakás
eladó
06-30/320-5501,
Szeged. (30702612)
• ÚJSZEGED, l iget melletti,
143 nm-es, társasházi lakás
(3 szoba + nappali), teljesen felújított, új konyhabútorral, teljes gépesítéssel,
pádló- és radiátorfűtéssel,
klímával, dupla garázslehetőséggel eladó. Kisebb lakást beszámítok. Ár: 29-9 M
Ft. 70/380-4510. (30702687)
• ÚJSZEGEDI, zöldövezeti,
kétszobás, 55 nm-es, erkélyes,
földszinti
lakás
II,600.000-ért eladó. 0630/219-9077. (30702054)

• ELADÓ vetésre is alkalmas, tavaszi árpa, zab, lucernamag, sárgaborsó, vörösköles, szója, felesborsó,
mindenfajta szemes termény. Vegyes tűzifa, többfajta szén kedvező áron.
Szállítás megoldható! 62286-241 (7-13-ig); 06-30/
322-84-53, (30702516)

MUNKANAPOKON.
(30702401)
• KLAPKA tér mellett 138
nm-es iroda, raktár, garázs
társasház földszintjén eladó.
Érd.: 30/9531-527. (30601055)
HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1.,
Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212.
9-17 éra.
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Vállalkozás

K a r á c s o n y i és újévi
céges üdvözlőlapok
8ELYEGZ0KESZITES

óra
alatt

1

/

is !

meghívók \ \
névjegy, szórólap, kitűző
Sal

ibér

Szeged, Oroszlán u. 3.1:425-152
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
exkluzív kulturális plakátra
keresünk 1 évre olyan hirdetni kívánó vállalkozásokat,
amelyeknek fontos a városban való megjelenítés.
06-30/329-4941. (30702449)
• INTERNET Kávézó 140
nm-es alapterületen eladó.
62/477-337, 06-30-2-797442. Szeged. (30601142)
• SZEGED ÉS KÖRNYÉKÉN
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Tel
06-1-30242-77. (30702453)

a kiadó
nem vállal
felelősséget!

szociális helyiségekkel, garázzsal, ^
két u t c á r a nyíló parkolóval KIADÓ.
KÉPVISELETNEK,

ÜZLETHÁZNAK,

MŰHELYNEK,

RAKTÁRNAK.

Telefon: 62/242-019, 62/244-284

„ „

DELAIAGYARORSZÁG

• sxépsetfápolás^d ivsk * novella • kertápolás • Jeles napok

DÉLVILÁG

M I N D E N , 2004. JANUÁR HÓNAPRA
ÉRVÉNYES ELŐFIZETÉSSEL R E N D E L K E Z Ő

1 R ^ V t ü l W V t

OLVASÓNKAT M E G A J Á N D É K O Z U N K

^

EGY 2004-ES

KALENDÁRIUMMAL.

Ne maradjon le róla! Még előfizethet
napilapunkra, és Ö n is megkaphatja
ajándékunkat!
£

Előfizetés:

k

KAPUTELEFON
Szeged, Szilléri sgt. 24.
"t>1000 Tel./fax: 62-439-138,
4 MESTER

70-3141-709.

l.

30/9433-634

Drága
,

R

Ó

M

A

06-80/821-821

aggé
Az automatikusan járó ajándékot személyre szólóan kézbesítjük önnek.

kislányom,

j

AKKUMULAT6R

j A KiS CSNAGVKÍIP *% i

- drótkötelek

...a legolcsóbb indítás!!

- bowdenek

VARTA, PERION, OPTIMA 850

- láncok

AKKUMULÁTOROK

SZEGEDI KÉPVISELET í
Telefon: 62/552-547 I
J
Fax 62/552-548
Mobil: 06-20/352-38-12

INFORMÁCIÓ: Gyürefiné Jutka
62/567-840.06-20/383-0138

Hogy miért érdemes apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az alqár már a
másnapi
lapszámban
me%jeleni\l
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb
múltú napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon
és telefonon is!

62/567-835

Az árak 2003, november 14-16-ig,
a keszlet erejéig
érvenyesek

Csak ezen
a hétvégén
minden*
fltness gép
és fltness
kiegészítő

w

kedvezménnyel
kapható.
A kedvezmény
a polci árból
a pénztárnál
kerül levonásra.
* : i kedvezmény ez akciós ter
mékekre nem vonatkozik ée a
k é n l e t erejéig érvényéé

Anit{ó,

vejem,
és imádott

Pisti,

unokám,

Születésnapotokra

Kíí>^'részvénytársaság

tartalmáért

379 nm ÜZLETHELYISÉG

• eseménynaptár • receptek • horoszkóp • humor • mese

• Épületbádogos
T-T)
munkák
KO
S5
atpintechnika |
s
segítségével

Gratulálunk

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

apróhirdetések

Hódmezővásárhely belvárosában,
f r e k v e n t á l t helyen

ALKALMAS

• Homlokzatfelújítás

NM/HÓ. 62/541-580,

Üzlethelyiség

BEMUTATÓTEREMNEK,

ALPINTECHNIKA

Az

3 2 Termény, takarmány
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1 0 0 0 + 1 SZOLGALTATO

DÁNAK KIADÓ. 2000 FT/

• SZEGED BELVÁROS, Tisza L. krt. 36-38., II, emeleti, háromszobás, lelakott
lakás 13.200.000-ért eladó,
62/426-346, 06-30/255-8833. (30702656)
• ŐSZ u 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, garázsok, parkolók eladók.
Szeged, Gutenberg utcai,
zárt, udvari parkolók bérbe
adók vagy eladók. Szeged,
Öthalom u. 26. sz. alatt 1
db 87 nm-es lakás eladó.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/116. (30397881)

Üzlethelyiség

Ajándék azoknak, akik fontosak nekünk!

11

11

« H I R D E T É S «

PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 14.

sok

jó erőt, egészséget

Patrif{!
boldogságot,
kívánunk.

Szerető csókkal születtek,

testvéretek,

Antal és Bús család

BcJde^
Születésnapét

50
Adj időt végre a kedvenc
dolgaidra.
Gyűjtsd be a téged szeretők
jókívánságait.
És egyáltalán hagyd,
hogy olyan legyen ez a nap.
amelyet mindig is
szerettél volna magadnak.
Szerelettel:

Öcséd és családja

Savanya

Petinek

boldog 18. születésnapot,
további sikeres
testépítői karriert,
valamint
kreatív életet
kíván
Qfflfö
a
12!A.

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

12

•

Tápai Antal
Szakközép- és Szakiskola
« 7 2 5 S z e g e d , kálvária ggt. 8 6
PÁLYAVÁLASZTÁSI
NYÍLT NAPOT TAHT:
2INIII. l u n n n l H T 1 7 - é n
és 2 0 0 4 . j a i i i n í r 12-én, 15 ó r a i k r z d r l l r l .

mmÊÊÊÊHÊÊÊÊlÊÊÊIÊKÊÊI

•noms

A Hansa-Kontakt élelmiszer-vegyi áru nagykereskedelmi cég

hardverüzemel

tető

munkakör betöltésére munkavállalót keres.
Feltétel:
• szakirányú, legalább középfokú végzettség
• hivatkozott területen szerzett tapasztalat
• erkölcsi bizonyítvány.
Feladatok:
• a cég hardvereszközeinek üzemben tartása
• hardvereszközök időszakos ellenőrzése
• egyszerűbb szoftveres problémák kezelése.
A munkavégzés a rendszergazda felügyelete alatt történik.
Az érdeklődők fényképes önéletrajzait
2003. november 21. napjáig a Hansa-Kontakt Kft. címére várjuk:
(6724 Szeged, Huszár u. 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázni kívánt állás
megnevezését.

Hogy W» U rniomm A l i e ' M ^ g f l « !
)RIÁSI ÖLTÖNY, KOSZTÜM ÉS KABÁT
CSEREAKCIÓ SZEGEDEN!
fes i c a j b A t j A t
HAS7.NAI.T0I-'

â R T É K B B M B B S Z A M I T J U K ÚJ lTiRJV1ÉK
jEisiäTnföisi
t

AKCIÓ IDEJE: Nov.l7-30-ig.

CIMi S i « | » d
Bartok l i l a M á t . K o i p .
Vörösmarty a*. 3.
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SZEGED

keres szegedi fiókjába
2004. január 54 munkakezdéssel.
Feladatai:
A bank lakossági termékeinek értékesítésével kapcsolatos feladatok
ellátása, a meglévő ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás és
új ügytelek szerzése, valamint az ehhez kapcsolódó
adminisztrációs feladatok végzése.
Szakmai követelmények:
• Minimum középfokú végzettség
• Értékpapírjogi vizsga és gyakorlat
• Értékesítési gyakorlat előnyt jelent
• Pontos, gyors munkavégzés, nagy teherbírás és stressztűrő képesség
• Kiemelkedő értékesítési képesség és ügyfélcentrikus gondolkodás
• J6 helyzetfelismerő és gyors döntési képesség
• MS Office felhasználói szintű Ismerete
Amit kínálunk:
• Folyamatos szakmai képzések
• Kiváló csapat és kellemes munkahelyi környezet
• Egyéni teljesítményértékelés és karrier lehetőségek
• Teljesítményarányos juttatási rendszer
Jelentkezését a bizonyitványmásolatokkal és a fényképes önéletrajz
csatolaséval kérjük küldje - a pozíció feltüntetésével - az alábbi címek
valamelyikere:

Budapest Bank Rt.
Emberi Erőforrás
1138 Budapest. Váci üt. 188.
Fax: 06-1/ 450-60-25
E-mail: job@budapestbank.hu

GE Consumer Finance
www.budapestbank.hu

FELHÍVÁS
ADOMÁNYGYŰJTÉSRE!
A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Hálózata,
tekintettel a közelgő ünnepekre, adománygyűjtést szervez.
Folyamatosan fogadnak jó állapotú, feleslegessé vált, megunt játékokat,
gyermekkönyveket, valamint tartós élelmiszert (liszt, olaj, cukor,
tészta, rizs, konzervek) alacsony jövedelmű, nehéz helyzetű egyenek
és családok, valamint egyedül elő idős emberek részére.
Az összegyűlt adományok karácsonyig, illetve
a két ünnep között kerülnek szétosztásra
a szolgálat kliensei körében.
AZ ÖNKÉNTES ADOMÁNYOKAT MUNKANAPOKON
LEHET LEADNI AZ ALABBI HELYSZÍNEKEN:
Tabán Családsegítő Közösségi Ház, Kereszttöltés u. 13. (Tel.: 4 9 8 - 1 1 1 )
Alsóvárosi Családsegítő Ház, Rákóczi u. 11. (Tel.: 4 4 3 - 6 5 5 )
Dorozsmai Családsegítő Ház, Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. (Tel.: 461-890)

és ? M

Temetkezési Iroda Szeged

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
Halottszállítási ügjelet: (rádiótelefon) «6-30/9557-556: « - 2 4 - i g

MAKÓ

GYÁSZHÍR
„Szívedben nem volt más, csak szeretet. Szorgalom és munka volt az egész életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
SZŰCSNÉ BÉNYI MÁRIA
(MARÉK ISTVÁNNÉ),
a Medikémia volt nyugdíjasa 68 éves korában,
türelemmel viselt, rövid, de súlyos betegség
után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 17-én,
11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
030702322
Gyászoló Bényi család
^

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szeretett Édesanyánk,
nagymam
mánk, dédmamánk,
VASS ANDRÁSNÉ
OLÁH ROZÁLIA
81 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása
november 15-én, 11 órakor lesz
a Deszki temetőben.
0,10702704
Gyászoló család
A gyászoló család megrendülten
tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága szerettünk,
PAPY MIKLÓS
2003. november 9-én, 55 éves korában elhunyt. Hamvaitól kívánságára - otthonunkban - szúk családi körben veszünk végső búcsút.
030702503 Szeged, Bocskai u. 6.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KÉRI IMRE,
volt röszkei lakos 93 éves korában elhunyt. Temetése november
17-én, 13.00-kor lesz az Újszegedi temetőben.
030702301
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
IH RÁCS KA ANTAL
életének 50. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése november 17-én, 12
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
0307027is
Gyászoló család
„A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik. A fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KOCSIS JÓZSEL
59 éves korában, hosszú betegség
után hirtelen elhunyt. Temetése
november 18-án, 14 órakor lesz
az Algyői temetőben.
Gyászoló édesanyja, testvérei
030702634
és családjaik
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj és Édesapa, nagyapa,
ERDÉLYI GÁBOR
életének 72. évében elhunyt. Temetése 2003. november 20-án,
13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
30702362 Gyászoló felesége és fia

A Budapest Bank Rt., a GE Consumer Fináncé csoport tagja

részmunkaidős lakossági értékesítési tanácsadót
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
HEGEDŰS ANDRÁS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NAGY ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
™™»
Gyászoló család
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férjemet,
TÓTH JÁNOST
az Újszegedi temetőben utolsó
útjára elkísérték és mély gyászomban osztoztak.
030701963
Gyászoló felesége
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
TÁPAI ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk kezelőorvosainak és ápolóinak áldozatos
munkájukért.
030702729
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és volt kollégáknak, akik felejthetetlen halottunk,
PÁSZTOR ALBERT
búcsúztatásán megjelentek, jelenlétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk,
ÖZV LÉVAI BÉLÁNÉ
SZABÓ IRÉN
temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek,
a™,554
A gyászoló család
Köszönetet mondunk rokonoknak, barátoknak, a Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola tanárainak, a volt tanítványainak és
mindazoknak, akik tisztelték és
szerették, hogy
KÓNYA LÁSZLÓT
ny. tanárt, agrármérnököt

végső nyughelyére, a végtisztességet megadva elkísérték.
A gyászoló család
nironn í i

MEGEMLEKEZES
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt egész életed. Soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk
VÖRÖS GÁBOR
halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló felesége és családja
Fájó szívvel emlékezünk
szeretteinkre
TÓTH SZELES LAJOS
5.
és feleségének
MAKRA FRANCISKA
halálának 14. évfordulójára.
Testvéred István
.10702810 és az egész család

„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába hull, bár
még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itthagytál."
Megemlékezünk
BERTA JÁNOSNÉ
GAJDÁCS ETELKA
MÁRIA
halálának 2. évfordulóján.
0.10702741
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
GÖNCZI GYULA,
makói lakos 73 éves korában, váratlanul elhunyt. Búcsúztatása
november 15-én, 11 órakor lesz
az Apátfalvi temetőben.
Szerető családja
mmmi a

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
KÓKAI ISTVÁNNÉ
KEREKES ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, ezzel
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk háziorvosának.
Gyászoló gondviselői,
Apátfalva és Anna testvére,
030702707
Magyarcsanád

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek, ha
rám gondoltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám,
ÖZV KURUSA
FERENCNÉ
MAGDI KA
53. születésnapja előtt, rövid, súlyos betegség után követte szeretett férjét. Temetése november
17-én, 11 órakor lesz a Makói
római katolikus temetőben.
Leánya,
010707666
I 1 Andrea

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

«

GYÁSZHÍR

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm
nem engedett, így búcsú
nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szível tudatjuk, hogy a drága gyermek, szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após és rokon,
BALOG FERENC,
Hódmezővásárhely, Nefelejcs u.
21. szám alatti lakos rövid, súlyos
betegség után, 59 éves korában elhunyt. Temetése 2003. november
17-én, 11 órakor lesz a Kincses temetőben.
07070,403
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökké
megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk
VÉGH MIHÁLYRA
halálának 20 éves évfordulóján.
Szeretteid:
feleséged, fiad, menyed,
unokáid: Mihály, Imre, Péter,
testvéreid, sógornőid
niromnxo

ó szívvel tudatjuk, hogy
NAGY TAMÁS,
Hódmezővásárhely, Lázár utca
198. szám alatti lakos 66 éves
korában, váratlanul elhunyt.
Temetése 2003. november 17én, 9 órakor lesz a katolikus temetőben.
C M O
)26oi
Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ANCSÁNYI GYÖRGY,
Hódmezővásárhely, Búza u. 15.
szám alatti lakos 70. évében,
hosszú, súlyos betegség után
csendesen elhunyt. Temetése november 18-án, 13 órakor a katolikus temetőben lesz.
0.10702579
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
DEÁK IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
030702017
Gyászoló család

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
barátoknak,
szomszédoknak, akik
DR. ESZES ISTVÁNNÉ
LŐDI ILONA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
0.10702617
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ZSIGÁRCSIK ANDRÁS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk
a tejszolgáltató vállalatnak,
Aranysziget Otthonnak, temetkezési vállalatnak, és a szép búcsúbeszédért.
Gyászoló család, Szentes

Hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
VIDA SZŰCS
FERENCNÉ
MÉSZÁROS MÁRIA
VERONIKA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szentes
0307112624

Tiszteli H i r d e t ő i n k !
Gyászközlemény
megrendelésekor

kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS P R O G R A M - is

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Kegyetlen bánásmód. Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Mindenóó. Színes amerikai
film.

SZÍNHÁZ
SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Este fél 8 óra: Karinthy: Dunakanyar.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: A víg özvegy - operett. Páger
Antal-bérlet - emelt helyár, (egyek válthatók.
BÁBSZÍNHÁZ
Du. fél 3 óra: Állatok farsangja. Hófehérke-bérlet.

BALÁSTYA
Este 6 óra: Szindbád - Hét tenger legendája. Színes, m. b. amerikai film.
BORDÁNY
Este 6 óra: Hajó a vége. Színes amerikai
film.
DESZK
Este 7 óra: Több a sokknál. Színes amerikai film.
KISZOMBOR
Este 6 óra: Ki nevel a végén. Színes amerikai film.

MOZI
NAGYMÁGOCS
SZEGED
Este 7 óra: Chicago. Színes amerikai
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: film.
Mátrix - Forradalmak. Színes, m. b.
PITVAROS
amerikai film.
Este 7 óra: Azonosság. Színes amerikai
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
film.
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Lilja 4-ever. Színes dán film; este
fél 7 óra: A Balkán hangja: Úttorleszok. KÖZÉLET
SZEGED
BELVÁROSI MOZI KAMARA
A SZAB-székházban (Somogyi u. 1.) de.
Felújítás miatt zárva.
fél 9 órakor
GRAND CAFÉ
Magyar Onkológusok Társaságának 25.
Du. 5 óra: Kánikula. Színes osztrák
Kongresszusa.
film; este 7 óra: Furcsa játék. Színes
osztrák £ilm; este 9 óra: ZongoratanárA Szeged Plaza Alexandra
nő. Színes francia film.
könyváruházában du. 4 órakor dedikálja
PLAZA CINEMA CITY
Pokoli történetek - különkiadás című
Szövetség: 14.30, 22.15 óra.
könyvét Vjuity Tvrtko tévériporter
Karib-tenger kalózai: 16.45, 19.30 óra.
Mátrix Revoliition: 12.30, 15, 17.30,
A Közéleti Kávéház rendezvénye a vá20, 22.30 óra.
rosházán este 6 órakor:
Balhé: 15.30, 17.45,19.45, 21.45 óra.
Az EU népszavazás és a magyar demokMax: 13.30 óra.
rácia. Vendég dr Löffler Tibor adjunktus
KillBill: 13,15.15,17.30,19.45 22
(SZTE Pobtológiai Tanszék). Házigazda:
ónMndenóó: 13.15 óra.
dr Waycr Péter jogász.
Olasz meló: 15.45, 22.30 óra.
Amerikai Pite 3: 14.15, 16.15, 18.30,
A Juhász Gyula Művelődési Központ20.30, 22.30 óra.
ban (Vörösmarty u. 3.) du. 2 órakor
Némó nyomában: 20.15 óra.
V. Csongrád Megyei Filmszemle.
Kegyetlen bánásmód: 14, 16, 18, 22.15
óra.
A szegvári művelődési házban (RégiBad Boys 2: 13.45, 16.30, 19.15, 22
posta u. 1.) estefél7 órakor
óra.
Kétnyelvű (magyavángol) bibliaóra.
Segítség, hal lettem: 14.30, 16.15 óra.
Pokolba a szerelemmel: 18.15, 22.30
A Rókusi Művelődési Házban (Kossuth
L. sgt. 53.) estefél7 órakor

_ INTERFRUCT
?

Cash&Carry

Hajrá Magyarok Polgári Szövetség által
szervezett Polgári Esték rendezvénysorozat Vendég Pongrácz Gergely '56-os hős,
a Corvin-köz parancsnoka.
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 AgA szegedi csillagvizsgáló (Kertész u.) rárhíradó 5 . 5 0 Napkelte 9 . 0 5
18-tól 21-ig óráig várja az érdeklődőket.
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 40.
10.00 Szórakoztató percek CsaKONCERT
ládlátogatás (ism.) 10.10 SzuperSZEGED
buli II/2. rész (ism.) 11.05 Az AnA Juhász Gyula Művelődési Központ
Rockklubiában (Vörösmarty u. 3.) este gyal 12.00 Déli harangszó 12.01
Flíradó délben 13.05 Savannah
8 órakor
13.55 Körzeti magazinok 14.55
Superbatt + vendég koncert.
Eurón játék euróért! 15.10 Fogadóóra Oktatási magazin 15.40
KIÁLLÍTÁS
Élesben Közéleti talkshow (16]
SZEGED
16.30 Szórakoztató műsor 17.00
A szegedi várban (Stefánia) du.fél5
A Black Rose-vár titka 17.25 Moórakor nyílik: 2000 év építészete Magyazi zongorára - mikrokozmosz Lorországon - A magyar építészet 1000 éve
vaink 17.30 Zöldpont 18.00 Hírcímű makettkiállítás. A tárlatot
adó 18.25 Uniós pályázati kalauz
Fegyvemeky Sándoi; az Országos Lakás18.35 Szerelmem, Afrika
és Építésügyi Hivatal elnöke nyitja meg.
19.25 Kívül-belül (ism.)
Köszöntőt mond: Kiss Lajos területi fő19.30 Híradó este
építész. A kiállítást di Istvánfi Gyula
19.56 Sporthírek,
egyetemi tanár; BMGE mutatja he.
időjárás-jelentés
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi 20.10 Élni és meghalni Los
Angelesben Amerikai
u. 1.) megnyílt:
bűnügyi film (16)
Mayer Ferenc Képek a napról meg ami
22.05 Péntek este Benne:
még eszembe jutott című színes grafikai
Híradó
kiállítása. A tárlat megtekinthető: no22.40-0.44 Ötvenéves (lesz)
vember 25-éig hétköznap 9-től 20 óráig,
a Magyar Televízió
szombaton 9-tól 18 óráig
22.40 Híradó
22.45 Az asszony beleszól
A Móra Ferenc Múzeum dísztermében
23.35 Interjú Kelemen Endrével
(Roosevelt tér 1-3.) megnyílt
23.40 Iskolatelevízió A
a kiállítás Bretagne-i partok halászai - Fomeghódított óceán
tókiállítás a Breton Múzeum (Franciaor0.15 Hajóépítők
szág) gyűjteményéből. A tárlat megtekinthető: december 7-éig naponta 10-tól
17 óráig hétfő szünnap.

TV 2

Az Anno vendéglőben (Hódmezővásárhely, a 47-es főút mellett lévő Kishomokon) megnyílt:
Farkas Gyulafestőművészkiállítása. A
tárlat megtekinthető: december 3-áig

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
A Bartók Béla Művelődési Központ B
semmi Telefonos játék, extra nyeGalériáidban (Vörösmarty u. 3.) meg- reményekkel 9.20 Maria Del Carnyílt:
men 10.20 Teleshop 11.50 KasSzűcs Edua Ne tessék komolyan venni
télyszálló 12.50 Elefántjárat Amecímű kiállítása. A tárlat megtekinthető:
rikai kalandfilm 14.55 Kapcsolnovember 21-éig munkanapokon 10-tól
t a m 15.25 Charlie - Majom a
18 óráig
családban 16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow (12) 17.30 Betty, a
A Dél-magyarországi MÉH Rt épületé- csúnya lány 2. - Écomoda 18.30
ben (Bocskai u. 8B.) megnyílt:
Tények Hírműsor
a Szempontok című kiállítás. Megtekint19.05 Aktív A TV 2 magazinja
hető: november 14-éig hétköznapokon 919.30 Hárman párban
tól 17 óráig.
20.00 Bűbájos boszorkák
21.00 Dalnokok Ligája - A
hangadók rangadója Aki
Az előfizetéssel
„A"-t mond, mondjon
és a kézbesítéssel kapcsolatos
„B"-t is! |12]
23.10 Alföldi - Lesz ez még
észrevételeiket
így se! [12)
az ingyenesen
0.25 Jó estét, Magyarország!
hívható
1.10 Indián vér Amerijcai film
ZÖLD
3.40 Vers éjfél után
számon
tehetik meg.

Az Interfruct Kft., a német tulajdonú Tengelmann-csoport
dinamikusan fejlődő magyarországi Cash & Carry áruházakat
üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata,
szegedi egységébe munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

06-80/821-821

bolti pénztáros

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

Elvárások:
- kiváló kommunikációs készség
- fegyelmezett magatartás
- középfokú végzettség
(érettségi vagy kereskedelmi szakmunkás-bizonyítvány)
— élelmiszer-ipari területen szerzett, minimum I év gyakorlat
- precíz munkavégzés

Szeged M. J. V. Szociális,
Gyermek- és Családvédelmi
Közalapítvány

|

pályázatot ír ki
2003. november 28-i határidővel

350 000 Ft keretösszeggel.

Jelentkezésüket várjuk levélben (fényképes szakmai önéletrajzzal,
bizonyítványok másolatával) az alábbi címen:
Interfruct Kft. 6728 Szeged, Algyői u.

\

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pénztáros"

A Hansági Ferenc
Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakiskola
és Szakközépiskola
(Szeged, Kenyérgyári út 8.)
AZ ALÁBBI
T A N F O L Y A M O K A T INDÍTJA:

szakács, cukrász, pincér,
vendéglátó üzletvezető' I—II.,
gyorsétkezési eladó, mixer
szakmákban.
Jelentkezés az iskolában november
17-21. között.
A tanfolyamok megfelelő számú
jelentkező esetén - előreláthatólag november 25-én indulnak.
Érdeklődni Dóka Zoltán
tagozatvezetőnél lehet személyesen
vagy a 62/547-240 és a 62/547-241
telefonszámokon.
A tanfolyami díj után
adókedvezmény vehető igénybe.
OKÉV nyilvántartási szám:
06-0091-02.
Intézményi akkredltációs
lajstromszám: 0571.

|

j*

Új pályázati űrlap és részletes „
pályázati kiírás
a közalapítványok titkárságán, I
Szeged, Fürj u. 92/b
és a szociális iroda titkárságán,
Huszár u. 1. szerezhető be.

M

AZ ARPAD-AGRAR RT.
KERTÉSZETI IGAZGATÓSÁGA
2 0 HEKTÁROS, FŰTÖTT FÓLLATELEPÉRE

TELEPVEZETŐT KERES
Alkalmazási feltételek:
- Szakirányú felsőfokú végzettség
- Zöldség-gyümölcs kereskedelmi gyakorlat
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- J ó szervező- és kommunikációs készség
- Minimum 5 éves szakmai gyakorlat
- Nyelvtudás előny
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és
bizonyitványmásolatokkal
Bakó László kertészeti igazgatónál.
ÁRPÁD-AGRÁR Rt., 6 6 0 0 Szentes, Apponyi tér 12. címen
lehet. Jelentkezési határidő: 2003. november 30.
Az állás 2004. j a n u á r l-jétől tölthető be.
Bővebb információ Bakó László kertészeti igazgatótól,
a 6 3 / 3 1 3 - 3 5 5 / 1 2 . melléken kérhető.

K
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U
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6.00 Disney-rajzfilmsoroZat 6.30
Reggeli Benne: 8.38 Találkozások
- reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna
9 . 2 5 Maria 1 0 . 1 5 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 Játékzóna
11.30 Delelő Benne: 12.00 Híra d ó - 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-rajzfilrrisorozat 1 5 . 1 5
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.20 Miami Vice
Amerikai akciófilm-sorozat, 8.
Nincs kiút [12| 16.15 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.20 Balázs
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
|12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2243-2244.
21.00 Szupermozi: Tűzvihar
Amerikai katasztrófafilm
22.40 A mélység Amerikai
kalandfilm (12)
1.10 Találkozások - este Sztármagazin |12)
1.20 Híradó - Késő esti kiadás
1.25 Sportklub
1.40 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12|
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő
8.30 Táncház 9.00 Európa-kollégium 9.30 Mesélő cégtáblák 9.50
Reggeli muzsika 10.00 Kárpáthy
Zoltán Magyar film 11.20 Középeurópai magazin 1 1 . 5 0 Hírek
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Gazdakör 12.25
Felelet az életnek 12.55 klub.dunatv.hu 13.20 A világörökség kincsei 13.35 Álomutazások 14.25
Mányoki Ádám Magyar film 14.45
Rákóczi kurucai Magyar film 15.05
A szécsényi országgyűlés Magyar
film 15.15 Kuruc küzdelmek költészete Magyar film 15.45 Esti kér-

MŰSORAJÁNLÓ

dés 16.30 Régiók - Kolozsvár
16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 18.00 Híradó, sport, időjárás
18.30 Kilátó 18.45 FMC-kupa adriai vitorlásverseny
19.40 Mese
20.10 Folytassa, amikor önnek
megfelel! Angol vígjáték
21.35 Á propos... Magyar
animációs film
21.45 Híradó, sport, időjárás
22.10 Farkasokkal Táncoló
Amerikai film
0.00 Az ismeretlen) ?) zongorista
koncertje a Thália Színházban I.
0.50 A másik part Animációs film
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, Duna-sport
1.30 Mese 1.40 Közép-európai magazin 2.10 Szól a tárogató 2.45 Esti
kérdés 3.30 Emlékképek - Régi
híradók

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00 Örök tanulók Szalay Ándrás
fizikus 9.10 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 198.
9.35 Anyanyelvi szószóló Balázs
Géza és Grétsy László anyanyelvi
műsora 10.00 Záróra 11.05 Gyimesi hiedelemvilág Papok, kalugerek 11.30 Heti menü Terítéken
a kultúra. Mélykúti Ilona műsora
12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 79. 12.50 Néprajzi értékeink
Debreceni vajnyomó minta 12.55
Operettről operettre Operett-seregszemle 13.50 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
13. 14.35 Kárpáti krónika 14.45
Nagyítás Szilágyi János műsora
[16| 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport D u n a ú j v á r o s i Atlétikai
Club-FTC Borsodi Liga bajnoki
jégkorongmérkőzés.
19.40 Esti mese Mesék Mátyás
királyról. Magyar rajzfilmsorozat. Beatrix királyné
tréfája; Égből pottyant
mesék. Döbrentey Ildikó,
Levente Péter és Gryllus
Vilmos műsora. A középső
királylány titka
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.05 Önök kérték
Kívánságműsor
22.00 „Nem csak a 20 éveseké a
világ" Szenes Iván írta
22.50 Az erdélyi színház
kimagasló egyéniségei
Nemes Levente
23.20 Záróra
0.25 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 37-38. 1.15
Ablak-klasszikus Nagy Györggyel
1.40 Ázsia vadonjai Japán természetfilm-sorozat. Bharatpur madárparadicsoma 2.10 Tudósklub
3.00 Néprajzi értékeink Debreceni vajnyomó minta 3.10 Muzsikál a mozi A háború dalai 3.50
Telesport Dunaújvárosi Atlétikai
Club-FTC Borsodi Liga bajnoki
jégkorongmérkőzés

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől lélekig-vallási műsor (ism.) 7.30 Estelő
(ism.) 8.30 Képújság 9.00 Közgyűlés
-élő közvetítés a városházáról 15.00
A XXI. sz. erőforrásai (h) 15.30 Vásárlási műsorablak 16.00 Prímatorna
16.30 Ottó Mobil - autósmagazin
(h) 17.00 Fotográfia több dimenzióban (h) 17.30 A XXI. sz. erőforrásai
(h) 18.00 Kultúrtörténeti körutazás
Erdélyben 18.25 UNI-JÓ 18.30 Városháza - önkormányzati magazin
19.00 Híradó 19.30 Itthon otthon
van 20.00 Estelő 21.00 Kiruccanok.
Amerikai romantikus dráma (h)
22.30 Híradó (ism.) 23.00 Képújság

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-9.00 A Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.30 A Városi Tv Szeged műsora 20.30 Diagnózis egészségügyi magazin
21.30
McKenzye-show 22.30 A Városi Tv
Szeged műsora

VU
l OSI niEVÚfÚ
SZKGD
I

(a Telin Tv csatornáján) 7.30 Szegedi hírek 8.00 Körút (ism.) 18.55
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Beszámol a polgármester 22.30 Szegedi hírek (ism.)

Mm

6.00 Képújság 7.00 Makó VTV főcím 7.01 Műsorajánló 7.03 Reklám 7.05 Híradó 7.15 A nap kérdé-

se 7.17 Mese-sarok - A lámpás titka 7.22 Kalendárium 7.30 Fogadóóra. Vendégünk: dr Martonosi György országgyűlési képviselő 8.00 Híradó 8.10 Á nap kérdése 8.12 Mesesarok - A lámpás titka 8.15 Pályairány 9.00 Bencze-show 9.30 Business-mix 10.00 Príma torna 10.30
Biztonsági zóna 11.00 Kunba 11.30
Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 16.00 Príma torna 16.30 Ottó
Mobil - autósmagazin 17.00 Dokumentum Műhely: fotográfia több
dimenzióban 7.30 Nyitott Világ: A
XXI. Század erőforrásai 18.00 Makó VTV főcím 18.01 Műsorajánló
18.03 Reklám 18.05 Híradó 18.15
A nap kérdése 18.17 Mese-sarok A pitypang bóbitája 18.22 Kalendárium 18.30 Fogadóóra. Vendégünk:
Gazdag János országgyűlési képviselő 19.00 Híradó 19.10 Mi csak
kérdezünk 19.12 Mese-sarok - A
pitypang bóbitája 19.15 Pinceszínház előadása 20.00 Fotográfia több
dimenzióban 20.30 A XXI. Század
erőforrásai 21.00 Kiruccanok. Amerikai romantikus dráma 23.00 Képújság

•TV

vÁsúmYi vmos ravlaö
16.00 Paraszti Eszközök Pincemúzeuma 17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Képes
sport 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25 A Szántó Kovács János
Általános Iskola Iskolanapja 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 A
Budapest Ragtime Band koncertje
0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. Szerkesztő:
Zanati
Zsófia.
Téma:
8.00-9.00 Szelídvízország 8
- Archív beszélgetés dr. Csizmazia
Györggyel
15.00-18.00 ig Délutáni magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM 95.4

HádióSS

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Fresh Jam (Molnár Balázs)
0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
(uventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06-30-30-30-244 és 44-2244 20.00 20.00 Házibuli Kovács Lászlóval

uiiénm
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma:
Mindszent településfejlesztési pályázatai. Vendég: dr.
Zsótér István polgármester
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hirek
18.15 Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp 23.00-tól hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
1 2 . 5 0 Elefántjárat
Amerikai
kalandfilm

Fsz.: Elizabeth Taylor, Dana
Andrews, Peter Finch
A teaültetvényes John Wiley a
második világháború után Angbába utazik, ahol elnyeri a szépséges Ruth szívét, és magával viszi a lányt a birtokára, Ceylonba. Ruthot lenyűgözi a vidék
szépsége és fényűző új otthona,
de boldogságát hamar megkeseríti elzártsága...
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Szombaton 18 órától a Bajnokok Ligájában: Pick Szeged-Sandejjord

Kétgólos győzelem nem elég
KÉZILABDA
A fcrfi kézilabda Bajnokok Ligája E csoportjában már a viszszavágőkat játsszák a csapatok.
A Pick Szeged azt a Sandefjordot
fogadja, amely a csoportmérkőzések nyitányában hazai pályán
két góllal legyőzte Kovács Péter
csapatát. A szegediek ezúttal
nem tudnak elképzelni más
eredményt, mint a két gólnál
nagyobb különbségű győzelmet.
- Ha úgy játszik a csapat, mint a
Zagreb elleni találkozó nagy részében, akkor nem lehet gond a
norvégokkal szemben a győzelem kiharcolása - jelentette ki
Kővári Árpád elnök.
A Pick Szeged játékosai a nagyszerű keddi siker után már csak a
Sandefjord elleni összecsapásra
koncentrálnak. Azonban a fizikai felkészülésben nem mindenki tud részt venni, ugyanis Laluskát, Eklemovicsot és lhiljezevicset „megtalálta" az influenzavírus, s belázasodtak. Mivel a betegség gyors lefolyású, Kovács
l'éter bízik abban, hogy szombaton már valamennyiükre számíthat.
- Rám jár a rúd... Nem elég,
hogy a Zagreb ellen combhúzódást szenvedtem, még be is lázasodtam. Szabó István csapatorvos szerint a sérülésem szombatra rendbe jön. Kérdés, hogy a lázam megszűnik-e? - fogalmazta
meg kételyeit Laluska Balázs, aki
a horvát bajnok ellen igazán jól
és hasznosan játszott.
Kovács Péter edző a technikai és taktikai elemek gyakorlása mellé videózást is beiktatott. A játékosokkal kielemezte

Makón rendezték meg a Maros-kupa úszóversenyt, amelyen a megye minden klubja
képviseltette magát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A makói termálfürdőben rendezték meg a hagyományos helyi
utánpótlás úszóviadalt, melyen
több figyelem felkeltő eredmény
is született.
Eredmények, 50 m pillangó,
1991-es korcsoport, fiúk: 1.
Szabó István (Makói, 2. Apjok
(Szegedi, 3. Marton (Hódtáv);
lányok: 1. Lábdy Alexandra, 2.
Sipos
(mindkettő
Szegedi;
1992-es kcs, fiúk: 1. Kander
Bence (Makói, 2. Dezső (Hód-

A férfi vízilabda OB I szombati,
hetedik fordulójában mindkét
megyei csapatunk idegenben
szerepel. A 6. helyezett Szeged
Beton VE a BVSC (18 óra), míg a
sereghajtó Legrand-Szentesi VK
az Eger (17 óra) otthonában
vendégeskedik.

mutatkozik nagyobb esély a
pontszerzésre. A BVSC elleni ütközetet biztosan kihagyja a porckorongsérwel bajlódó Varga Péter és dr. Török Tibor is.
A vártaktól gyengébben kezdte
az évadot a Legrand-Szentesi VK.
A Kurca-partiak
mindössze
egyetlen pontot szerezve a tabella legalsó pozíciójából várják a
remélhetőleg sokkal eredményesebb folytatást.
- Egerből mindenképpen ponttal, esetleg pontokkal gazdagabban szeretnénk távozni - jelentette ki Komlósi fános, a Szentes
trénere. - A sikertelenség idegileg is megviselte a csapatot, óriási szükség lenne egy bravúrra.
Persze azzal tisztában vagyunk,
hogy riválisunk a héten bekövetkezett edzőváltás hatására biztosan harap majd; remélem, ez
ránk is igaz lesz.
A tréner elmondta azt is, hogy
Zentai Tamásnak meghúzódott
a válla, ő biztosan nem szerepelhet Egerben, de bizonytalan Szénászky Zsolt játéka is.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Siker és vereség
Laluska Balázst (labdával) „elkapta" az influenzavírus, de szombaton valószínűleg már pályára
léphet.
Fotó: Gyenes Kálmán
a sandeíjordi mérkőzést. A tréner bizakodó a szombaton 18
órakor kezdődő visszavágót illetően.
- A Zagreb elleni győzelmünknek csak akkor van értéke, ha
most is nyerni tudunk. Nem
akarom a nagyképűség látszatát
kelteni a kijelentésemmel, de a
Pick Szeged erősebb és jobb,
mint a norvég garda. Hogy miért
szenvedtünk mégis vereséget
Sandefjorban? Annak egyetlen
oka van: rengeteg hibával játszottunk. Nem lehet tizenkilenc
technikai vétséget és az abból ka-

pott hat indításos gólt vereség
nélkül megúszni. Döntő jelentőségűnek tartom ezt a fordulót,
ugyanis ahhoz, hogy decemberben újabb kupamérkőzést játszhassunk (a csoportból az első
kettő a Bajnokok Ligájában, míg
a harmadik a KEK-ben folytatja a szerk.), most legalább háromgólos különbséggel kell legyőznünk a norvég együttest, s a két
idegenbeli találkozónkon is jól
kell szerepelnünk.
A tréner elárulta még, hogy
olyan védekezési variációkat gyakorolnak, amellyel mindenkép-

táv), 3. Vilbergson (Szeged); lányok: 1. Magyar Alexandra
(Szentes), 2. Tóth (Hódtáv), 3.
Stefán (Szeged); 1993-as kcs,
fiúk: 1. Sibalin Dávid, 2. Lőrincz, 3. Király (mindhárom
Szeged); lányok: 1. Nagyi Barbara (Szeged), 2. Szabó (Hódtáv); 1994-es születésűek és
fiatalabbak, fiúk: 1. Dimovics
Dániel (Szegedi, 2. Kis (Makó);
lányok: 1. Szilágyi Nikolett
(Szeged), 2. Kenéz, 3. Szabó
lutóbbiak Hódtáv).
100 m hát, 1991-es korcsoport, fiúk: 1. Szabó István (Makó), 2. Antalicz, 3. Szabó
(utóbbiak Hódtáv); lányok: 1.
Lábdy, 2. Sipos; 1992-eskcs, fiúk: 1. Vilbergson, 2. Kander, 3.
Berkes (Csongrád); lányok: 1.
Sallai Krisztina (Hódtáv), 2.
Szabó P., 3. Diós (utóbbiak Makó); 1993-as kcs. fiúk: 1. Lő-

rincz Ádám, 2. Sibalin, 3.
Nagy (mind Szeged); lányok: 1.
Nagyi Barbara, 2. Olasz (mindkettő Szeged); 1994-es kcs, fiúk: 1. Kis Richárd (Makó), 2.
Papp, 3. Dimovics (utóbbi kettő Szeged); lányok: 1. Kis-Jakab Tímea (Makó), 2. Kenéz
(Hódtáv); 1995-ös kcs, fiúk: 1.
Sehal Zsolt, 2. Schal D. (mindkettő Csongrád), 3. Oltyán
(Szentes); lányok:
1. Elek
Georgina (Szeged), 2. Battancs
(Hódtáv); 1996-os születésűek
és fiatalabbak, fiúk: 1. Tassy
Áron (Csongrád), 2. Utasi
(Hódtáv); lányok: 1. Vecseri
Dorina (Szentes) 2. Szabó (Makó).
100 m mell, 1989-90-es korcsoport, fiúk: 1. Nagy Ákos
(Hódtáv); lányok:
1. Szabó
Anett (Makó), 2. Palásti (Csongrád), 1991-es kcs: 1. Apjok Gá-

pen útját tudják állni az első mérkőzésen nyolc gólt lövő Ellingsennek, a hatgólos Jacobsennek és az
öt
találatig
jutó
Jomaasnak. De szeretné felkészíteni a
lövőket a 41 éves svéd válogatott
kapus, Fransson gyengéire is, aki
tagja volt az 1990-ben világbajnok svéd válogatottnak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel elővételben jegyeket ma
14.30-tól 18 óráig és szombaton
8-tól 12 óráig a sportcsarnok
106-os szobájában lehet vásárolSÜLI JÓZSEF

bor (Szeged), 2. Szabó I. (Makó);
lányok: 1. Lábdy Alexandra, 2.
Sipos; 1992. kcs, fiúk: 1. Vilbergson Viktor, 2. Dezső (Hódtáv), 3. Mészáros (Csongrád); lányok: 1. Diós Orsolya, 2. Sallai,
3. Schuster" (utóbbiak Hódtáv);
1993-as kcs* fiúk: 1. Király Bence, 2. Nagy (mindkettő Szeged),
3. Bozóku(Hódtáv); lányok: 1.
Olasz Anna (Szeged), 2. Szabó
L. (Hódtáv); 1994-es kcs, fiúk:
2. Papp, 3. Dimovics (mindkettő Szeged); lányok: 1. Csák Anikó (Szentes), 2. Topal (Hódtáv),
3. Kis-Jakab (Makó); 1995-es
kcs, fiúk: 2. Szabó Cs. (Hódtáv),
3. Horváth (Szeged); lányok: 1.
Varga Nelli (Hódtáv), 2. Tarnai
(Szeged); 1996-os
születésűek
és fiatalabbak, fiúk: 2. Rábai
(Szeged), 3. Tassy (Csongrád);
lányok: 2. Vecseri (Szentes), 3.
Pálfi (Szeged).

Sportközvetítés

A R A N Y AUTOHAZ
NYITOTT HETVEGE
az A r a n y

Autóháznál

n o v e m b e r 1 5 - 1 6 - á n , 9-től 16 óráig

(szombat-vasárnap)

ATELIN
TV-BEN!

M

November 16-án 22 órakor:
Szeviép
Szeged-Sopron
NB l-es női kosárlabda
mérkőzés.
Kommentátor: Cs. Gát László

T E K I N T S E M E G AZ ÚJ V E C T R A CSALÁDOT!

AKCIÓS AJANLATUNK:

Vectra G T S • Vetra C a r a v a n • S i g n u m
DEMÓ AUTÓK AKÁR 1 0 0 0 0 0 0 Ft KEDVEZMÉNNYEL!

- Opel C o r s a Viva

1 999 000 Ft-tól

- Opel Astra Viva

2 399 000 Ft-tól

• Opel Meriva

2 999 000 Ft-tól.
(ajándék

VÍZILABDA

Felkészülési mérkőzésekkel és
edzésekkel készült a héten a Szeged a BVSC elleni erőpróbára.
Barát Ferencék kedden a Szentessel, csütörtökön pedig a Cegléddel ketkapuztak.
- Természetesen a Vasutassal
szemben minimális eséllyel szállunk medencébe, az elsődleges
célunk, hogy viszonylag nagy
csatára kényszerítsük Gerendás
György legénységét - mondta
Horváth Viktor edző. - Igazából
már előre, a Fradi elleni LEN-kupa nyolcaddöntőre, valamint a*
hátralévő idei négy találkozóra
készülünk. Azokon a meccseken

Makón versenyzett a megye
USZAS

Idegenben pólóznak

klímával)

Szeged, Algyői út 38. « Tel.: 62/553-691, 553-690

A férfi vízilabda OB I/B legutóbbi fordulójában a Csongrád
megyei csapatok közül a
HVSC-Vakesz otthon nyert, a
Bertók SC Szentes viszont idegenben vereséget szenvedett.
HVSC-VAKESZ-BVSC II.
9-4 (3-2, 2-0, l - l , 3-1)
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Hódmezővásárhely, városi sportuszoda, 100
néző. Vezette: Ludányi, László.
HVSC: SZEGI Z. - Szegi D.. Benyhe Kis 1,
Horváth G.. VÉKONY 4. Varga Á. 2, Ferenczi. Csere: Avar 1, Kerekes 1, Donauer, Herczeg, Király Edző: Kasza Attila.

A második negyed elejéig fej fej
mellett haladt a két csapat, ekkor
még egyenrangú felek küzdöttek
a medencében. A folytatásban
aztán elsősorban Szegi Zoltán
nagyszerű védéseinek köszönhetően meglépett a Vásárhely, s vé-

gül magabiztosan tartotta otthon
a két pontot.
EGRI VÍZMÜ-BERTÓK SC SZENTES
11-8 (5-3, 2-2, 2-1, 2-2)
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Eger.
100 néző. Vezette: Székely Z.
Bérlők SC: Orosz L.-Zentai 1, Bíró,
BERTÓK ZS. 2, dr. Bertók Gy.. Piti 1,
OROSZ R. 3 Csere: Melkhun T. 1, Szabó
Roland, Matajsz, Czirok Megbízott játékos-edző: dr. Bertók Gyula.
Gól - emberelőnyből: 5/2, ¡11.7/3.

Nagyon elszúrták a meccs elejét
a szentesiek; a harmadik percben már 4-0-ra vezettek az egriek. Összeszedték magukat Orosz
Róberték és a második negyed
közepére kiegyenlítettek (5-5). A
folytatás azonban megmutatta,
hogy a felzárkózás felemésztette
minden erejüket.
SZ. L.

Második a Floratom
ASZTALITENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

A listavezető Győr otthonában
állt asztalhoz a Flóratom-Szeged
NB I/A csoportos férfi asztalitenisz-csapata.
Remekül indult a mérkőzés, a
Tisza-partiak mindkét párost
megnyerték, így 2:0-ra elhúztak.
A egyesek is jól alakrdtak, hiszen
a vendégek 4:2-re, majd 6;4-re is
vezettek. A hajrában 7:5-nél is
megvolt az esély a győzelem
megszerzésére: Lukács Levente
és Göndös Gábor is 2:0-ra vezetett a partiján. Sajnos egyik játékos sem tudta megnyerni a
meccsét, a Győr egyenlített, sőt

9:8-nál már a hazaiak vezettek.
Következett Göndös, aki remekelt, egyenlített, 9:9.
A szegediek közül különösen
Bohács Gábor és Göndös Gábor
játszott jól, döntő érdemeket szereztek a pontszerzésben.
Ezzel a sikerrel a Floratom a
második helyre jött fel a tabellán. Az első körből még két forduló van hátra, a Szeged december 9-én hazai környezetben fogadja a Postást, majd december
13-án a BVSC otthonában szerepel.
GYÖR-FLORATOM-SZEGED 9:9
NB IA csoportos férfi asztalitenisz-mérkőzés, Győr.
A szegedi győzelmeket szerezték: Bohács Gábor 4, Göndös Gábor 3. valamint
a Szoltár, Lukács és a Göndös. Bohács
páros.

Ü] szolgáltatás a Context Centerben!
MEGKEZDTÜK A MÉRETRE SZABOTT
NŐI RURÁZAT KÉSZÍTÉSÉT
a ruhagyár

helyén (Kossuth L. sgt. 72. és Teréz u. sarok)!
Saját és h o z o t t anyagból is vállalunk!

r e n d e l é s t f e l v e s z i : Gilingerné A n i k ó mestervarrónö.

ÜZLETEINKBE MEGÉRKEZTEK
A Z ÚJ ŐSZI-TÉLI M O D E L L E K !
Színes, gyönyörű kínálat az egyszerűtől a luxusig!
Télikabátok, méretre variálható öltönyök,
női kosztümök és alkalmi ruhák,
Trlumph és Fellna fehérneműk, női-férfi cipők, csizmák!

^KARÁCSONYIG Á L L A N D Ó A N AKCIÓ!
e d

H A Z I K O N Y H A ILLATA
AZ Ö N ÜZLETÉBEN!

Partnereket keresünk mélyhűtött, finom
pékáru és gasztrotermékek
forgalmazására.
Iskolai, vállalati büfék, nagykonyhák,
élelmiszerboltok, látvány pékségek,
vendéglátóegységek, hagyományos
pékségek jelentkezését váijuk.
g
Induláshoz kemencét, sütési
technológia betanítását biztosítjuk. c
Keresse területi képviselőnket:
Tatár Pékség Kft. 06-20/204-0493.

10-50% engedmény!

i Paplan-párna garnitúra: T4-66e-m.helyett
K)0 Ft
Női télikabát: 37-eeO-Ei.helyett
9 0 0 Ft
- Paplanok:
N o v e m b e r 30-ig
már 1790 Ft-tól
minden öltöny
- M i n d e n ágy és matrac
és töriilkÖ2Ö
20% engedménnyel
1 0 % engedménnyel!

kapható!

Ç~ VArjuk hedvev vátárfóinlrat tírtftoinkhvn: » Context Ruházati Center,
M Srrqrd. Tere* u. ). • Öltonyhá*. Szeged, Korvuth L. sgt. 72. • Belvárosi
' V Áruhoz, Szagért, Fekete sav u. 29. • Context Divatház, Szeged. Somogyi
u. IS. - Lakástextil Áruház, HOdmezovátárhely, Andrasry ut 9.
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Miidós
duplázott

Harmadik győzelmét is megszerezte az Európa-kupában a Szeviép

Siker, újabb vérveszteséggel

KICK-BOX
Hetedik alkalommal adott otthont Tököl a nemzetközi utánpótlás kick-box viadalnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

KOSÁRLABDA
MARBURG (NÉMET)SZEVIÉP-SZEGED

Az eseményen négy ország (németek, horvátok, lengyelek és
magyarok) huszonnégy egyesületének 216 versenyzője vett részt.
A szegedi Combat „D" SC-ből
a junioroknál Miklós Anikó remekelt, mindkét szakágban első
lett. Ráadásul legyőzte azt a lengyel versenyzőt, akitől a tavalyi
junior-vb döntőjében kikapott.
Rajta kívül Gyuris Gábor, Kónya
Katalin és Szekeres Tamás egyaránt a második helyen végzett.
A makói sportolók maroknyi
csapata négy éremmel térhetett
haza. Az ifiknél Szabó Tamás, a
junioroknál Szabó Anita - ő két
szakágban is - és Szántó Edina
egyaránt felállhatott a dobogóra.
~"A megyeiek eredményei, serdülők, 28 kg: 3. Kristóf Gábor, 4. Kristóf Ádám, 37 kg: 4. Vér Róbert és
Frank Alex. Ifjúságiak, semi-contact, fiúk, -40 kg: 2. Szabó Tamás
(Makó), +69 kg: 2. Szekeres Tamás. Light-contact, -55 kg: 4. Hermann Gergő (Makó). Juniorok, semi-contact, lányok, -55 kg: 1.
Miklós Anikó, 60 kg: 2. Kónya Katalin. -64 l<g: 2. Szabó Anita (Makó); fiúk, -63 kg: 4. Vígh Szabolcs
(Makó), -69 kg: 2. Gyuris Gábor.
Light-contact, lányok, -50 kg: 3.
Szántó Edina (Makó), - 5 5 kg: 1.
Miklós Anikó, -64 kg: 3. Szabó
Anita; fiúk, 74 kg: 3. Tanács Péter,
-84 Jtg: 4. Dobó Gábor.
A nem jelöltek a szegedi Combat „D" SC versenyzői.

70-80 (19-18,
16-22,17-22,18-18)
Marburg, 600 néző, Európa-kupa csoportmérkőzés, 4. forduló. V.: Kreid (osztrák), Kowalski (lengyel).
Marburg: Lavallee (9/3), MUNCK (16),
Keil (16/6), Tarnai (2), R0PER (10). Cserék: Anitics (9/3), von Geyr (2), Skripczak (6), Zdunek (-), Brauer (-). Edző:
Uwe Scheidemann.
Szeviép: D0NKÓ (4), MANDACHE (23/6,
MÉSZÁROS (13/9), RUSSAI, (17/6), Kajdacsi (9). Cserék: Fűrész (6), Roczkov
(8). Edző: Újhelyi Gábor.
MUNKATÁRSUNK JELENTI MARBURGBÓL

Lerázni egy béklyót. A cél egyértelműnek tűnt. A Szeviép női kosárlabdacsapata egyetlen tétmérkőzést sem nyert ebben a szezonban
idegenben. Márpedig, tegnap este,
az Európa-kupa negyedik fordulója előtt nyilvánvaló volt: ha tovább
akar jutni az együttes, akkor szakítani kell a rossz sorozattal.
Secserbegovics betegsége miatt
el sem utazott a küldöttséggel, és
Donkó is lázasan vállalta a szereplést, tehát az előjelek nem
voltak túlzottan kedvezőek.
Az első kosárra mindössze
négy másodpercet kellett várni,
Munck szerezte, eztán viszont a
Szeviép következett. Mészáros és
Mandache két és fél perc alatt
három hármast rámolt be, így a

Új-Zélandon keresztül vezetett az út Athénba

Béres Dezső
paralimpiai résztvevő
Újabb olimpiai, pontosabban
paralimpiai résztvevője van
Szegednek: Béres Dezső, a Napfény SE bocciása az új-zélandi
Világkupán végzett ötkarikás
szereplést jelentő helyen.
Új-Zélandon,
Christchurchben rendezték meg a mozgáskorlátozott sportolók boccia
Világkupáját, melyen a magyar
színeket a szegedi Béres Dezső
(Napfény SE) és a miskolci
Gyurkota József képviselte a
BC4-es kategóriában. Egyéniben Béres - jelentősen javítva
• tavalyi 12. helyezésén - a 4.
lett, míg Gyurkota a 12. helyen
zárt. A párosban is imponálóan szerepeltek - immár együtt,
kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtva
a 4. helyet szerezték
meg az erős mezőnyben. Ez pedig azt jelenti, hogy a részt vehetnek a 2004. szeptember 13.
és 28. között Athénban rendezendő paralimpiai játékokon;

egyúttal a világranglistán is
előreléptek az ötödikről a negyedik pozícióba.
Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha elmondjuk: Béres közelmúltban elhunyt klub- és párostársáért, Poczik Gáborért is játszott, gurított - őt is képviseli
majd az oümpia szülőhazájának
a fővárosában. A zárkózott, kissé
magába forduló sportoló csak
annyit mondott a nagy siker
után: - Nagyon örülök, a célunkat teljesítettük.
A Rétfalvi Róbert edző által kísért kis csapat szegedi fele vasárnap - mintegy 30 órás utazással
leküzdve a több mint 20 ezer kilométeres távolságot - 13 órakor
ért haza a csongrádi megyeszékhelyre. Pillanatnyilag a pihenés
az első, majd következhet a felkészülés a paralimpiára - hátha
Athénban még legalább egy helyet előrelépnek. Az pedig már
dobogót, érmet jelentene.
I.P.
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ta, azonban valamennyi játékos
minden energiát megmozgatott a
sikerért. Hölgyek révén még inkább képzavar, de valóban oroszlánként küzdöttek a pályán Kajdacsiék. Sajnos, utóbbi másfél perccel a félidő előtt éppen egy palánk
alatti csata közben megsérült, olyannyira, hogy az első diagnózis
szerint a válogatott center hüvelykujja eltört. Eközben az eredmény
szegedi
szempontból
40-35-re módosult, köszönhetően a jó csapatjátéknak és Mandache eredményességének. Azonban Kajdacsi kiválásával gyakorlatilag magas ember nélkül maradt
a Szeged, így a folytatás hatalmas
kérdőjelnek tűnt.
A harmadik szakasz végére úgy
tűnt, a kérdőjel kezd kiegyenesedni. A Szeviép rendkívül fegyelmezetten védekezett, Russai a gyűrű
alatt egyedül is tartotta a lépést a
többiekkel, Donkó precízen irányított, Mészáros - a dudaszó előtt három másodperccel vágott egy újabb
triplát - és Mandache pedig termelte a pontokat. így aztán a záró
tíz percre éppen tízpontos előnynyel, 62-52-vel fordultak a csapatok.
A befejező szakaszban az eddigi
küzdelem után egy fegyelmezett,
rutinosnak tűnő kupaújoncot láthattunk. Az utolsó percekben már
a győzelem nem is forgott veszélyben, simán nyertek a szegediek.
Akik ezzel nem csupán idegenbeh
Mandache döntő érdemeket szerzett a sikerből. Fotó: Schmidt Andrea rossz sorozatukkal szakítottak, hanem a csoportban továbbra is vertriplazuhatag után, 11-6-náI rendezte is a sorokat, annyira, senyben vannak a továbbjutásért.
már az ellenfél kért időt. Sajnos, hogy a negyed 19-18-as hazai veÚjhelyi Gábor: - Komoly véra százötven kiló körüli, inkább zetéssel ért véget.
veszteségek mellett is nagyon
szumósnak, mint kosarasnak kiA Szeviép az idegenbeli formáját okos és intelligens játékkal győznéző tréner, Uwe Scheidemann sajnos ebben a szakaszban is hoz- tünk.

Daum nem bízik a németekben
LABDARÚGÁS
DÜSSELDORF (MTI)

Christoph
Daum
szerint a
2006-os németországi labdarúgó-világbajnokságon a házigazda
válogatott nem játszik majd jelentős szerepet. A török Fenerbahce futballcsapatának vezetőedzője úgy véli, legközelebb csak

BKBobH
Az új-zélandi világkupa főszereplői, alsó sor (balról): a szegedi Béres Dezső, Rétfalvi Róbert edző és a miskolci Gyurkota József.

Hazájában korábban az év
edzőjének is megválasztott tréner hozzátette, a Német Labdarúgó* szövetség koncepciója alapvetően elhibázott.
- Miihókat dobnak ki az ablakon, folyton csak a lyukakat próbálják befoltozni, pedig radikáhs
változtatásokra lenne szükség.
Tudom, hogy ez nem tetszik a vezetőknek. Egy megoldást látok,
létre kell hozni egy futbalbskolát
a legtehetségesebbek számára.

FORDULÓ AZ NB I-BEN
A labdarúgó Arany Ászok
Ligában pénteken és szombaton
rendezik a 14. forduló meccseit.
A program, péntek, 18 óra:
Győr-Videoton (Magyar ATV).
Szombat, 16 óra: Pécs-MTK,
FTC-Békéscsaba, ZTE-Újpest,
Haladás-Balaton FC,
Sopron-Debrecen.
PALÁNKOS TORNA
Husqarna-kupa néven tizenhat
csapat részvételével amatőr
palánkos kispályás focitornát
rendeztek Szentesen, a városi
sportcsarnokban. A
végeredmény: 1. Aranykalász, 2.
Fiorelló, 3. Narancs.
Különdíjasok, a legjobb kapus:
Janiga László (Narancs), a
legtechnikásabb játékos: Papp
Tibor (Aranykalász), a gólkirály:
Katona Attila (Aranykalász). A
Iegsportszerűbb csapat címet a
Fanta érdemelte ki.
DÓZSA-AEROBIK
Minden izomcsoportra kiterjedő
aerobiktréning indult a szegedi
Dózsa általános iskolában. Az
edzési időpontok: kedd és
csütörtök 18 óra, jelentkezni a
helyszínen, illetve a
06-70248-4395-ös számon lehet.
ISKOLAI FOCI
A Magyar Iskolai
Labdarúgó-szövetség és a Tisza
Volán SC 2004 tavaszán ismét
megrendezi a Nike iskolai
focitornáját. A Csongrád,
Bács-Kiskun és Békés megyei 6-12
éves gyerekek két ágon, a 250 fő
alatti iskoláknál és a hagyományos
iskoláknál küzdhetnek. A
lebonyolítással és a nevezéssel
kapcsolatban érdeklődni Tanács
Gábornál a 06-30-535-29-30-as
számon lehet.
UTOLJÁRA HÁROM ARANY
Az év utolsó atlétikaversenyét
három aranyéremmel zárták a
Szegedi VSE szenior sportolói.
Az országos bajnokság 60 év
felüb férfi atlétáinál, az 50 km-es
gyaloglásban Molnár Mihály az
első helyen végzett. A 31.
alkalommal megtartott Rigips
Rajkai emlékviadalon a
következő eredmények
születtek, F60: 1. Tatár Endre,
F70: 1. Csamangó Ferenc.

A hét vége sportműsora

REMEKLÓ KSZSE
A megyei női
kézilabda-bajnokságban: KSZSE
ifi-Deszk 17-16 (9-10). A
hazaiak legjobb dobói: Gémes 7,
Mayer 4, Takács és Andirkó 2-2
góllal. Országos serdülő bajnoki
meccsen: KSZSE-HNKC 22-12

Péntek

Szilágyi 6, Szögi 4, Gémes 3 góllal.

Kosárlabda
NB II, férfiak: Domaszék-Békéscsabai
KK, Domaszék, 19.

Szombat
Asztalitenisz
Trióda-kupa országos újonc és serdülő
verseny, Szeged, Etelka sori munkacsarnok,
9.
Kézilabda
Bajnokok Ligája, férfiak, E csoport: Pick
Szeged-Sandefjord (norvég), újszegedi
sportcsarnok, 18.
NBI/B, nők: Szeged KKSE-Túrkeve, Kiskundorozsma, Orczy sportcsarnok, 16.30,
ifik: 18.
NB II, férfiak: Szentesi Kinizsi-Újkígyós,
Szentes, városi sportcsarnok, 17, ifik: 15.
Őszi-kupa középiskolás férfitorna, Szeged, Csonka gimnázium, 8.
Labdarúgás
Kiemelt utánpótlás-bajnokság:
HFCNagykőrös, Hódmezővásárhely, városi stadion, U15: 13, U13: 11.
NB ll-NB lll-as
utánpótlás-bajnokság:
Algyő—Kiskunhalas, Algyő, U19: 12, U16:
10.
Megyei I. osztály: Szegedi VSE-Tiszasziget, Szeged, Vasutas stadion, 13. Makói
Spartacus-Balástya, Makó, MAK-pálya, 13.
Előmérkőzést 11 órától az ifjúságiak játszanak.
Megyei II. osztály: Szatymaz-Domaszék,
Szatymaz. Szikáncs-Szentmihály, Szikáncs.
UTCTsanádpalota, Szeged, Kertész utca.
Tömörkény-7enner-Csongrád, Tömörkény.
USE-Tanárképző-Csanytelek, Szeged, Kis-.
stadion, 11(1), ifjúságiak: Felső Tisza-parti

H lÊÈÈÈÉ
B
I

a 2010-es tornán kell számolni a
legutóbb vb-ezüstérmes csapattal.
- A jövő évi Európa-bajnokságon, majd a 2006-os vb-n sajnos
nem várható tőlünk kiemelkedő
eredmény - mondta a kokainbotrányáról elhíresült Daum. - Először 2010-ben lehet komolyan
venni majd a válogatottat, de
csak abban az esetben, ha az
utánpótlás-nevelés új irányba
fordul.

REFLEKTOR

stadion, 11. A külön jelöltön kívül a többi találkozó 13 órakor kezdődik, előmérkőzést 11
órától az ifjúságiak játszanak.

Megyei III. osztály: 7ákányszék-Csengele, Zákányszék. Sándorfalva ll.-Mikroton
Baktó, Sándorfalva. Ópusztaszer-Forráskút, Ópusztaszer. Baks-IKV-Alsóváros,
Baks. Balástya II.—Károlyi DSE, Balástya.
Maroslele—Derekegyház, Maroslele. Ferencszállás—Szentesi Kinizsi, Ferencszállás.
Eperjes-Székkutas, Eperjes. Valamennyi
mérkőzés 13 órakor kezdődik.
Sakk
Ifj. Tóth Antal rapid emlékverseny, Hódmezővásárhely, Ifjúsági Park, 9.
Tisza-Maros
Szög-kupa
csapatbajnokság, Deszk, Szép Ilonka csárda, 9.
Tekvandó
V. Hwarang-do-kupa WTF verseny, Hódmezővásárhely, Kossuth 7s. szakközépiskola tornaterme, 10.
Vízilabda
0B l/B, férfiak: HVSC-Vakesz-Bánki,
Hódmezővásárhely, városi sportuszoda, 14.
Bertók SC Szentes-Bánki, Szentes, ligeti
uszoda, 18.

Vasárnap
Asztalitenisz
Trióda-kupa országos újonc és serdülő
verseny, Szeged, Etelka sori munkacsarnok,
9.
Jégkorong
Amatőr bajnokság: Fekete Legyek-Cannibals, Szeged, műjégpálya, 16.30.
Kézilabda
NB l/B, férfiak: Miksi & Miksi-Dorozsma -Kiskunhalas, Kiskundorozsma, 18, ifik:
16.

: ! ;

NB II, nők: Kistelek—Algyő, 11, ifjúságiak:
13.
Kosárlabda
NB I 4 csoport, nők: Szeviép-Szeged-Eurolising-Orsi Sopron, újszegedi
sportcsarnok, 18.
Országos serdülő kupa a Vásárhelyi Kosársuli rendezésében,
Hódmezővásárhely,
Hódtói sportcsarnok, 8.
Labdarúgás
NB II, keleti csoport: Szentes Kistarcsa,
Szentes, városi stadion, 13.
Megyei I. osztály: Kistelek -Kiszombor,
Kistelek. Bordány-Sándorfalva, Bordány.
Szőreg—Tápé, Szőreg. Mindszent-Gyálarét,
Mindszent. Mórahalom-Kiskundorozsma,
Mórahalom. Röszke-Marosdömper-Deszk,
Röszke. Valamennyi találkozó 13 órakor
kezdődik, előmeccsetaz ifjúságiak 11 órától
játszanak.
Megyei II. osztály: Apátfalva-Ásotthalom, Apátfalva. Üllés-Szegvár, Üllés.
Újszentiván-Fábiánsebestyén, Újszentiván. Valamennyi találkozó 13 órakor
kezdődik, előmérkőzést 11 órától az ifik
játszanak.
Megyei III. osztály: Tápé II. - Algyő II, Tápé. Pusztamérges-Röszke II., Pusztamérges. Pázsit SE-Öttömös, Szeged, Hunyadi
tér. Mártély—Ambrózfalva, Mártély. Ruzsa-Zsombó, Rúzsa. Kübekháza-Szőreg II.,
Kübekháza. Földeák-H. Astra, Földeák. Pitvaros—Nagymágocs, Pitvaros.
Röplabda
Extraliga,
férfiak: Papiron SC Szeged-MCM 1. RC Kaposvár, Szeged, Lila iskola, 17.
NB /, nők: Szegedi DRE-Haladás, Szeged, Radnóti gimnázium (!), 15.

(14—6). Legjobb h a z a i gólszerzők:

NIKOLICS A KERETBEN
A szerb-montenegrói női
kézilabda-válogatottban helyet
kapott a vásárhelyi
Liss-HNKC-ban szereplő
Mónika Nikolics. A másik
„magyar" a győri Ana Djokics.
IFJÚSÁGI DIADAL
NB l-es férfi ifjúsági
kézilabda-mérkőzésen: Tisza
Volán SC-Győri ETO KC 34-18
(16-7), a hazaiak
legeredményesebb gólszerzői:
Halász 7, Szentgyörgyi, 6, Virág 4.
MEGYEI BAJNOKSÁG
A Szilánk Csongrád megyei
bajnokság legutóbbi
fordulójának az eredményei.
Férfiak: Makó II.-Marostő
37-28, Algyő Mol-Röszke
29-25, Marostő-Algyő Mol
35-27, Domaszék-Szepi DSE
30-23. Az állás: 1. Domaszék
10, 2. Marostő 9, 3. Makó II. 8
(183-168), 4. Röszke 8
(233-222), 5. Algyő Mol 5, 6.
Szepi DSE 4, 7. HKE 0 ponttal.
Nők: Algyő ifi-Mindszent
25-22, KSZSE ifi-HKE 22-28,
Deszk-HKE 19-25, KSZSE
ifi-Deszk 17-16, Algyő ifi-HKE
18-26, Mindszent-KSZSEifi
24-29. Az állás: 1. HKE 12,
KSZSE ifi 9, 3. Deszk 5, 4. Algyő
ifi 2, 5. Mindszent 0 ponttal.
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Változó felhő

Tengernyi gondolat

Késztette

PODMANICZKY SZILÁRD
CIGIT CSEMPESZTEK

Valahogy mindig úgy emlékszem rá, hogy a Jeges-tenger partján álltam, előttem a messzeség, a
hátam mögött füves villák. Egyedül vagyok és fázok, mint egy papnövendék a mirelit rózsafüzérrel
kezében. Hogyan 1 Szóval nem a leges-tengernél
álltam, csak a Baltinál. Köd borított mindent, nyirkos levegő csapkodta a térdem. így talált ott az ősz,
miközben mások iskolába jártak. Igen, mintha nekem is ott lenne a helyem, nem a Balti-tenger partján. Hallottam a csengászót, egy hajódudát, aztán
a ködgomolyag mélyén mintha egy egész teremnyi
diák úszna felém, természetjárók, akik most a gyakorlatban veszik hasznát a felszívott tudásnak. És
én nem voltam a hajón, iskolaidőben iskolán kívül. Bár mindig is ezt kívántam, a teljes függetlenséget. De más kívánni, és más benne lenni, vagy
túl lenni rajta: valóban érezni, amit kimondasz.
Levetettem a ruhám, hatalmas, nedves kavicsok domborultak körülöttem,'a hátam mögött a
ködben eltűntek a füves villák, csak a nyirkos homokfal maradt
fedezéknek.
A bőröm szürkésfehér lett a ködben,
remegett,
önkéntelenül
összébb kuporodtam, a fenekem
ktxsonyaként
rengett hátul, szégyenlősen
dörzsöltem egymáson két lilás lábfejem. Vagyis a talpam a lábfejen. Az apró részletek teszik valóságossá a múltat, például esti szélviharban egy temetőn át sodródó, sírkőről sírkőre pattogó, keskeny karimájú filckalap. (Isten veled fej, mit eddig befödtem! Ennyi volt, és nincs tovább!)
A ruháim a hatalmas kavicson pihenve lassan
ontották magukhói az eddig benne fogott testhót.
Láttam, a nadrágom csatja hozzáér a kőhöz. Kő és
fém rideg találkozása ezen az istentelenül
elha-

gyatott napon, mely úgy helyezkedik el az évmilliárdok fényében, hogy azonnal elönt a meleg, a
lapockáim kifeszülnekhát
szépen vagyunk!
Az iskolásokat szállító ködös uszály mintha pár
száz méterre tőlem megállna, kürtöl, ahogy az
uszály kürtölni szokott, kormot lövell a levegőbe
egy kémény, s határozott mozdulattal a vízbe
gyalogolok. Éget a víz, olyan hideg: smirglizi a
szórt a sípcsontomon,
borotvál, a térdem már
nem érzem, beljebb a makkocska kopogtat a kemény víztükrön, s hirtelen eszembe jut, vajon
reggel beraktam az ingem zsebébe a személyazonosságimat: Hátra néztem, s amit a parton láttam, kupac ruhát, azt képzeltem, mégis csak én
vagyok. A természet kicsomagolta
ajándékát.
Most mintha békák brekegnének. A tengerben
békák, ilyenkor? De a gondolat úgy ért véget,
mint egy betonteknőt tartó cérnaszál; bedobtam
magam a vízbe, különben megfagyok.
Hallottam,
hogy a tanulóhajon csend támad, csak a tanár húzogatja a székét. Vajon odaérek-e kicsengetésig?
A levegőm elfogyott, meg kellett állnom. Lassan
megszoktam a hideget, bár a szám még mindig
didergett. Felzúgott a kürt, a diákok felpattantak a
hajón, s csak akkor láttam, hogy mind ismeretlen. Ez nem az én osztályom. Leültek az uszály
szélére, s kibontva uzsonnáikat falatoztak. Vastag
szendvicsszag úszott a víz felett, megéheztem. Az
éhség elnyomott bennem minden mást, már
nem hiányzott az iskola.
A parton fölöltöztem, s a füves villasoron beültem
egy bárba. Próbáltam elgondolni, hogyha az embernek nincs beosztva munkával minden napja, akkor
valójában mit is csináljon, hogyan is legyen 1

Egy csók ára 300-500 rubel
MOSZKVA (MTI)

Csókbirság bevezetését fontolgatják Moszkva elöljárói. A
pénzbüntetés első lépésben a
metrón, illetve az aluljárókban
csókolózó párokat sújtaná, de
nem tenne kivételt a „csókrendörség" a házaspárokkal sem. Egy
csók ára 300-500 rubel, azaz

2200-3700 forint között mozogna. Ha a pár nem tudja megfizetni a csókpénzt, a rendőrség őrizetbe veheti és egészen addig fogva tarthatja, amíg valaki ki nem
fizeti a bírságot. A tervezet szerint azok, akik nyilvános helyen
egy csóknál is jobban elmélyednek egymásban, ugyancsak őrizetbe vehetők. A város elöljáró-

sága a közmorál javítása, a gyermekszemek és -lelkek védelme
végett vette fontolóra a csókbírságot, amely jövő év elejétől sújtaná a párokat. A moszkvai rendőrség egyelőre nem nyilatkozott
semmit a tervezetről. Emberi jogi aktivisták viszont igen, ők
nyilvános csóközönre szólítják
fel a lakosságot.

Agyonütött egy medvét az áram
MANSFIELD (MTI)

Áram ütött agyon egy medvét az Egyesült Államokban. A mackó jóízűen falatozott egy étterem mögött a kukákból, amikor vagy egy kutya, vagy egy

prérifarkas úgy, megveszthette, hog felmászott a
közeli magasfeszültségű villanypóznára egészen a
vezetékekig. A medvével azonnal végzett a 19 ezer
voltos feszültség, a környék pedig átmenetileg villanv nélkül maradt.

S. A. M. brit állampolgár 150
karton Marlboro és Rothmans,
zárjegy nélküli cigarettával jelentkezett belépésre, a vámköteles árut azonban „elfelejtette"
bejelenteni. A 350 ezer forint
értékű cigarettát lefoglalták. A
kiszombori határátkelőnél pedig egy román állampolgár bukott meg, aki 135 karton
Memphis márkájú füstölni valót akart átvinni a határon.
Mindkét esetben csempészet
miatt jelentették fel az elkövetőket a Vám- és Pénzügyőrség
Csongrád Megyei Nyomozóhivatalánál.

Első ízben sikerült egy állatkutatónak megfigyelnie, hogy nuként
oktatja lányát az uiszülöttjével
való törődésre egy gorillanagymama. A 21 éves „nagyi" ismételten 11 éves lánya orra alá tartotta annak elhagyott újszülöttjét, amíg végül az anya három
nap elteltével sajátjaként elfogadta a bébit. Nakamicsi Maszajuki, az oszakai egyetem kutatója

szűnik meg a köd. A hőmérséklet elmarad az ilyenkor szokásostól.

SZÓRAKOZOTT TOLVAI
Szegeden, az egyik szórakozóhelyen egy szegedi fiatalember kabátjának zsebéből észrevétlenül
kiemelték pénztárcáját, iratait és
pénzét.
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További kilátások

HANGFAL A ZSÁKMÁNY
Egy Fiatot tört fel ismeretlen
tolvaj, aki a kocsi csomagtartójából hangfalat vitt magával.

A kevés napsütés mellett főleg a jövő héten növekszik meg a felhőzet és eső, zápor
is előfordul. Épel. reggel párás, foltokban ködös lesz a levegő. Enyhébbek lesznek az
éjszakák, és néhány tokkalerősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap
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NAIROBI (MTI)

Kenyában mintegy négyszáz
elefántot „deportálnak" jelenlegi lakhelyéről, miután a környék gazdálkodói egyre arra panaszkodnak, hogy kukoricásaikat elpusztítják az ormányosok.
A Daily N a t i o n című angol
nyelvű lap értesülése szerint
az elkövetkező öt év alatt az
állatokat a Tszavo Nemzeti
Parkba telepítik át, ahol m á r
jelenleg is mintegy hatezer elefánt él. Kenyaban sorozatosan
megtörténik, hogy ehes elefántoknak esik áldozatul a termés.
Ráadásul - a World Wildliíe
Service adatai szerint - az elmúlt
hét esztendőben kétszáz embert
öltek meg elefántok.

Gorillanagymama
anyanevelése
LONDON (MTI)

A váltó«! felhőzet mellett néhány órás napsütés valószínű Helyenként csak lassan

az amerikai San Diego állatparkjában megfigyelés alatt tartotta a
nősténygorillát, amelyik már az
első kölykét is elhagyta. Az első
kölyköt azután állatápolók nevelték tel. A második kölyök
megszületésénél azonban a gorülanagymama szívós kitartása
megakadályozta, hogy az eset
megismétlődhessen. Az anyaállat a bébi megszületése után letette kolykét a nagymama lábai
elé, majd odébbállt.

Vízállás:
A Tisza Szegednél 198 cm (hőfoka 7,3 C°), Csongrádnál 110 cm,
Mindszentnél 169 cm. A Maros Makónál -26 cm.
A Nap kel: 6.47, nyugszik: 16.09, Hold kel: 22.23, nyugszik: 9.56.

HIVATALOS MARKAKEPVISELET ES SZERVIZ

3

Briobii
Szeged.

Napos út 6.

62/488-177

Vadlovak kihalása
és a klímaváltozás
LONDON/FAIRBANKS (MTI)

Alaszkán a vadlovak kihalását az
éghajlat megváltozása okozta, nem
emberek irtották ki őket - állítja
egy amerikai tanulmány. Eddig vita
tárgyát képezte, hogy a vadlovak
kihalását az éghajlat vagy az ember
okozta-e 12 500 évvel ezelőtt. Dale
Guthrie, a Fairbanks székhelyű
alaszkai egyetem
munkatársa
megállapította, hogy a vadlovak állománya a klímaváltozás és a táplálék megváltozása következtében
a kihalás előtt nemzedékeken át 12
százalékkal csökkent. A Nature
brit szakfolyóiratban megjelent tanulmányában Guthrie azt állítja
továbbá, hogy Alaszkán a vadlovak
már az első emberek betelepülése

Az erő velünk van!
VÍZSZINTES: 1. Wilhelm von Humboldt nemet nyevtudós, államférfi
gondolatának első része. 10. Határtalan káder! 11. Tova. 12. Francia városka. 1962-ben francia-algériai békekötés helyszíne. 13.
Muzsika. 15. Rádiós hullámsáv rövidítése. 17. Amerikai hírtelevízió.
18. Egyházi épületek gyakori építménye. 21. Becézett férfinév. 22.
Kis patak. 23. Dunántúli dombság. 24. Huszár „háziállata". 25. Rara... (a.m.: ritka madár). 27. Mese eleje! 28. Elektronikai márkanév.
29. Ázsiai nagyhatalom. 31. Króm jele. 32. Addisz Abeba lakosa. 35.
Kétjegyű betű. 36. Víz. gáz vezetéke. 37. Az idézet középső része.
40. Becézett Aranka. 41. Előtag: fül-. 42. Bern folyója. 44. Dugattyú
mozgáshossza. 46. A felületére. 48. Járom.
FÜGGŐLEGES: 1 Építési célra árusított telkek. 2. Nekem nyújtó.
3. Francia férfinév. 4. Személyes névmás. 5. Valami elől gyors szökkenéssel kitér. 6. Fenti helyről ide juttat. 7. Vallásrövidítés. 8.... Kidman (ausztrál származású amerikai színésznő). 9. Mennyei eledel.
14. Előadó, röv. 16. Vállalati forma. 19. Megkülönböztető jegy. 20.
A NAPOS OLDALRÓL. Edina üzletasszonyként tölti mindennap- Margarin-marka. 25. Névelővel: csomópont. 26. Olasz férfiak megjait. Nagyon szeret utazni, minden vágya, hogy egyszer eljusson szólítása (a.m.: úr). 28. Női becenév. 30. Könyök része! 31. Vastag,
Tahitire. Egyiptomban járt már, a Nílus menti ország elnyerte a bolyhos gyapjúszo'ttes. 33. Lajstromból eltávolít. 34. Színésznő
tetszését. A szegedi hölgy kedveli a száguldást és a gyors sportko- (Irén). 36. Angolszász hosszúságmérték (=CHAIN). 38. Számnév.
csikat, főleg a laguar XK-R8-as dobogtatja meg a szívét. Szabad 39. Dél-afrikai autójelzés. 40. Azidézet harmadiWiWW^t 4 3 J P
idejében thai-bózni szokott. Az extrém sportok is érdeklik, egy Egyiptom rövid neve. 45. E E A E u , ® s l
raftingtúrára szívesen elmenne.
Fotó: Miskolczi Róbert CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyeéHk?fi;iári Y^fert L.li8&Ba)S?az ostobát gazfickóvá teszi.

előtt ötszáz évvel kipusztultak. Ez
jelentős utalás arra, hogy kihalásukat a klímaváltozás idézte elő. A
kutató radiokarbon- és DNS-vizsgálatokkal rájött arra, hogy a klímaváltozás előbb azzal a következménnyel járt, hogy a lovak magassága a 25 ezer év előtti 2,1 méterről
12 500 évvel később 1,9 méterre
csökkent. A klímaváltozás először
is azzal járt, hogy megváltozott a
vegetáció Észak-Amerikában. A
tundra mindinkább kiszorította a
sztyeppét, amire a lovak ügy reagáltak, hogy kisebbre nőttek. Ezzel a
megállapításával Guthrie első ízben bizonyította, hogy nem levadászás vagy más emberi beavatkozás
következtében pusztultak ki a vadlovak Alaszkán.

ISTEN ÉLTESSE!
ALIZ
Többféle magyarázat van a név eredetére nézve. Az egyik szerint a német Ilse névből származik, de a német nyelvkutatók azt derítették fel.
hogy ez a nálunk igen gyakori név
az Eiisabeth, Erzsébet rövidítése, s
talán e név becézéséből Franciaországban keletkezett Aiice lehet az
alapszava. A másik magyarázat az
Alice, az Alisia, az Elise és a mi Aliz
nevünket is a Sándor női megfelelőinek tartja. Ritka nevükhöz méltóan az Alizoknak különleges, hófehér kelyhű üvegházi virágot,
Fucharis grandiflorát ajándékozzunk.

A NAP VICCE
- Miért hagyta ott Pista az egyetlen barátját, az alkoholt?
-

???

- Mert duplán látta az anyósát!

