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DÉLMAGYARORSZÁG
SZOMBAT, 2003. NOVEMBER 15., 93/266.

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

Életveszélyes körülmények között él egy szegedi család

TÉMÁINKBÓL

A MARADÉK NEM MOSLÉK
Csongrád megye menzáin
naponta több tízezer adag ételt
készítenek, s ami ebből a
tányérokon marad az sem vész
kárba: az ételmaradékot
kutyákkal, sertésekkel és prémes
állatokkal etetik meg. A délben,
szétválogatva még finomságnak
számító ételek útja délutánra
már azonos, csak a felhasználás
módszere különböző.
3. oldal

Kovácsékra ráomolhat a lakás

Kis mennyiségű ammónia ömlött ki abból a csőből, amely a szentesi Hungerit
Rt.-nél tört el tegnap reggel. Az üzem
dolgozói maguk hárították el a veszélyt,
így senki sem betegedett meg a szúrós
szagú gáz beszippantásától.

A férfi a kerti kútról azonnal elkezdte oltani a lángoló épületet,
majd látta, ők is veszélybe kerülhetnek, ezért megpróbálta menteni értékeiket. Ekkor megégett a háta, illetve az összetört ablaküvegszilánkokban megvágta lábait is. Az égési sérüléséről a kórházban kiderült, hogy másodfokú, de a férfi a lábsérüléseit tartja
súlyosabbnak. - Emiatt egy hétig biztosan nem dolgozhatok tette hozzá.

Az ammóniaömlést tegnap reggel fél 8
körül észlelték a szentesi Hungerit
Rt.-nél. A kis mennyiségű gáz egy 5-6
bar nyomású, félcolos csőből azért szabadult ki, mert megrepedt a- vezeték.
Magyar József vezérigazgató azt mondja
a történtekről: az udvaron lévő nyomásmérő berendezésben durrant el a cső, s
ezt azonnal észrevették a dolgozok, és elzárták a csapot. Ennek ellenére a panírüzem egyik szintjére is beszivárgott egy
kevés ammónia, amelynek a beszippantásától négy alkalmazottjuk lett rosszul.
A mentők megérkezése előtt már elsősegélyben részesítették a dolgozókat, akiket a gyár illetékes vezetőinek a kifejezett kérésére szállítottak a kórházba,
hogy megfigyeljék őket. A vezérigazgató
úgy fogalmaz: hála istennek, hogy nem
történt nagyobb baj. Az európai uniós
szabványnak megfelelő vezeték meghibásodását gyártási hibának említi Magyar József, hozzátéve: a cégük szerelői
rövid idő alatt ki is javitották a sérült
csőszakaszt. Az üzemrészben egyébként
kétórás állásidő után folytatódott a gyártás, míg a cég többi területén le sem álltak a termeléssel.

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

ÖREG ISKOLA ÜNNEPELT
Szazharminc esztendeje
koptatják kisdiákok a Madách
Imre Általános Iskola padjait. A
tekintélyes múltú, egykori Fiú
Polgári Iskolában a tegnapi
napot e születésnap
ünneplésének szentelték.
4. oldal
MILLLÁRDOS SZÁMOK
Aki ezen a héten ió helyre tette
ötöslottó szelvenvén az ikszeket,
az hamarosan 4 milliárd 600
millió forint boldog tulajdonosa
lehet. Aki megnyeri az
álomösszeget, búcsút inthet az
anyagi gondoknak, sőt
ajándékozhat is adómentesen.
4. oldal
TRIANON KÍSÉRT
Csekély érdeklődés és szigorú
biztonsági intézkedések mellett
zajlott tegnap este Szegeden, az
Aradi vértanúk téri
megmozdulás. Toroczkai László,
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom elnöke követelte, hogy
„a román kormány hagyjon fel a
fenyegetésekkel és ne gátolja
székely testvéreink
önrendelkezési jogát". Aromán
főkonzulátus előtt petíciót '
kívántak átadni a konzulnak, ám
a kapuk nem nyíltak meg.
5. oldal
www.delmagyar.hu

Ammóniától
síró szentesi
asszonyok

Kovács István úgy érzi, családjával együtt reménytelen helyzetbe került.
Egy szegedi építőipari cég telephelyén, az Algyői úton csütörtökön leégett egy melléképület. A tűz átterjedt a területet őrző
Kovács Istvánék házára is. A férfi és családja attól tart, hogy hajléktalanok lesznek, ugyanis részben elégett és megroggyant lakásuk tetőszerkezete, az épület életveszélyessé vált.
- Egyszer csak „elment" az áram a lakásban - mesélte a történteket Kovács István, a telephely őrzője. - Kimentem megnézni a
villanyórát, és akkor láttam, hogy ég a melléképület.

Jézus tizenkét apostola férfi volt

Örökkön-örökké cölibátus

A szeged-csanádi megyés püspök nem ért egyet
azokkal, akik szerint nőne a katolikus egyház
iránti szimpátia, ha a papok házasságban élnének.
Gyulay Endre úgy véli, a cölibátus biztosítja, hogy
a papok teljes odaadással szolgálják az Urat.
A katolikus egyházban a 11. században vezették be a
cölibátust, azaz a papi nőtlenséget, amelyhez azóta is

Fotó: Kamok Csaba

Chipkártya a buszjegy

hassák papként az Istent. Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök ezekkel a szentírásra hivatkozva
nem ért egyet. Azzal érvel, hogy Jézusnak tizenkét
apostola volt, s mind férfi, következésképpen az áldozópapi szentséget is csak férfi kaphatja. - A nőknek
számtalan egyéb módjuk van arra, hogy a katolikus
egyházon belül szolgáljanak: a hitoktatás, a karitász
és egyéb területeken - kínál alternatívát a püspök.

ragaszkodnak. A z utóbbi időben ugyanakkor olyan

kezdeményezések indultak el, hogy nők is szolgál-

Bővebben a Sziesztában

Ötszázmillió forint kötbért követel az önkormányzat

Szeged perben és peren kívül
Mintegy ötszázmillió forint kötbért követel a szegedi önkormányzat két építőipari cégtől, a
KÉSZ Kft.-től és a Maszer
Rt.-től. Előbbivel már perben áll
a város, utóbbival még törekednek a peren kívüli megegyezésre.
Lapunkban az alapkőletételtől az
átadásig nyomon követtük a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium
tornacsarnokának építését. A fővállalkozó Magyar Épületszerelő
(Maszer) Rt.-nek eredetileg 2002.
augusztus 15-éig kellett volna végeznie a munkával. A budapesti
cég azonban több mint kilenc hónapos csúszás után, 2003. június
4-én adta át a közel 250 millió forintos beruházást. A megrendelő
önkormányzat a befejezés előtt
több hónappal már jelezte a kivitelezőnek: élni fog a szerződésben
foglalt jogával, a megállapodás
szerint a Maszer Rt.-nek 164 millió forint késedelmi kötbért kellene fizetnie a csúszásért.
A Radnóti tornacsarnoka, ha nagyon jelentős csúszással is, de elkészült.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás az 5. oldalon

A buszjegyet helyettesítő chipkártyás diákigazolványt elsőként Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Magyar Bálint oktatási miniszter próbálhatta ki a Mars téren.
IFotó: Gyenes Kálmán)
A szegedi Mars térről indult tegnap az a járat, melyen a diákok
először tehették próbára intelligens, chipkártyás diákigazolványukat. Bár év végéig egyelőre
kísérleti jelleggel lehet a Tisza
Volán Szeged-Győr járatain e
furcsa fizetőeszköz segítségével
jegyet váltani, a tervek szerint

jövő ősztől általánossá válik a
kártya más területeken is. A
készpénzkímélő megoldás premierje igazán sikeres volt, jövője pedig a pénzen és az újszerű
kezdeményezésre való nyitottságon múlik.
Részletek a 3. oldalon
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Megegyezés született
a létszámleépítésről
A munkavállalói és a kormányzati oldal tegnap megállapodott
a csaknem hétezer közszolgálati dolgozót érintő létszámcsökkentés végrehajtásáról.
BUDAPEST (MTI)

A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács ülésén született megállapodás aláírását követően Fehér József a munkavállalók képviseletében hangsúlyozta, hogy
bár n e m értenek egyet a létszámcsökkentéssel és annak
mértékével, de az érdekképviseletnek „elemi kötelessége megtenni mindent, hogy az érintett
munkavállalók a lehető legkisebb sérelmet szenvedjék el".
Az eredetileg bejelentett 8000hez képest 6945 álláshely szűnik meg.

A létszámcsökkentés nem terjed ki a környezetvédelem, a természetvédelem területi szerveire, kétszázzal kevesebb tisztviselőt bocsátanak el az APEH-től, és
a földhivataloknál is elfogadható
a csökkentés a munkavállalói oldal számára. Fehér (ózsef ugyanakkor elmondta: komoly aggodalmaik vannak az államkincstárnál, a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat területi szerveinél, a Központi Statisztikai Hivatalnál, valamint a társadalombiztosítás különböző igazgatóságainál történő leépítéssel kapcsolatban. Hangsúlyozta: az egyeztetésen egyebek között ragaszkodtak ahhoz, hogy legyenek
olyan védett csoportok, amelyek
nem, vagy csak végső esetben kerülhetnek a létszámcsökkentési
körbe.

A Fidesz és az MSZP
másképp számol
Míg a Fidesz tragikusnak látja az oktatás és a tudomány szempontjából a jövő évi büdzsét, addig az MSZP szerint mind a felső-, mind a
közoktatás több forráshoz jut 2004-ben. Pálinkás József, a Fidesz kulturális tagozatának vezetője azt emelte ki sajtótájékoztatóján, hogy
az államháztartás oktatási ráfordításai a G D P 6,7 százalékáról 6,4-re
esnek a következő évre. Jánosi György, a parlament oktatási bizottságának MSZP-s elnöke ezzel szemben arról beszélt, hogy a közoktatás
támogatása 2003-hoz képest 11 milliárd forinttal nő, a felsőoktatási
intézmények egymilliárd forinttal kapnak majd többet a 2004-es
költségvetésben. Hozzáfűzte, a felsőoktatási intézmények számára
1,5 milliárd forintos többletbevételt jelent az, hogy a bevételeik után
fizetendő 5 százalékos központi elvonás megszűnik.
Az egyetemek és főiskolák költségvetési forrásai Pálinkás József
szerint a kormány által elmondottakkal ellentétben nem emelkednek, a 2002-es adatokhoz képest több mint 2,5 milliárd forintos
csökkenést mutatnak. Közlése szerint a felsőoktatásban ehhez mintegy 8 milliárd forint hiányzik, a közoktatás számára pedig 30 milliárd
forintos többletre lenne szükség.
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Lomnici Zoltán szerint az ítélkező tevékenységét átláthatóvá kell tenni

A főbíró az emberi jogokról
Ú j fejezetet nyithat a hatalmi ágak együttműködésében Lomnici Zoltán napokban
kiadott állásfoglalása, a harmadik hatalmi
ágat képviselő bíráknak azonban fokozott
figyelmet kell fordítaniuk az emberi jogok
védelmére. Minderről a főbíró nyilatkozott
az MTI-nek tegnap.
BUDAPEST (MTI)

A Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke kedden felhívásban fordult a köztársasági elnökhöz, a kormányhoz és az országgyűléshez, azt kérve,
ítéljék el a bírák alkotmányos jogait sértő
megnyilatkozásokat. Több közéleti személy
- például Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman és Tamás Gáspár MikJós közíró ugyanis kritikával illetett két, nagy nyilvánosságot kapott bírósági döntést. Az egyik
eset az volt, amikor primitív személyiségükre hivatkozva kevesebb kártérítést ítéltek
meg két, ártatlanul bebörtönzött magyarcsanádi romának, a másik pedig a MIÉP-es Hegedűs Lóránt felmentése a közösség elleni izgatás vádja alól.
- A jogállamiság, a bírói függetlenség védelmében kiadott állásfoglalás megítélésem szerint rendkívül eredményesnek bizonyult. Az

államfő, a kormányfő és a házelnök asszony
egyaránt hitet tett a bírói függetlenség és a
hatalommegosztás elve mellett. Ez új fejezetet nyithat a hatalmi ágak együttműködésében - fogalmazott a főbíró.
Lomnici Zoltán azonban kiemelte azt is: a
bíróságok számára az eset fontos tanulsága,
hogy EU-tagságunk küszöbén különös érzékenységet kell tanúsítani az emberi jogokat
védő rendelkezések érvényesítésében. - A
harmadik hatalmi ág ellenőrzésében fontos
szerepet játszik a sajtó. Az igazságszolgáltatás sajátos szempontjait figyelembe véve a bíróságok ítélkező tevékenységét átláthatóvá
kell tenni, ugyanakkor a közéleti személyeknek és az újságíróknak is tartózkodniuk kell
a bíróságokat érintő jogellenes megnyilvánulásoktól, az alaptalan megbélyegzéstől mondta Lomnici Zoltán.
A főbíró kérdésre válaszolva közölte: a kisebbségi biztossal rendezni kell a hatásköri
vitát, és törekedni kell arra, hogy a jövőben
ilyen ne forduljon elő. Lomnici Zoltán mindent egybevétve hasznosnak ítélte a kialakult
vitát abból a szempontból is, hogy sokakat
állásfoglalásra késztetett, és néhány „gyalázkodó publicisztikát" leszámítva a megnyilvánulások konstruktívak voltak, a társadalom
közös érdekeit tartották szem előtt.

BUDAPEST (MTI)

A költségvetési számok alapján
az egészségügy jövőre is forráshiányos lesz és arra sincs esély,
hogy a kórházi vezetők a belső
tartalékok feltárásával oldják
meg a béremelést - hangsúlyozta
Eger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke tegnap. A szervezet
álláspontja szerint ágazaton be-

lüli átcsoportosítással nem lehet
megoldani a bér- és dologi kiadások általuk követelt 20 százalékos emelését a jövő évi költségvetés tervezete alapján.
Az elnök visszautasította, hogy
a kamara etikai eljárások kilátásba helyezésével presszionálná az
orvosokat, ha nem akarnak részt
venni egy esetleges munkabeszüntetésben.

Küzdelem az iraki gerillákkal
Az amerikai elnök szerint katonáik nem távoznak Irakból,
amíg kézre nem kerítik Szaddám Húszéin
megbuktatott
diktátort.

Hazavitték azt a húsz olasz állampolgárt, akik a násziríjai csendőrbázis elleni öngyilkos merényletbe
során sebesültek meg, két súlyos
sebesült gyógykezelését Németországban folytatják. Násziríjában
tegnap elbúcsúztatták az elesetteket is, s 18 koporsót szállítanak
haza ma Olaszországba.

célpontokat támadott tegnap este
az amerikai légierő a már harmadik napja esténként meg-megúju-

találtak a helyszínen.

ló Vaskalapács h a d m ű v e l e t része-

rikai k a t o n á k n e m t á v o z n a k Irak-

ként, amelyet a gerillacsoportok

ból és Afganisztánból, amíg kézre

Olasz csendőrök bajtársaik koporsója előtt a násziríjai t á m a s z p o n t o n .

Ali inclusive családi vakáció Ausztriában!
1 3 0

2 0 0

Ft/csaiád/héttai

all inclusiva ellátás, szauna- és fedett teniszpálya-használat. 3 napos
sioktatás. 3 napos sibórlet. sport- és szórakoztató programok.

Garantált fi* indulású, „fapados" helyeink Párizsba és Londonba
november 14. ós 30. között.
A repülőjegy ára:

11 980 Ft/oda-vissza útra, plusz repülőtéri illeték.

BUDAPEST (MTI)

A kormányzat képviselői nem
tudták meggyőzni a szakszervezeti oldalt az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) tegnapi plenáris ülésén arról, hogy szükséges a
munkaviszony megszűnését követően igénybe vett táppénz idejét
a maximális 180 napról 90 napra
csökkenteni. A munkaadói oldal
elfogadta azt a kormányzati érvelést, miszerint az egészségbiztosítási alap védelme szükségessé teszi, hogy a munkanélküliek járadéka helyett ne a táppénzt vegyék
igénybe a munkanélküliek. A
szakszervezetek szerint a táppénz
jogosultságát elbíráló orvosok ellenőrzésével, s nem a jogosultsági
idő csökkentésével kellene visszaszorítani az indokolatlan kifizetések számát.

felszámolására indítottak. A Londonba készülő George Bush elnök
utazása előtt kijelentette: az ame-

Fotó: MTl/EPA/Ali Haider

nem kerítik Szaddám Húszéin
volt iraki elnököt, illetve Oszama
bin Ladent, a szeptember 11-i
merényletekért felelősnek tartott
al-Kaida terrorhálózat vezetőjét.

Medgyessy Péter tegnap Budapesten újságíróknak elmondta:
lehetőség szerint már a jövő év
közepétől működhet egy magyar
nyelvű televízió Erdélyben. A
kormányfő erről azt követően beszélt, hogy megbeszélést folytatott Markó Bélával, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnökével. Kifejtette:
az RMDSZ vezetőiből, valamint
a Határon Túli Magyarok Hivatalát (HTMH) ellenőrző kancelláriaminiszter köréből két munkacsoport jön létre. Ezek december 15-éig kialakítják azt a pénzügyi konstrukciót, amelyen keresztül támogatható a televízió
létrehozása és működtetése.

6720 Szeged. Oroszlán u. 4
Tel.: (06 62) 548 480. fax: (06 62) 548 481
E-mail: szegedOvista.hu

PÁLYÁZATOT H I R D E T
a Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám alatti
Területi Gondozási Központ

HOSSZABB FELFÜGGESZTES
A Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete 2004. január 15-éig
meghosszabbította a K and H
Bank brókercége, a K and H
Equities Rt. tevékenységének
részleges felfüggesztését. Ez
utóbbi társaságnál sikkasztás és
pénzmosás gyanújával nyomoz a
rendőrség.
SZEMBEN A FORGALOMMAL
A rendőrség rövid idő alatt
elfogta azt a menekülő r o m á n
férfit, aki tegnap a kora esti
órákban az M1 -es autópályán
Bábolna közelében szemben
haladt a forgalommal, és
emiatt több jármű
karambolozott. Két kamion
futott egymásba, egy
személygépkocsi pedig árokba
borult és fejre állt. A rendőrség
tegnap esti információi szerint
a balesetekben egy személy
sérült meg könnyebben.
KÖRÖSI ÉHSÉGSZTRÁJKJA
A negyven napja éhező Körösi
Imre november 25-éig egyedül
folytatja a lakásmaffia elleni
tiltakozásként kezdett
éhségsztrájkját. A volt MDF-es
országgyűlési képviselő tegnap
közölte: ha a jelzett időpontig
nem történik semmi követelései
teljesítéséért, gyilkosságért
jelenti fel a felelősöket, mert a
továbbiakban orvosi segítséget
sem fogad majd el, úgy éhezik
tovább.
BEFEJEZTÉK A SZTRÁJKOT
Az osztrák kancellár tegnap
délután bejelentette, hogy a
szerdán kezdett országos
vasutassztrájk véget ért. N e m
sokkal előtte Wolfgang Schüssel
rövid megbeszélést tartott az
akció szervezőivel és
nyilatkozata szerint a kormány
vitte sikerre a sztrájk lezárását.
Legalább egy nap szükséges
ahhoz, hogy a vasúti forgalom
szokásos rendje Ausztriában
helyreálljon.

Márkás beépíthető
készülékek

KÖZPONTVEZETŐI
A részletes pályázati felhívás a Szociális Közlöny
2003. október 28-i 11. számában jelent meg.

RÖVIDEN

Exkluzív német
konyhabútorok

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Étkezők, tálalók

munkakörének ellátására.
Vista Utazási Központ

Fotó: MTVTakáts Péter

BUDAPEST (MTI)

Az Irakot megszálló amerikai
egységek egyik tisztje szerint a
Szaddám Húszéin szülővárosa,
Tikrít körüli gerillatámadások azt
bizonyítják, hogy szigorú parancsnoki láncolat irányításával
folyik az iraki felkelés. Egy amerikai harci helikopter Tikrit városánál lelőtte Szaddám
Húszéin
egykori iraki elnök hét hívét, akik
egy rakétavetőből a közeli amerikai támaszpontot készültek célba
venni. A térséget átfésülő amerikai katonák később 600 rakétát

R o s e n t a l - 3 - 6 iá™

nöke.

Magyar tévé
Erdélyben

TIKRIT, BAGDAD (MTI)

Karintia -

Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság el-

Marad a forráshiány Nincs
az egészségügyben egyetértés
a táppénzről

Nem távoznak az amerikaiak, amíg el nem fogják Szaddám Huszeint

A bagdadi repülőtérhez közeli
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A K T U Á L I S *

Jegyváltás, utazás a chipkártyás diákigazolvánnyal

Premier a Mars téren

Szereplők

A Mars tér 7-es kocsiállássáról
indult tegnap a Szeged-Dunaföldvár-Szeged járat, amelyen
először fizethettek diákigazolványukkal az egyetemi és főiskolai hallgatók.
Magyar Bálint oktatási miniszter, Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Kozma József várospolitikai alpolgármester és Szeri István, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatója
buszra várt a Mars téren. Kezükben nem pénztárcát, bankjegyeket, hanem úgynevezett intelligens chipkártyás diákigazolványt szorongattak, az országos
premieren ők válthattak először
jegyet ezzel az új módszerrel.
Pillanatnyilag a rendszer (a Tisza Volán Rt., az SZTE, a Diák-Bónusz Kht. és az EMKE Kft.
közösen fejlesztette ki| az átutalás elvén működik, de alkalmas
lehet majd arra is, hogy elektronikus pénztárcaként közvetlenül leemelhessék róla az utazás
ellenértékét.
Ez „csupán" a legújabb alkalmazási terület, hiszen - mint
azt az élelmiszer-ipari főiskolai
kar épületében tartott sajtótájékoztatón elmondták - szeptembertől az SZTE egyes számítógépes laborjaiban a chipkártyás
diákigazolvánnyal léphetnek be
a hálózatba a hallgatók és használhatják az internetet. Három
laborban is elérhetőek lesznek a
chipkártya-olvasós számítógépes megoldások, valamint 500
diák próbálhatja ki az elektronikus könyvutalvány rendszert.
Ez utóbbival a jegyzettámogatást nem papíralapú utalványo-

KOVÁCSANDRAS

A chipkártyás diákigazolvány újabb hasznosítási lehetőségéről beszélget (balról az előtérben) Szeri
István, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatója, Magyar Bálint oktatási miniszter és Szabó Gábor, az SZTE
rektora.

kon, hanem a diákigazolványukra feltöltve kapják meg a
hallgatók.
De vissza az utazáshoz! Pillanatnyilag
kísérleti
jelleggel
(2003. december 31-éig), csakis
a Tisza Volán Rt. Szeged-Győr
vonalán (a közbeeső állomásokat is ideértve) használható fizetésre a diákigazolvány, amellyel
a hallgató egyben a kedvezményre való jogosultságát is igazolja a pilótánál. Szeri István
megemlítette, hogy a társasá-

Fotó: Gyenes Kálmán

guknál 1999 óta kísérleteznek a
Szeged-Kübekháza vonalon a
chipkártyás szisztémával és a
tapasztalataik kedvezőek. Az
egyetemen is 1999-től folynak
chipkártyás
fejlesztések
mondta Szabó Gábor rektor.
Kozma lózsef alpolgármester
pedig hozzáfűzte: - Az egyetem
jelenléte, az innovációs szemlélet és a város fogadókészsége
tette lehetővé, hogy Szeged adjon otthont ennek az újszerű
kezdeményezésnek. Magyar Bá-

lint oktatási miniszter reményét fejezte ki, hogy 2004 szeptemberétől általánossá válik a
chipkártyák alkalmazása.
- Pluszidőt nem jelent a diákigazolvánnyal való jegyváltás mondta Fodor Ferdinánd, a debütáló járat pilótája. Jelentős pozitívum és könnyebbség, hogy nem
kell pénzzel foglalkoznunk. Jó és
továbbfejleszthető ötletnek tartom ezt a rendszert - tette hozzá a
dunaföldvári busz sofőrje.
I.P.

A felperesek az átlagosnál egyszerűbb személyiségükből kifolyólag a majd' 15 hónapos elzárást nem élték meg olyan fokú pszichés károsodással, amely indokolná a kereseti kérelmükben előterjesztett kártalanítás összeg megítélését. Meggyőződésem, hogy
ha így hangzott volna az ártatlanul 15 hónapot előzetesben töltött magyarcsanádi Gán fivérek kártérítéséről szóló, nem jogerős
bírósági döntés, a testvérpár története nem rengeti meg az országot. De megrengette, mert az egyszerű szó helyett a primitív szerepelt az indoklásban.
Amikora történetet lapunk nyilvánosságra hozta, tudtuk, hullámokat ver majd, de arra nem gondoltunk, hogy még több mint egy
hét múlva is az országos napilapok címoldalán szerepel, s a legfőbb közjogi méltóságok a nyílt színen ennyire összevesznek. Megszólal a köztársasági elnök, a házelnök, a miniszterelnök, az ország első bírója, a kisebbségvédő és szinte mindenki, aki számít.
Tanulságos az is, hogy a testvérpár ügyvédje először azt nyilatkozta lapunknak, őrül, hogy védenceit kártalanítják, s bár az
igény mérséklésének indoklását különösnek találja, nem fellebbeznek, a nagyon szerény körülmények között élő embereknek
minél előbb szükségük van a pénzre.
Azóta fellebbeztek.
Amennyire lehet, próbáltam követni a történteket, s mindig
oda kanyarodtam vissza, menyivel egyszerűbb volna, ha fix tarifája lenne egy ártatlanul előzetes letartóztatásban töltött napnak.
Nettóban, áfa nélkül, évente inflációval emelve. És akkor minden
ember olyan egyenlő lenne, hogy abba már nem lehetne belekötni. Valamiért nem így van, s gyanítom, nem véletlenül. Nagyon
sok mindent mérlegelnie kell a bíróságnak, a jövedelmi viszonyokat, az életkörülményeket,
először ült-e, vagy már negyedszer,
teljesen tönkretette-e egy ember életét az ártatlan meghurcolás,
vagy nem rontott rajta olyan sokat.
Nem irigylem a mérlegelőket.
Valamiért a bírói kar is nagyon összezárt az ügyben, kívülálló
úgy gondolná, egy „talán szerencsétlen volt ebben a szövegkörnyezetben a primitív szó használata" beismeréssel ki lehetetett
volna húzni az ügy méregfogát. Mert a fivérek átlagosnál egyszerűbb személyiségét nem szükséges bizonyítani, megtették ezt a
kereskedelmi televíziók, amelyeknek láthatóan nagy erőfeszítésbe került kerek mondatokat kicsikarni a nyilatkozásba mind inkább belejövő főszereplőkből. Akik talán észre sem vették, mikor
váltak az óriási sajtóvisszhangot kiváltó ügy mellékszereplőivé.
Es lehet, hogy ez az egyik legnagyobb tanulsága a történetnek.

A területfejlesztés
jövőjéről Makón

Ammóniától sírtak az asszonyok

A makói kistérségnek az uniós
csatlakozást követően is jó pályázati esélyei lesznek, mert az
anyagokat összeállító itteni
szakemberek már gyakorlottak,
a fejlesztési elképzelések pedig
kiérleltek - mondta makói látogatása alkalmával Veress József, a Miniszterelnöki Hivatal
területfejlesztéssel és központi
támogatásokkal
foglalkozó
szakembere.

A szentesi tűzoltóságon Kajtár
István őrnagy azt mondja: őket a
mentősök értesítették, hogy
menjenek a laktanyájuk szomszédságában lévő gyárba. A helyi
tűzoltók aztán riasztották a
csongrádi, hódmezővásárhelyi és
a szegedi kollégáikat, valamint a

Veress József pénteken a térségi
területfejlesztési önkormányzati
társulás ülésén tartott előadást
Önkormányzati és területfejlesztési jövőkép címmel. Lapunknak
a fórum előtt elmondta: az uniós
csatlakozást követően a területfejlesztésben a korábbinál is nagyobb szerep jut az ország 168
kistérségének, hiszen a belépést
követően még könnyebben fognak támogatáshoz jutni az együttesen pályázó települések. Az ezt
koordináló országos intézményrendszer szervezés alatt áll. A
makói kistérség - a dél-alföldi régió sok más településéhez hasonlóan - már nagy tapasztalatokkal
rendelkezik a közös célok megva-

lósításában; komoly Phare- és ISPA-pályázatokat is nyert korábban. Búzás Péter polgármester
kérdésére azt is megerősítette,
hogy a jövő évi költségvetésben
lesz egy hozzávetőleg tízmilliárdos alap, amelyet a szűkös költségvetéssel rendelkező önkormányzatok az önerő előteremtéséhez igénybe vehetnek. így akár
néhány százalékos önrésszel is
sikeres lehet egy pályázat - a pénz
felhasználásának szabályait várhatóan januárban teszik közzé.
A tanácskozás végeztével Búzás Péter bejelentette: a Makó
térségét - a települések közötti
együttműködés 1995 óta létező
szervezete miatt - Lamperth Mónika belügyminiszter mintahelylyé nyilvánította. Az országban
mindössze hat ilyen kistérséget
jelöltek ki. A kistérségi szabályozás hazai bevezetése előtt ezek
tapasztalatai alapján fogják végleges formába önteni a vonatkozó jogszabályokat. A polgármester reményei szerint ez a Makóra
irányuló központi figyelem pozitív hatással lesz az itteni pályázatok fogadtatására is.
SZ. I. M.

Időszerű a távmunka
A távmunka időszerű kérdéseiről
rendezett konferenciát tegnap a
Szegedi
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete és a megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztató Perdix Kft. A rendezvény
egyik célja volt, hogy „összehozza" a dél-alföldi régióban működő megváltozott munkaképességűeket és távmunkásokat foglalkoztató mintegy 50 vállalat vezetőjét.
A konferencia egyik szervezője,
a Perdix Kft. a rendszerváltás óta
vesz részt a rehabilitációs foglalkoztatásban. A cég dolgozói kizárólag megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek. A

kezdetben főleg egyedi bútorok
gyártásával foglalkozó vállalat ma
már csomagolással, adminisztrációs munkákkal, fóliatasakok
gyártásával, valamint nyomdai
előkészítéssel is foglalkozik. A
Perdix jelenleg 130 megváltozott
munkaképességű embernek ad
biztos megélhetést. A terjeszkedést minden esetben pályázati
pénzek elnyerésével oldották
meg, illetve a megyei munkaügyi
központtól kaptak támogatást.
Tevékenységük minőségét jelzi,
hogy egyre több nemzetközi cég
keresi meg őket, s kapnak hosszú
távra szóló megbízást.
G. SZ. L.

Folytatás az 1. oldalról

katasztrófavédelem vegyi felderítő egységét. A védőruhába öltözött szentesi tűzoltók a helyszínen megállapították, hogy a veszélyhelyzet közben elhárult,
ezért visszafordíttatták a megyebeli városokból már segítségükre
indult társaikat. A kórházba légzőszervi irritáció gyanújával
szállított négy dolgozó mellett

több mint tíz személyt a gyárban
vizsgáltak meg és láttak el a
mentősök. A tűzoltó őrnagy azt
is közölte: mivel nem volt szükség az ő beavatkozásukra a gyárban, ezért visszavonultak az állomáshelyükre.
A szentesi kórház sürgősségi
osztályán az ügyeletes főorvos,
dr. Szigethy Zsuzsanna lapunk

érdeklődésére
azt
mondja:
négy asszonyt vittek be hozzájuk a Hungerit Rt.-tői. A cégnél történt eset következtében
köhögtek és könnyezett a szemük. A főorvosnő elmondása
szerint megfigyelték a pácienseket, de már haza is engedték
őket.
B. I.

Állatok eszik meg a menzai ételmaradékot

Az ételmaradék nem vész kárba
A Csongrád megye városaiban
naponta keletkező menzai ételmaradék sorsa azonos: állatokkal etetik fel. A megoldások
azonban különböznek egymástól.
- Változó mennyiségű az az ételmaradék, mely a vásárhelyi Cseresnyés-kollégiumnál megmarad
- mondta lapunknak Faddi László, a naponta körülbelül hétezer
adagot készítő Hód-Menza Kft.
ügyvezetője. Azt azonban nem
kívánta megbecsülni, hány kiló
vagy liter marad ott a menzai tányérokon. - Ez attól is függ, hogy
„szeretem", vagy „nem szeretem" ételt készítettünk - tette
hozzá.
A Cseresnyés-kollégiumtól, és
a közelben lévő József Attila Általános Iskolától ugyanaz a vállalkozó szállítja el a maradékot, a
főállatorvos engedélyével. Ebből
azonban csak azután lakmározhatnak a sertések, ha kiválogatták belőle a húst, majd felforralták. A többi vásárhelyi iskola saját maga keresett olyan embert,
aki elviszi tőlük a menzai maradékot.
A szentesi Központi Gyermekélelmezési Konyha naponta körülbelül négy és félezer
adag ebédet készít. A változó
mennyiségű ételmaradékot a
polgármesteri hivatalhoz tartozó gyepmesteri szolgálat szál-

Vásárhelyen vállalkozóval kötöttek szerződést az ételmaradék elszállítására.

Fotó: Gyenes Kálmán

PRÉM LESZ BELŐLE
A Szegeden naponta készített 20-22 ezer adag menzakoszt fölöslegessé vált része sem megy pocsékba. A maradékot ugyanis prémes állatok tenyésztői viszik el, az óvodák és iskolák étkeztetését
biztosító Suli-Host Kft.-vei kötött szerződés alapján - tudtuk meg
Rázsó Lajos ügyvezetőtől.
lítja el. Azzal etetik a befogott
kóbor kutyákat.
- Mindezért nem kapunk
semmiféle térítést - mondta

Dohányné Jelenfi Hona, a konyha vezetője, - ám ez még mindig jobb megoldás, mintha az
ételmaradékot mint veszélyes

hulladékot megsemmisítésre az
ATEV Rt.-vei szállíttatnánk el,
mert az nekünk kerülne pénzbe.
- Nagyon kevés az az maradék, mely megmarad a csongrádi Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezetnél naponta elkészített
háromezer-ötszáz
adag
ételből - mondta lapunknak
Törköly Péterné intézményvezető. Ennek felhasználására
kutyatartókkal kötöttek szerződést, mely értelmében a városban található tizennégy ételosztótól egy-egy ebtartó viheti
el a megmaradt ételt, amiért
természetesen fizet is.
- Mindezt bejelentettük a főállatorvosnak, aki ellenőrzi is az
ételmaradék felhasználását - tette hozzá az intézményvezető, aki
úgy véli, ezzel jobban járnak,
mintha fizetniük kellene az elszállításért és megsemmisítésért.
Makón a kisállat-, azaz zömében kutya és macskatulajdonosok használják fel a menzai ételmaradékot - tudtuk
meg Bende Sándortól. A Kommunális és Közbeszerzési Kht.
igazgatója hozzátette azonban,
hogy a napi kétezer adagból
elenyésző mennyiségű marad,
hiszen a fölös adagokat leginkább repetaként adják ki a
menzán.
KOROM ANDRÁS
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KORKÉP
ALGYÓ. Én és Európa címmel
pályázatot hirdetett az algyői
könyvtár és tájház. A gyermekek
rajzolhatnak, mesét vagy verset
írhatnak a megadott témában.
Az eredményes pályázók értékes
könyvjutalomban részesülnek. A
munkákat november 25-éig kell
beküldeni a következő címre:
6750 Algyő, Kastélykert utca 63.
Az eredményhirdetésre
december elsején délután négy
órakor kerülsor.
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Ünnepelt Szeged egykori Fiú Polgári Iskolája

A Babos Romani Project koncertjével indít a KREZA

A Madách 130 éves padjai Dzsesszrajongók
alapítványa

Szegedi dzsesszrajongók hozták
létre a nyáron a Kreatív Zenei
Alapítványt azzal a céllal, hogy
rendszeres fellépési lehetőséget
biztosítsanak a műfaj legjobb
hazai előadóinak. Első alkalommal jövő csütörtökön a Babos
Romani Project ad koncertet a
Szegedi Ifjúsági Házban.

BORDÁNY. A faluházban
gyakorol hétfőnként,
szerdánként és szombatonként a
Holiday együttes. Az
érdeklődőket délután 4 órától
várják.
KJSKUNDOROZSMA. A
Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Hálózata a közelgő
ünnepekre való tekintettel
adománygyűjtést szervez.
Folyamatosan fogadnak jó
állapotú, feleslegessé vált,
megunt játékokat,
gyermekkönyveket valamint
tartós élelmiszereket (liszt, olaj,
cukor, tészta, rizs, konzerv). Az
összegyűlt adományok
karácsonyig, valamint a két
ünnep között kapják meg az
alacsony jövedelmű, nehéz
helyzetben élő családok, illetve
magányos idősek. Három
helyszínre vihetik
munkanapokon az ajándékokat
az adományozók. A
Kiskundorozsmai Családsegítő
Házba (Bölcs utca 11., telefon:
461-890), az Alsóvárosi
Családsegítő Házba (Rákóczi
utca 11., telefon: 443-655) vagy
a Tabán Családsegítő Közösségi
Házba (Kereszttöltés utca 13.,
telefon: 498-111).
KÜBEKHÁZA. November végén
a karácsonyi hangulatú Bécsbe
szervez utazást a polgármesteri
hivatal. Bővebb információt
kérni, illetve jelentkezni Kuesera
Istvánné alpolgármesternél lehet
a 254-514-es telefonszám 2-es
mellékén.
MÓRAHALOM. Operett- és
nótaestre várják az érdeklődőket
holnap 18 órától az Aranyszöm
Rendezvényházba. Fellépnek
Oszvald Marika, Fehérváry
Márta és Pere János énekesek,
valamint Németh László dobos
és Buday Béla zongorista. A
rendezvényház aulájában pedig
V. Szabó Erzsébet festőművész
képeit nézhetik meg a vendégek
november 26-áig, naponta 9 és
18 óra között.
SZEGED. Először tűz műsorára
magyarországi operaelőadást a
Mezzo televízió: a francia zenei
csatorna ma 20.50-től vetíti
Gounod Faustját, amelynek idén
februárban volt a premierje
Alföldi Róbert rendezésében a
Szegedi Nemzeti Színházban. A
produkció további négy
alkalommal látható majd a
Mezzón: november 18-án 10
órától, 23-án 15 órától, 24-én 3
órától és 27-én 10 órától. A
szegedi és a nizzai operatársulat
koprodukciójában született
előadásban a Szegedi
Szimfonikus Zenekart Vincent
Monteil dirigálja, a címszerepet
Dániel Galvez-Vallejo, Mefistót
Fernand Bernadi, Margitot
Raphaelle Farman, Mártát
Szonda Éva, Siebelt Schöck Atala
alakítja.
ZSOMBÓ. A Wesselényi
Népfőiskola következő előadását
hétfőn rendezik. Az
érdeklődőket este 6 órától várják
a Szatymazi út 105. szám alatti
iskolában. Most egyszerre két
téma is elhangzik az
összejövetelen. Elsőként
Maderspah Katalin mutat be
egy összeállítást felmenőjéről,
az 1848-49-es
szabadságharcban résztvevő
Maderspah Károlyról. Ezt
követően Szabad Gábor
diavetítéssel egybekötött úti
beszámolót tart a gejzírek
földjéről, Izlandról.

Kicsik az iskola évfordulós niinikiállításán.
Fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte tegnap a Madách
Imre Általános Iskola. Az ünnepségen felavatták az egykori
tanárról, Bakonyi Lászlóról elnevezett szaktantermet is.
Szeged első Fiú Polgári Iskolájának jogutódja idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. A
Madách Imre Általános Iskolában a tegnapi nap ezért nem elsősorban a tanulásról, hanem az
emlékezésről, az ünneplésről
szólt.
A Madách-dombormű megkoszorúzása után a diákok ünnepi
műsorral emlékeztek az évfordulóra: színdarabokat adtak elő,
majd az iskola tanári kara fogadta a nyugdíjba vonult pedagógu-

Fotó: Karnok Csaba

sokat. Ezután a tanulók angol
nyelvű bemutatókon bizonyították tudásukat.
Délután avatták fel az iskola
egykori tanáráról, Bakonyi Lászlóról elnevezett fizika-kémia
szaktantermet. Az eseményen
részt vett Magyar Bálint oktatási
miniszter, Borbola Mihály miniszteri főtanácsadó, Kozma József, Szeged alpolgármestere és
Révész Mihály, a szegedi közgyűlés oktatási bizottságának elnöke.
- Ebbe az iskolába vissza szoktak járni a diákok. Először csak
öregdiákként, majd szülőként
hozzák ide csemetéjüket. Jelenleg 12 olyan családról tudunk,
amelyiknek a harmadik generációja tanul az iskolában - hangsúlyozta beszédében Lajkó Lajos

igazgató. - Az iskolánk két tannyelvű angol tagozata, testnevelés és számítástechnika tagozata
nagy népszerűségnek örvend a
városban.
- Nekem ide jártak a gyermekeim, valamint mind a három
unokám. 1959 szeptemberében
várandósán kerültem az iskolába
- emlékezett Szabó Lórántné,
¡utka néni. - 1998-ig tanítottam. Minden órát egy premierként éltem meg. Minden esetben
a gyerekek határozták meg, hogy
sikerült az előadás. Soha nem
voltak fegyelmezési gondjaim,
minden diákomat szerettem és
ők is szerettek engem. Nekem a
tanítás nem munka, hanem hobbi volt.
G. SZ. L.

Kortárszenei napok Vaszy Viktor
Kamarahangversennyel indul vasárnap 18 órakor az SZTE Zeneművészeti Főiskolai Karának Fricsay Ferenc Hangversenytermében a Vántus István Kortárszenei
napok idei rendezvénysorozata. A
műsorban Tihanyi László, C.émesi Géza, Madarász Iván, (cney

Zoltán, Huszár Lajos, Hollós Máté, Vántus István és Reményi Attila darabjai hangzanak el. Ősbemutatót is tartanak: Legány Dénes Andante, valamint Rondo
concertante című darabját Karol
Mednansky (gamba), illetve Maczelka Noémi (csembaló) adja elő.

Mrozek emigránsai
Late Night Show, éjszakai stúdiószínház - sokféle elnevezéssel lehetne illetni a Szegedi Nemzeti
Színház új vállalkozását. A nagyszínház színpadán kialakított 60
személyes játszóhelyre, a Holdudvarra azokat a nézőket várják,
akik nem riadnak vissza a különleges, nem szórakoztató előadá-

soktól sem. Elsősorban az egyetemistákra és az értelmiségiekre
számítanak, de bárkit szívesen
látnak, akit nem riaszt el a 22 órás
kezdés. Első alkalommal ma éjszaka Janik László rendezésében,
Szerérni Zoltán és Megyeri Zoltán
főszereplésével Mrozek Emigránsok című darabja látható.

emlékére

A Szegedi Operabarátok Egyesülete nagyszabású koncerttel tiszteleg a város operajátszását felvirágoztató legendás karmester, a
100 éve született Vaszy Viktor
emléke előtt. Hétfőn 18 órától a
Bartók Béla Művelődési Központ
dísztermében
operakoncertet
rendeznek, amelyen a Szegedi
Nemzeti Színház művészei énekelnek. Fellép Altorjay Tamás,
Merényi Nicolette, Kóbor Tamás, Kelemen Zoltán, Dér Krisztina, Andrejcsik István, Gábor
Géza, Tóth Judit és Vajda Júlia. A
hangversenyen részletek hangzanak el többek között a Don Giovanniból, a Traviatából, a Ruszalkából, a Carmenbői és a Gianni Schicchiből.

Három alapító, a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt., az Axelero-Tiszanet Rt. és a Tisza Volán Rt.
idén júniusban azzal a szándékkal hozta létre a Kreatív Zenei
Alapítványt (KREZA), hogy a
magyar dzsesszegyüttesek, -muzsikusok számára fellépési lehetőséget biztosítson Szegeden. Az
utoljára 1998-ban megrendezett
Szegedi Jazz Napok óta ugyanis
roppant kevés ilyen jellegű koncert volt a városban. A főként
dzsesszrajongó cégvezetőkből kikerülő alapítók akkor még nem
tudták, hogy idén ősszel újraindul a dzsesszfesztivál, ezért is
tartották fontosnak, hogy saját
szervezésben előadókat hozzanak Szegedre. - A KREZA kuratóriumának tagja Kormos Tibor,
SZDSZ-es önkormányzati képviselő, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke is, akivel úgy
állapodtunk meg, hogy amennyi

ben a következő években is megrendezik a Szegedi Jazz Napokat,
alapítványunk is támogatja a
rendezvénysorozatot. Valószínűleg kiválasztunk egy napot, amelyen magyar együttesek lépnek
fel, és az ő szereplésükhöz nyújtunk majd támogatást - mondja
Simády Béla, a KREZA kuratóriumának titkára, aki azt is hozzáteszi: - Az alapítvány rendezésében első alkalommal jövő csütörtökön este 7 órától a Szegedi Ifjúsági Házban a Babos Romani
Project ad koncertet. December
5-én pedig a Balázs Elemér Group lép fel. Ha minden a terveink
szerint alakul, és a közönség részéről is kellő érdeklődést tapasztalunk, akkor minden hónapban szeretnénk egy dzsesszkoncertet szervezni. Az egyetemistákra is számítunk, diákigazolványra 500 forintos kedvezményes belépőket kínálunk, de a
felnőtteknek szóló jegyek is csak
900 forintba kerülnek.
A koncertek médiatámogatója
a Délmagyarország, a Rádió 88
és a Webrádió. A programokról, a
fellépő zenekarokról az alapítvány honlapján (http://www.kreza.hu/) találhatók bővebb információk.
H.ZS.

Német diákok
a rendőrkapitányságon
A német Bcndorf város gimnáziumának tanulót és tanárai
látogattak el minap a Szegedi
Rendőrkapitányságra. A diákoknak Kovács Mihály beszélt a
rendőrség munkájáról.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium már 2000 óta minden
évben pályázik a Róbert Bosch
Alapítvány által támogatott csereprogramra. - Idén három évre
megkaptuk a támogatást, így a
hét elején a német Bendorf város
Wilhelm Ramy gimnáziumának
tizennégy diákja és három tanára
látogatott el Szegedre - mesélte
Wirth István, a Radnóti gimnázium tanára.

A német diákok felkeresték a
Szegedi
Rendőrkapitányságot,
ahol Kovács Mihály alezredes,
városi rendőrkapitány a rendőrség felépítéséről és a kapitányság
munkájáról tartott előadást.
A diákok kérdésére válaszolva
az alezredes elmondta: bár Szeged és a hozzá tartozó térség baleseti statisztikája kedvező képet
mutat, azért van még mit fejlődnie a rendőrségnek. Az egyik
ilyen terület a globalizációs problémák, például a tömegtüntetések kezelése. Magyarország európai uniós csatlakozásával kapcsolatban Kovács Mihály elmondta, hazánk 2004. május elsejétől az unió végváraként tartja
majd távol a közösségtől a nem
kívánatos személyeket.

A nyertestől kapott pénz nem adóköteles

Öt számra a milliárdoktól
Az ezen a héten megnyerhető 4
milliárd 600 millió forintos lottófőnyercmény még mindig a
legnagyobb Európában. A nyertes egyébként nem adózik a horribilis összeg után, sőt azoknak
sem kellene súlyos százezreket,
milliókat befizetnie az államkasszába, akik ajándékba kapnának néhány (száz) milliót.
Harminchat hete nem volt öttalálatos szelvény Magyarországon, ezen a héten a főnyeremény
az Európában továbbra is csúcsnak számító 4 milliárd 600 millió forint. Mintegy kétezren

bosszankodhattak amiatt, hogy
egyetlen számra voltak attól,
hogy megüssék a főnyereményt.
Az óriási összeg után nem kell
adót fizetni, hiszen azt a Szerencsejáték Rt. megteszi. Ennyi
pénzből természetesen bőven
jutna arra is, hogy barátainkat,
szeretteinket kisegítsük néhány
millióval. A megajándékozottnak azonban valahogy el kell szá-.
molnia vagyongyarapodásával az
adóhivatalnál. Somorai László, a
Szerencsejáték Rt. (SZRT) kommunikációs igazgatója elmondta, két mód is van arra, hogy a rokon, barát, vagy ismerős számá-

ra szintén adómentes legyen a
nyeremény. Ha a nyertes már
kész elképzeléssel rendelkezik,
kivel szeretné megosztani milliárdjait, kérheti, hogy átutaláskor
egyből a kedvezményezettek
számlájára küldjék el a megjelölt
összeget. Ha viszont később
ajándékozna a nyereményből, arról érdemes papírt készíteni. Ezt,
és az SZRT által hivatalosan kibocsátott
nyereményigazolást
bemutatva Somorai László szerint szintén elkerülhető, hogy a
pénz egy része adó formájában az
államkincstárban kössön ki.
TÍMÁR KRISZTA

Törzsfogadói találkozó Szegeden
Törzsfogadói találkozót rendezett tegnap a Szerencsejáték Rt. Területi Igazgatósága Szegeden. Siska
András területi igazgató bejelentette, hogy a négy
megyét koordináló igazgatóság bevétele idén mintegy 15 milliárd forint lesz, ami 30 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a főváros után eb-

ben a régióban a legmagasabb az egy felvevőgépre
eső árbevétel. A találkozón szó esett még az internetes és a telefonos fogadások rendjéről, majd a
meghívott vendégek mondhatták el kéréseiket,
amelyek között szerepelt például a tippmix ods-ainak emelése, valamint a totón a nulla találatért járó nyeremény visszaállítása.

Kovács Mihály városi rendőrkapitány előadást tartott a német
diákoknak.
Fotó: Gyenes Kálmán

A beteg gyermekekért
Idén ünnepli magyarországi fennállásának tizedik évfordulóját a
Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, amely cégek és
magánszemélyek adományaiból,
valamint jótékonysági rendezvények bevételéből fedezi kiadásait.
Ilyen többek között a minden évben megrendezendő McDonald's
nemzetközi gyermeknap is.
Ennek keretében november
13-a és 20-a között a hálózat 85
magyarországi gyorséttermében
minden egyes eladott sült-

krumpli-adag után harminc forintot kap az alapítvány. A vásárlásra neves személyiségek is buzdítják a vendégeket.
A két szegedi McDonald's étteremben ma többek között Petrovics Kálmán világbajnok kajakos, Dudás Gyula gyalogló, Savanya Norbert világbajnok búvárúszó, Gömöri Krisztián színművész, Kutasi László, a Kiszombor
SE szakmai igazgatója, illetve
Száraz Ferenc és Bende Gábor
rádiósok árulják a sült krúmplit.
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A vízmű tudja, mi lehet a jelentős többlet oka

Nagy a háborgás
a vízmérőórák miatt
A társasházi lakásokban a vízfogyasztást mérő főóra általában többet m u t a t , m i n t amenynyit a lakásokban található órák
összesen mérnek. A fogyasztók
becsapva érzik magukat, a vízmű illetékesei viszont tudják,
mi a probléma oka.
A társasházak többségében a
költségmegosztás miatt a lakók
saját vízórát is felszereltetnek.
Számlázási időszakban éppen
ezért sok panasz érkezik a Szegedi Vízmű Rt.-hez amiatt, hogy az
alórák által mutatott vízfogyasztás szinte mindig kevesebb, mint
amennyit a ház főmérője mutat.
A jogszabály úgy rendelkezik,
hogy a főóra által mért fogyasztást kell kifizetni, ezért sokan becsapva érzik magukat, mondván,
a vízmű a tényleges fogyasztásnál többet számláz.
Schwarz József egy 42 lakásos
társasházban lakik az Olajos utcában. Mint mondta, a főóra kéthavonta 220 köbméterrel mér
többet, mint amennyit az alórák
összesen mutatnak. A lakók szeretnék kideríteni a nagy eltérés
okát, nem tudják azonban, hogyan kezdjenek hozzá.
Bóka József, a szegedi vízmű
értékesítési osztályvezetője elmondta, rendszeresen találkoznak hasonló panaszokkal, azaz
ismeri a fő- és alórák közti méréskülönbség problémáját, ennek lehetséges okairól még leírást is küldtek fogyasztóiknak.
Az osztályvezető kijelentette: a
jelenséget nem lehet megszüntetni.

Egyik lehetséges ok, ha valahol
(például egy kerti csapra) nincs
felszerelve mérőműszer. Az ott
átfolyó víz a lakók számára máris többletköltségként jelentkezik. Előfordulhat, hogy a vízvezeték valahol megreped vagy eltörik, ezt szintén egyetlen mérőóra
sem jelzi, csak a főmérő. A lakásokba szerelt vízórákra jellemző,
hogy kevésbé pontosak, mint a
vízmű órája. - De még a jól működő mérőműszereknek is van
egy hibahatára, amelyeket összeadva egy társasház esetében akár
nagy elérések is adódhatnak.
Mérési hibák közé sorolják a
szakemberek a különféle leolvasási hibákat is.
Bóka József elmondta, ha a lakók kérik, minden esetben megvizsgálják, nem a főmérő romlott-e el, ennek az esélye azonban minimális. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a fent említett okok egyike vagy akár több is
az, amely miatt a két adat nem
egyezik. Az osztályvezető megjegyezte, ha a különbség állandó,
az azt jelenti, hogy azt a mérési
hibák okozzák. Akkor kell csőtörésre vagy a főmérő meghibásodására gyanakodni, ha két mért
időszak között kiugró különbséget tapasztalnak.
Az értékesítési osztályvezető
megvizsgálta az Olajos utcai ház
számláit. Mint mondta, a vízfogyasztás évek óta egyenletes, vagyis a lakók és a főmérő által
mért fogyasztás különbsége ebben az esetben is a fent említett
okok miatt keletkezhetett.
TÍMÁR KRISZTA

Baka István-verseny
Én itt vagyok címmel ma délelőtt
10 órától a Bartók Béla Művelődési Központ dísztermében rendezik meg a Baka István emlékére
szervezett országos vers-, énekelt
vers- és prózamondó versenyt.
Bevezetőt mond Olasz Sándor

irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztője. A verseny szünetében, körülbelül fél 12-kor Kocsis
Imre Antal Szekszárd polgármestere nyitja meg Elblinger Ferenc
Töredékek Baka István emlékére
című fotókiállítását.
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Életveszélyes körülmények között él egy szegedi család

Beomolhat az egész lakás
Folytatás az 1. oldalról

A helyszínre érkező tűzoltók hamar eloltották a tüzet, amely átterjedt a lakás tetejére is, amitől
az megroggyant. Az épület életveszélyessé vált, azonban Kovács
István és élettársa, valamint kétéves kisfiúk egyelőre nem tudnak hova menni. - A klinikán,
pontosabban az új klinikán takarítunk mind a ketten, havonta
60 ezer forintot kapunk kézhez.
Ennyiből nem tudunk albérletet
keresni. A lakástulajdonosok
mindenhol két-három havi kauciót kérnek, amit nekünk lehetetlenség kifizetni - jegyezte meg
csalódottan Kovács. Egy statikus
már korábban is vizsgálta az épületet, amit már akkor is életveszélyesnek talált, de a mostani
tűztől még jobban megroggyant
az eddig sem túl stabil tető. A régi vályogház így végképp életveszélyessé vált. A megrepedt gerenda bármelyik pillanatban a
családra szakadhat, mégis, kényszerből bár, de egyelőre maradnak. - Bementem az IKV-hoz,
hogy segítsenek, hátha szociális
alapon kaphatok egy szükséglakást, kaptam két adatlapot, amit
ki kell töltenem - közölte Kovács
István.

Az apa tudja, hogy sok jóra nem számíthat, kétéves fia még nem.
Németh István , a szegedi IKV
Rt. vezérigazgatója a fentiekkel
kapcsolatban lapunk kérdésére
válaszolva elmondta: adatbázisukban nincs nyoma Kovács Istvánék kérelmének. A férfi valószínűleg csak érdeklődött náluk,

A szegedi papucsért
Egykoron még közel ötven mesterember készített Szegeden papucsot. Mára már csak egy mester, Rátkai Sándor maradt. Az
idős papucsos szeretné, ha a fiatalok is megismerhessék, megszeressék ezt a ritka mesterséget.
A Szegedi Ifjúsági Ház Kht.
már évek óta foglalkozik a régióban élő kézművesek felkutatásával, az általuk készített termékek
bemutatásával. Ennek érdekében rendezik meg a Natuia nemzetközi kézműves-szakkiállítást
és -vásárt, valamint megjelentetik a kézműves-katalógust.
Legutóbb pedig pályázatot nyúj-

tottak be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumához, hogy
szegedi
papucskészítő-műhelyt
hozzanak létre. A napokban derült ki, hogy sikeresen pályáztak,
így hamarosan elindulhat a fiatalok képzése. Rátkai Sándor segítségével választják ki az inasnak
alkalmas jelentkezőket.
A védjeggyel ellátott szegedi
papucs gyártására, illetve a papucskészítés oktatására egy alapítványt is létre hozott az IH és a
Rátkai család. Az alapító okiratot tegnap írta alá Szemenyei Sarolta, az IH igazgatója, valamint
Rátkai Sándor és fia, György.

Ötszázmillió forint kötbért követel az önkormányzat

A város perben és peren kívül

Amikor még csak készült a g i m n á z i u m tornacsarnoka.
Folytatás az 1. oldalról

A szerződésben napi hatszázezer
forintos kötbérben állapodtak
meg az érintettek - ennek megfelelően óriási a tét.
Az építőipari cég és az önkormányzat vezetői között év eleje
óta folynak az egyeztető tárgyalások, de a mai napig nem történt
áttörés az ügyben. A történtekhez tartozik, hogy a város még
nem fizette ki a kivitelezőnek a
46 millió forintos végszámlát,
ugyanakkor leemelte a vállalat
számlájáról a 19 millió forintos
teljesítési bankgaranciát. Szent-

györgyi Pál gazdasági alpolgármester lapunknak adott korábbi
nyilatkozatában elmondta: noha
a fővállalkozó különböző mentségeket keres a csúszásra, azokat
az önkormányzat nem fogadja el,
így továbbra is fenntartja kötbérigényét. Szentgyörgyi akkor is és
most is reményét fejezte ki, hogy
sikerül peren kívül megegyezni a
kivitelezővel. Ennek érdekében
szeptemberben a Maszer és a város is megnevezett egy-egy jogászt, akik tárgyalnak a kialakult
helyzetről. Az alpolgármester elmondta: a Maszer sokallja a kötbért, amit mérsékelni szeretne,

Fotó: Schmidt Andrea

mi több, az általuk elfogadhatónak tartott összeget nem is fizetnék ki, inkább ledolgoznák.
Szentgyörgyi szerint azonban ez
elfogadhatatlan, így valószínűleg
a bíróságon folytatódik majd az
ügy.
Horváth Zita szerint a jogászok elsődleges feladata, hogy
megállapítsák, mi okozta a késedelmet. A Maszer Rt. kommunikációs igazgatója hangsúlyozta,
jó lenne, ha ebben megállapodásra jutnának a felek. Attól függően, hogy mire jutnak a jogászok,
dönt a fővállalkozó a következő
lépésről.

A kivitelező a kötbér összegének mérséklése érdekében 2002.
november 1. és 2003. április 30.
közötti időszakra vonatkozóan
lekérte az Országos Meteorológiai Szolgálattól a napi középhőmérsékleteket. Horváth Zita elmondta, hogy az adott időszakban 117 olyan nap volt, amikor a
nappali középhőmérséklet 5 fok
alatt maradt. Az igazgató szerint
az építőiparban ilyen hidegben
nem lehet a szabadban munkát
végezni. Úgy véli, az önkormányzat jogtalanul emelte le
számlájukról a 19 millió forintos
teljesítési bankgaranciát.
A szegedi csapadékvíz-elvezető
csatornarendszert
megépítő
KESZ Kft. áprilisban beperelte az
önkormányzatot, mert a cég szerint a város tavaly decemberben
megakadályozta a csatornarendszer műszaki átadását és 140
millió forintot visszatartott a
munkadíjából. Az önkormányzat
viszontkeresettel élt 329 millió
forint késedelmi kötbérre. A végszámlát a mai napig nem fizette
ki a város, ugyanakkor továbbra
is jogot formál a kötbérre. Szentgyörgyi Páltól megtudtuk, az ügyben igazságügyi szakértőt jelölt ki
a bíróság. Árvái István, a KESZ
Kft. kommunikációs igazgatója
lapunknak elmondta: bíznak abban, hogy egy szakmailag korrekt, megalapozott igazságügyi
szakértői vélemény közelebb viszi egymáshoz az álláspontokat.
A cég változatlanul fenntartja keresetét, kéri a végszámla kiegyenlítését, és állítja, nincs alapja a
kötbér követelésének.
SZABÓ C. SZILÁRD

majd elvitte a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványokat, s azokat n e m adta be
kitöltve.
A vezérigazgató megjegyezte:
szeretnének segíteni, azonban az
ilyen és az ehhez hasonló esetek-

Fotó: Karnok Csaba

ben általában tehetetlenek. - Sajnos nekünk sincs arra lehetőségünk, hogy minden nehéz helyzetbe került szegedinek azonnal
lakást utaljunk ki - tette hozzá
az IKV Rt. vezetője.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Százan voltak a Hatvannégy Vármegye tüntetésén

A petíciót nem
vette át a konzul
N e m vette át a román főkonzul
tegnap Szegeden a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom
petícióját. Ebben a szervezet
egyebek mellett önrendelkezési
jogokat követelt az erdélyi magyaroknak.
Gyér érdeklődés és rendkívüli
biztonsági intézkedés mellett
rendezte meg tegnap Szegeden,
az Aradi vértanúk terén a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tiltakozó megmozdulását. A fáklyás demonstráción Toroczkai László, a HVIM
elnöke beszédében egyebek mellett elmondta: a román hatalom
egyre durvábban támadja a Székely Nemzeti Tanácsot, annak
tagjait és aktivistáit. A szónok
mintegy száz ember előtt követelte, hogy a román kormány
hagyjon fel a további fenyegetésekkel, és ne gátolja az erdélyi
magyarokat önrendelkezési jogaik gyakorlásában.

T ü n t e t ő k Arpád-sávos zászlóval.

- Ez csak az első intés, figyelmeztetés - hangsúlyozta az elnök. Ha erről nem vesznek tudomást, akkor második lépésben
Budapesten, a román nagykövetség előtt tüntetnek majd. Ha az
sem vezet eredményre, jön a harmadik lépés. Hogy az mi lesz, arról csak a Kelemen utcai román
főkonzulátus előtt beszélt Toroczkai. Ahol hiába csengettek,
senki sem nyitott ajtót, így nem
tudták átadni a petíciót. Ekkor az
elnök bejelentette: tiltakozó akciót szerveznek a budapesti román nagykövetség elé. Ha ott
sem veszik át tőlük a petíciót,
akkor harmadik lépésben megkérdezik a székelyeket, milyen
segítségre van szükségük.
- Amíg nem adják vissza székely testvéreinknek az önrendelkezés jogát, addig mondani fogjuk: Vesszen Trianon! - közölte
Toroczkai, és már mondta is. A
tömeg pedig visszhangozta.
SZ. C. SZ.

Fotó: Gyenes Kálmán
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Erzsébet-

és Katalin-napi

bálra

rí

várjuk kedves vendégeinket.

Újszegedre, a EKO-PARKBA. A HÍDVÉGI É T T E R E M B E (megközelíthető 71-es
autóbusszal) Zenél: Vecsernyés Robi Műsor: hastáncoslányok, chippendale fiúk
Bőséges vacsora, fergeteges jó hangulat.
Bővebb felvilágosítás: 62/409-490 vagy 06-30/415-26-62. Részvételi díj: 3000 Ft/fő.

Az idei árakból engedmény: 10-20%
2004. évi áremelkedés és áfaváltozás: 10-15%
Összesen: 20-35%
Növényvédő szer árengedményes akció nov. 15-től dec. 15-ig.
REFARM KFT - Növényvédőszer-szakbolt
Szeged, Dorozsmai út 172. Tel.: 462-678
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KlNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem - Kiemelkedő karrierlehetőség
- Képzési lehetőség
KÉRÜNK:
|
- Szakirányú kereskedelmi végzettség
- Nagykereskedelmi szakmai gyakorlat FMCG területén
- Vezetői gyakorlat
- Windows programok készségszintű használata
-Tájékozottság speciális raktári szoftverek és hardverek területén
- Referencia-munkahelyek megnevezése
A jelentkezők fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajzaikat
a megjelenéstől számított 10 napig küldhetik
„Elhivatottság 030702655" jeligére a Sajtóházba.
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maradvány, gyári egész tekercsben

<

ID
ri»

-i
UJ
Ol
CB CD
«Í
03
t
W
O
1-

CL
•UJ
ISI

a

t-

1/3

Ol
3
M

B° 990 Ft/mMöl

csempék, padlólapok
-> minőségi, olasz, fém polcrendszerek
szürke

B° 7680 Ft/db

színes (piros, sárga, fekete, fehér)

B° 8650 Ft/db

samottáruk, tüzelőanyagok

re

széles választékban!
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U J HITELKONSTRUKCIÓ!
A z első é v b e n
a havi d í j n a k
csak a felét
kell t ö r l e s z t e n i !

'

CASCO
biztosítással
együtt havonta
már

MUTASSA BE

19693

EXKLUZÍV TERMÉKEIT ÉS

forinttól!*

SZOLGÁLTATÁSAIT

* Suzuki Alto esetében.
Más modellek esetében
az összegek változnak.
A biztosítás összegét 33 év
feletti vásárlóra kalkuláltuk.
Suzuki Aito (1 875 000 Ft),
20 % önerő, 14 hónapig
CASCO-val együtt 19693
Ft/hó, majd 32555 Ft/58 hó
THM= 11.51 %.

EGY IGÉNYES
OLVASÓKÖZÖNSÉGNEK.

• Megjelenés: december 5. • Példányszám: 4000 db
Célcsoport:
vállalatvezetők, vállalkozók, orvosok, ügyvédek, magas rangú
köztisztviselők, akik kevés szabadidejükben a minőségi
kikapcsolódást keresik.

SUZUKI

Terjesztés:

SZENTGYORGYI

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

SZEGED
OOROZSMAi ÚT 17-19.
TELEFON:
(62) 554-300

Anyagleadási határidő: november 19.
Információ: 06/20/312-9561, 06/70/296-9679

A szegcdi központú finanszírozási tevékenységet végző
L O M B A R D

L Í Z I N G

R T .

dinamikusan fejlődő csapatába munkatársakat keres létszámbővítés miatt az alábbi munkakörökbe:
A folyamatos piaci kihívások gyors és hatékony kezelése érdekében dinamikus, határozott, vezetési területen széleskörű tapasztalatokat szerzett
(í A Z D A S A G I I C. A Z G A T O - H E 1. Y E T T E S
ELVÁRÁSOK:
• szakirányú felsőfokú végzettség,
• vezetői tapasztalat,
1
előnyt jelent pénzintézetnél szerzett
• középfokú németnyelv-tudás,
gyakorlat.
• magasfokú szakmai tapasztalat
és elhivatottság,
FELADAT:
• munkaügyi-, controlling- és üzemeltetési csoport közvetlen felügyelete és irányítása.
C O N T R O 1.1. E R
ELVÁRÁSOK:
• szakmai tapasztalat és elhivatottság,
• közgazdasági felsőfokú végzettség,
1
jó kommunikációs képesség.
• középfokú németnyelv-tudás,
• felhasználói szintű számítógépes ismeret,
SZÁMVITELI
MUNKATÁRS
ELVÁRASOK:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• vonatkozó jogszabályok készségszintű
• felhasználói szintú számítógépes ismeretek, ismerete.
ELŐNYT JELENT:
• többéves szakmai gyakorlat,
• pénzintézetnél szerzett tapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes jövedelem,
• esély a sikerre és elismerésre,
• szakmai fejlődés biztosítása,

• lendületes csapatmunka,
• a pénzügyi szféra anyagi biztonsága,
• színvonalas munkahely.

Ma hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével
2003 november 21-ig az alábbi címre várjuk: LOMBARD LÍZING RT.: 6701 Szeged, Pf: 739

A versenytárgyalásos értékesítés helye és időpontja:
Faluház (Algyő, Búvár u. 5.) nagyterem,
2003. november 20. (csütörtök), 9 óra.
A versenytárgyalás indulási alapára: 3200 Ft/nm.
A ráajánlás (licit) 200 Ft/nm összegenként történik.

Áraink az áfát tartalmaznák.

*GYI SZENTGYORGYI SZE^

- a Bartók B. u. és Tiszavirág u. tömbben lévő,
14 db, 820-860 nm nagyságú és
- a Bartók B. u. 1787. hrsz.-ból kialakuló,
közművesített építési telek versenytárgyalásos
értékesítésére.
Az ingatlanok bemutatása:
2003. november 18. (kedd), 10 óra.
(Találkozás a Bartók B. u. 62. szám alatti lakóépület előtt.)

B° 990 Ft/mz-től
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RAKTÁRVEZETŐT KERES

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete
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NEMZETKÖZI VEGYESVÁLLALAT CSONGRÁD MEGYEI
NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRHÁZÁBA

Pályázati felhívás
AKCIÓ november 6 - 2 7 - i g

Ifikor Ön 1000 Ft-on 200-350 Ft-ot nyerni?]
Ha igen, most vásároljon
növényvédő szórókat - akciós áron!

SZOMBAT, 2003. NOVEMBER 15.

Számítógép, programok?
Elektronika, hírközlés?
Robotok, automatizélés?
Nyelvek, továbbtanulás?

Informatikai, elektronikai, gépész-,
gimnáziumi képzés
a hódmezővásárhelyi
Kossuth Zsuzsanna Műszaki
Szakközépiskola és Gimnáziumban

NYÍLT NAP: 2003. november 26.,
15-18 óra között.
Hódmezővásárhely, Kaszap u. 29.

GYÓGY-PALOTA
SZAKORVOSI RENDELŐK
S Z E G E D , S Z E N T F. U . 8.

Tel.: 62/550-797

Decemberben
önismereti pszichodráma csoport indul

(120 ó r a - 1 5 találkozás)
Mindenkinek, aki önmaga mélyebb
megértésére vágyik
és hisz a változtatás lehetőségében.
Az eddigi ORTOPÉDIA
NEUROLÓGIA
PSZICHIÁTRIA
HASI ULTRAHANG
g
RENDELÉSEK
FOLYTATÓDNAK.
Dr. Hartai Tamás fül-orr-gégészeti
rendeléséi megkezdte.
Bejelentkezés:
62/550-797, 8-17-ig

A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz)
összege:
20 000 Ft.
A pályázati biztosíték befizetésével egy időben a pályázók
vehetik át a pályázati kiírást. A bánatpénz befizetése a
versenytárgyaláson való részvételnek a feltétele.
A bánatpénz befizetésének helye és ideje:
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Algyő,
Kastélykert u.40.). Pénztár: november 18-án, 11-15 óra
között és 19-én, 13-17 óra között.

SZIGID MEGYEI 10GÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HITI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI
November 17-én, hétfőn:
Dr. Molnár Gyula, a 8-as választókeriilet (Újszeged) képviselője
fogadóórát tart 16.30-17.30-ig a Fő Fasori Általános Iskolában.
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárában, Móra u. 21.
Tóth József, a 16-os választókeriilet (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Petőfi Sándor Művelődési
Házban. Negyvennyolcas u. 12.
November 18-án, kedden:
Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület (Belváros) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Boss Klubban (Kölcsey
u. 4.). Témák: Kölcsey és Nádor utca forgalmi rendje: utcanév-elnevezés (Vaszy Viktor tér). Vendégek: Vincze Tibor, a fejlesztési iroda vezetője, Marschalekné dr. Wagner Angelika, az általános igazgatási iroda csoportvezetője.
Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros, Béketelep)
képviselője fogadóórát (art 16.00 órától a Napos úti könyvtárban.
Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros, Béketelep)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától az élelmiszeripari főiskolán, Mars tér 7.
Virág András, a 14-es választókerület (Alsóváros) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig az alsóvárosi általános Iskolában,
Dobó u. 42.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály,
Klebelsbergtelep, Kecskés István-telep, Gyálarét) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Klebelsbergtelep! Általános Iskola faházában. Témák: képviselői munka eredményei az elmúlt
egy évben; a Jövőre vonatkozó elképzelések; a szennyvízcsatornahálózat építésére vonatkozó információk.
Fábián József, a 17-es választókeriilet (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórái tart 16.00 órától a kiskundorozsmai ügyfélszolgálaton, Negyvennyolcas u. 12.
Mészáros Attila, a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton, Honfoglalás u.
November 19-én, szerdán:
Dr. Pászti Ágnes, az l-es választókerület (Belváros) képviselője
fogadóórát tart 16.30 órától a Tabán Utcai Általános Iskolában.
Bartáné Tóth Mária, a 15-ös választókerület (Szentmihály,
Klebelsbergtelep, Kecskés István-telep, Gyálarét) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Gyálaréti Művelődési Házban.
Témák: képviselői munka eredményei az elmúlt egy évben; a
jövőre vonatkozó elképzelések; a szennyvízcsatorna-hálózat építésére vonatkozó információk. Vendége Katona Gyula, a Csatornamű Társulat elnöke.
Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petöfitelep, Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Nádas presszóban.
Tölgyfa u.
November 20-án, csütörtökön:
Kónya Gábor, a 19-es választókerület (Felsöváros, Fodorkert)
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig Fodorkertben. az
Iglói utcai Közösségi Házban.
November 21-én, pénteken:
Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozsma) képviselője lakossági fórumot tart 17.00 órától a Petőfi Sándor
Művelődési Házban, Negyvennyolcas u. 12. Téma: kiskundorozsmai csatornázással kapcsolatos aktuális kérdések. Vendége Nóvák
Gyula, a Víziközmű Működtető Rt. igazgatója.
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M E G K E R D E Z T U K AZ OLVASOT

Bővítsék-e a parkolózónákat í

2

CSOROG A P A N N O N 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. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

KEREKPAROSOK
A 20/578-450l-es telefonról érkezett SMS írója szerint a Belvárosi hídon a sáv felfestése óta
könnyebben közlekedhetnek a
biciklisek a reggeli dugókban.
FELMONDÁS
K. F. panaszolta, hogy 10-én
megalázó módon bocsátották el
munkahelyéről.
Munkaadója
ACS LASZLO
taxisofőr:
- Nem lenne túl jó ötlet, ha tovább bővítenék a parkolási zónákat, mivel így is behatároltak a
parkolási lehetőségek. Nem elég,
hogy alig találni helyet az autónak, de még fizetni is kell érte,
méghozzá nem is keveset. Először biztosítani kellene a megfelelő megállási lehetőségeket, utána a bevétellel foglalkozni.

HEROLD SANDORNE
nyugdíjas:
- Amennyiben tovább tolnák a
fizetős parkolók határvonalát,
akkor aki ingyenes helyen szeretne megállni, teljesen kiszorul a
városból. így is nagyon körülményes az ügyintézés, a hivatalok
környékén helyet találni szinte
lehetetlen. Én járnék a városba
kerékpárral, de azzal sem egyszerűbb az élet.

BUJTORISTVANNE
őstermelő:
- N e m lenne szerencsés dolog
bővíteni a parkoló zónákat. Már
akkor is megbüntetik az embert,
ha öt perccel túllépi az időt, ami
a parkolójegyén van. A pókautók bevezetése sem volt tisztességes lépés. Nem a piros büntetőcsomagokból kellene a városnak pótolnia a költségvetés hiányait.

FÜLÖP ZOLTÁN
teológiai hallgató:
- Ha így haladunk, sehol sem lehet majd díjmentesen parkolni
Szegeden. A világ számos városában megoldják ezt a problémát, de valahogy nagyobb sikerrel. A parkolóházat is felépítették
és olyan irreális árat kérnek érte,
hogy senki nem veszi igénybe.
Az egy nagyon rossz befektetés
volt.

Jászay György emlékére

m

Kedves Gyuri! De sok e-mailt kezdtem így, melyben információt,
szakmai segítséget kértem tőled. Jött is mindig a válasz, korrekten,
precízen, némi fanyar humorral fűszerezve. Mert; a tudáshoz, tisztességhez, igényességhez nálad érzékeny intelligencia és bölcs humor is társult. Távol állt tőled minden hivalkodás, csendben tetted
a dolgod. Az pedig volt sok, hiszen neved és a szegedi Morton's iroda sikerei egybeforrtak, de IRIME-elnökként, MUISZ elnökségi
tagként, tanárként és idegenvezetőként is elismerésnek örvendtél.
Miközben féltve óvtad a tieidet, szerető feleségedet és tehetséges fiadat, mások megsegítésére is mindig készen álltál, nem véletlenül
választott elnökévé a szegedi Rotary Club. Te magad azonban segítségkérés nélkül vívtad harcodat a gyilkos kórral, lenyűgöző méltósággal, önfegyelemmel. Problémáiddal, fájdalmaiddal nem terhelted környezeted, ezért is tűnt csalókán idén tavasszal, amikor a
C & T Hungary Kft.-nél elkezdtél újra dolgozni, hogy kiszabadulsz a
halálos ölelésből. Tudom, erre a levélre már nem válaszolsz, mégis
megírtam, mert hiszem, hogy hozzám hasonlóan sokan szerettek.
NAGYÉVA
51 éves korában elhunyt Jászay György. Emlékét megőrzik barátai, munkatársai és a Rotary Club Szeged tagjai.

Januártól legyen matricás
az M5-ös autópálya!

E-MAIL ÜZENET

Kormányebéd és mellényzseb
Olvastam a november 7-i lapban,
hogy szégyelli magát a kormány és
megköveti az adófizető polgárokat
a söjtöri díszebéd miatt. Szerintem
ez kevés, még az is kevés, hogy az
ügynek már felelőse is van, s talán
már vizsgálóbizottság létrehozását
is fontolgatják. Tegyük fel a nép elfogadja, tudomásul veszi a bocsánatkérést, meg a tanulság levonását is, de a bűnbánat mellett elvár-

ható lenne, hogy a 8 ezer forintos
díszebéd és a normál ebéd közötti
differenciát a résztvevők befizessék
az állami kasszába. Talán ez egy
kissé gondolkodásra késztetné a
tisztelt kormány tagjait, a honatyákat. Igaz, ki tudja, hiszen a említett
kiadás nem jelentene számukra
nagy anyagi megterhelést, talán
még a mellényzsebüknek sem.
GOMBOS JÁNOS, SZEGED

H0R0SZK0P
Q a ^ KOS: A munkahelyi kapcsolatai
m l korlátozódjanak csak a munkára.
Ne provokálja kollégáit, mert a munkahelyi
szerelemből baj származhat, és nem csak a
pletykákat kell elviselnie.

A 7 V 5 MÉRLEG: Partnerkapcsolatában Is
• » l a függetlenség híve. Ez problémát
okozhat a házasságában. Házastársként
segíteni tudja párja vállalkozását, mivel érdeklődik az üzleti élet iránt.

BIKA: Ha valamit nagyon akar, azt
*
I megszerzi. A most bekövetkező változások új irányt szabnak a jövőjének, ezután már semmi sem lesz olyan, mint volt.
Legyen tekintettel másokra.

j SKORPIÓ: Számítson arra, hogy
^L/ínem fog semmit ingyen kapni. Keményen meg kell dolgoznia a sikerért, erre
készüljön fel lelkileg, de fizikailag is. Erősítse a kondícióját. Fáradozása megtérül.

I

f k ^ | IKREK: Érthetetlen
mélységű
¡elemzés megy végbe az agyában,
amint egy barátját próbálja kifürkészni. A
vizsgálat eredménye kedvezőtlen és téves
lehet.

NYILAS: Igyekezetének köszönhetően erkölcsi és anyagi sikereket ér
el. Elképzeléseit, vágyait most kockázat
nélkül elérheti. A szerencsét is megkísértheti. de természetesen mértéktartóan.

^ ^ RÁK: Beosztottjaival szívélyes kap^ ^ I csolatokra törekszik, ám - figyelem!
-jó, ha mindig pontosan tudják, hol a helyük
és nagyon figyelnek a szavára, hogy még
csak érintőlegesen se sértsék büszkeségét.

/ á f e | BAK: A mai napon nagyszerűen viT J M selkedik egy vitatott kérdés kapcsán. Úgy adja a másik kezébe az ütőlapot,
hogy számára ez semmi rossz érzést nem
okoz. Régen nem volt ennyire önzetlen.

i ^ i OROSZLÁN: Nehezen viseli a ku'""^fdarcot, mostanában pedig jócskán
kijutott belőle. Ne vegye nagyon a szívére a
vereséget, arra gondoljon, hogy hol kerék,
hol talp. De azért ne futamodjon meg!

¡tát kedvese tölti ki, mert végre rájött, milyen sokat jelent önnek. Rátalált arra
az emberre, aki mellett élete kiteljesedhet,
és aki mellett ráérez a boldogság ízére.

! SZŰZ: Naná. hogy idén sincs min^ ^ I d e n úgy, ahogy ön akarja! Ráadásul
az egészség területén Is kihívásokkal küszködik. Próbálja ki néhány illóolaj jótékony hatását. Ne legyen önfejű, mert betörik a feje!

' VÍZÖNTŐ: Szinte minden gondola-

j HALAK: Számtalanszor megfogadta
^ ^ I már, hogy lakatot tesz a szájára, néma lesz, mint a hal, de sajnos olykor megfeledkezik magáról. Egyszerűen képtelen elhallgatni olyasmit, amit nem szabad tudatni.

POSTABONTÁS

ROKKANTSÁG
T.-né Makóról - kellemetlen tapasztalataira hivatkozva - javasolja, hogy a rokkantság megállapításához beadott dokumentumok
fénymásolatát mindenki őrizze
meg. Az övé ugyanis elkallódott,
pótlása pedig az egészségi állapota
mellett nem volt könnyű.

M á r a kérdeztük:
Bővítsék-e

Az M5 Autópálya Alapítvány kuratóriuma az alábbiakban kíván
reagálni az M5-ös jövőjével kapcsolatos legfrissebb kormánydöntésekről szóló hírekre:
1. A kuratórium üdvözli a kormány azon szándékát, miszerint
az autópálya-törvény parlamenti
elfogadása után azonnal, még ebben az évben kiírja az M5-ös továbbépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat.
2. A kuratórium támogatja a
kormány sztrádakivásárlási tervét, és üdvözli, hogy ennek lehetséges pénzügyi forrásaként a
Postabank privatizációs árbevétele lett megjelölve.
3. A kuratórium helyesli, hogy
az AKA Rt.-vel történő érdemi
tárgyalásokra a kormány felhatalmazást adott a pénzügyi- és
gazdasági tárcának. Ugyanakkor
nem érti, hogy a tárgyalás befejezési határideje, illetve a konkrét
tárgyaló személy miért nem lett
megnevezve. Álláspontunk szerint az ilyen jellegű megoldás
csak az ügy elhúzódását vonhatja maga után.
4. A kormányülésen az M5-ös
autópálya
egységes
országos
matricarendszerbe való bevonásának határideje nagyvonalúan
2004 első félévében lett megjelölve. A kuratórium ezt n e m tudja elfogadni. Az „árnyékdíjas útmegváltás" reális költségvetési
többletterhe egy félévre nem lehet több 4-5, illetve egy teljes évre 8-10 milliárd Ft-nál, tekintettel arra a tényre, hogy az AKA RT.
2002. évi mérleg- és eredmény-kimutatásában szereplő,
útdíjakból származó árbevétel

Drágább az

PANNON GSM
" " ' A ! élvonal.

nem azért vált meg tőle, mert
nem megfelelően látta el feladatát, mégis a személyes holmijáért, sőt még az illemhelyre is
csak kísérettel mehetett.

7,9 milliárd Ft volt. Tehát a teljes
évi „teher" sem finanszírozhatatlan.
5. Mint Gál J. Zoltán kormányszóvivő
leszögezte,
az
M5-ös sorsának rendezésével
több millió ember jogos igénye
teljesülne, valamint az M5-ös
megszűnne Európa legdrágább
autópályája lenni. Az elmondottakkal a kuratórium teljes egészében azonosulni tud. Ezért
tisztelettel felhívja a kormány figyelmét, hogy az AKA Rt.-vel folyó tárgyalásoktól függetlenül, a
kérdéses 5-10 milliárd Ft költségvetési forrás megtalálásával az „árnyékdíjas útmegváltás"
technikájával - az M5-öst már
2004. január elsejével vonja be
az egységes országos matricarendszerbe.
6. A kuratórium végül leszögezi, hogy az alapítvány célrendszere leképezi a kormányprogramot, az M5-ös autópálya,
illetve az M43-as autóút-problémájának megoldását illetően.
A különbség egyedül az időtényező kérdésében volt, és úgy
tűnik, van továbbra is. A kuratórium követeli, hogy a kormány az M5-ös autópályát
2004. január elsejével vonja be
az országos egységes matricarendszerbe. Adjon egyértelmű
választ a kétkedőknek, hogy saját programját komolyan gondolja, azt teljességgel végrehajtja, és ezzel megszünteti a
dél-alföldi régió méltatlan gazdasági- és állampolgári esélyegyenlőtlenségi helyzetét is.
Az M5 Autópálya Alapítvány
kuratóriuma

alkoholmentes

Súlyos nemzeti gondunk a mértéktelen italozás. Igen sok gondot
okoznak a káros szenvedély következményei, például a családi
élet megromlása, a szellemi és fizikai leépülés, a bűnözés. Évtizedek óta k ü z d ü n k ellene, de n e m elég hatékonyan, mert a kimutatott adatok elszomorítóak. Ésszerű lenne, ha olcsóbban adnák a
szeszmentes sört, m i n t a szeszt tartalmazót. Sajnos ez most fordítva van, pedig lehet, hogy sokan áttérnének az alkoholmentes
sörre, ha módjuk lenne rá. N e m mindenki a hatás kedvéért issza,
sokan az ízéért kedvelik.
T Ó T H ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Vezessenek óvatosan!
Csongrád megyében az idén 332 könnyű, 256 súlyos és 31 halálos
baleset történt. Ötszázhuszonöten könnyű, kétszázkilencvennégyen
súlyos, harmincötén pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain nyolc balesetben tizenegyen könnyű, két balesetben ketten súlyos sérülést szenvedtek. Egy balesetben egy ember életét vesztette.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

a

parkolózónákat?

Következő kérdésünk

Elhallgatják-e
az üzemi baleseteket?
Küldje el válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

U

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30*30-921
Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

www.delrttagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

BOGDÁN DOMINIK

BODO PATRIK

November 14., 9 óra 40 perc, 3480 g. Sz.:
Grizák Ildikó és Bogdán Zoltán (Mélykút).

November 13., 23 óra 45 perc, 3200 g. Sz.:
Nagy Bettina és Bodó Zsolt (Szeged).

BENCSI REBEKA

MAKÓ

November 12., 23 óra 16 perc, 2910 g. Sz.:
Sziromi Szonja és Bencsik Péter (Szeged).

MÁK DÁVID

PAPDI SZABINA
November 13., 3 óra 0 perc, 3610 g. Sz.;
Vanyorek Ibolya és Papdl Péter (Szeged).

RÁCZ KITTI
November 13., 6 óra 57 perc, 3250 g. Sz.:
Gonda Ildikó és Rácz József (Deszk).

HORVÁTH ISTVÁN

November 13., 14 óra 10 perc, 3500 g. Sz.:
Németh Ildikó és Mák Imre (Makó).

FERENCZI FANNI
November 13., 15 óra 20 perc, 3900 g. Sz.:
Horváth Barbara és Ferenczl István (Mezőhegyes).

SZABÓ MÓNIKA KRISZTINA
November 14., 10 óra perc, 3350 g. Sz.:
Sztojkó Mónika és Szabó István (Makó).

November 13., 10 óra 30 perc, 3510 g. Sz.:
Kocsis Anikó és Horváth István (Békéssámson).

SZENTES

MEZEI LILIÁNA KORNÉLIA

NAGY GÁBOR

November 13., 16 óra 14 perc, 3450 g. Sz.:
Márton Krisztina és Mezei Mihály Tibor
(Szeged).

November 12.,13 óra 15 perc, 3360 g. Sz.:
Szabó Erzsébet és Nagy Árpád (Szentes).

SZABÓ MARCELL

November 13., 13 óra 40 perc, 4140 g. Sz.:
Lantos Andrea és Szabó Zoltán (Csongrád).

November 13., 17 óra 55 perc, 1820 g. Sz..Balázs Judit és Szabó Dezső (Szeged).

SZABÓ ZÁMOR ZOLTÁN

Gratulálunk!

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

VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti
Klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a Sebészeti Klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap reggel 7.30
óráig Helye: Szeged. Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374. vagy 104.
Súlyos állapotú, nem szállítható íyermekekhez
az ügyeletes gyermekorvos kihívható.

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

s. o. s.

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.

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 7 óráig leltár miatt zárva!
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teret adunk
vágyainak

PHOENIX

RENAULT

A hamburgi Phoenix Konszern
a világ több telephelyén gyártja

Egy új társ a családban!
Thalia Príma l.990.000,-Ft-ért

a legmodernebb technológiával készült gumitermékeket.
A makói leányvállalata - hűtő-, fűtőtömlők gyártásával
az európai autóipar beszállítója - ,

v használt autó beszámítással!

a Gumimüvek Phoenix Hungária Kft. számára,

K&H lakáshitelek

minőségbiztosítási területre

MUNKATÁRSAT
keresünk.
Hitelfolyósítás akár
3 hét* alatt!

Követelmények-.
- Felsőfokú németnyelv-tudás
- Középfokú iskolai végzettség
- Kiváló kommunikációs képesség, csapatorientáltság
- Gyors problémamegoldó képesség, terhelhetőség
- Precizitás, megbízhatóság

Házasoknak és
egyedülállóknak

- PC-ismeretek

Új és használt lakásra is

Alkalmazásnál előnyt
- S A P ismerete

Költözzön álmai otthonába
a K&H Bank segítségével!

- Minőségügyi területen szerzett gyakorlat
Feladatok:
- Vevőkkel, hamburgi kollégákkal való kapcsolattartás,
reklamációk ügyintézése
- Minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentációk
naprakész, folyamatos nyilvántartása
- Adminisztrációs munkák végzése

Szeged. Széchenyi tér 9 . 62/560-200 Szeged.
• Klauzál tér S..
62/551-424 • Szeged Kossuth ^L ^sgt H119 (Plazi
(Alázz). 62/488-170
Makó. Széchenyi tér 14-16 .62/213-244 • Csongrád. Hunyadi tér
10-16 . 63/483-360 • Szentes. Kossuth L. u. 17/a. 63/561 200
• Hódmezővásárhely. Kossuth ter 5 .62/S35-670
,itatni benyújtásától raamltv*
kékión

fc'lyésitétárvl. instáis ésszegzvol rs ídteteleirñl a
Ketvskedkml él Hlteltsank Itt. minden esetben
¿nanean, kizéreiag vi|et fettételei szerint dénb A
ek médesít*vantk legát a bank fenntart)«.
R A N K

a válasz

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. DOBÓ FERENCNÉ
MARÓTI MÁRIA
(szikvízkészítő)
hosszan tartó, súlyos betegség után, 73 éves
korában elhunyt. Temetése 2003. november
19-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben, előtte gyászmise 13 órakor a kiskundorozsmai templomban.
0.307027.35
Gyászoló család
Egész életedben mindig csodáltad a természetet, és minden erőddel értékes munkatársaiddal kutattad titkait. Hiába várnak szerető családod tagjai, félbeszakadt munkáid, kedves jelenlegi és egykori hallgatóid, nagy szeretettel ápolt, gondozott növényeid. Búcsú nélkül kellett elmenned, de mosolygó arcodat, bú|
z^.
csút intő kezedet mindig látni fogjuk.
Mely, soha el nem múló fájdalommal tudat•
fl
juk, hogy
X
DR. KEDVES MIKLÓS,
™
a biológiai tudományok doktora,
akinek munkásságát számos külföldi rangos akadémiai és egyetemi testület kitüntetéssel ismerte el, örökre elpihent. Drága halottunktól 2003.
november 21-én, 13 órakor az Alsóvárosi temetőben búcsúzunk.
Emléketlet szeretettel örökké megőrizzük:
a gyászoló család
0.30702H92
és a hozzátartozók
TUdatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
CSISZÁR BÉLA
47 éves korában váratlanul elhunyt. Gyászmisét tartunk emlékére az újszegcdi templomban
2003. november 18-án, 11 órakor. Ttmetc.se ugyanezen a napon, 13 órakor lesz az Újszcgcdi
temetőben.
Gyászolják: nővére,
0.3070.3001 a rokonok és barátai
„Annyi az élet, mint futó felhőnek árnya folyón, mint tükrön a
lehelet."
(Petófi)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
PAPÁNK,
KÁTAY FERENC
életének 86. évében elhunyt. Búcsúztatása a Belvárosi temető ravatalozójában 2003. november
20-án, 11 órakor lesz.
0.30702365
Gyászoló család

jelent:

Megrendülten tudatjuk, hogy
KIS FERENC
77 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása november
18-án, 13 órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
0.30702997
Gyászoló gondozói

Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot, pályázatot (magyar és
német nyelven) a bizonyítványok fénymásolatával a következő
címre várjuk 2003. november 30-ig.
Gumíművek PHOENIX Hungária Kft.
6900 Makó, Pf. 82. Tel.: 62/511 -764
E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MÉSZÁROS JÓZSEF
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a II. kórház
intenzív osztálya orvosainak és
ápolóinak áldozatos és odaadó
munkájukért.
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
PÉTER MIHÁLY
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
030601912
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
LÁZÁR ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Aki annyi szeretet adott, aki
mindig mellettem állt, aki sohasem kért, csak adott."
FRANK LAJOS MIHÁLY
halálának 5. évfordulójára emlékezik
Aranka

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HAVAS GYULA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
BALI JÓZSEFNÉ
LAJOS ILONA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló családjai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
GALBÁTS JÁNOS,
kisteleki lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése november 17én, Í1 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
03070291«
Gyászoló család

Úgy mentél el fiatalon, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében.
FARAGÓ FERENC
halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SZIMAN GIZELLA
súlyos betegségben, 2003. november 9-én elhunyt. Hamvasztás után szűk családi körben búcsúzunk Tőle.
0.30702740
Gyászoló család

Emlékeznek rád mindazok, akik
szerettek, tiszteltek, akik szívében
tovább élsz,
LABÁDIPÁL
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja
nan7mtc u

www.rrni^t.hu
Fogyasztás IHtn/lOOkm): tegyrs használat: 7,1:C02 kibocsátás (g/kml: iaa.

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ERDEI ISTVÁNNÉ
PAPOS KATALIN
Makó, Gyöngy utcai lakos rövid, súlyos betegség után, 70 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása november 17-én, 11 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csendben elmentél, itthagytál minket, a
szenvedést csendesen tűrted. Szívünkben
maradsz, nem feledünk Téged, hogy eddig ve
lünk voltál, hálát adunk az égnek."
Fájdalomtól megtört szívvel fejezzük ki hálás köszönetünket mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
KÓSZ LÁSZLÓNÉ
KISS VIKTÓRIA
elvesztésének fájdalmát enyhíteni igyekeztek és osztoztak mély gyászunkban. Köszönjük a kegyelet virágait, amivel végső nyughelyét elhalmozták, a vigasztaló szavakat és a részvét minden megnyilvánulását.
030702.360
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
GOJDÁR ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

VÖRÖS BALÁZS,

SZENTES
MEGEMLEKEZES

A C1B Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
200.000,-Ft értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 30% induló
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelkezésére. A részietekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

MAKÓ

CSONGRÁD

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

A Renault Thalia 1,4 Príma limitált szériát most 1,4-es, 75 LE-s
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásárlási konstrukció igénybevételével!

Hódmezővásárhely, hódtói lakos 78 éves korában, november

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KOVÁCS IMRE
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönjük a közreműködő
temetkezési vállalat munkáiát.
Gyászoló család, Szentes

11 -én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később gondoskodunk.
Gyászoló család
030702594

o^o

.310

Gyászoló család

GYASZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24 Tel: 62/252-515 Berg Hennkné, 6754 Újszentivan, Má)us 1. u. 31. léi.: 62/277-382 Cs M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged. Széksósi út 6 Tel.:
62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u 2. Tel 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határór u 2 Tel
62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16 Tel ./fax: 62/534-985, 62/534-986 Már
vány Kft 6760 Kistelek, Temetó sor 1. Tel: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kit, 6 6 0 0 Szentes,
Sima F u. 45. Tél.: 63/400162 6 6 4 0 Csongrád, Fö u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft.,
6722 Szeged, Tisza L krt. 5 5 Tel 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1.
Tel 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás. 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8 pavilon, 62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás. 6724 Szeged. Pulz u 2/A. Tél.: 62/425-864 6722 Szeged, T ö - .
rök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó. Kórház u. 13. Tét: 62/213-514
Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Török u. 11/B Tel: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u 16. Tél.: 267-567 Servio
Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök tere 7. Tel.: 62/246-605,62-248-775,
Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . Tel / f a x : 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
Benne: sport 9.00 Riporter kerestetik! 10.00 Süsü-varázs 10.30
Tüskevár-tábor Magazinműsor
gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk?! Bolondos mindenféle
tízentúliaknak 11.35 Fele királyságom Játékos műveltségi vetélkedő tizenéveseknek 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 Bravo-tv 13.05 Sasszem Mi mindent észreveszünk!
10-14 évesek műsora 13.35 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 13.50 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 14.45 Hagyományok Háza 15.15 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 199. 15.40 Verssor az utcazajban 15.45 Piknik Baló Júlia
műsora 16.15 Remix Heti szolgáltatóműsor, majdnem felnőtteknek [16] 16.50 Az én kis falum
Csehszlovák filmvígjáték 18.35
Luxor-show Benne: ötöslottószámsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek.
20.05 Kató néni kabaréja
21.00 Vadászat a Vörös
Októberre Amerikai
akciófilm 116]
23.25 Híradó este.
Időjárás-jelentés
23.35 Teledili
1.00-1.43 I. Budapesti
Jazz Fesztivál

DOB
5.50 Gyökereink 6.20 TV 2matiné 7.50 Fox Kids 9.55
Spinédzserek Amerikai ifjúsági
sorozat, 2. 10.25 Vadvilág Angol
természetfilm-sorozat (12] 11.25
Talpig pácban Amerikai vígjátéksorozat, 15. |12| 11.55 TotalCar
12.30 A kiválasztott - Az amerikai látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 18. (12] 13.30 Knight Rider
Team Amerikai akciófilm-sorozat,
12. [12] 14.30 Smallville Amerikai akciófilm-sorozat, 8. Remegés
|12] 15.30 Sliders Amerikai sci-fi
akciósorozat, 5. A sirámok hercege [12| 16.30 Csillagkapu Amerikai sci-fi akciósorozat, 59. [12]
17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói Német-francia-amerikai
kalandfilmsorozat, 42. A királyi
gyűrű [12] 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Magellán Tudományos
utazás a Föld körül (121
19.35 Activity Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
20.20 Terror az 534-es járaton
22.10 Túlfűtöttség
0.10 Sítúra a halálba
2.10 Amerikai gladiátorok
3.20 Vers éjfél után

EZX2S
K

L

U

B

6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya (ism.) 6.55 Kölyökklub
9.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Kü-

lönleges ügynökök Amerikai do-

kumentumfilm (12) 11.15 Játékzóna 11.20 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató, otthonteremtő magazin 11.50 Játékzóna
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
XXI. század (ism.) [12] 12.45
Tengerjáró Utazási és vízisportmagazin 13.10 Autómánia
Autósmagazin 13.40 Mr. Beán
13.55 Airwolf 14.55 Szoknyás
fejvadász Őrült rohanás [12]
15.50 Dawson és a haverok Amerikai vígjátéksorozat, 5. Másállapot 16.40 Az elveszett idő kalandorai 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin
19.30 Pasik Magyar
vígjátéksorozat |12[
20.10 Survivor - A sziget
A túlélőshow [12)
21.35 RTL Boksz Klub Benne:
Erdei Zsolt
profimérkőzése. Közvetítés
Bayreuthból. Közben:
Heti hetes. Vidám,
aktuális talkshow [12] Kb.
23.50 Dzsungelváros
1.30 Híradó - Késő esti
kiadás Kb.
1.35 Sportklub Kb.
1.45 Különleges ügynökök
Amerikai dokumentumfilm (ism.) [12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Beszélő emlékházak 6.15 Zenés percek 6.35
Egri csillagok Magyar fűm 7.40 Rákócziról gyermekhangon 8.00 Hírek 8.05 Rákóczi és Sárospatak
8.20 Hungarorama - Kitekintő

• AKTUÁLIS*

8.30 Helyesen! 8.40 „Itt és ott, itt
és most" Gyermekbíradó 9.00
Tweeniék 9.20 KalandoZoo 9.45
Cimbora-barangoló 10.15 A fejedelem emlékezete: Rákóczi diákszemmel 10.55 Mindentudás Egyeteme
11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó 12.15 Gazdakör 12.30 Isten
kezében 13.00 Magyarország kincsei - Templomok 13.10 Nappali
álmok 13.30 Klipsz 13.55 A fejedelem emlékezete: Rákóczi emléke
Erdélyben Magyar film 14.30
Salánk kuruc népe 14.40 Navigátor Elveszett világok 15.30 Élet és
halál misztériuma az állatvilágban
16.25 Equator Klub 16.55 Öt perc
zene 17.00 Euroszkóp 17.30 Sebességláz 18.00 Híradó, sport, időjárás 18.30 Utazás az ínyencek
földjére
19.00 Igenis, miniszter úr!
19.30 Mese
20.00 Modern idők
21.25 Hírek, sportösszefoglaló
21.40 A fejedelem emlékezete:
Rákóczi-fantázia
22.25 Farkasokkal Táncoló
0.20 Az ismeretlen(?) zongorista
koncertje a Thália
Színházban
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés

di hírek 8.00 Beszámol a polgármester (ism.) 17.00 Körút (ism.) 18.00
Közérzet (ism.) 18.30 Aréna (ism.)

úk'M
6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Kimba 10.00 Okavango a vadon szíve, 6. rész 11.00 Egészségmagazin 11.30 Vásárlási műsorablak 12.00 Képújság 16.00 Príma torna 16.30 Avant-trend - divatmagazin
17.00 Dokumentum Műhely: Horvát
kisebbség a Dráva mentén 17.30 Dokumentum Műhely: Polgári Társaskör
az ezredfordulón 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 UNI-JÓ - 8. Az Európai Tanács 18.30 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 19.00 Kimba
19.30 így látják az erdőt... Dokumentumfilm 20.00 A sárvári gyógyvizek és gyógyfürdők története 20.30
Dokumentum Műhely: SzabolcsSzatmár-Bereg megye várai 21.00
Poirot: Hová lett 1 millió dollárnyi
kötvény? Angol krimi 22.00 Virágzó
Magyarország: Pilis 22.30 Benczeshow 23.00 Különjárat - Balogh Zoltán zenei magazinja 23.30 Vásárlási
műsorablak 24.00 Képújság

• t v

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Örök tanulók Funtek Frigyes
színész-rendező 9.10 Romamagazin 9.35 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 10.00
Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.25 Unser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.50 Hrvatska
krónika Horvát nyélvű nemzetiségi magazin 11.15 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetiségi magazin 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Óh, azok a régi telek!
Kőrishely 12.00 Déli harangszó
12.01 Együtt Velünk élő kisebbségek 12.55 Eva Női magazin 13.25
Telesport Technikai magazin
14.15 Gyerekeknek Dongó-történetek. Csehszlovák bábfilmsorozat. A szentjánosbogár. A fekete
kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 21.
Játékok bábuval. Magyar bábfilmsorozat. Eladó a menyasszony. Fele királyságom. Vetélkedőjáték
15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
Pick Szeged-Sandefjord Bajnokok
Ligája férfi kézilabda-mérkőzés.
Közvetítés Szegedről
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.35 „Rajzolok, tehát
vagyok..." Kaján Tibor
karikatúrái
21.05 Mestersége színész
Béres Ilona
21.55 Átjáró: A hegedű művészete
Francia dokumentumfilm,
ILI. Az ördög hangszere
22.55 Tüdósklub
23.50 Bravo-tv
0.40 Heti mozaik Pillanatképek,
történetek és portrék a vidék Magyarországáról 1.35 „Rajzolok, tehát vagyok..." Kaján Tibor karikatúrái 2.05 Mestersége színész Béres Ilona 2.55 Szeretlek, Ágnes!
Buday Dénes dalai 3.25-5.30 Telesport Pick Szeged-Sandefjord
Bajnokok Ligája férfi kézilabdamérkőzés
SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Szélmalmok és múzeumok (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 UNI-fÓ
16.00 Prímatoma (h) 16.30 Avanttrend -divatmagazin (h| 17.00 Mindentudás Egyeteme - Romsics Ignác:
mi a történelem? 18.00 Estelő - válogatás 19.00 Híradó - válogatás
19.30 így látják az erdőt 20.00 A sárvári gyógyvizek és gyógyfürdők története (h) 20.30 Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye várai (h| 21.00 Boirot: Hová lett
1 millió dollárnyi kötvény? Angol krimi 23.00 Képújság

22.00-17.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 17.00-19.00 A Városi Tv Szeged
műsora 19.00 Telinternet 5. - internetes magazinműsor középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal 20.30 Házépítők magazinja 20.45 Vadaspark lakópark 21.00 Magyarország gazdasági helyzete a csatlakozás előtt, helyünk a csatlakozás után. Petschnig
Mária Zita közgazdász előadása

®

WUOHTIUMMO
(a Telin Tv csatornáján) 7.30 Szege-

VÁSÁRHELYI VÁROSI TEIVIZIO
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai rajzfilmsorozat 17.30 Heti híradóink
19.00 Márai Sándor: Kassai polgárok
című színművének bemutatója Budapesten a Vigadóban 20.00 Képes
sport (hétfői ism.) 22.00 Képújság

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

FM 954

Rádió

7.00 Szalma Emese 12.00
Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs
16.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs 19.00 Club 88 Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix
•VÁ-

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

IfflIMM
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Családi magazin
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Kívánságözön 20.15 Toplesz, 5 óráig
zenei válogatás.

A nap filmje
R T L Klub

16.40 A2 elveszett idő
kalandorai
Amerikai film

Fsz.: John Hargreaves,
Meredith Phillips
A szélhámos amerikai pilóta,
Harris hihetetlen kalandba
keveredik, amikor egy repülőt
kell átvinnie a tengerentúlra...
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 11.00 „így szól
az Úr!" A Biblia üzenete 11.05
Mestersége színész Madaras József (ism.) 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek. Időjárás-jelentés
12.05 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Kiskunhalas és
környéke 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme Szabad János:
Anyai öröklődés, anyai hatás
14.10 Uniós pályázati kalauz
14.15 Úton Európa-magazin
14.45 Csellengők Eltűntek nyomában 15.05 Örömhír Az ortodox egyház műsora 15.35 Szórakoztató műsor 16.05 Szórakoztató műsor 16.35 Első kézből (16)
17.05 PoliTour Világjáró-mozaik
17.35 A mangrove különleges állatai Japán természetfilm (ism.)
18.25 Híradó este 18.45 Sporthírek. Időjárás-jelentés
19.00 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
Szakítás után
19.55 NÉVshowR Páratlan
váratlanságok Károly-nap
ürügyén
21.40 Friderikusz - A szólás
szabadsága
22.35 Híradó este.
Időjárás-jelentés
22.45 Szórakoztató műsor
23.15 Sorskérdések
Bánó András műsora [16]
23.55 Médiamix Kopper Judit
műsora
0.30 Héthatár

6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 23. Medvék 7.00
TV 2-matiné 8.45 Fox Kids 10.00
A szupercsapat Amerikai kalandfilmsorozat (12) 11.00 Stahl
konyhája 11.35 Cosby nyomozó
rejtélyei Amerikai krimisorozat,
13. Bérgyilkosparádé (12) 12.30 A
hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 16. Egy kis adósság [12] 13.30 Herkules Amerikai
fantasyfilm-sorozat, 113. |12]
14.25 Waikiki páros Amerikai kalandfilmsorozat, 7. Boldogan élnek, míg meg nem halnak [12]
15.25 Kulcsember Amerikai akciófilm-sorozat, 4. A világon minden [12] 16.25 Walker, a texasi
kopó Amerikai akcióvígjáték-sorozat, 15. Árnyékos oldal, 2/2. |12]
17.25 J. A. G. - Becsületbeli
ügyek Német-amerikai krimisorozat, 115. A hercegnő és az altiszt [12) 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Napló
20.00 Mint a kámfor Amerikai
akcióvígjáték [12]
22.40 Frankenstein Amerikai
horror 116]
1.15 Képírók: Barabás Olasz
film [12]
3.50 Vers éjfél után
K

L

U

1.25 Országház
Heti magazin

B

6.00 Az internet csodái Angol ismeretterjesztő filmsorozat 6.30
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.55 Kölyökklub 9.55 Srácok
Amerikai vígjátéksorozat, 11. Késő bánat 10.20 Hazárd megye
lordjai Amerikai kalandfilmsorozat, 7. A rivális 11.15 Játékzóna
11.20 Receptklub Különkiadás
11.50 Játékzóna 12.00 Híradó Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 Mr. Beán
Angol-magyar rajzfilmsorozat
12.50 Nyomoz a páros - Kaland a
szigeten Amerikai krimi [12]
14.35 A vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 20. Az ikrek
15.25 Zsaru az űrből Amerikai
akciófilm-sorozat, 4. Valamit valamiért [12J Utána: 16.20 Hatoslottó-sorsolás 16.30 Medicopter 117
- Légi mentők Német akciófilmsorozat. Út a pokolba [12[ 17.30
Sheena, a dzsungel királynője
Amerikai kalandfilmsorozat, 11. A
préda [12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Szeress most!
Magyar filmsorozat, 5.
20.00 Szupermozi - A közellenség
Amerikai akciófilm [12|
22.35 Modern gladiátor
Amerikai akciófilm [16]
0.10 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16]
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub
0.55 Fókusz-portré,
időjárás-jelentés [12]

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Hungaria
Litterata 6.30 Egri csillagok Magyar
film 8.00 Hírek 8.05 Magyar történelmi
arcképcsarnok
8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30 Helyesen! 8.40 Nyelvőrző 9.00
Tweeniék 9.20 Kalózsziget 9.45 Békavári uraság és barátai 10.55 A fejedelem emiékezete: A fejedelem
ábécés könyvecskéje 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó 12.15 Gazdakör 12.30 Élő egyház Vallási híradó
13.00 Nótacsokor 13.20 A fejedelem emlékezete: Rákóczi nótája
15.00 „A szeretet által kell uralkodnod" 15.40 Csellengők 16.00 Emlékképek - Régi híradók 16.20 Jókívánságok 17.40 A világörökség kincsei Ouro Preto - fekete arany 18.00
Híradó, időjárás 18.15 Heti hírmondó
19.00 Vigyázat, angol humor!
19.30 Mese Rupert maci kalandjai
20.00 A fejedelem emlékezete:
Rodostó, Kassán
21.00 „Amicsoda életet élt, és
amicsoda halála volt..."
21.30 Sportösszefoglaló
21.45 Beavatás
22.00 Marnie Amerikai thriller
0.05 Szülőfalum, Budapest 0.55
Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, Duna-sport 1.30
Mese 1.40 Jókívánságok 3.00 Heti
hírmondó 3.45 Equator Klub 4.10
Beavatás 4.25 Muzsika-szó 5.00
Heti híradó

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.05 Örömhír A református egyház műsora 9.30 Maradj velünk!
Találkozás Jézussal 9.35 Katolikus krónika 10.05 Hitem
Iványiak 10.20 Evangélikus ifjúsági műsor 10.30 Évtizedek a képernyő szolgálatában Beszélgetés
Kármán György szerkesztővel
11.00 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.05 Egyháztörténészek
Hervay Levente ciszterci atya
11.25 Marokkó gazdag történeti
és mai építészete 12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10
„Nincsen rózsa tövis nélkül" Solti
Károlyra emlékezünk 12.40 Monitor 13.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.35 Aranyfüst avagy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot
kereső magazinműsor 14.25 Gyerekeknek Dongó-történetek.
Csehszlovák bábfilmsorozat. A
rém. A fekete kalóz. Olasz rajzfilmsorozat, 22. Trikrek. Spanyol
rajzfilmsorozat. Ali baba és a
negyven rabló 15.25 Napnyugta
16.55 Szuperriporter kerestetik!
17.55 Telesport UTE Taxi
2000-FTC-VMax bajnoki vízilabda-mérkőzés. Közvetítés a Komjádi sportuszodából
20.05 Híradó este.
Időjárás-jelentés
20.30 Mi lesz veled, fiú?

Térnyák Z o l t á n e m l é k é r e

21.15+1 Kulturális
háttérműsor
22.05 Mindentudás Egyeteme
Szabad János: Anyai
öröklődés, anyai hatás
23.00 Ellenségek - Szerelmi
történet Amerikai film
1.00 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Kiskunhalas és
környéke 1.45 Marokkó gazdag
történeti és mai építészete 2.15
Esély Segítőtárs - sérült emberek
műsora 2.45 Jelfák Ösvényekben
méretünk meg 2.55 „Nincsen
rózsa tövis nélkül" Solti Károlyra
emlékezünk 3.25 Telesport UTE
Taxi 2000-FTC-VMax bajnoki vízilabda-mérkőzés
•
SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Különjárat - zenei magazin (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (b) 15.45
UNI-JÓ 16.00 Okavango - a vadon szíve, 7. rész (h) 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
(h) 17.30 Horvát kisebbség a Dráva mentén (h) 18.00 Estelő válogás
119.00 Híradó-válogatás 19.30 Virágzó Magyarország: Pilis (h) 20.00
Bencze-show (h) 20.30 A szeretet
ereje. Kanadai-amerikai romantikus dráma 22.00 Képújság

22.00-17.50 Hangos képújság
17.50 Zöld stílus 18.50 Negyedik
Dimenzió: 9. születésnapi műsor

a
nevetésről
komolyan
20.00-21.00 A Városi Tv Szeged
műsora 21.00 Diagnózis (ism.)
22.00 Szeviép-Sopron női kosárlabda-mérkőzés

(a Telin Tv csatornáján) 20.00 Beszámol a polgármester (ism.)

i'Ji'M
M A K

Ó
6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Avant-trend - divatmagazin 10.00 Okavango - a vadon
szíve, 6. rész 11.00 Különjárat Balogh Zoltán zenei magazinja
11.30 Vásárlási műsorablak 12.00
Képújság 16.00 Okavango - a vadon
szíve, 7. rész 17.00 Itthon otthon
van 17.30 Dokumentum Műhely:
Horvát kisebbség a Dráva mentén
18.00 Vásárlási műsorablak 18.15
Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 18.20 UNI-JÓ - 8 Az Európai
Tanács 18.30 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 19.00
Kimba 19.30 Virágzó Magyarország: Pilis 20.00 Bence-show 20.30
A szeretet ereje. Amerikai filmdráma 22.30 Bencze-show 23.00 Itthon otthon van 23.30 Vásárlási
műsorablak 24.00 Képújság

VÁSÁÍHEY
t I VÁIOSTE?®)
17.00 Fecsegő tipegők. Amerikai
rajzfilmsorozat 17.30 Zene-doboz
18.30 Képes sport (pénteki ism.)
20.30 Heti híradóink 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM9Z4^Rádiá>
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége - Magyar Márk 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktoi/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06 30-30-30244 és 44-22-44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv

umélMM
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 A szőttes. Vendég: Rózsa János, a mártélyi
Polgárőrszervezet vezetőjel 2.00 Hírösszefoglaló 12.30
Szívküldi Szívnek Szívesen
18.15 Sporthírek 20.15 Röcsögő B. B. King, 5 óráig zenei
válogatás.

A nap filmie
TV 2
22.40 Frankenstein.
Amerikai horror

Fsz.: Robert DeNiro, Kenneth Branagh, Tom Hulce
Hajótöröttet fog ki a vízből a
hajó legénysége az Északisarknál. A halálán lévő Viktor
Frankenstein elmeséli a kapitánynak életútját és rettenetes
titkát: kísérleteit, a teremtményét és annak ellene fordulását...

10

Változatlanul az 5-6. hely elérése a cél Hódmezővásárhelyen

Liss, a szélsőségek klubja

A Pick Szeged az esélyes
KÉZILABDA
A Bajnokok Ligája E csoportjában a ncgyedi fodulót rendezik a hét végén. A Pick Szeged a
Sandefjord TIF-et, míg a Zagreb
a Veriaszt fogadja. Mindkét öszszecsapáson a hazaiak az esélyesek. A Pick mérkőzését 18
órától az m2 is közvetíti.

Tamás Sándor edző mindig együtt élt csapata játékával.
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata felemás félévet
tudhat maga mögött. A bravúros
győzelmeket sérüléshullám és
kínos, nagy különbségű vereségek követték, s a negyedik
helyről a nyolcadikra esett viszsza a gárda. De a cél változatlan,
a mezőny első felében végezni, s
lehetőleg az 5-6. helyet megszerezni.
A Liss-HNKC július 7-én kezdte
meg a felkészülést a pontvadászatra. Az új trénernek, Tamás
Sándornak a vezetők előzetesen
Kocsik Viktória távozását jelezték, de egy hét elteltével Prok Beatrix és Vörös Henrietta is csomagolt. Pótlásukra a román irányító Daniela Palarie és a kölesönből Túrkcvcből visszatért
Tamás Kornélia állt rendelkezésre, valamint képbe került a balátlövő Jenőfi Katalin is. Kapusügyben végleges döntés csak augusztus közepén született, ekkor került a kék-sárgák kötelékébe több hálóőr kipróbálása után - az
ukrán Okszana Plosinszkaja.
- Augusztus 20-át követően
állt össze a jelenlegi játékoskeretünk - elevenítette fel a nyáron
történteket Tamás Sándor vezetőedző - , vagyis csakis ezt követően kezdhettük cl gyakorolni a
taktikai elemeket. Sajnos nem
tudtunk megfelelő jobbátlövőt
igazolni, így erre a posztra az
univerzális képességű Szabó Valériát építettük be kollégámmal
és segítőmmel, Giricz Sándorral.
A belső hármas teljesen kicserélődött, ezért nagy hangsúlyt fek-

tettünk az egymás melletti játékosok összecsiszolására. Erre kevés idő állt a rendelkezésünkre, s
ez az első négy-öt fordulóban - a
sikerek dacára - meglátszott a
teljesítményen. Később Palariéval sikerült megoldanunk a nyitott védekezést, ezzel a labdaszerzést és a gyors támadásépítést. Az egyátlövős játékunk természetesen Jenőfire gondolok
- könnyen kiismerhetővé vált az
ellenfelek számára, így a felállt
fal elleni támadásainkat könynyen semlegesítették.
A gárda teljesítménye a 8. fordulóra csúcsosodott ki, ekkor
verte meg a Liss idegenben
31-18-ra az Esztergomot. De az
azt
megelőző
Hypo-verés
(34-30) is emlékezetes marad.
A közönség, joggal, hasonló
folytatást várt, de Jenőfi és Palarie súlyos sérülése ezt meggátolta. Kiesésükkel az együttes elveszítette góljai nyolcvan százalékát. A mélypontot a tavaszról
előrehozott mérkőzésen a Vác
elleni 3 6 - 2 l - e s vereség jelentette.
- A pontok számával elégedett
vagyok, szereztünk bravúrpontokat, igaz, veszítettünk olyat - a
Békéscsaba és a Kőbánya-Spartaeus ellen - , melyet talán már előre elkönyveltünk. Az együttes
teljesítménye is elfogadható volt,
de a nagy gól különbségű vereségek rossz előjelnek számítanak a
tavaszra. Feltétlenül erősítenünk
kell - ezzel az elnök úr, Pintér József is egyetért - , megkezdtük a
tárgyalásokat, a „tapogatózásokat", de erről többet még nem

Fotó: Tésik Attila

mondhatok. Talán annyit: átlövőket és irányítót szeretnénk igazolni. Rövid volt a cserepadunk,
ezért a sérültek helyére beállók
nem bírták szinten tartani addigi
teljesítményünket. Ebben maradtunk el közvetlen riválisainktól: a Debrecentől, a Váctól és a
székesfehérvári Cornexi-Alcoától.
Tamás Sándor maradéktalanul
elégedett volt Jenőfivel és Palariével, de ide sorolta végül Szabó
Valit is. Negatívan senkit nem
akart „kiemelni", bár nem tagadta, akadtak esalódások. November 7-étől 17-éig pihenőt kapott
a csapat, hétfőn azonban újra elkezdődik a kemény munka, a felkészülés a január 10-én hazai pályán a Cornexi-Alcoa ellen rajtoló „tavaszi" fordulókra:
- Megmondtam a lányoknak,
hogy csak azokkal szeretnék találkozni, akik mindent - magánéletet, munkát, tanulást - alárendelnek a csapatérdeknek,
mert csak így érhetünk el eredményeket, csak így teljesíthetjük
a céljainkat. Javítanunk kell a
gárda elszántságán,
minden
mérkőzésre „győztesen", vagyis
ilyen szemlélettel kell kimenni.
Számomra nincs eleve lefutott
mérkőzés, ezt a hozzáállást nem
tudom elfogadni. Persze ez önmagában elégtelen, ha a felkészülés során nem teszünk meg
mindent azért, hogy olyan fizikai
és pszichés állapotba kerüljünk,
hogy ezt a mérkőzéseken is bemutathassuk, valóra válthassuk.
Ez lesz a feladat.
IMRE PÉTER

Gólzáporos Elhunyt Kürtösi László
nyitány
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megkezdődött az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban a Rádió 88-kupa kispályás labdarúgó-bajnokság.

SZOMBAT, 2003. NOVEMBER 15.

•HIRDETÉS«

A nyitó

forduló

gólzáporos meccseket hozott. A
Tbmesvári Hús együttese és Vilbek fölényes győzelmet aratott,
míg a rutinos Újszeged a második félidőben biztosította be a fiatalokból álló Joker Totózó elleni
sikerét. A legnagyobb csata a
RET-Charlton-Gellért meccsen
alakult ki. A végén a Major Lászlót is a soraiban tudó RET diadalmaskodott egy góllal.
Az /. forduló eredményei: Vilbck-Domaszék 10—1, ÚjszegedJoker Totózó 7-2, RET-Charlton-Gellért 4-3, Temesvári H ú s Lucia 12-2.
A következő forduló párosítása, november 20., 18 óra: Domaszék-Joker Totózó, 79: VilbckÚjszeged, 20: Charlton-Temesvári Hús, 21: RET-Lucia.

Újra gyászol Csongrád megye labdarúgósportja. Életének 63. évében elhunyt dr. Kürtösi László.
A remek képességű támadó
1941-ben született Kisteleken.
Itt kezdett el futballozni, tehetsegére hamar felfigyelt a megye
leghíresebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező csapata, a
SZEAC. Kertes Misi bácsi 15
évesen vitte cl a kék-fehér gárdához, amely színeiben két év múlva már be is mutatkozott az élvonalban. Pályafutásának legjelentősebb állomása Bécs városához
kötődik. Negyvenhárom évvel
ezelőtt, 1960-ban a magyar válogatott megnyerte az ifjúsági Európa-bajnokság elődjének számító UEFA-tornát. A mieink a fináléban az örök vetélytársnak számító román nemzeti csapattal
találkoztak. A döntő hajrájában
döntetlenre, l - l - r e állt a mérkőzés, amikor Kürtösi László 25
m-röl a bal felső sarokba zúdította a labdát. Azzal a találattal lettek Európa legjobbjai a magyarok.

A SZEAC csapatában 1967-ig
rúgta a bőrt, csak azért nem tovább, mert a sérülése nem tette
tovább lehetővé az élsportot. A
megyei I. osztályban a Mindszent együttesének lett a játékos-edzője, majd útja visszavezetett „szülőföldjére". Kistelekre.
Húsz évvel ezelőtt meghalt a
felesége. Nehezen dolgozta fel a
tragédiát, teljesen magába zárkózott. Nem érdekelte már a
futball, meccsekre sem járt, a
munka mellett egyedüli kikapcsolódásként maradt számára a
kisteleki és a szegedi barátokkal vívott hatalmas lábteniszütközetek. A legközelebbi hozzátartozói, barátai már régóta
tudták, hogy menthetetlen beteg. Egészen idáig jól tűrte a fájdalmakat a szervezete, de a
végső csatát a napokban elvesztette.
Kürtösi
Lászlót
november
21-én (pénteken) 12 órakor a
szegedi Belvárosi temetőben helyezik örök nyugalomba.

Tegnap délután három előtt nem
sokkal megérkezett a Hotel Forrásba a Sandefjord TIF együttese.
A norvég csapat a könnyű ebéd
utáni csendespihenőt követően a
mai mérkőzés időpontjában, 18
órakor edzést tartott. Bárd Tonning edző nagyon bizakodó a mai
mérkőzést illetően, bár elismerte, hogy a Szeged a mérkőzés esélyese, de ők is mindent elkövetnek a sikerért, hiszen egy idegenbeli győzelemmel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé.
Kovács Péter edzőt nem a legjobb kedvében találtuk. Az okát
is elárulta a tréner:
- A csütörtöki edzésen Vadkerti bokája és Berta combja sérült
meg. Habuczki továbbra is fájlalja a térdét, amelyre kedden a volt
szegedi játékos, Herbert esett rá.
Még szerencse, hogy az influenzások - Eklemovics,
Laluska,
Puljezevics - már bekapcsolódtak a munkába, azonban még
gyengeségre panaszkodnak. Bízom azonban abban, hogy a
szombati mérkőzésre rendbe
jönnek.
Lele Ambrus sportigazgató reméli, hogy a Pick Szeged nem azt
az arcát mutatja ezen a mérkőzés, mint ami miatt Sandefjordban kikapott.
- Egyértelműen nyernünk kell,
ha tovább akarunk jutni a nemzetközi porondon. Ennek a célnak az eléréséhez a mi játékosanyagunk adott, de nem szabad
megismételni a sandefjordi gyenge teljesítményt. Meggyőződésem, hogy idegenben is nekünk
kellett volna nyernünk, mint
ahogyan ezt az első félidei eredmény is alátámasztja. Ezzel nem
azt akarom mondani, hogy

könnyű mérkőzés előtt állunk,
hiszen a norvég kézilabdacsapatokra az a jellemző, hogy az utolsó pillanatig küzdenek, hajtanak. Náluk nincs elveszett labda,
s eldőlt mérkőzés. Mi vagyunk
az esélyesek, de nehogy ez megtévesszen bárkit is, mert óriási
csalódás érhet bennünket.
Érdekes hírek keltek szárnyra
Zágrábból, ahonnan a klub rossz
anyagi helyzetére hivatkozva hirtelen hazautazott a 103-szoros
macedón válogatott, Ivan Markovski, s a továbbiakban szülővárosának, Bitolának a csapatában kíván játszani. Egyébként a
horvát bajnok hiába áll fontos

mérkőzés előtt, a csapat nem
edzett szerdán az előbbi játékos
bejelentése miatt. Pedig nem
mindegy, hogy a Veriasz ellen
milyen eredményt érnek el. A
volt szegedi tréner, Dragan Djukics csapata, a Vardar Szkopje
nagyon gyengén szerepel a
BL-ben - csoportjában az utolsó
- , s ezért már többen - a világhírű játékos,Pepi Manaskov is - leváltását követelik.
A Pick-Sandefjord mérkőzésre
elővételben ma 8-tól 12 óráig
elővételben is lehet belépőt vásárolni a sportcsarnok 106-os termében.
SÜLI JÓZSEF

ZENGJEN A SPORTCSARNOK!
Sajnálattal kell közölnöm Veletek, tisztelt, kedves szegediek, hogy
hatalmas problémákkal küzd a kézilabda. Nem; nem a Pick Szeged szerepel rosszul a bajnokságban, sőt a Bajnokok Ligájában is
megállja a helyét. Nem is a fiúkkal Nikolával, Ricsivel, Peróval,
sem Pukival vagy Habuval (a többiekről nem is szólva). Ok küzdenek a győzelemért, ha kell sérülten, ha kell betegen. Velünk van a
baj kedves szegediek! Velünk, akik hetente, vagy kéthetente
szombaton nem vagyunk képesek kimozdulni otthonról, otthagyni a tévét és a puha, kényelmes karosszéket. Velünk, akik saját,
országos, és talán nem túlzok európai hírű csapatunkat nem tiszteljük meg azzal, hogy élőben, a helyszínen tekintjük meg a mérkőzést. Pedig a fiúk megérdemelnék, nagyon is! Itthon megvertük
a méltán híres görög bajnokot, a Veriaszt. Nem volt telt ház.
Mindössze 1800 ember volt a csarnokban. Ugyancsak itthon az
RK Zagrebet fogadtuk, azt a csapatot, amely toronymagasan vezeti a horvát bajnokságot, azt ahol több világbajnok és válogatott játékos is van a keretben, és fantasztikus játékkal, 1 góllal megvertük őket. Nem mi voltunk az esélyesek, a győzelemhez csoda kellett, és a fiúk csodát produkáltak, de erre is mindössze 2300 néző
volt kíváncsi. Elég megdöbbentő adatok nem? Veszprémben a csapat magyar bajnokijain, akár a Százhalombatta, vagy a Győr legyen az ellenfél, 2400-2800 ember mindig kint van. Miért becsülik meg Veszprémben a játékosokat jobban, mint itt? Talán mert
jobbak? Nem hiszem. Olyan elszánt csapat, mint a Szeged, csak
kevés van. Ilyen akaraterővel és küzdeni tudással rendelkező csapatot tisztelni kell. Aki volt már a sportcsarnokban, az tudja miről
beszélek. De sajnos a legtöbb szegedinek fogalma sincs.
Több«mint százötvenezren élünk a városban. A sportcsarnok
mindenhonnan megközelíthető. A jegyárak nem magasak, egy
mozijegy ára vetekszik a belépővel. Pedig garantálhatjuk, hogy egy
jó meccs megfelelő közönséggel életre szóló élményt nyújt.
Mutassuk meg a játékosainknak, hogy milyen telt ház előtt hazai BL-meccset játszani. Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk a
csarnokot megtölteni, szombaton este 6 órától a norvég Sandefjord elleni találkozón!
NAGY GABRIELLA

Tucatnyi híresség az újszegedi csarnokban a Játszótéren

Kölyökbuli, sztárparádéval
Egy időben, egy helyen, egy tucatnyi játék, egy tucatnyi közismert és közkedvelt sportoló.
November 21-én, az újszegedi
sportcsarnokba érkezik a Játszótér elnevezésű országjáró
rendezvénysorozat, az ország
legnagyobb kölyökbulija.

szótér
rendezvénysorozatot
szeptemberben indította útjára
azzal a céllal, hogy közel két év
alatt valamennyi megyeszékhelyen megmozgassa a gyerekeket, és minden régióban támogasson egy fogyatékkal élőket

segítő szervezetet. Szegeden a
Napfény SE lesz a Játszótér
vendége. A rendezvény ingyenes, november 21-én, pénteken
17 órától. A Játszótér médiatámogatója a Délmagyarország és
a Rádió 88.

A fátszótéren az olimpiai, világ- és
Európa-bajnok bunyósunk, Kovács „Kokó" István és állandó játszótársai, Kökény Bea olimpiai
ezüstérmes kézilabdázó, Nyilasi
Tibor 70-szeres válogatott ezüstcipős labdarúgó, Szekeres Pál paralimpiai bajnok vívó, a GYISM helyettes államtitkára, Barabás Évi,
a Játszótér játékmestere, az RTL
Klub műsorvezetője, és Várkonyi
Attila, azaz Df Dominique mellett
a helyi kedvencekkel is lehet majd
játszani és ismerkedni. Szegeden
ugyanis beszáll a játékba Lékó Péter a sakk, no és a foci nagymestere, valamint két kiváló kosaras,
Donkó Orsi és Kajdacsi Judit.
Jövő héten pénteken tehát az
ovi és a suli után elkezdődik az
év legnagyobb szegedi gyerekbulija. A sztárok közreműködésével
lehet majd kosarazni, kézilabdázni, focizni, aerobikozni, falra
mászni, lesz rajzverseny, karaoke, kézműves-foglalkozás, ugrálóvár, tombola és milliónyi ajándék. A Játszótéren ott lesz a tavalyi év legeredményesebb tánciskolája, a hét bajnoki cím és két
világbajnoki bronzérem tulajdonosa, a város nagy kedvence, az
X-Treme Táncstúdió, amelynek
növendékei az eseményre bámulatos előadással készülnek.
A Sportpalánta Központ a ját-

Nyilasi Tibor, egy labda, valamint sok kisgyerek: ez az egyik lényege a Játszótérnek.
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Újoncok a keretben
BUDAPEST (MTI)

Gellei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya öt újoncot hívott meg keretébe az észtek elleni szerdai barátságos mérkőzésre, amelyet 17
órai kezdettel játszanak az Üllői
úti stadionban.
Közülük Bodor Boldizsár és
Németh Norbert eddig az olimpiai (U21-es) együttes kulcsemberei közé tartozott, Simek Péter
már volt kerettag, ugyanakkor
Hercegfalvi Zoltán és Pest Krisztián neve korábban nem került
szóba. A keret tagja a szegedi
születésű Szabics Imre is, aki vasárnap délután érkezik haza.
Észtország csapata lesz a magyar válogatott 101 éves történetében a 77. ellenfél, korábban

ugyanis nem találkozott egymással a két együttes.
A magyar csapat hétfőn délelőtt találkozik a margitszigeti
Thermál Hotelben, itt készül
majd a szerdai mérkőzésig.
A válogatott kerete, kapusok:
Király (Hertha BSC), Végh
(MTK). Védők: Bodor (Germinal
Beerschot), Bódog (FSV Mainz),
Dragoner (Ferencvárosi TC), Fehér (NAC Breda), Korolovszky
(Omonia AC), Pető (Sopron). Középpályások: Farkas (Újpest FC),
Lendvai (Charleroi), Lipcsei (Ferencvárosi TC), Lisztes (Werder
Bremen), Miriuta (Győr), Németh (Győr), Pest (Pécsi MFC),
Simek (Újpest FC). Csatárok:
Gera (Ferencvárosi TC), Hercegfalvi (Videoton), Kovács (Újpest
FC), Szabics Imre (VfB Stuttgart).

Pontokért utaznak
LABDARUGAS
A labdarúgó NB I/B 15. fordulójában a fővárosban lép pályára az FC Szeged. A kék-fehér-feketék vasárnap 13 órakor
a REAC otthonában vendégeskednek.
A szegedi futballszimpatizánsoknak nem volt könnyű megemészteni az elmúlt fordulót.
Kulacsikék remekül játszottak a
harmadik helyezett Nyíregyháza
ellen (1-2) a második félidőben,
mégsem szereztek egyetlen pontot sem. Pedig lőttek két zúgó kapufát, számtalan gólhelyzetet kialakítottak, de ezekből mindöszsze egyet sikerült értékesíteni.
- Úgy vettem észre, a csapat
túltette magát az elmúlt heti balszerencsés vereségen - közölte
Kovács Gábor, az FC Szeged ügyvezetője. - Hiába futballoztunk
jól, üres kézzel kellett lejönni a
pályáról. Abban bízunk, vasár-

nap a REAC elleni idegenbeli
meccsen pótoljuk az elvesztett
pontot, pontokat. Nem lesz
könnyű, mert bár a REAC az idei
bajnokságban gyengébben szerepel, mint a legutóbbiban, a játékosállománya nem rossz. Főleg
Pomper leigazolásával erősödtek
sokat.
A Nyíregyháza ellen kiállított
Czifrák két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, de rajta kívül Csúrira sem számíthat Szalai István
vezetőedző. Az irányító középpályás három sárga lapos büntetés
miatt kényszerült a lelátóra. A
sérültek közül Báli felépült, sajnos ugyanez nem mondható el
Krauszról és Baranyáról. Jó hír
viszont, hogy a Hévíz ellen piros
lapot kapott Kumcsai
négy
meccses eltiltása lejárt.
A további párosítás: Honvéd-BKV
Előre,
Nyíregyháza-Dabas, Diósgyőr-Kecskemét,
Balassagyarmat-Tatabánya, Kaposvár-Pápa, Vasas-Bodajk, Dunaújváros-Vác, Hévíz-Szolnok.
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Holnap 18 órakor: Szeged-Orsi-Sopron

Kupaéllovas a Szeviép
KOSARLABDA
A Marburg elleni győzelemnek
köszönhetően az élre ugrott a
FIBA Európa-ltupában a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Pihenésre nem sok idő marad: holnap 18 órakor hazai környezetben a az Orsi-Sopron csapatát fogadják.
Mosolygós játékosok szálltak le a
repülőgépről tegnap délben Ferihegyen. A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata jókedvűen érkezett meg Marburgból, a FIBA Európa-kupa negyedik mérkőzése
után. Nem csak a győzelem, hanem az első idegenbeli siker is jó
hangulatot varázsolt az arcokra.
Amire kevesen gondoltak - ez
még álomnak is szép - , négy forduló után a C csoport élén áll a
Szeviép-Szeged. Két fordulóval a
vége előtt listavezető a Tisza-parti gárda.

Az utolsó két meccsen nem
mindennapi izgalmak várhatóak. Főként úgy, hogy a Sibenik legyőzte (64-61) hazai pályán a
Kassát. Most mindenki számol:
kijut tovább? Erre két héten belül
választ kapunk.
A számolásra azonban még
van idő, hiszen holnap 18 órakor
az újszegedi sportcsarnokban
újabb bajnoki mérkőzést játszik
a Szeviép. A szegediek az Euroligában edződő Orsi-Sopron gárdáját fogadják. Sokan emlékezhetnek arra, hogy idén már a
sportban sikerült megverni a
Sopront. Bravúr volt á javából.
Akkor 65-63-ra nyertek az Újhelyi-tanítványok. Sikerülhet-e az
újabb csoda? - erre a kérdésre a
landolás után válaszolt a tréner.
- Ez annak a függvénye, hogy
a sérült és beteg játékosaink
feltudnak-e épülni? Secserbegovics otthon kezeltette mag4t,
bízom benne, hogy tudja vállalni a játékot. Kajdacsi ujja nem
tört el, hasonló a sérülése,

mint Fűrésznek.
Remélem,
hogy ő is pályára tud lépni.
Donkó Orsolya betegen játszott
Németországban, bízom benne, hogy ki tudja magát pihenni a holnapi meccsre. Ez a többiekre is igaz, hiszen a Marburg
ellen kötelező volt nyerni, így
főként idegileg fáradtak el a játékosaim. Milyen csapat a Sopron? Alaposan átalakult, megfiatalodott. Éppen ezért képesek
bárkit megverni, de képesek
bárkitől vereséget szenvedni.
Ha hasonlóan játszunk, mint
Németországban, akkor összejöhet a bravúr, igaz, ehhez nagy
szükségünk lesz a lelkes szurkolók támogatására.
A negyedik forduló eredményei:
Marburg-Szeviép-Szeged
70-80, Sibenik-Kassa 64-61.
A FIBA EURÓPA-KUPA ALLÁSA:
1. Szeviép-Szeged
3 1 299- 268
7
2. Sibenik
3 1 290- 266
1
3. Kassa
2 2 311- 269
6
4. Marburg
0 4 239- 336
4
SÜLI RÓBERT

A Szegedi VSE 2000 után újra csapatbajnok lett

Élre robogott a Vasutas

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

MUNKATÁRSAINKTÓL

Makón nem lehet panasz az
eredményekre. A zöld-sárgák a
legutóbbi öt meccsükből négyet
nyertek, egyet döntetlenre adtak,
így nem csoda, hogy a tabellán
kétpontos előnyre tettek szert a
második helyezett Gyulával
szemben. Természetesen azon
lesznek, hogy ez minél tovább
így maradjon.
- A csoportban jó csapatnak
számít a Kazincbarcika, mi mégis a három pont megszerzésének
reményében lépünk pályára rivábsunk otthonában - jelentette ki
Kolozsvári János edző. - Az utóbbi három esztendőben egy győzelem és két döntetlen a mérlegünk a Barcika otthonában. A
Baktalórántháza elleni győztes
gárdán nem változtatok, most is
a Kovács K. - Sümeghy, Dálnaki,
Magyar, Kis K. - Gyenes, Varga,
Bány, Fábián - Patkós, Hadár
összetételű tizenegy kezdi a kilencven percet.
Azok után, hogy az addig veret-

len Gyulát legyőzte a Szentes,
váratlan kudarccal tért haza Kiskunhalasról.
- Halason nyerni kellett volna,
ehelyett kikaptunk, ráadásul komoly emberveszteséggel zártuk a
találkozót - szomorkodott Bozóki Zoltán, a Szentes edzője. - A
korábban kiállított Márics után,
aki három meccset kapott, így
számára már a múlt héten véget
ért a szezon, Pálfi is piros lappal
gazdagodott, Tóth Csaba pedig
kisárgázódott.
Mindenképpen
pontot, vagy pontokat kell szereznünk, mert nagyon szoros a
középmezőny. A várható kezdő:
Bíró - Keller, Kerepeczky, vagy
Erdei, Gyagya, Fajkusz - Kerepeczky vagy Mátyás, Nyerges,
vagy Kerepeczky, Szabó T, Taskovics-Abel,
Szarvas.
Ibvábbi párosítás: BVSC-Baktalórántháza, Salgótarján-Gyula, Mátészalka-Orosháza, Karcag-Putnok,
SátoraljaújhelyKiskunhalas, Vecsés-Soroksár.
•
A labdarúgó NB III-ban a Hódmezővásárhelyi FC Rákóczifalván, az pedig Algyő Cegléden játszik egyaránt szombaton 13 órától. A forduló további párosítása:
Kondoros-Nagykáta, Tápiószecső-Jamina,
Fegyvernek-Gyomaendrőd, Túrkeve-Monor, Hetényegyháza-Szajol,
ÖrkénySzarvas.

Döntetlen Győrben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó Arany Ászok Liga
14. fordulójának pénteki nyitómeccsén Győrben vendégeskedett a Videoton. Magasföldi révén kétszer is vezetéshez jutott a
Vidi, hiszen Nicsenko gólja után
ismét a fehérvári játékos talált

be. Az újabb hazai gólra az 57.
percig kellett várni, amikor a
Nagy Tamás lerántásáért megítélt büntetőt Miriuta értékesítette.
GYŐRI ET0-VIDE0T0N 2-2 (1-2)
Gólszerzők: Nicsenko (18.), Miriuta (57.
- 11-esből), illetve Magasföldi (13., 24.).
Kiállítva: Varga (82.).

VONEKIEREDMENYEI
A szegedi amatőr
atléta-triatlonos Vőneki Antal a
közelmúltban értékes
eredményeket ért el. A nagyatádi
Ironman hosszú távú (3,8 km
úszás, 180 km kerékpározás, 42
km futás) triatlonversenyen a
158. helyen ért célba. De meg
kell említeni, hogy a 260
indulóból 71 -en feladták a
küzdelmet. A
Badacsonytördemicen
megrendezett Tanúhegyek csúcsmaraton elnevezésű hegyi
maratoni futóversenyen
korcsoportjában (40 és 49
évesek) a 2. helyen végzett. A
Puskás Ferenc stadionnál
lebonyolított 50 kilométeres
szupermaratonit is dobogós
helyen zárta Vőneki a kortársai
között, bronzérmet szerzett. Az
SZVSE-s Molnár Mihály
korcsoportjában első lett.
GOLFTANFOLYAM
Fiatalok számára golftanfolyam
indul Szegeden, a Kálvária
Szabadidőközpontban a
Gyermeksportért alapítvány
keretében. Az edzésekkel
kapcsolatban érdeklődni a
06-30-9831-110-es
telefonszámon lehet.
SZÉLPÁL ÖT GÓLJA
Az NB I/B-s utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban az FC
Szeged fiataljai meccset
pótoltak. U19: FC
Szeged-Nagykőrös 7-2 (5-0). A
szegedi gólszerzők: Fülöp (2),
Dlusztus A., Váczi, Kárász,
Péter, Harmos. U17: FC
Szeged-Nagykőrös 12-1 (7-0), a
hazai gólszerzők: Szélpál T. (5),
Stetakovics (3), Fejsze (2), Papdi,
Tweneboah, kiállítva: Végh
(Szeged).
NŐ, HARMADIK DANNAL
A wing tsun kung-fu kínai
nagymestere, Si-Jo Leung Ting
egy háromnapos rendezvény
alkalmából Magyarországra
látogatott. Kecskeméten
mesterfokozatokat lehetett
szerezni, és három szegedi is
feljebb léphetett. Hazánkban
elsőként a nők között Kovács
Eszter harmadik dános lett,
csakúgy, mint Bágyi fános, míg
Havasi Márk a második
mesterfokozatot szerezte meg.

Bíznak a sikerben
A hét végén az őszi szezon utolsó előtti fordulóiát rendezik a
labdarúgó NB II-ben. Az éllovas
Makó FC Kazincbarcikára utazik, míg a Szentesi TE a Kistarcsát fogadja. Mindkét találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik.

REFLEKTOR

DOMASZÉKIEK SIKEREI
A Domaszéki Budo ISE
dzsúdósai két nemzetközi
A csb másodosztályában első helyezett SZVSE, állnak (balról): dr. Erdélyi, Krajkó Gy. edző, dr. Krajviadalon is remekeltek. A
kó Z. elnökségi tag, Hrivnyák; térdelnek: Tóth E, Polyák, Balogh, Bürgés. A képről hiányzik: Neu L.,
romániai Kézdivásárhelyen az
Szabó, Csomor, Török, Herédi.
Fotó: Gyenes Kálmán 1995-96-osoknál Komlódi
Soma (21 kg) a második,
Első lett a dzsúdó csapatbaj- véddal az OB l-es csb elsője lett A k l u b t e r v e i k ö z ö t t szerepel, Míhalovics Botond pedig (27 kg)
nokság másodosztályában a idén - és Herédi László há- hogy tavasszal szenior világkupa a harmadik helyen végzett. Az
Szegedi VSE.
rom-három győzelemmel zárt. f o r d u l ó t r e n d e z .
1993-94-eseknél Nagy Dániel
Az egész esemény legérdekesebb
A II. osztályú csb eredményei, (34 kg) ezüst-, míg Vaszil Ádám
A másodosztályú cselgáncs csa- találkozóját a fináléban, a 100 negyeddöntő: Szegedi VSE-Baja ( + 45 kg) bronzéremmel
patbajnokságot a fővárosban, a kg-os súlycsoportban a szegedi 5:2, Neu László (66 kg), Hriv- gazdagodott.
Honvéd Tüzér utcai sportcsar- Szabó Csaba és az egykori olim- nyák András (81 kg), Bürgés Mi- A lányok a szlovákiai Galántán
nokában bonyolították le. A leg- piai résztvevő, Hajtás Bertalan hály (90 kg), Szabó Csaba (100 szerepeltek. A 34 kg-ban Füzesi
magasabb ligában négy együttes vívta. Az utolsó fél percig Hajtós kg), Herédi László (+100 kg) Alexandra lett az első.
(Kecskemét, Miskolc, Honvéd, vezetett, ám ekkor megintették, nyert, Török Attila (60 kg) és Valamennyi sportoló edzője
TF) indult, a másodosztályban így Szabó döntetlenre hozta a Csomor Benny (73 kg) kikapott. Szabó Miklós.
pedig nyolc. A Szegedi VSE mecCset.
Elődöntő: Szegedi VSE-Szom2000-ben magyar bajnoknak
- Az első osztályban, a profik bathely 5:1, Török, Neu, Balogh BIRKÓZÓBRONZ
vallhatta magát, igaz, akkor a közt nem sok sikerélményünk Tamás (73 kg), Szabó és Herédi A dorogi országos serdülő
legjobbak között lett első.
lett volna, itt viszont nagyon jól nyert, Tóth Ferenc (90 kg) kika- kötöttfogású
A Tisza-parti gárda az első küzdöttek a fiúk. Az önkor- pott, Polyák Péter (81 kg) döntet- birkózóbajnokságon a Szegedi
meccsen a Baját, az elődöntőben mányzatnak köszönhetően in- lenezett. A döntőben: Szegedi VSE versenyzője, Szabó Czibolya
a Szombathelyt, a fináléban pe- dulhattunk ezen a népes, igen VSE-Ajka 4:2, Neu, Hrivnyák, Gábor a 47 kg-ban bronzérmet
dig az Ajkát verte. A három mér- sok színvonalas meccset hozott Bürgés és Herédi nyert, Csomor vehetett át. Klubtársa, Belusz
kőzésen két szegedi, Neu László eseményen - nyilatkozta Krajkó és Török kikapott, Szabó ikszelt.
Viktor a +85 kg-ban a hatodik
- az ikertestvére, Gábor a Hon- Gyula, az SZVSE vezetőedzője.
helyen végzett. Edzőjük Savanya
M. J.
Ferenc.

Hazai pályán a röpisek
Vasárnap mindkét szegedi röplabdacsapat hazai környezetben lép pályára. Az extraligás
Papíron SC 17 órától az M C M
Kaposvárt, az NB l-es Szegedi
DRE pedig 15 órától a Haladást
látja vendégül.
A Papiron SC Szegednek jó esélye van arra, hogy megszerezze
második győzelmét, így vélekedik Nyári Sándor vezetőedző is: Bár az egészségi állapotom miatt

nem tudok részt venni a csapat
felkészítésében, a régi hagyományoknak megfelelően a szervezési munkákból természetesen kiveszem a részem. A kis Kaposvárral, a Dággal és a Szolnokkal
még a meggyengült Szeged is felveszi a versenyt. Vízválasztó találkozó lesz a mostani, melyen a
második sikerünk megszerzésére
készülünk - és erre reális az esélyünk. Remélem, a fiatalok felnőnek a feladathoz, mert most

jönnek azok a meccsek, amelyek
hozhatók.
Az NB l-es Szegedi DRE kivételesen a Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában lép pályára, a bla-zöldek vasárnap 15 órától a Haladással találkoznak. Ez a
derbi is hazai sikert ígér: - Játszani fog Dobos Ildikó és Szél Márta
is - mondta Nusser Elemér vezetőedző -, ez pedig már így elég
masszív csapat az NB I-ben.
I.P.

KRAKKÓBAN TÁNCOLTAK
A lengyelországi Krakkóban
nemzetközi táncversenyt
rendeztek. Ezen a hazaiak
mellett ukrán, cseh, szlovák,
litván, német és magyar párok
indultak. A szegedi Papiron SC
sportolói közül a D korosztály
latin-amerikai és standard
táncaiban Kakuszi László és
Baksa Diána egyaránt első lett.
Az A osztályban, latin
táncokban Faluvégi András és
Tóth Orsolya (Papiron SC, New
York TSE) az első, a lengyel
Grand Prix-n pedig a harmadik
helyen végzett.

12

í

« M O Z A I K «

SZÍV E R N Ó

csa az egyenlő száz kacsa. Én leginkább ezeken a
szürke, reggeli reménytelenségeken nem tudom
magam túltenni. Hogy, például, lát az ember a József Attila sugárút egyik kertkapuján kilépni egy
fiatal lányt, reggel félhét van, vagy inkább hat, zörög munkába Mária, Klári, Zsófi, és már szívja.'
Slukkra slukk, és aztán a nikotin párázó illat.
Nem arrafel mondom, hogy nekem ez zavaró
lenne. Engem az illat nem zavar, az zavar,
hogy,...á, nem tudom, mi zavar. A férfi és a nő cigarettázásában az a különbség, hogy a férfinél
nem az a fontosabb momentum, amikor beszívja, hanem az, amikor kiengedi, amikor füst gomolyog az arca előtt, ettől lesz titokzatos és kalandos, igazgató vagy jobb munkás, mint a többi
munkás. Amikor egy férfi beszívja a füstöt, az
nem érdekes dolog. És az szintén nem annyira érdekes, amikor a nő kiengedi, kifújja, kileheli. Hanem amikor a szipka vagy a szűrő vége belesimul
az ajak piros barázdái közé, és ő az állát egy kicsit
feltolva szív egyet, slukkol, letüdőz, nahát az
szép. Hogy ez miért érdekesebb és szebb • Talán a
szerelem, meg a szexualitás miatt van. Mert férfi
mindig kifelé működik, hozza, cipeli kifelé magából a téglát, az irdatlan építőanyagot, miközben
nő a befelé működik, beengedi, behúzza, beteszi,
bent tartja, bent neveli fel. hogy aztán, na jó, egy
kivételesen kifelé mutató pillanatban megsokszorozva kiengedje. Momentán a születésre gondoltam. Végezetül említsük meg egy emancipált
hölgytársunknak a cigarettázással kapcsolatos
szólását is. Ha a férfinak szabad büdösnek lenni,
mondta a feminista hölgy, akkor a nőnek nem,
polgártársnők 1!

Viktória, a szépség fegyvere

ALBERT, LIPÓT
Albert nevünk a német Albert
névből származik, ez pedig az
Adalbert német rövidülése. Jelentése: nemes, fényes.
A Lipót germán eredetű, ahol a
Luitpold, Liotpold jelentése: „liut": „nép, hadsereg" a mai német „Leute" és a „bald": „bátor"
révén olyan emberre utal, aki a
seregben bátor. Latin Leopold
formájában Ausztriában közkedvelt a név, s hogy nálunk nem tudott gyökeret verni, annak esetleg politikai okai is vannak.
Ugyanis mióta Badenbergi Lipót
974-ben II. Ottó német császártól Ostmarkot hűbérbe kapta, a
név az osztrák uralkodó családban hagyományossá vált.
ÖDÖN
Vasárnap köszöntsük. A múlt
század romantikus névmagyarázási áramlata az ősmagyar nevek
közé sorozta, ugyanis az Anjou-korabeli okiratokon szerepelt az Ewden név, ami Eudén-nek volt olvasható, így az
Eugén-Ienővel azonosították. A
másik magyarázat szerint az
Emund angolszász név magyar
megfelelője, amelyben a pártfogó
a jelentése. Edmondus (855870-ig uralkodottl Dél-Anglia királya volt, és 870-ben hazája védelmében csatát vesztett a dánokkal szemben, majd fogságba
került. Kingstoni sírja fölé emelt
kápolna bucsújáróhely.
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Sok felhő

ISTEN ELTESSE!

A cigarettázó nő
Most akkor persze jöhetnék azzal, hogy Mata Huri, Edit Piai vagy Marline Ditrich is cigarettázott,
hovatovább Gobbi Hilda vagy a százezer magyar
szövólány is szívta, de most nem ez a kérdés. A
kérdés az, hogy a cigarettázó nő miért tud elemzés tárgya lenni a cigarettázó férfival ellentétben,
aki ráadásul gyakran nem csak cigarettázik, hanem pipázik, szivarozik vagy a letűnt korokat
idézve az orrába szívja föl a tubák nyálkahártyabarát reszelékét. EgészségedreI Nyilván ezek is
érdekes jelenségek, a férfi ujjai között finoman
billeg a fehér rudacska - Ja, és persze a dohányzás
súlyosan káros az egészséges.' - szóval illeg és billeg, és a nők tudják, hogy ilyenkor egy férfi komolyabb, komoly és majdnem szép, és vajon hány
öngyújtója van. Megbíznak a nők az ezüst cigarettatartóval is rendelkező férfiban ? Semmiképpen sem. viszont attól még kalandra készek. Na
már most a dohányzó a nők! Egykor volt szívbéli
barátnőnk reggel hétkor felrakta a bányászkávét,
aztán nyomban Symphoniát döfött a vékonyka
arcába, már reggel zuhogott le a tüdőbe a szürke
paplan, hogy bírta ki. miért volt jó neki. fel nem
foghatom. A cigarettázást anóa szájával csinálja,
és a nő szája sokkal izgalmasabb képződmény,
mint a férfi szája, másféle bölcselet, másféle igazság, másfelé hazugság, kellem és szigor, egy női
szájhoz úgy is képes hozzátartozni a világ, hogy a
nő meg sem szólal. Vagy elszállt öt kacsa az égen.
A nő a kicsi szájával nem fogja azt mondani, hogy
öt, hanem azt mondja, hat kacsa, vagy tíz kacsa.
Láttam száz kacsát, Ernő, úristen, száz kacsát,
hápogtak meg minden, van egy cigid i És hiába
igazítod ki, hosszú távon neki lesz igaza, a hat ka-
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Készítette

A fölöttünk húzódó nedves levegő hatására többnyire erősen felhős lesz az ég. Legfeljebb néhol foidulhat elő kisebb eső. Kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet.
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További kilátások
Vasárnap még folytatódik a borongós, párás idő. Hétfőn egy hidegfront vonul át
fölöttünk, hatására a nap első telében többfelé lesz eső, majd felszakadozik a
felhőzet. Később ismét egyre több lesza felhő, és tartós kődfoltok is lehetnek.
Vasárnap
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Zápor

A NAP VICCE
Vízállás:
- Hogy hívják Stallone dublőrjét?
- Pót Szilveszter.

A Tisza Szegednél 182 cm (hőfoka 7,0 C°), Csongrádnál 87 cin,
Mindszentnél 148 cm. A Maros Makónál -40 cm.
A Nap kel: 6.48, nyugszik: 16.08, Hold kel: 23.14, nyugszik: 10.48.

Ősarckarc?

Skoda az IKESZ-től

LONDON (MTI)

I n t i m f e h é r n e m ű t v i s e l ő m a n ö k e n e k s o r a k o z n a k a k i f u t ó n a 9. a l k a l o m m a l m e g r e n d e z e t t Victoria
S e c r e t d i v a t b e m u t a t ó n N e w Yorkban.
MTI Fotó: AP/Louis Lanzano

Elefántnyaraltatás
ÚJDELHI (MTI)

EDESSZÁIÚ TOLVAI
Az egyik szegedi cukrászdából
egy feltehetően édesszájú tolvaj
tortákat, valamint sütemény készítéséhez szükséges alapanyagokat vitt magával.

Egy hónap rendkívüli szabadságot és „beutalót" kapott erdei vakációra mintegy 120 elefánt Indiában. A teherhordó vagy templomi szolgálatot teljesítő elefántokat a dél-indiai Tamil Nadu ál-

lam hívta meg egy természetvédelmi terület erdőségébe. Az ingyenbeutalóban nem csak „koszt
és kvártély" foglaltatik benne,
hanem gyógykúra és egészségügyi ellátás is: 150 állatgondozó,
köztük nyolc állatorvos törődik
az orrmányosokkal.

Újraírhatja az emberi művészet
kialakulásáról eddig vallott nézeteket és dátumokat egy olaszországi építkezésen előkerült, 200
ezer évesre becsült különös formájú kődarab.
A leletre véletlenül talált rá két
évvel ezelőtt Borzonasca városában Pietro Gaietto régész. A
tudós úgy véli, hogy az ovális alakú kő emberi kéztől származó
műalkotás, és két arcot ábrázol:
egy szakállas és egy szakáll nélküli emberét.
Ha Gaietto kormeghatározása
és feltételezése igaznak bizonyul,
akkor a mű a 150 ezer évvel ezelőtt kihalt Homo erectus emberfaj egyik egyedétől származik.
(A Homo erectus volt a Homo
sapiens közvetlen őse.)
Mint a BBC internetes oldala
utalt rá, Gaietto véleményét sok
szakember kétségbe vonja, szerintük a Homo erectus még nem
volt képes a szimbolikus gondolkodásra és a műalkotásra. A jelenlegi álláspont alapján az emberi művészet legősibb nyomai
kevesebb, mint 100 ezer évesnél
nem régebbiek, közülük a dél-afrikai Blombos-barlangban talált
vésett kövek a legfigyelemreméltóbbak.

ZSAROLÓ RONGÁLÓ
Zsarolás és rongálás miatt vették
őrizetbe a Szegedi Rendőrkapitány-

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged. Kossuth
Telelőn 62/471 242

1 *gt.112 \

Az operakirály
VÍZSZINTES: 1. Giuseppe
Verdi (+1901) háromfelvonásos operája. 10. Lengyel pénznem. 11. Járáshibája van. 12. Nem mozdul. 13. Sopron patakja.
16. Tárgyak egymásutánja. 17. Ógermán rovásírás. 19. Előadó, röv. 20.
Lollobrigida keresztneve.
21. Verdi háromfelvonásos operája. 24. Hullik a
könnye. 25. Lusta.26. Félig ecetes! 28. A végén izzó! 29. A felvidéki Lissóbél
való, mai nevén. 30. Irídium. 31.... Mannon; O'Neíll hőse. 32. Krajcár-darab! 34. Nagyon jó, argóban. 36. Helyrag, -be párja. 37. Láncfonalat
tartóssá tesz. 39 Néma láz! 40. Svájci város.
42. Női név. 43. É.Á. 44. Becézett Andrea.
FÜGGŐLEGES: 1. Növény része. 2. Hiú.
csalóka ábránd. 3. Malomban dolgozik. 4
Bot vége! 5. Mennyiséget jelölő képző. 6. Üzletlánc neve. 7. Római 101. 8. Névelővel:
tyúk kicsinye. 9. Újfasiszta. 14. A felső kapufa. 15. Étel esti fogyasztása. 18. Alumínium

jele. 20. Garázs szélei! 21. Ötfelvonásos Verdi-opera. 22 Shakespeare légi szelleme 23.
Bőrbetegség. 27. Verdi négyfelvonásos operája. 33. Opera-dalbetét. 34. Olajzöld szín.
35. München folyója. 36.... building (testépítés). 38. Becézett Elemér. 41. Osztrák folyó.
PÉNTEKI rejtvény helyes megfejtése: Hihetetlen, mennyi erőt kölcsönözhet a lélek a
testnek.

Leragasztott taxisofőr

ság munkatársai V Lászlót. Az 53
éves férfit azzal gyanúsítják, hogy
Deszken az egyik lakost, miközben
szállt ki az autójából, késsel megfenyegette és felszólította, adjon neki
félmillió forintot. Miután az áldozat nem iiedt meg és nem fizetett, a
zsaroló bosszúból kiszúrta a sértett
autójának mind a négy gumiját.
Nem sokkal később Szegeden, az
Ipoly soron tűnt fel a késes zsaroló.
V László ebben az esetben kiszúrta
egy parkoló Audi kerekeit, betörte
annak szélvédőjét, a motorháztetőt pedig több helyen átlyukasztotta. A kár összesen félmillió forint.
MAKÓI HÍZÓK
Alkalmi tolvaj két hízót lopott el
az éj leple alatt az egyik makói
ház disznóóljából. A tulajdonos
kára 30 ezer forint.

az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szervizi
már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

BERLIN (MTI)

Kormányához ragasztva találtak rá
egy taxisofőrre egy Drezdához közeli faluban. A 31 éves taxis nem
azért került ebbe a helyzetbe, mert
a túl sok vezetés miatt már szinte

egybeforrt autójával, hanem mert
két férfi kirabolta. Fegyverrel kényszerítették arra, hogy átadja napi
bevételét és saját pénzét, majd alaposan bekenték mindkét kezét pillanatragasztóval és megfogatták
vele autójának kormánykerekét.

Aki duplán nyert
ATLANTA (MTI)

Németh György karikatúrája

Egyszerre két sorsjeggyel is telitalálata volt egy férfinak a Georgia állambeli sorsjegylottón, ám
kis híján fel se vette a második
szelvény révén neki járó bruttó

11 millió dollárt. Stephen Cooke
összesen három szelvényt vásárolt, és amikor rádöbbent, hogy
telitalálata van az egyiken, anynyira megörült, hogy a másik
kettővel már nem foglalkozott,
ám szerencsére nem dobta el.

NAPI MELLÉKLETEK
Hétfő
Kedd A Pl
Szerda
Csütörtök
Péntek
SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA,
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AVAR ISTVÁN, A NEMZET SZÍNÉSZE BALOLDALI MARADT ÉS FIATALPÁRTI

Az életünk egy
lye, aki azt hitte, hogy huszonnégy óra alatt le lehet cserélni az egész országot. Nem
szeretek még beszélni sem róla, mert rögtön indulatba jövök. Miért azzal foglalkoznak,
hogy ki mit mondott, ki hogyan
nézett
a
másikra
1945-ben vagy 1959-ben? Miért nem lehet ebben a pici
országban egyet akarni? A közös céljainkért, a közös jövőért
kellene a képviselőinknek dolgozniuk.

Lear király

Szegeden

Pályája során többször is fellépett Szegeden. A szabadtérin
először 1967-ben Horatiót játszotta Gábor Miklós Hamletje
mellett, később Áron volt Madách Mózesében, majd Demetriosz helytartó Sütő András drámájában, A szúzai menyegzőben. A rendszerváltás idején
Lear királyt alakította Ruszt József rendezésében a kőszínházban. - Mindig szívesen jöttem
Szegedre játszani. Azzal viccelődtem: itt még akkor is jól érzem magam, ha a feleségemet is
magammal hozom.

Avar István: Mindig szívesen jöttem Szegedre

játszani.

A gyertyák csonkig égnek című Márai-regény adaptációjával az évad kezdetén fergeteges sikert aratott Szegeden a Pesti Magyar Színház társulata. A vendégjátékot
Agárdy Gábor és Avar István főszereplésével hétfőn megismételték. Hamar elkapkodták a jegyeket, azt mondják,
most is olyan óriási volt az érdeklődés, hogy ha heteken
át sorozatban játszanák a produkciót, akkor is telt házzal
menne. Henriket, a nyugalmazott tábornokot alakító Avar
István azt mondja, baloldali maradt és fiatalpárti.

- Márai körül mindig lengett
egy kis legenda. Csodákat
zengtek róla, akik régről ismerték, mások pedig épp
azért misztifikálták, mert nem
ismerhették. Sokáig nem jelenhettek meg itthon a művei.
Nagyszerű írónak és kivételes
gondolkodónak tartom. Tisztelte és becsülte a magyar
nyelvet, mindig szépen és világosan írt. Egyetlen könyvet
sem ismerek tőle, amelyben
ne a legtisztább gondolatok
lennének.

Varázsgondolatok
A gyertyák csonkig égnek
olyan romantikát sugároz,
olyanfajta barátságnak, becsületnek és igazságkeresésnek lehetünk tanúi benne,
ami a mi életünkből már fájón
hiányzik. Ezek olyan varázsgondolatok, amelyek Márai-rajongókká tudják tenni a
fiatalokat is - mondja Avar

István az előadás sikerének
titkáról. Már két éve játsszák a
darabot, Pesten sem lehet jegyet kapni rá. - Úgy éreztük,
Szegeden nemcsak Márait,
hanem rajta keresztül bennünket is megszerettek a nézők. Ahogyan mi játsszuk ezt
Agárdy Gabival, talán annak is
lehet valami különös varázsa.
A fővárosi közönség inkább
sznob, mint a szegedi, ott elvétve fordul elő, hogy felállva
tapsolnak. Itt őszinte lélekkel
ünnepeltek bennünket az emberek. A regényt valamikor tizenöt éves koromban olvastam először, azután évtizedekig nem találkoztam vele. A
rendszerváltás után, amikor
jött az új Márai-kultusz, és
sorra jelentek meg a régi könyvei, akkor vettem kézbe újra.
Nem gondoltam, hogy színpadon is találkozom majd vele. A próbaidőszakban hatszor
elolvastam. Gondot jelentett
számunkra, hogyan lesz ebből

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

a gyönyörű epikus műből igazi dráma. A színházi előadás
több mint két óra, amit élettel
kellett megtöltenünk. Bebizonyosodott, hogy jó érzékkel
választottuk ki a legjobb részleteket a regényből. Rendezőnkkel,
Iglódi
Istvánnal
együtt találtuk ki azt a stílust,
játékformát, amivel a drámaiságát erősíteni tudtuk.
Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, ráéreztünk, hogyan kell játszanunk.

Tanítva

tanul

Avar István nemes orgánuma, tökéletes beszédtechnikája jól érvényesült a szövegközpontú
előadásban.
A
nyolcvanas években nem véletlenül hívták színpadi beszédet tanítani a színművészeti főiskolára. - Nem akarom bántani ezt a társadalmi
rendszert,
amiben
most
élünk, de - finoman szólva bőven lenne rajta javítanivaló.
Ez a kulturális életünkre is
kihat, amit jól éreznek a mai
fiatalok, a tanítványaim is,
akikkel kölcsönhatást gyakorlunk egymásra. Nemcsak tanítom őket, hanem igyekszem
én is minél több dolgot megtanulni tőlük. Mindig fiatalpárti voltam, ezért oktatok
még ma is a főiskolán. Amilyen türelmes vagyok a diákokkal, ugyanolyanok ők is velem. Arra biztatom őket, mielőbb szokják meg, hogy a szí-

nészek élete egy nagy türeSohasem kellett szégyenkezlemjáték.
nie amiatt sem, hogy a rendErre saját életútja is bizonyí- szerváltás előtt tizenhét éven
ték. Egercsehiben, egy palóc- át országgyűlési képviselőként
földi bányatelepen született is dolgozott. - Pártonkívüli1931-ben. Tizennégy évesen ként független honatya volmár segédmunkásként dolgo- tam. Ennek ellenére ma is balzott az egyik aknánál. Miután oldali gondolkodásúnak valelesettnek
hitt
édesapja lom magam. Az akkori par1948-ban végül hazatért a ha- lamentben volt egy réteg,
difogságból, újra tanulhatott. amelyik közel állt a nagypoEgy év alatt letette a szakérett- litikához, ami a többségtől, így
ségit. Gyerekként pap szeretett tőlem is távol zajlott. Gyalogos
volna lenni - végül Thália pap- VII. kerületi képviselőként
jának állt. A főiskola után sokat dolgoztam. Kellettek a népés sokfélét szeretett volna ját- szerű emberek, akik türelmeszani, ezért Pécsre szerződött. sen végighallgatták a válaszLendvai Ferenc elhalmozta tókat, megpróbálták megoldani a maceszerepekkel.
Jelentős szeKollégáim elmeseltek, rás ügyeket.
Soha
nem
mélyes sikert
hogy a Nemzet
ígértem semhozott
első
Színésze címet egy
mit, de igyefilmje,
az
perc alatt,
keztem mi1958-as Vasvinél több dolrág, ami után
ellenszavazat nélkül
got elintézni.
sorra kapta a
ítélték oda nekem.
A mai parlafilmszerepeket, majd 1960-ban szerződést mentről olyan véleményem
a Madách Színházba. A Hamlet van, ha azt kerek perec kiHoratiója és Stanley A vágy vil- mondanám, testületileg és
lamosából volt az a két szerep, személy szerint is - kivétel
aminek köszönhette, hogy nélkül! - sértve éreznék magyorsan befogadta a rangos gukat az ott ülő emberek. A
társulat, amelynek akkoriban mai parlamenti élet szinte
Gábor Miklós, Pécsi Sándor, csak a mocskolódásról szól. A
Kiss Manyi és Tolnay Klári vol- legritkább esetben hallok építak a sztárjai. Ettől kezdve min- tő vitát. Elborzadva látom a
dig az élvonalban maradt, ren- közvetítésekből, hogy nincsegeteg filmet, tévéjátékot is for- nek koncepciózus hozzászógatott. Két évtizeden át a Nem- lások. Állandó vájkálás folyik a
zeti, majd 1993-as nyugdíjba múltban. Tudomásul kellene
vonulásáig űjra a Madách Szín- már végre vennünk: történt
egy rendszerváltozás. Az a hüház egyik vezető színésze volt.

Gazdag színészi pályafutását
kitüntetések sorával ismerték
el, szinte mindent megkapott:
kétszer a Jászai Mari-díjat, az
érdemes és a kiváló művész címet, a SZOT-díjat, a Kossuth-díjat. Mégis arra a legbüszkébb, hogy kollégái a
Nemzet Színészévé választották. - Magyarországon a kitüntetések mindig vegyítve voltak
politikával, és valljuk be, ma
sem egészen mentesek tőle. A
Nemzet Színésze címet nekem
nem egy kormány adta, hanem
a kollégáimnak köszönhetem.
Elmesélték, hogy egy perc alatt,
ellenszavazat nélkül ítélték oda
nekem. Ez azt jelzi, hogy tartanak valamire, elfogadnak, szeretnek. Ezért különösen kedves
és fontos számomra ez a cím.
Nem is tagadom, büszke vagyok rá. Eltalálták az elnevezését is, remélem, nem járatják le,
mint oly sok más díjat.
Ma már ritkán látni színpadon, keveset játszik, ezért is
nagy dolog, hogy vállalkozott
a szegedi vendégszereplésekre. - Hetvenharmadik évemben járok, több komoly műtéten estem át, pihennem kell.
Szerencsére az agyam még ma
is teljesen friss, két és fél órán
át gond nélkül tudok koncentrálni a színpadon. Mégis, ma
már meggondolom, hogy elvállaljak-e egy nagyobb szerepet. Nemrégiben kettőt is viszszautasítottam. Jobb a békesség és a nyugalom. Több filmszerepet is lemondtam, mert
nem tetszett. Azt hiszem, az a
játékstílus, amit én képviseltem, ma már nem olyan izgalmas. Persze sohasem lehet
tudni. Lehet, hogy ott lapul valakinek a fiókjában egy olyan
forgatókönyv, ami rám vár,
amire nem tudnék nemet
mondani.
HOLLÓSI ZSOLT

14

SZIESZTA

2 0 0 3 . n o v e m b e r 15., s z o m b a t

A GUYANAI TÖMEGES ÖNGYILKOSSÁG 2 5 EVES EVFORDULOJARA

szőlőlével

A

szekta

alapítója,

James

(Jim) Jones 1931-ben született
indián anyától és egy koporsókészítő rokkant apától, aki
egyáltalán nem törődött vele, s

rek valahogy mégis kiszivárogtak, s eljutottak Kaliforniába.
Az amerikai
parlament
Leo Ryan képviselőt küldte,
vizsgálja ki, igazak-e a vádak. A képviselő 1978. november 15-én újságírók társaságában repült a helyszínre. Két egész napot eltöltött
Jonestownban, a g o n d o s
előkészítés hatására kellemes benyomást szerzett a
körülményekről. Jones atya
jelenlétében a hívek megcáfolták a híreket, hogy bárkit
akarata ellenére tartanának
fogva, éjjel azonban már
megjelentek néhányan, akik
különös jelenségekről számoltak be. Valaki cédulát
adott át az egyik újságírónak négy szektatag nevével,
akik valamennyien távozni
akartak a táborból.

„És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások;
és lön nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az
emberek a földön vannak" - olvashatjuk János Apokalipszisében. Szavainak az ezredvég közeledtével mind
többen tulajdonítottak pontos jelentést, és egyre több
vallási csoport vette biztosra az idők végének közeli
eljövetelét.

Közéjük tartozott az amerikai
Népek Temploma elnevezésű
szekta is, melynek tagjai nem
várták be a véget, hanem elébe
mentek.

A koporsótól
a Templomig
Az alacsony, de jó megjelenésű, fekete hajú ifjú pedagógiai diplomát szerzett, s
már ekkor megalapította
vallási közösségét, melyet a
csoport összetételére utalva Népek
Templomának
nevezett el. Kaliforniában
maga köré gyűjtötte a csalódott, szociálisan lecsúszott, többnyire színes lakosság nagy részét. Prédikációi a keresztény üdvtan
e l e m e i mellett erőteljes és
messianisztikus
szociális
töltést is hordoztak. Ostorozta a társadalmi egyenlőtlenségeket, a szegénységet, a rasszizmust, a faji
szegregációt.
Híveinek száma rövidesen meghaladta a 20 ezer
főt, amelyre t e r m é s z e t e s e n
már a hivatásos politikusok is felfigyeltek mint potenciális választópolgárokra. Ettől kezdve igyekeztek
jóban lenni Jonesszal, akinek nagyon is imponált a
hirtelen jött népszerűség.
Szívesen mutatkozott vele
San Francisco polgármestere, Kalifornia kormányzója és az Egyesült Államok alelnöke is. Még külföldön is felfigyeltek a
kommunisztikus
tanokat
hirdető prédikátorra, s már
a Szovjetunióban is Jim Jones elvtársról cikkeztek. A
szektához
való
tömeges
csatlakozás hamar megváltoztatta a jellemét, s egyre
inkább
elhitte
magáról,

hogy
csalhatatlan,
sőt
időnként már a Megváltó
s z e r e p é b e n tetszelgett.
Ekkor már mintegy tízmillió dolláros vagyonnal rendelkezett - többnyire gazdag emberek
adómentes
adományaiból, és a szektatagok kisemmizéséből. A biszexuális guru esténként kegyesen osztotta meg ágyát a
hívek
mindkét
neméből
válogatva.
Néhányuknak
azonban kezdett végre kinyílni a szeme, s közülük
kerültek ki az első „árulók".
Volt titkárnője egy tévényilatkozatban fedte fel a tiszteletes primitív csalásait:
hogyan tett csodát, mutatott fel a gyülekezet előtt általa kivarázsolt rákos testrészeket. Valójában a félhomályban feltartott zsebkendő csirkebelsőrészeket tartalmazott. Őt magát egy tolószékbe ültette mint „járni
nem
tudó
nyomorékot",
majd az istentisztelet alatt
Jones intésére fel kellett

Az amerikai parlament Leo
Ryan képviselőt küldte el a
helyszínre, aki a gondos
előkészítés hatására kellemes
benyomást szerzett a
körülményekről. Később őt is
meggyilkolták.

PODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de maga
sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
Olyan szabadnak éreztem magam, hogy az már keserű. A szabadságon belül céltalannak, ettől minden összezsugorodott, minden csak én
lettem, ami nem hasonlított semmire kívülem. Lehetséges, ez a pillanat sok mindenre magyarázatot ad, noha például arra nem, hogyan
képes egy ekkora gyerek ilyen biztosan kijárni a világba, miért nem dől
romba az első széllökésre vékony és érzékeny ideg- és lélekhálózata?
És varázsütésre föltámadt a szél, a nap a felhők mögé úszott, s a
földön fekvő száradt fűszálak lassú forgószélként jártak körül. Összébb
húztam magamon a pulóvert, széjjelnéztem a kihalt, lerozsdállt
játszótéren. A piros mászókáról lemezenként pergett a festék, alatta
mély gödör, s a többi játék is mind kiüresedve a fantáziám hiányától,
a szélnek képeztek némi akadályt. A szél fütyülve járt az ágak és
hosszú csövek között. Nagyot lélegeztem, mint aki holnap akarja
kifújni. Lehunytam a szemem, és szólítottam fejemben a hangot:

Ami a szemük elé tárult,
az mindenkit sokkolt.
923 férfi, nő és
gyermek teteme feküdt
szerteszéjjel.
emelkednie, s úgy járkálni,
mint aki meggyógyult.

A dzsungel

könnye

Most már a CIA is érdeklődni kezdett Jones tiszteletes üzelmei iránt. Amikor
érezte, hogy ég a talaj a lába alatt, úgy döntött, hogy
maradék követőivel együtt
a dél-amerikai Guyanában
telepedik le, ahol az őserdő
közepén egyfajta önellátó
mezőgazdasági kommunát
hoz létre. A 11 ezer hektárnyi területen felállított települést természetesen önmagáról nevezte el Jonestownnak. A szektatagok itt
gyümölcsöt, zöldséget termesztettek, keményen dolgoztak hajnaltól alkonyig,
miközben a mindenütt felszerelt hangszórókból megállás nélkül bömböltek a
prédikációk. A szektavezér
éjjelente készenléti gyakor-

latokat rendezett a külső
támadás veszélyét emlegetve.
Kezdetben jó
hangulat
uralkodott, később azonban
óhatatlanul jelentkeztek a
gazdasági nehézségek. Néhányan megpróbáltak megszökni a telepről, de akiket
elkaptak, kemény büntetésben részesültek. Ha valaki
rosszat mondott a vezetőre,
vizesgödörbe dobták, s napokig otthagyták. Egy fegyelmezetlen asszony nyaka
köré kígyót tekertek, a szófogadatlan gyerekeket pedig
kizavarták a dzsungelbe.

Cián a

szőlőlében

Jones igyekezett a külvilágtól
hermetikusan elzárni fanatizált és elnyomott közösségét,
de a koncentrációs táborra
vagy legalábbis kemény börtönre hasonlító, embertelen
állapotokról szárnyra kelő hí-

díszhalak testének felénél, a kenyeret egy kaszás királyhal szájába

harcosaként gyújtogatta a feketék otthonait. Talán éppen ez
a fajgyűlölő, elvakult környezet
váltotta ki a fiatal Jimből azt a
vágyat, hogy az elnyomott kis e b b s é g ügyéért küzdjön. Már
gyermekként is szeretett prédikálni, s zokon vette, ha társai
megdobálták emiatt.

Másnap reggel a helyi
rendőrök óvatosan megközelítették a telepet. Jonestown
azonban teljesen csendes
volt. Aztán ami a szemük elé
tárult, az mindenkit sokkolt.
923 férfi, nő és gyermek teteme feküdt szerteszéjjel. Mint
később kiderült, tömeges öngyilkosság történt. Jim Jones
ezúttal rövid volt. „Elárultak
bennünket - közölte. - Ellenségeink úton vannak, s ők
vannak többen, ők az erősebbek. Egyetlen módunk
van, hogy elmeneküljünk
előlük, a várható megtorlás
elől, ha nem várjuk meg,
amíg ők végeznek velünk."
A település „orvosai" nagy
tartályokat hurcoltak középre.
Benne lilás színű folyadék szőlőlé. Mindenkinek innia
kellett belőle, aki nem tudott
vagy nem akart, annak fecskendővel juttatták le a „nővérek" a torkán. A csecsemőknek, gyerekeknek is. A testek
néhány perc után görcsbe rándultak, a száj körül hab jelent
meg és rövid haláltusa után az
áldozatok kiszenvedtek. Végzett velük a szőlőlébe kevert
cián. A halottak közül többekkel - így magával Jim Jonesszal
is - lőfegyver végzett.
HEGEDŰS PÉTER-SZABÓ ZOLTÁN

A halak nem válaszoltak, ám ez nem zavarta a kapitányt.

illesztette, aki a halaktól szokatlan módon lehunyta a szemét, és
láthatóan minden ízét és zamatát kiélvezve a friss kenyérnek, apró

„Azért gyűltünk ma itt össze, mert szeretnék, ilyen egyszerűen szólva,
legénységet toborozni a soron következő, nagyszabású tengeri ku-

szájmozdulatokkal tűntette el.

tatásaimhoz, amelyeknél a halak jelenléte mind biztonsági, mind
pedig expedíciós célok miatt elengedhetetlen. A kutatási program
kissé hosszú, most nem részletezem, de szeretném látni, kik azok,

Aztán jött a következő búvár, egyszerre hárman, de már nemcsak
kenyeret, hanem hatalmasra sütött kakaós csigát is hoztak, fokhagymás lángost, az egyik pedig családi pizzát.

akikben első szóra megbízhatok. Tegye fel a kezét az, aki vállalja!"
A halak próbálkoztak, próbálkoztak, de nem sikerült felemelni a

Ám a halfőnök csak ezután látott lakmározáshoz. Neki négy búvár
hozta az ételt fényesen csillogó krómfedél alatt, ne ázzon szét annyira.

kezüket.

A halfónök kényelmesen elfoglalta helyét, a búvárok hozzáláttak,
etették. A csillogó fedél alatt illatosra sütött, jó tejfölös rakott krumpli
pihent, amibe ezúttal friss cukkinit és némi hagymát is szeletelt a
szakács. Az étel minden bizonnyal házi tojással készült, mert a szeletelt

retném, ha á l r u h á s e m b e r e k bújnának m e g köztetek. Nos, első
lépésben, mivel ti édesvízi halak vagytok, s ó s vízi kiképzést kell
kapnotok. A s ó s vízben egészen m á s merülési paraméterekkel

tojás sárgája sárga, a fehérje fehér volt, ahogyan kibukkant a prézlis
sajttal fölül megsütött étel belsejéből. Az egytálhoz ecetes uborkát
kapott a főhal, és egyedül ö evett teljes kiöriésű lisztből készült
kenyeret.
Némelyik búvárnak annyi nyál összegyűlt a szájában, hogy kénytelen
volt kiemelkedni az akváriumból, kivenni és kiöblíteni a csutorát.
A búvárokhoz képest hatalmas villával rakták a főhal szájába az

„Na, mi lesz? Mit csináljak? Hogyan tovább? Tessék nekem tanácsot
adni!"

ételt, de jól látszott a gyakorlott mozdulatokon, hogy szabvány szerint
dolgoznak, nem először etetik.

S ahogy csukott szemmel ott üldögéltem, a szemem előtt egy egész
estét betöltő akvárium képe jelent meg. Az akvárium lélegeztetőjén
gyöngybuborékok sora szállt a felszín felé, a változatosan kiképzett

Mikor a maradékot is kitunkolták a búvárok, szempillantás alatt a
felszínre emelkedtek, s helyettük díszes, mégis egyszerűen díszített
ruhába bújt búvár merült alá egy optikailag csöppet s e m torzító

meder alján élő növények között hétköznapi nyugalommal lebegtek a
halak, pikkelyeik ezer meg egy színben pompáztak.

üvegharang belsejében.

Az akvárium peremén apró kéz jelent meg, aztán fölhúzta magát, és
bebillent az akvárium oldalán egy búvár. A hátára akasztott zsákból
egész kenyeret húzott elő, s mivel a búvár is alig volt nagyobb a

Három nappal később, november 18-án, amikor Ryan
kíséretével visszaindult a közeli repülőtérre, körülbelül
húszan csatlakoztak hozzá Jones engedélyével, immár útlevelük és útiköltség birtokában -, hogy visszatérjenek vele az Egyesült Államokba. Délután a két bérelt kis különrepülőgép mellett gyülekeztek, amikor a mezei „repülőtér" sarkában váratlanul két
traktor jelent meg. Mire az
utazni készülők felismerhették volna, valójában mi készül,
az utánfutóról Jones emberei
ugráltak le, és a tévékamerákkal mit sem törődve kézifegyvereikből tüzet nyitottak. Ryan képviselő azonnal
holtan rogyott össze, de megöltek három újságírót és egy
menekülőt is. A repülőgépeket
annyira megrongálták, hogy
azokkal felszállni nem lehetett. A sebesültek a környező
erdőbe menekültek.

leginkább a helyi Ku-Klux-Klan

A halak az akvárium másik végében, a levegőztető verte gyors
hullámok ellenére szabályos oszlopokba gyülekeztek.
„Zsakk Kusztó vagyok, mondta a férfi, de szólítsatok csak Kusztó
kapitánynak!"

„Ez apró trükk volt c s a k a részemről, m o n d t a Kusztó, n e m sze-

dolgozunk, illetve az úszóhólyag gázösszetételén is m ó d o s í t a n i
kell. N e m szeretném, ha kutatás közben bármelyikőtök is szétrobbanna. Ez egyrészt rövid időre rontaná a látási viszonyokat, másrészt egy ekkora vízlökés tönkreteheti a víz alatti kamera szigetelését. A kutatás sikere ötven-ötven százalék. A részleteket majd
holnap, délután kettőkor. A d d i g is: énekeljük el a francia himnuszt!" - m o n d t a Kusztó, s az üvegharang csengő-bongó rezgő
falán át az egész vízben a francia h i m n u s z hanghullámai keringtek, s a tátogó h a l n é p s é g m e g volt róla győződve, ez egyszer tudnak énekelni.
A himnusz után Kusztó a magasba mutatott, megkapaszkodott az
üvegharang oldalában, segédei kiemelték az akváriumból.
Csend támadt, s valami furcsa eljövendő szikrája lebegett a
levegőben. Az akvárium kettős falán túl ekkor feltűnt egy alig látható,
homályos szerkezet, melynek közepén mintha piros címkével ellátott
fekete bakelit forogna, ami a legfeledékenyebb embert sem emlékeztetheti másra, csakis lemezjátszóra.
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GALAMBOS FECÓ BRONZÉRME A BŰVÉSZ-VILÁGBAJNOKSÁGON

Tíz perc
A közelmúltban Hollandiában rendezték meg százötven
indulóval a bűvész-világbajnokságot, ahol mikromágia kategóriában Galambos Fecó bronzérmet szerzett. A helyezés értékét növeli: csak azokat hívták meg a rendezvényre, akik teljesítményükkel már nemzetközi szinten
is felhívták magukra a figyelmet, így maga az indulás
lehetősége is hatalmas rangot jelentett.
Pohár-golyó játékkal kezdett
Galambos Fecó - ez az „Itt a
piros, hol a piros" játék elvén
alapul - , majd egy csodálatos
kártyaszám következett, amelyet élete egyik fő művének
tart. Gyöngyszám jött a sorban, majd egy lenyűgöző érmeszámmal zárt a bűvész.

Lebegés a

színpadon

A versenyzőknek mindössze
10 perc állt rendelkezésükre,
hogy igazolják, a világ élvonalába tartoznak. Mivel az
időtúllépésért diszkvalifikáció
járt, Fecó egy 9 perc 59 másodperces zenére koreografálta meg produkcióját. A teremben ezren nézték óriáskivetítőn a versenyzőket, a kamera
20 centis távolságból vette a
kézmozdulataikat, ha a bűvész egy csöppnyit is hibázik,
azonnal lebukik. A 13-as nem

szerencsétlen szám Fecó számára, ugyanis ennyi tagú zsűri
pontozása után hirdették ki az
örömteli sorrendet.
- Lételemem a bűvészkedés
- mondja elsöprő lendülettel
szabadtéri fellépése után néhány perccel a Tapolcán élő
Galambos Fecó. - Imádom,
amit csinálok, azon ritka bűvészek közé tartozom, akik
nem kategorizálódtak le egy
adott ágra. Az illuzionista
egész életében ládákat tologat, más pedig csak golyókkal
foglalkozik. Persze elképesztő
szintre fejlesztik ezt, de ha valaki idejön a golyós produkcióval, az oldalt ülő technikus
a hasát fogja a nevetéstől,
mert látta volna, hol vannak a
golyók elrejtve, honnan húzza
elő a frakkjából a galambot. Az
illuzionista sem vállalta volna
a fellépést a nyitott színpad
miatt, mert lebukott volna.

A magyar Houdini
Rodolfó

kutatta

fel,

hogy

Houdini

Budapesten

született

1873-ban a Rákosáros út 1. szám alatt, Weisz Eric néven lett
anyakönyvezve. Zsidó szülők gyermekeként,

néhány

hónapos

korában került ki a tengerentúlra. Miután rádöbbent arra, hogy
bűvésztrükkjeivel

csupán

részsikereket

arat,

kitalálta

a

sza-

badulásokat. Neki jutott eszébe előszóra kényszerzubbonyból való
kiszabadulás. Összetett dolog, persze trükk is van benne, de
Houdini iszonyatos fizikummal rendelkezett. Kifejezetten trenírozta
magát, hogy ezeket a szabadulószámokat kibírja. Zseniális úszó
volt, de repülőgépen is mutatott be szabadulást.

-A lélegzetem is elállt, amikor felhívott egy nézőt a színpadra és meglebegtette...
- Az illúzió egyik különleges
fajtája a lebegtetés. A székes
produkciót egyedül az országban én nem az asszisztensemmel hajtom végre! Az ottani
környezetben csak ezt lehetett bemutatni, a levegőbe
emelést nem, mert nincsenek
meg hozzá a kellő körülmények: a füstök és a fények. A
csodás, hatalmas méretű mutatványoknál rengeteg dolog
közrejátszik abban, hogy elérd
a kívánt hatást. David Copperfield sem azért lebeg a felhők fölött, abban a füstben és
megvilágításban, mert azok
pont jól illenek a ruhájához,
hanem mert úgy tudnak rejtve
maradni bizonyos dolgok.

A szétfürészelt

nő

- David Copperfield
hogyan emelte meg az Orient
Expressz
étkezőkocsiját?
- Hazai csatorna is leadta
négy részben azt a filmet,
amelyben egy álarcos bűvész
leleplezi a trükköket. Szinte
minden benne foglaltatott,
precízen, jól elmagyarázva. Az
ötödik részben - ezt még nem
mutatták be nálunk - már benne van, csak ott nem étkezőkocsival, hanem körülbelül azonos méretű kombájnnal modellezték a trükköt. A filmgyűjteményemből a nő szétfürészelésének 40-50 fajtáját tudnám megmutatni. A legősibb
trükkben természetesen két nő
bújt el a dobozban, amit fűrészelés után toltak szét. Napjainkra odáig jutottunk, hogy
nincs doboz, a nő csak egyszerűen felfekszik egy asztallapra,
vékony pántot helyeznek a hasára, s a hatalmas körfűrész űt-

Az illúzió egyik különleges fajtája a lebegtetés.
jára indul. Repül a hús, fröcsög
a vér... Ebből is le lehet mérni,
hogy mekkora csoda a bűvészet és milyen rohamléptekben
fejlődik.

A

szabadulóműuész

- Ugorjunk vissza a múltba!
Houdini hogyan tudott a víz
alatt is a láncos összekötözésböl kiszabadulni?
Láthatatlan oxigénpalackot és erőollót
nem tudott magával vinni...
- Fájó számomra, kevesen
tudják hazánkban is, hogy
Houdini magyar volt! Persze
ehhez az is hozzátartozik,
hogy nem lehetett volna akkora sztár Amerikában, ha kérkedik származásával. A világ legnagyobb bűvészújságja, a Magic megszavaztatta olvasóit,
kit tartanak az évezred bűvészének. Nem Dávid Copperfi-

eldet, hanem Houdinit választották. Copperfield is mutatott
be kényszerzubbonyból való
szabadulást fejjel lefelé, de a
saját színpadán. Houdini egyszerűen megkérte az embereket, találják ki számára a legvadabb dolgokat. így aztán
bevarrták egy bőrlabdába,
vagy a Scotland Yard börtönének cellájába zárták be egy
szál kisgatyában, hogy semmit
se tudjon elrejteni, de fél óra
múlva már az utcán volt. A halála is érdekesen esett meg
1926-ban: a fellépés szünetében az öltözőjébe besétált két
egyetemista. Kérdezték, valóban olyan erős a hasizma,
hogy bármilyen ütést kibír?
Majd váratlanul hasba verték,
mivel előtte Houdini nem tudott befeszíteni, összecsuklott. Miután helyrerázódott, ő
kérte, hogy ismételjék meg az

ütést, de akkor már volt lehetősége
felkészülni.
Veséje
megrepedt az első ütés során,
de végigcsinálta a műsort. A
következő színhelyre utazva, a
vonaton lett rosszul. Miután
az orvosok megvizsgálták, tudatták vele, mindössze egy
napja van hátra. Még három
napot élt. Utolsó mondata az
volt a feleségének: „Én leszek
az első, aki a túlvilágról vissza
fog jönni!" Halálának évfordulóján szeánszokat is rendeztek. Több bűvész ma is ezt ragadja meg reklámnak, mondván, ők Houdini reinkarnációi.
Amerikában
„kilószámra"
vannak ilyen illuzionisták, néhány szabadulószámmal próbálják elhitetni: Houdini újra
él! Büszkének kellene rá lennünk, a mai napig senki nem
ért Houdini nyomába!
0. JAKÓCS PÉTER

UTAZÁS A MAROKKÓI RIF-HEGYSÉGBEN

az időtlenségben
tradicionális étel, ami darából,
párolt zöldségekből és húsból
áll, érzem, hogy befogadtak:
mindenki nekem ajánlgatja a
húsadagját. Ebéd után a kertben nassolunk marokkói csokoládét a terebélyes kakaófáról. Később végiglátogatjuk a
falu jelentős „intézményeit":
az iskolát, ahol nemcsak gyerekeket tanítanak a betűvetésre, hanem felnőtteket is. Az
itt működő civil szervezet az
analfabetizmus felszámolása
mellett felvilágosító kampányt

Tegnap még Fez városában
graffrtit festettünk az iskola
falára egy nyári tábor keretében, ma pedig már itt vagyunk a Rif-hegység egy kis
falujának virágos udvarában.

Donar El Menaá marokkói barátunk, Mohamed szülőfaluja.
A néhány száz fős településen
nincsen csatornázás, a vizet a
gyerekek hordják a falu lábánál eredő forrásról öszvérháton. A sok csapadéknak köszönhetően megteremnek a
nálunk is honos zöldségek,
gyümölcsök, és a hosszú, forró
nyári napokon beérik a füge,
citrom, olívabogyó. A faluba
vezető poros út mellett kaktuszfügék bóbiskolnak a hőségben. A kaktuszfügét itt berberfügének nevezik, ami nem
meglepő, hiszen a Marokkóban élő berberek három nagy
csoportja közül az egyik a
Rif-hegységben telepedett le.

Amiről az
sem ír

útikönyv

Aki elszánja magát, hogy letér
a turisták által kitaposott útvonalról, és a túratervbe becsempész egy kis hegyi falut, amiről
az útikönyv sem ír, biztosan

A szobában nincsenek
bútorok, csak
szőnyegek és párnák.
nem fog csalódni. Az elfelejtett
helyek felkeresése során az első
komoly feladat az oda vezető út
megtalálása. Minél nehezebb
eljutni valahova, annál inkább
reménykedhetünk abban, hogy
utunk egyben időutazás is lesz,
és olyan élményt nyújt, amit a
turisták által sűrűn látogatott
helyek már nem.
A Feztől 80 km-re fekvő település megközelítése 3 órába
is beletelik, de utazunk buszon (van légkondicionált és
szaunás járat is, ez utóbbi egy

kicsit olcsóbb), taxin (a Mercedesekben hetedmagunkkal
„terpeszkedhetünk"), teherautóplatón, és megismerkedhetünk a helyi füves emberrel,
aki prófétai hangon kínál csodaszert hátfájás ellen.

Hippi-berber
törzsfőnök
Mohamed
nagyszüleinél
hűsöl az egész család. A nagymama fürge, karcsú, 90 éves
elmúlt, és hennavörös hajá-

ban virágot, gyógynövényeket
visel. Olyan, mint egy tündéri
hippi-berber törzsfőnök. A
család többi tagja a falnak támaszkodva, félig fekve relaxál.
A szobában nincsenek bútorok, csak szőnyegek és párnák,
meg a nyugalom és a bazsalikom átható illata. Salaam
alejqum! La bas? (üdvözlési
formák), zwina (szép, finom),
Hamdou Allah! (Hála Istennek!) - varázserővel bíró szavak. Mire a kis alacsony asztalra kerül a kuszkusz, a helyi

is folytat a születésszabályozás kérdésében. Majd betérünk a helyi szabadtéri „kocsmába", ami nem rokonítható
európai formájához - hiszen
alkohol helyett mentateát isznak - , csak annyiban, hogy itt
gyűlik össze a falu népe.

Nevetséges
vállpántos
Másnap korán reggel útnak
eredünk, irány a következő falucska a hegyen át. Nagy kegy-

ben vagyok a hat fiú között,
mert errefelé a lányok nemigen
kirándul(hat)nak.
A
10-15 km-es túra többnek tűnik az egyre nagyobb hőségben és mindenki boldogan
nyúlik el a falu határában az
első fügefa alatt. Míg mi a
francia kolonizáció idejéből itt
maradt, ma már gazdátlan hivatal épületét járjuk be, addig
a fiúk egy része betér a mecsetbe. A délutánt a közeli forrásvidéken töltjük el, pálmalevéllel fedett kunyhóból hallgatjuk a víz csobogását.
Estefelé érünk vissza Donar
El Menaába. Az egyik háznál, a
kerti kemencében éppen kenyeret sütnek az asszonyok.
Hívnak, hogy csatlakozzam
hozzájuk. Amíg sül a kenyér,
viccelődve, de nem minden él
nélkül megkérdezik: „Ez a téli
ruhád?" Az innen is, onnan is
felhangzó nevetés félreérthetetlenül adja tudtomra, hogy a
vállpántos trikó a normálistól
eltérő, nem megfelelő öltözék.
A meleg marokkói kenyérrel kezemben azon elmélkedem, hogy meddig lesz erősebb a közösségi norma, és
meddig áll ellen a körülötte
meglódult időnek ez a hegyi
falucska.
z. j.
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A november 8-án megjelent Szieszta-rejtvény helyes megfejtése:
Elnézést, kedves nézőink, de a szponzor kért a darabba néhány

-Í1980L

lakodalmas nótát!

L

Fődíj:
2 db összekötő szőnyeg, amely átvehető
a Domex Szőnyegárullázban, Szeged, Bakay N. u. 29.

helyiségben levő,
nagyobb
időmérő

Nyerte:
1. Imrehné Dénes Katalin, Szeged, Mérey u. 15. II. 4.
További nyerteseink egy-egy pólót kapnak, amelyet a lakóhelyükhöz
legközelebbi szerkesztőségben vehetnek át:

beazonosít

atomi
tömegegység, röv.

eltérő

fal épül rá
-qjpr

női név
mosópormárka

2. Szabó Szilvia, Hódmezővásárhely, Benőfi u. 2/A.
3. Vígh Ferencné, Szegvár, Hunyadi J. u. I I .
4. Túri Attila, Makó, Csanád vezér tér 19. B. 7.
elektroníkai
márka név

A most megjelent rejtvény beküldési határideje;
¿003. nm-mbtf 21., reintk
A megfejtéseket levelezőlapon kérjük postázni címünkre:

idegvégződés!

Détmagyamiszág Szerkesztősége, 6740 Szeged, Stefánia 10
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alkalommal
megrendeli, a

NEGYEDIK
megjelenést
ajándékba kapja.

A részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú
vonatkozik. Ajánlatunk
az Apróbörze oldalra

Akciónk 2003. március

apróhirdetésekre
kizárólag
érvényes!)
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•

SZOMBAT, 2003. NOVEMBER 15.
Albérletet kínál
Állást kínál
Bútor

munkatársat

Egészségügy
Egyéb

IRODAVEZETŐI
munkakörbe.

Elektronika, műszaki cikkek

Élelmiszer

Játék
Könyv

Előny:

Építőanyag
Garázs
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
Haszonállat
Háztartási gép
Haszonjármű

Magánház
Mezőgazdasági szolgáltatás

Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Téglaépítésű lakás
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Üzlethelyiség
Vállalkozás
Vendéglátás
Albérletet kínál

• MINIGARZON nem d o hányzó
egyedülállónak
30.000 Ft/hó rezsivel kiadó.
62-444-522.
Szeged.
(30702731)
• SZEGEDEN, Rigó utcában 3 szobás, üres lakás
garázzsal kiadó. 30/3307465. (30599451)
2

Állást keres

• C, E, ADR vizsgákkal
munkát keresek.
06-30/
233-9976. ( 3 0 7 0 1 9 5 3 )
• PROGRAMOZÓ matematikus Windows, ill. Unix/Linux környezetben szerzett,
többéves C/C++, Java gyakorlattal állást keres. Tel.:
06-70/26-26-690. ( 3 0 6 0 0 5 6 9 )
3

Elvárások:
- minimum középfokú
végzettség
- könyvelésben vagy
hasonló munkakörben
szerzett gyakorlat
- felhasználói szintű
számítógépes ismeretek
- pontos, precíz
munkavégzés

Állást kínál

Fényképes

- irodavezetői végzettség,
vagy irodában szerzett
legalább 3 éves
gyakorlat
- közgazdasági végzettség
- idegen nyelv ismerete
Önéletrajzokat a §j
megjelenéstől számított g
egy hétig várjuk
a következő címre:

Dal-Ba Szövetkezet
6792 Zsombó, Pf.: 14.,

»m

É S

ín TES

S A V Á L L Ó

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

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

vagy e-mail címünkre:

élelmi-

szer-nagykereskedelmi cég
szegedi telephelye állást
hirdet az alábbi munkakörökbe:
• KONYHAI KISEGÍTŐ
Önálló munkavégzés, konyhai gyakorlat, 4 , 6 és 8 órás műszakokban is

• RAKTÁROS-ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ

5

Állandó délutános, hatott raktár

8

• DISZKONTEEADÓ
Váltott műszakos munkavégzés egy
élelmiszer-nagykereskedelmi hűtött
raktárban.
Szegedi lakhely előnyt jelent.
P á l y a k e z d ő k j e l e n t k e z é s é i is
várjuk!
feltételei:

rövid,

f é n y k é p e s szakmai önéletrajzát az alábbi címre szíveskedj e n elküldeni:
M A U S Kft. 6 7 2 5 Szeged,

felkészítő tanfolyamok indulnak

2003. december 17-én.
62/421-515. Szeged, Püspök u. 1 l/A
STARGATE NYELVISKOLA
Munkanélküliek és gyesen lévők
a munkaügyi központ támogatását
igényelhetik. Az önrész 30%-a
az szja-ból visszaigényelhető,
részletfizetés!
OKÉV szám. 06-0045-02,
Intézményi akkr. lajstromszám: 0056

a Sajtóházba

kérjük

főfoglalkozású
dolgozókat
paradicsomtermesztésre
és gerbera
kultúrába.

Belvárosi, élelmiszerjellegű üzletbe

NŐI BIZTONSÁGI
ŐRÖKET
keresünk.
Önéletrajzzal ellátott
jelentkezéseket
„Megbízható

re.

030702959"

jeligére a Sajtóházba
leadni.

8-15

óráig

g

BÉRLŐKET
keresünk.
Főfoglalkozás mellett
végezhető munka.

• KÍNAI ruházati üzletbe.
Zsombóra, egy fő szakképzett nőt keresek, 06-70/
550-8726. (30702726)

• A RÓKUSI Tüzép targoncás munkakörbe férfi munkaerőt keres. Előny: építőipari gyakorlat, C kategóriás
jogosítvány. Fényképes önéletrajzot kérünk. Érd.: Szeged,
Szatymazi
u.
2.

Érdeklődni:

«

8-15 óráig

069. (30702121)

• NAGY gyakorlattal rendelkező,
leinformálható
pénztárost keresünk műszaki kiskereskedelmi egységünkbe.
Megbízható
030702851" jeligére a Sajtó-

magnóval, 2005. áprilisig
érvényes műszakival eladó.

Ár: 1,09 M Ft.
Érd 30/335-4442

11

Autó

• X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. ( 3 0 5 0 0 1 0 3 )
M ALEKO Lada-motorral,
vonóhoroggal, kikímélt állapotban eladó. Érd.: 62/442337, vagy 06-30/239-1269.
(Szeged) (30702716)
• LADA (1978.) 1500-ös
2005. 06-ig műszaki vizsga,
jó állapotban eladó. 06-20/
475-6449. ( 3 0 7 0 2 7 1 4 )
4

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

Ár: 2,19 M Ft + áfa.

30/335-4442.

• LADA 1500-as, 1995-ös,
benzin + gázüzemű, megkímélten eladó. 06-70/5581 3 7 9 .

(30702436)

(30600320)

M OPEL Corsa Swing 1.41,
ötajtós, újszerű állapotban
eladó. Hitelre Is. 63/316543, 30/856-1660. ( 3 0 7 0 2 5 0 7 )
M SUZUKI Wagon R+ (eredeti japán), 1999. novemberi, sok extrával, magyarországi,
vezetett
szervizkönyvvel, sérülésmentes, hibátlan állapotban, hitelre is
eladó.
06-30/281-4000.
(30702855)

• TRABANT 601-es, 1988as, garázsban tartott, jó állapotban, 1 év műszakival
80.000 Ft-ért eladó. Érd.:
06-30/417-1807. (Szeged)
(30702722)

• TRABANT kombi érvényes műszakival 50.000-ért
eladó Szőreg, Szerb u. 101.
(30702982)

• VW PASSAT 1.9TDI Pacific 117 LE-s (ABS, klíma
stb ), Mitsubishi L200 (1998
11. hó, klíma, ABS) eladó.
06-20/374-49-86.
Makó.
(30702738)

6 7 2 4 Szeged,

C A R
Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 .

K o s s u t h L. s g t . 4 5 .
www.rentocar.szeged.l

ŐSZI-TÉLI
- 3 0 %

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti díjából.

S s Ga(iK(íi(£)[D(5332 s l a a i s i a t f ®

felvételt hirdet
a 2004/2005. tanévben is induló,
5 évfolyamos
Hátrányos helyzetű diákok
Arany János tehetséggondozó
programjában való részvételre.
A programba kistelepülések, illetve
nagyközségek, városok külterületein élő,
hátrányos helyzetű, 8. osztályos diákok

6724 Szeged, Szatymazi u. 2/B.
Tel.: 62/490-790, fax: 62/490-709

rr

R

¡

|C A S A B E L L A !

pályázhatnak.
A jelentkezés feltételeiről
a Radnóti gimnáziumban (62/548-936)
vagy a települési önkormányzatoknál
lehet érdeklődni,

• KÖLTÖZÉS miatt kitűnő
állapotban lévő bútorok,
konyhai, háztartási felszerelések eladók. 62/315-280,
Szeged. (30702762)
• RÉGISÉGEKET, képeket,
kereteket, porcelánokat (hibásat is), vásárolok, 06-20244-7296.
(Szeged)
(30702531)

• ÚJ, hatszemélyes, olasz,
csővázas, üvegasztalos étkező helyhiány miatt eladó.
Irányár: 75 E Ft. Érd.: 0630/345-81-81. ( 3 0 7 0 2 9 3 4 )
6

na».»,™

•SONGIBŰTOR

J

7

most szervizelve eladó.

17

M
8

:

Elektronika

• HANGSZOROCENTRUM
hangsugárzók, subwooferek,
hangfalalkatrészek. Rókusi
krt. 70.. 62-499-032 (Sze-

Gépjárművezető-képzés

• ATI CSÁSZÁRNÉ BT
Moped, motor, személy-,
teher-, nehézpótkocsi, Eukonform árufuvarozó vállalkozó, Eu-konform buszos
vállalkozó, nehézgép-, kön\
nyűgép-, targonca, ADR,
TIR, belföldi buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezető, taxivállalkozó és undortkeltő tanfolyamokat indít.
TANDÍJ 30% a, max. 60 E
Ft, a vonatkozó jogszabályok értelmében ADÓKED
VEZMÉNYKÉNT igénybe
vehető. OKÉV tsz. 060056-02. Szeged, Berlini
krt. 16. Tel.: 62/422-240,

g e d )

9

Élelmiszer

• KONYHAI felhasználásra
keresek
zöldségféléket
(bab, borsó, gyökérzőldség,
karfiol, káposzta, burgonya,
mák stb.), nagyobb menynyiségben exportra is. 0670/3844-889. (30702772)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, Oldalkosár utcában
gázfűtéses
lakás
eladó,
vagy hosszú távra számlaképesen kiadó. Érd.: 30/
'9786-588. ( 3 0 7 0 2 7 4 9 )
• SZEGEDTŐL 11 km-re
kétlakásos, igényes magánház garázsokkal, parkosítotl
udvarral eladó. Irányár: 23
M Ft. Érd.: 06-70/314-102 8 .

Építőanyag

• HULLÁMPALA bruttó 250
Ft/nm-től, hullámlemez 990
Ft/nm-től, faanyag, cement,
homok, sóder, samottáru,
csempeés
padlólap,
OSB-lap, ajtó, ablak, tüzelőanyagok és egyéb építőanyag. Rókusi Tüzép Szeged, Szatymazi u. 2. 62/

(30702804)

2 0 Mezögazd. szolg.
Csávázott vetőmagbúza,
valamint
I5 I 5 I 5 N P K
ammónium-nitrát év végi akciós
áron kapható!
Déli-Farm
Kft.
Szeged-Kiskundorvzsma,
m
Kettőshatári út 6.
(nagybani piac mellett)
S
Tel.: 62/556-120, 556-130.
°

4 7 6 - 8 7 6 . (30600547)

• # •

A FOREVER LIVING PRODUCTS MAGYARORSZÁG KFT.
SZEGEDI KÖZPONTJA PÁLYÁZATOT HIRDET:

kommunikációs

I
I
I
I
I
I
I
I

Feltételek:
1. Felső- vagy k ö z é p f o k ú végzettség.
2. Magas szintű felhasználói informatikai és adminisztratív tapasztalat.

I

3. Kiváló k o m m u n i k á c i ó s é s gyors p r o b l é m a m e g o l d ó készség.
Idegen nyelv Ismerete előny.
A kizárólag kézzel írott, fényképpel ellátott pályázatokat 2003. n o v e m b e r 30-ig
várjuk a k ö v e t k e z ő címre: FLP M o . Kft. Szeged,Tisza L. krt. 25.,
030702899

műtrágya

(30601159)

21

Haszonállat

Növény

• BURGONYA (étkezési,
feketeföldi, vető) eladó. 0670/559-1683. (30600872)
• DÍSZNÖVÉNY Centrum)
Szezon végi kiárusítás! 3050%. Szeged, Algyői út 34.,

Háztartási gép

0 6 - 3 0 / 6 5 5 - 8 6 4 5 . (30601915)

M HASZNÁLT hűtőszekrény
olcsón eladó. Tápé, Csertő

M OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged. Gera S. u. 18.. 62427-991. Nyitva egész nap,

(30702747)

• PROFILVÁLTÁS miatt KI
ÁRUSÍTÁST tart a MÉLY
KÚTI HASZNÁLT NYUGATI
ÁRUK BOLTJA ruhaszárító, mosogató-, mosógép, tv,
monitor, kerékpár; 5000 Fttól bútorok és többszáz féle
termék
árengedménnyel.
Tel.: 77/460-044. (30702906)
16

(30702907)

M SZENTESEN, Jókai utcában 140 m'-es, tetőtérbeépítésű, igényesen kialakított családi ház nagy telken eladó. 06-20/455-7135.

Hagyaték

1 9 .

Magánház

• FÖLDEÁKON kétszobás,
összkomfortos
magánház
eladó. 62/295-540. ( 3 0 7 0 2 6 4 6 )

• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon:' 62/249296, 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.

U.

Könyv

• BAKTÓBAN vennék 1
szobás épületet, kertet. 95ös ajtólapot is vennék. Tel.:
06-30/655-74-30. ( 3 0 7 0 2 7 0 3 )

• AZ AUTÓKLUB autósiskolája gyorsított személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít november 19-én,
16.00-kor Szeged, Kossuth
L. Sgt. 112. (Plaza mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény, 62-550-390,
06-20-483-16-39. ( 3 0 7 0 2 4 2 9 )

15

18

19

• HUSSERTES 130 kg körüli
eladó,
62/458-904.
(Szeged) (30702539)

(30702705)

(30702536)

3 2 2 . (30599710)

0 6 - 2 0 / 9 4 3 1 - 4 4 4 . (30599666)

14

7 6 7 0 .

• HASZNALTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315-

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

•770

Játék

• PLAYMOBIL, modern ház
berendezéssel, újszerű állapotban
eladó.
Irányár:
38.000. 'Tel.: 06-30/442-

• SZENT György téri, udvari garázs eladó 30/4788351, Szeged. (30702857)
1 2

v a s á r n a p d é l i g . (30599617)

• KÜLÖNLEGESEN szép
örökzöldek, kék, zöld, arany
tuják, gömbök, kúszók. virágzók, lombos fák nagy
méretben is! Toronyi Díszfaiskola Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62/405-812. Bár-

Haszonjármű

• UTÁNFUTÓ eladó (2005.
szeptemberig műszaki vizsgával). 62/260-880. 17 óra
után. Apátfalva. (30702294)

mikor! (30500162)

Folytatása 18. oldalon!

Akció! Akció! Akció!
A KISKUNDOROZSMAI
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Most évi

kamatot

kap a

bankszámlán
3 hónapra
mellett

6 hónapra lekötött
Kamata
változó!
lekötött betétjére fix
évi

9%**

§

Ár: 2,5 M Ft.
Érdeklődni: 30/335-4442.

• AGYAGOS, Bimbó, Gáz
utcában, ill. a Gáspár Z.
utca Kenyérgyár felőli részén garázst bérelnék hoszszabb távra. Ár: 10.000 Ft/
hó. 30/533-6973. (30702670)
• SZEGED, Kossuth Lajos
sgt. környékén garázst bérelnék hosszú távra, utcáról
történő bejárattal. Tel.: 0670/337-4559. (30702428)

13

M É R E T R E V Á G V A IS !

Belvárosi Bútortláz,
Szeged, Csongrád sgt. 58.
Tel.: 62-547-840
Fax: 62-547-841
www.csongibutor.ini.hu
e-mail: csongibutorhaz@vnet.hu

Radóczki T i b o r részére, „Pályázat" megjelöléssel

Egyéb

(1995-ös) 2000 üzemórával.
3 kanállal, kitűnő állapotban,

VASAK 20-400 m
m is g e d . (30599712)

MÁR CSAK 1 NAPIG!
Zala Rusztik
és egyes termékeire
15% árengedmény

-

(30295772)

CSŐ és VAS

—— akció!

főállású számlázó - adatfeldolgozó
szakmunkatárs
részére.

Bobcat X320
gumilánctalpas munkagép

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

ZALA
,

Egészségügy

• FOGORVOSI ügyeletet
vállalok
magánrendelőben
szombaton és vasárnap, 812-ig és 15-20 óráig. Szeged. Selyem u. 2/B. Tel.:
62-498-057, 06-20-3700-

10

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Casabella Kft.

Bútor

• HASZNALT BÚTOR felvásárlás azonnali átvétellel,
készpénzért
is. Szeged,
Gogol u. 33/A. 62/423-108,
20/537-7570, 30/415-5904.

4 3 0 .

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden) Madách 24/b.
Körgyűrű.
62-425-043.

Autó

©xDEDcosEIW
^EINIT A

h á z b a . (30702851)

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

l

Garázs

• A POZSONYI I utca 5
szám alatt 14,8 nm nagyságú.
udvari
garázsok
100.000 Ft/nm áron eladók.
Tel.: 62/553-681. (30601490)

(30702582)

•jpT-\ 4

Érdeklődni

M ÉPÍTŐIPARI kft keres
felvételre műszaki előkészítőt építész, épületgépész és
elektromos előkészítői gyakorlattal, szakirányú végzettséggel, költségvetéskészítő program ismeretével
(KING 4.5), 35 éves korig.
Tel.: 62/552-445. (30599809)
4

• KIEGÉSZÍTŐ jövedelem
kevés
otthoni
munkával
Szentesen, Csongrádon és
Szegeden.
06-30/9-787-

benzines) légzsákkal, rádiós

(30600525)

• ÉLELMISZER ÁRUISME
RETTEL és gyakorlattal, B
kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező • üzletkötőt keresünk Bács-Kiskun megye
területére. A munkavégzéshez gépkocsit és telefont
biztosítunk, bérezés teljesítményarányosan. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal írásban, referenciamegjelöléssel "Vállalkozói igazolvány előny 030702630"
jeligére a
megjelenéstől
számított egy héten belül a
Sajtóházba. (30702630) .

• A MÁV Vasútőr Kft. szállítmánykísérésre vagyonőröket keres szegedi telephelyre. Információ a 62/542721 telefonszámon kérhető
munkanapokon, 10-14 óra
között. ( 3 0 7 0 2 1 0 8 )

• GYAKORLATTAL rendelkező, szorgalmas, munkájára igényes autószerelőt keresünk korszerűsített műhelyünkbe.
'Megbízható
030702859" jeligére a Sajtóházba. ( 3 0 7 0 2 8 5 9 )

Daihatsu Move GLX
(1997-es, 800 cm 1 Injektoros,

(30702359)

(30702638)

(30599236)

Paradicsom
termesztéséhez

06-30-2-997-572
munkanapokon:

• A MEDIKEMIA Rt felvételt hirdet anyagraktáros
munkakör betöltésére. Felvételi követelmények: targoncavezetői
jogosítvány,
legalább egyéves raktárosi
munkakörben eltöltött gyakorlat.
Jelentkezni
lehet
2003. november 24-ig, az
592-751-es telefonszámon,
naponta
7-15
óráig.

• DOLGOZZON otthonában
mellél^övedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
§

5

• SZENTMIHÁLYI Új Élet
Kft.
(Szeged-Szentmihály,
Központi major) exportbaromfi-feldolgozó üzeme HŰTÉSTECHNOLÓGIAI HÜ
TÓGÉP KARBANTARTÓ
SZAKMUNKÁS munkavállalót keres. Érdeklődni 62/
427-361-es telefonszámon,
naponta 10-12 óráig, vagy
személyesen Seresné Süki
Ágnes
üzemvezetőnél.

kérjük
,„„mo „

(30702078)

06-30-9-680-977
munkanapokon

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30500027)

is)

M VW Golf III. 1.6 CL,
1993-as, ötajtós, friss műszakival
eladó.
Irányár:
1.070.000 Ft. Érd.: 06-30/
274-42-06. (30702520)

• MULTINACIONÁLIS vállalat direkteladásban és
csapatépítésben jártas értékesítési vezetőket
keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre, 300.000 Ft
jövedelemlehetőség mellett.
Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten belül,
az Ahioo Aig Life 6721
Szeged, Pusztaszeri u. 27.
címre várjuk "SMJ11" jeligé-

leadni.

• A RÓKUSI Tüzép területi
képviselőt keres. Építőipari
végzettség előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal.
Szeged, Szatymazi u. 2.

Újszegeden,
ill. az algyői úton lévő
kertészetünkbe keresünk

Érd.:

( S z e n e t r ö g z í t ő

(30702818)

"jeligére

(30702075)

Alap- és középfokú
A N G O L nyelvvizsgára

önéletrajzokat

dalba@freemail.hu

A jelentkezés

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

• LAPISTÓI telephelyünkre
állatokat szerető, szakirányú
középiskolát frissen végzett
személyt keresünk állatok
gondozására.
érdeklődni
lehet: 63/560-480-as telefonszámon, 8HÓI
16-ig.

Szegedi székhelyű
építőipari vállalkozás §
keres azonnali kezdésselg
művezetőket és
előkészítő technikusokat.
„Építész 030702602

AMAUS Kft.

H I R D E T É S F E L V É T E L :

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

Kálvária sgt. 87.

ROZ

TELEFONOS

Apróbörze

keres

KJK A u t ó

1

NONSTOP

A Dal-Ba
Szövetkezet

Állást keres

17

AKTUÁLIS*

kamatot

lakossági
betétjére!

kamatozás

I
I
I
I
I

fizetünk!

Várjuk szíves érdeklődését Szegeden
I
- Mérey u. 5.
- Bartók tér 5. (újonnan megnyílt)
I
- Mátyás tér 4/b és
- Dorozsmai út 196. szám alatti
I
központi kirendeltségünkben!
Nálunk bizalmas ügyfélkezelés mellett intézheti pénzügyeit!

KISKUNDOROZSMAI TAKARÉKSZÖVETKEZET
Tel.: 461-099 • 540-018 • 540-582 • 444-502
Feltételeink mindkettő e s e t b e n m i n i m u m 500 ezer é s m a x i m u m 10 millió forint
betéti ö s s z e g e k r e érvényes! EB KM: *9.0%. "9,19%

I

I

18
21

•

• NYARFAEBDÓT vásárolnék földterülettel is, vágásengedéllyel Gyérítés is é r dekel,
20-351-3950.
(30702858)
• SALÁTAPALÁNTA Roderick. tápkockás,
ültethető
eladó.
06-30/963-7525.
(30702736)

22

M FELFÚJÁSSAL és alumíniumlechnológiával
készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNVEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0 6 30-3352-818,
06-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (30598896)

Növény

Panellakás

• MAKÓ központjában, a
gimnáziummal szemben háromszobás. első szinti p a nellakás eladó 6 8 0 0 000
Ft-ért.
06-20/9254-536.
(30702963)
• PLAZA melletti, 65 n m es, 2+1-es, III. emeleti, e r kélyes, kllmás, festett, járólapozott, kihelyezhető elöteres lakás eladó Irányár: 9
M Ft. Érd : 62/477-909. 301
9651-045,
30/205-19-51.
(30702743)
• SZEGED, Szilién sgt - i ,
kétszoba-hallos,
lelújított.
földszinti lakás eladó. 0 6 20/258-6279. (30702242)

uitcoii»
Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban kulcsrakész,
120 nm-es,
sorházi lakások
saját kerttel leköthetők.
Á r 23 M Ft-tól.

24

Szeged, Május 1. u. 44/B
Tel.: 30/9670-821
M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel.
festéssel
Tel.: 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
30-9550-537. Szeged (30599058)

leköthetők
6-22 lakásos házakban.
Fizetés: 20% ügyvédi letétbe.
80% az elkészülést követően.

• GÉM utcai, négyszobás,
kétszintes, különleges kialakítású.
társasházi
lakás
15.200.000-ért eladó. 0 6 30/564-3544
(Szeged)
(30702254)
M SZEGED, Holt-Maros
melletti telken épülő, 6 lakásos társasházban lakások
leköthetők Csaba u. 22/B.
alatti új társasházban azonnal beköltözhető. 86 nm-es
lakás garázzsal 17,5 M Ftért eladó
30/99-39-558,
62/483-401 (30702841)

Felvilágosítás:

REÁL HUNGARY KFT.

Boldog

14*

• F E N G S H U I alaptanfolyam Szegeden november
2 2 - 2 3 . www.eufengsui.com
30/201-14-65. (30397234)

Tanfolyam

M SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő ANGOL
nyelv, gépírás 2003. november 25-től. Akkrediáll
képző - 3 0 %
adókedvezmény! 62/424—484 HUNITMagyarország
(0129).
(30600530)

M A KISOSZ december e l e jén az alábbi tanfolyamokat
indítja: kereskedő-boltvezető, gyorsétkeztetési eladó
és vendéglátó-üzletvezető
Munkanélküliek, gyesen lévők támogatást igényelhetnek a munkaügyi kirendeltségen.
30%
adókedvezmény! Részletfizetés! J e lentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/b. (62/485-610)
OKÉV:
06-0013-02.
(30599670)

27

28

M MINDEN igényt kielégítő
(wc. tusoló, teakonyha, klíma), 40 nm-es, új iroda
kiadó Szeged. Bárka u. 3/
b. 0 6 - 3 0 / 9 1 5 6 - 1 5 9 (30601756)

születésnapja

alkalmából

KlarraUrlévr L,.,uunk

.•«ész l i b á i k r i m - n r é b c n sülve,
iriá, ^/üimxM.-: 62/424-111.

Röszkére,
RÓZSI

ISTVÁNNAK

87.

és feleségének
születésnapja

80.
alkalmából

Házassági
és KISS

család

magánházak,

VASS

Röszkéről

születésnapja
Feri, Sylvia,

Felvilágosítás:

Jutkának és Ferinek

6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel 555-821,555-734,
70-312-1914.

25.

házassági

alkalmából
boldogságot

M UJSZEGEDI, zöldövezeti,
kétszobás, 55 nm-es. erkélyes.
földszinti
lakás
11 600 000-ért eladó. 0 6 30/219-9077. (30702054)

évfordulója
nagyon

kívánnak

sok
gyermekei,

Hajni és Feri
és a szerető

Mama

Boldog születésnapot

Szolgáltatás

Ötven
Harminc
Esendő
Annál

éve él a

éve jött el
TAlán

a

erösebb a

Ö és kávéja
Legyen

Bözsénk,

Zsuzsi

35.

lelke.

is édes,

kétszer

50

/

SÁNDOR
MÁRIA

5 0 . házassági évfordulója
alkálidból:
„Megcélozni a legszebb álMot,
komolyan verné a világot.
Mindig szeretni s remélni,
így érdeves e földöt, é l n i "
Cratulátnak: fia. venye,
unokát és Bálint

gratulál
és

SZÜLETÉSNAPOT

BORS LÁSZLÓNÉT 90.
születésnapján sok szeretettel köszöntjük.
Drága Mamikánk! Mindent köszönünk és
kívánjuk, hogy még sokáig legyél köztünk.
Fiai, lánya, menyei, veje, unokái és dédunokái

SZÜLETÉSNAPOT

•

%

Szőregre Timinek!
Szemeid
S vidáman
Mindig

m>:

er
Szeged és vonzáskörzetének

«
Bk

i&NDÍ&á
Használt autó vásárlás finanszíroz.isa
magánszemélyek közti adásvétel esetén is
Teljes körű ügyintézés kezelési költség
es s/erzodeskótesi díj nélkül.
F T ÉRTÉKŰ ÜZEMANYAG
ÉS L Í Z I N G
krt

UTALVÁNY

^

legfrissebb regiszteres
U E Z ^ J kiadványai
Hirdetésfelvétel

62/567-889

RT.

76.

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

dalolj a

mosolyt

a

Kiadja a

D t l MAGVARORS/Aü

kiadó

jóságtól,

boldogságtól.

csalj minden

Anya,

Gyuri

SZEGED2004

BENZIN

ragyogjanak

Csak úgy sikerül az élei

Marika

AUTÓ

tG V

házassági

QRAtulÁlunk

Zsolt,

F I N A N S Z Í R O Z Á S

Klári

további sok
boldogságot
kíván lányuk:
Erika

Zákányszékre,

teste.

Csaba.

es

Kisillés Károlynak
és Pintér Máriának
30.
. . . . házassági
...
\\
évfordulójukra

közénk.

köszönti:

Laura,

családjaik

És M A R T O K

Rúzsára,

REÁL HUNGARY KFT

Tel: 62/564-702

VÁCZl

alkalmából

FÁBIÁN BORBÁLÁNAK

szeretettel.

3-6 lakásos

9ratuIáIunkÍS*

T 80.

KISPÉTER ISTVÁNNAK

sorházak építhetők
5 0 0 Ft/nm áron.

Attila

89.,

ETELKÁ

sok szerelettel

Lányaik: F á i t ,
és

FERENCET

nejét RÁCZ

gratulálunk

ikerházak,

kíván:

Sógora, Keresztlányuk,

Boldog
Születésnapot

házassági

sok

UNNAK
alkalmából

és Pityu

évfordulójukra

eladók, melyekre

KATA

évfordulója

sok boldogságot
Nővére,

ERZSÉBETNEK
50

utcába

FERENCNEK

25. házassági

JÓZSEFNEK

gratulál

a Wekerle

i i DEBRECZENI

évforduló

MI HÁI,KA

Makóra,
MOLNÁR

, r

Szekeres

Szeged, Tisza L.

06-20/9792-632.

n o i r m l n r I l t.il iímcmlMT 30-ig.
l iba- és luKsaétH-sprrialiláMik:

M TÁRSKÖZVETÍTÉS! Tartós
kapcsolatok
minden
korosztálynak.
Felvilágosítás, bejelentkezés: 0 6 - 3 0 /
2 7 8 - 1 8 - 7 5 . (30600334)

1 évfordulója alkalmából

többi tagja

összközmííves telkek

PÉNZÜGYI

|

működtetési joga eladó.

Márton-napi LIKATOK

élet egy,
csak egy jól ad nekünk:
Azé lehetünk,
akit szeretünk!"

500-1500 nm-es,

Szegedi Iroda:

g

tartozó hírlapüzlet

! 9 KIHN'IHI (éri llalas/rsanláltaii

kívánok

család

Vadaspark
Lakóparkban

* 1 5 . 0 0 0 , "

exkluzív üzletlánchoz

3 0 Vendéglátás

yyAz

városnegyedében,a

HASZNÁLT

Vállalkozás

Belvárosi, nagy forgalmú,

Társközvetítés

S z e g e d új

25

29

M SZEGED BELVÁROS, Tisza L. krt.-i, 8 nm üzletrész
jó forgalmú helyen kiadó
Érd.: 62/429-253 vagy 0 6 30/932-0746
telefonon.
(30601389)

TÓTH TAMÁS 4
és BÓDI ANDREA t

és a

1 2

M MAKÓN, Víztoronynál 8
nm-es üzlethelyiség eladó
06-30/461-56-67,
06-30/
2 6 9 - 3 3 - 3 2 . (»702652)

Üzlethelyiség

»'.St

szülei

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye Tel 06
30/9457 577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999. SZÁSZ PÉTER (30599113)

LOMBARD

26

Attilának

sok boldogságot

M S Á N D O R u 331 A. 1 , 5
szobás, gáz-központi fűtéses, III szinti lakás eladó.
62/465-047.
06-30/409
6373, Szeged (30702739)

•y

M JÓGA A M I N D E N N A P I
ÉLETBEN figyesület JÓGA
TANFOLYAMOT indít k e z dőknek november
19-től,
szerdánként, 17.30-tól. Forrás Hotel Gyógyászat. Érd.:
20/585-0876,
62-430-130/
577. (30702706)

M Ü V E G E Z É S , hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 6 2 425-240. (30599687)

születésnapot!

Báröcz

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

.TANDEM,

M U V E G E Z E S , képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged,
P U L Z u. 46. Tel.: 62/425555. (30601719)

Gratulálunk

6724 Szeged. Pacsirta u. 1.
Tel.. 555-821, 555-734,
70/312-1914
www realhungary.hu

M SZEGED BELVÁROSI, I
emeleti, kétszobás, exkluzíván felújilott lakás bérleti joga eladó, 06-20/9460-266
(30702886)

'fjJ

M LAKODALMAKRA hütőkocsi, sátor, étkészlet, zenekar, kiállításokra, reprezentatív rendezvényekre alumínium vázas, német, fehér,
(üthető partisátor megrendelhető 30/9456-919, Varga Árpád. (Szeged) (30498618)

M K Ö L T Ö Z T E T É S , bútorszállítás, bútorösszeszerelés
garanciával
06-20-99-75271, Szeged. (30702903)

TílJtS KÖRŰ IAMOGATAS, ÜGYMTtZfS.

Téglaépítésii lakás

• DANKÓ Pista utcai. 110
nm-es, II. emeleli. 2 fürdőszobás. padlófütéses, e x kluzív kivitelű, társasházi lakás udvari garázzsal eladó
Irányár: 20,5 M Ft. Érd : 0 6 70/3191-631 vagy 62/407337 (30801683)

M VÁLLALOK: ajtókihelyezést, vakolt és nyerstéglaboltív-készítést. Külső-belső
átalakítást, vakolást. Ingyenes szaktanácsadással! 621
495-148,
06-30/9434-247
(30600758)

mííanyag-feldolgozás

(vADASPÁ

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nadix, Kárász u. B. 06-20/3214489

M ZÁKÁNYSZÉKI SZESZ
FÖZDE folyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 6 2 - 2 9 0 - 6 3 2 . (30294897)

Szerszámkészítés,

Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban és a
Franciahógyön
városrészen kulcsrakész
társasházi lakások
135-205 E Ft/nm áron

Pénz, értékpapír

* VALUTAVALTAS *

M GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 56-114, Szeged (30599593)

PRECISO Bt.

• T Á P A I utcai, 2 s z o b a ,
hallos, erkélyes, frissen lestett. magaslöldszintl, üres
lakás
ötszintes
házban
eladó, 8,3 M Ft. 0 6 - 2 0 / 9 356-694. Szeged. (30702335)
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H I R D E T É S "

Apa

arcra.
harca!

NARANCSOT ADOTT AZ ARVA GYEREKEKNEK

LOMBOS FERENC HORGÁSZROVATA

Nem szerették Deákot a nők

Csalihalas csukázás
Megrövidült a horgászszezon.

során egy-egy példány mindig

Ebben az évben a nyár és az

leszakad a horogról, vagy be-

ősz között

szinte

nem volt

úszik az ágak védő rejtekébe,

átmenet, most, novemberben

tehát ez a mennyiség egyáltalán

A XIX. század magyar törté-

gyakran kúszik fagypont alá a

nem mondható soknak. Hosz-

nelmének egyik legkiemelke-

hőmérséklet.

szabb szállítás esetén az ösz-

dőbb alakjához, Deák Ferenc-

idő-

szezsúfolódott halacskák vizét

szakának gyakorlatilag befelleg-

szellőztetni kell, mert oxigén-

A

békés

halak fogási

zett, kapásaikra egyre

ritkábban

hez közel álltak az árvák,

hiány miatt elpusztulnak. Erre a
célra

egy

férfiként sikeres liberális po-

dult viszont a csukahorgászat!

elemmel működő mini légpum-

litikust - Katona Tamás tör-

pa,

ténész elmondása szerint -

a

legpraktikusabb

amely

bármelyik

szaküz-

csalihallal próbáljuk meg ho-

letben beszerezhető. A szállí-

rogra csalni. Többnyire a ká-

tókannák nagyságára is érde-

rászokat, illetve az apróbb ke-

mes néhány szót vesztegetni. A

szegféléket szoktuk horogra tűz-

kereskedelemben kétféle típus

ni. Napjainkban viszont az álló-

kapható. A kisebbik (kb. 5 liter

és folyóvizek hőmérséklete saj-

űrtartalmú) valóban csak

nos már 7 Celsius-fok alá süly-

hány példány tárolására, illetve

lyedt, ami ilyenkor lényegesen

szállítására

megnehezíti beszerzésüket.

gyobbik (kb. 17 literes) lénye-

A keszegfélék lényegesen jobb
csalihalak, mint a kevesebbet
mozgó kárászok. Tárolásuk és
szállításuk viszont - elsősorban
magasabb oxigénigényük miatt
-

jóval körülményesebb.

Hor-

gászatonként és személyenként
legalább

15-20

darab

hallal kell számolni.

alkalmas,

a

nem kedvelték a nők.

A kétszáz éve született Deák
Ferenc azok közé tartozik, aki
keveset beszélt, főleg önmagáról, ám annál többet cselekedett az ország javára.
Ezért van az, hogy a személyisége alig ismert, ám azt már
az általános iskolások is tudják
róla, ő volt a haza bölcse, meg
az országgyűlések egyik hőse,
s persze az 1865-ös híres húsvéti cikkével, melyben „nem
hajlandó engedni '48 igazából", mintegy előkészítette az
osztrákokkal a kiegyezést. A
politikusról az is közismert,
hogy kezdettől liberális ellenzéki elveket hirdetett, vagyis
közteherviselésért meg törvény előtti egyenlőségért harcolt. A Zala megyei lakóhelyén
ezt nem vették tőle jó néven a
nemesek, és például 1843-ban
véres összeütközések kísérték
követté
választását.
Deák
ezért akkor nem is fogadta el a
mandátumát. Politikai állásfoglalásáról még az is köztudott, hogy a Kossuth-Széchenyi vitában Kossuth mellé állt
az 1848-ban a Batthyány-kormány igazságügyi miniszterének megválasztott Deák.

néna-

gesen jobban megfelel céljainknak. Mindkét kannában található egy kivehető műanyag
rácsos betét. A halakkal együtt
át tudjuk helyezni a horgászvízbe, amely oxigénellátásukat
kifogástalanul biztosítja.

csali-

Ügyelni kell viszont a két víz

Bedobás

hőmérsékleti különbségének kiegyenlítésére. Legjobb kannánkat a horgászat előestéjén a
szabadba, vagy bármilyen nyitott helyiségbe helyezzük ki. A
szobahőmérsékletről

kivitt

és

néhány fokos tóba vagy folyóba
helyezett kishalak perceken belül elpusztulnak.
A

csalihalak

fűtetlen

helyi-

ségben egészen a csukázószezon végéig is eltarthatóak. Táplálkozásukról nem kell gondoskodni, mert életfunkcióik ilyenkor

lelassulnak,

gyakorlatilag

egy hordóban „vermelik" át a
telet.

©
A

©

CitiLeasinq nem vár

P'

©

I
I
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karácsonyig!
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A CitiLeasinq novembertől bármilyen márkájú, szerződéses
kereskedőinél vásárolt kishaszonjárműre kibővíti ajánlatát
. S% vételár visszatérítés
• 5 év inqyen casco
. euroShell üzemanyagkártya l e t é t nélkül
. 2 - 9 milliö Ft folyószámla-hitelkeret

I

(£ (1) 374-5158, (70) 3 8 9 - 8 2 5 9 (Balla Krisztina)

I

I
I

I

AKCIÓ:
Tenerifle: nov. 21., 28., dec. 5., 12-1 ind.
Repülőjegy:
79 900 Ft/fő
3 csill. száll, fp.-val:
All.inc.ell.:

137 900 Ft-tól/fő
159 900 Ft-tól/fő

Szilveszter Máltán: dec. 29,-jan. 2-ig
3 csill. száll, fp.-val: 103 400 Ft-tól/fő
4 csill. száll, fp.-val: 111 100 Ft-tól/fő
Szilveszter Zakopanéban:

BELFÖLDI AKCIÓS AJÁNLATOK:
Parádsasvár: Kastélyhotel
Sasvár""*
Dec. 24-ig 12 000 Ft/fő/éj félpanzióval
Hévíz: Hunguest H. P a n o r á m a " *
Dec. 20-ig és jan. 4.-márc. 31. kőzött
7 éj all inclusive ellátással
49 000 Ft-tól/fő

Minőség, biztonság, garancia...

3

Iroda

Szeged, Oroszlán u. 6.
Tel : 62/421-110
e-mail:
szeged@neckermann.hu

• S H e
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M I N D E N , 2 0 0 4 . J A N U Á R HÓNAPRA
ÉRVÉNYES ELŐFIZETÉSSEL RENDELKEZŐ
OLVASÓNKAT M I Ö A J Á N Ö É K O I E Ü N K
MÍV 1 0 0 4 - 1 $ K Á L I N B Á R I U M M A L ,

Nt maradjon h róíaí Még dőíitéthvt
napilapunkra,

0 « is megkaphatja

ajándékunkat!

Miéfmté:
xt
Az automatikusan

r v r

HKv

i r t / Á l

v1

PONT

dec. 28,-jan. 2-ig, szálloda fp.-val,
szilv. vacsorával:
49 900 Ft/fő

. 9

.önpéldány!

Katona Tamás történésznek
a szentesi könyvtárban tartott
előadása nemcsak a politikust, hanem az embert is bemutatta. Szerinte ugyanis a
kiemelkedő államférfi nem
csupán a tevékenysége, de az
egyénisége miatt is megérdemli a figyelmet. A középbirtokos családból szárma-

zott, jogvégzett Deák nem véletlenül foglalkozott eleinte
árvaügyi kérdésekkel. Amikor
a család utolsó gyermekeként
1803. október 17-én a világra
jött, az édesanyja belehalt a
szülésbe. Deák édesapja nem
tudta feldolgozni a felesége
elvesztését, az újszülöttet vádolta a tragédiáért, ezért el is

BALÁZSI IRÉN

AJÁNLATOK!

I
A QHLMdng a vttetár SK-át 3 Iimífcfeqújm/fiaüHá k&ctdm t&tf vissz* a 2001 dntMber 3Hg ínegtótCIt. 4-5 dvet futenfckjfi IfcngsKraSAdése* Neckermann
I
esetén, <• szá»as idópcrfjátb fúgqe5«nüt Je*r aóékaató nem wcsií $ar4ats(w*fc A m
' anuíroíás; szei ródese* ^egs-jtésérá, «rak feéétewól ivalóra
nu- váltja...
qyarcrszági CtibarW- soport mnder avat* órátbr. kizáró!*; a saáf lefi«eiei szerint dóré. A k-mdcC
i módcsá
ísának jog« a Gt«ra-ao$wt term&ar?*

v t

Székely Bertalan portréja Deák Ferencről 1869-ből.

Deák annak ellenére kedvelte
a gyerekeket, hogy neki egy
sem adatott. Sohasem házasodott meg, pedig szeretett hölgyek társaságában lenni. Csak
hát a nőknek nem tetszett a
mindig súlyfelesleggel küszködő Deák Ferenc. „Vastag Ferkónak" csúfolták, mert túlsúlyos
volt, kényelmes cipőkben szeretett sétálgatni órákon át, és
persze a ruhái sem tűntek szalonképeseknek. Nem törődött
Deák azzal, hogy pecsétes az
öltözéke, addig hordta, amíg
teljesen tönkrement. Pedig
nem is volt zsugori - a történész szerint - a haza bölcse. A
halálát megelőzően azt írta a
palatáblára: elszámolt a jövedelmével, ami megmaradt, fordítsák jó célra. Katona Tamás
úgy véli, Deák Ferenctől azt kell
megtanulni, hogy „nem csak
nagyokat kell merni, mulasztással is lehet vétkezni".

NECKERMANN

I kedvező áron!
I Neckermann Utazási

atileasing - vezessen velünk!

K Ô f t ^

vitette a háztól. Rokonok nevelték a kis jövevényt, aki árvának érezte magát. Nem
minden alap nélkül, mert születése után öt évvel apját is
elveszítette. Ezért aztán teljesen érthető, hogy nem volt
közömbös az árvák sorsa
iránt. Vörösmarty
Mihály
gyermekeit is ő nevelte föl. Az
idegen kicsiknek pedig úgy
kedveskedett, hogy narancsokat akasztgatott fel a fákra,
hadd örüljenek szegények, ha
megtalálják a számukra elérhetetlen gyümölcsöt. - Ez volt
az első magyar narancs - viccelődött Katona Tamás.

mert ő is az volt. Az állam-

számíthatunk. Gőzerővel beinA csukákat leggyakrabban élő
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járó ajándékot személyre szólóan kézbesítjük

Önnek.

SZEMHAZ
SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Ma estefél8 óra: A művészek szerelmesei - komédia.
NEMZETI

SZÍNHÁZ

Ma este 7 óra: Hat szereplő szerzőt
keres - színmű. Bérletszünet; este 10
óra: Emigránsok Bérletszünet; holnap
du. 3 óra: A víg özvegy - operett. Kiss
Manyi-bérlet - emelt helyár; este 7
óra: A víg özvegy - operett. Bérletszünet - emelt helyár
BÁBSZÍNHÁZ
Holnap de. 11 óra: Állatok farsangja.
BérietszüneL

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap du.fél4, háromnegyed
6 és este 8 óra: Mátrix - Forradalmak.
Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap du. negyed 5 és este háromnegyed 9 óra: Lilja 4-evet Színes
dán film; estefél7 óra: A Balkán
hangja: ma: Az örökkévalóság; holnap: Borsmenta.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Felújítás miatt zárva.
GRAND CAFÉ
Ma és holnap du. 5 óra: Kánikula.
Színes osztrák film; este 7 óra: Furcsa
játék Színes osztrák film; este 9 óra:
Zongoratanárnő. Színes francia film.
PLAZA CINEMA CITY
Szindbád, ma és holnap: 11,12.45
óra és ma 22.15 órakor is. Szövetség
ma és holnap: 14.30 óra. Karib-tenger
kalózai, ma és holnap: 16.45, 19.30
óra. Mátrix Revolution, ma és holnap:
10, 12.30, 15,17.30,20 óra és ma
22.30 órakor is. Olasz meló, ma és
holnap: 11.15, 15.45 óra és ma 22.30
órakor is. Balhé, ma és holnap: 15.30,
17.45, 19.45 óra és ma 21.45 órakor
is. Max, ma és holnap: 13.30 óra. Malacka, a hős, ma és holnap: 11.30 óra.

MBill, ma és holnap: 13, 15.15,
Baka István szavalóverseny - döntő.
17.30, 19.45 óra és ma 22 órakor is.
Mindenöó, ma és holnap: 11, 13.15
A Százszorszép Gyermekházban
óra. Amerikai Pite 3, ma és holnap:
(Kálvin tér 6.) ma de. 9 órától 13 órá12.15,14.15, 16.15, 18.30, 20.30 óra
ig:
és ma 22.30 órakor is. Némó nyomáCsaládi szombat - A kiskakas gyéban, ma és holnap: 16 óra és ma
20.15 órakor is. Kegyetlen bánásmód, mántfélkrajcárja- zenés mesejáték;
babaruha-babaholmi vásár és börze;
ma és holnap: 12, 14, 16, 18, 20.15
óra és ma 22.15 órakor is. Bad Boys 2, játéksziget izgalmas játékokkal; érdema és holnap: 11,13.45, 16.30,
kesfejlesztőjátékok.
19.15 óra és ma 22 órakor is. Segítség
hal lettem, ma és holnap: 11, 12.45,
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákó14.30 óra. Pokolba a szerelemmel,
czi u. 1.) ma de. 10 órától:
ma és holnap: 18.15 óra és ma 22.30
Pap Gábor művésztörténeti kurzusa órakor és holnap 20.30 órakor is.
Mitikus történelmünk Csontváry éleVÁSÁRHELY
tében. A kultúrház ezúton értesíti
Ma és holnap du. háromnegyed 6 és
vendégeit, hogy a holnapra tervezett
este 8 óra: Kegyeden bánásmód. Szí- kurzus elmarad.
nes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap este 7 óra: A mindenöó. Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
Színes amerikai film.
10-tól 18 óráig;
FÖLDEÁK
Ma este 7 óra: A sötétség leple. Színes a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt)
amerikai film.
9-től 19 óráig várja látogatóit.
MINDSZENT
Ma este 6 óra: Az igazság órája. Színes KONCERT
amerikai film.
SZEGED
RÚZSA
A )uhász Gyula Művelődési Központ
Holnap este 6 óra: Londoni csapás.
Rockklubjában (Vörösmarty u. 5.)
Színes amerikai film.
ma este 8 órakor
SÁNDORFALVA
Ma és holnap este 6 óra: T3 - A gépek Valótlan Álom, Fade Out koncert.
lázadása. Színes, m. b. amerikai film.
Az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Az igazság órája. 2.) holnap du. 4 órakor:
Színes amerikai film.
Nótaest a Magyar Nótaszerzők és
ÜLLÉS
Énekesek Egyesülete szervezésében.
Holnap este 6 óra: Mátrix - Újratöltve. Színes, m. b. amerikai film.
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kar Fricsay-terKÖZÉLET
mében (Tisza L krt 79.) holnap este
SZEGED
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.) 6 órakor
Kamarahangverseny.
ma de. fél 9 órakor
Magyar Onkológusok Társaságának
KIÁLLÍTÁS
25. Kongresszusa.
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
A Grand Café kávézójában (Deák
Házban (Temesvári krt. 42.) ma
Ferenc u. 18.) este 8 órakor nyűik
du. 5 órakor:
Tér-kép. Az egri Fotogéncsoport
80 év mosoly - 80 év igazság kiállítása.
kerekasztal-beszélgetés és baráti
összejövetel Tegzes Miklós
A szegedi várban (Stefánia) megelőadóművész születésének jeles
nyílt:
évfordulója alkalmából.
a 2000 év építészete Magyarországon
A Bartók Béla Művelődési Központ- - A magyar építészet 1000 éve című
ban (Vörösmarty u. 3.) ma de. 9 óra- makettkiállítás. A tárlat megtekinthekor
tő: 2004.február15-éig
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A költőnő felfedezése

A MESTER TIZENKET APOSTOLA FÉRFI VOLT

Örökkön örökké

Verebes István a két héttel ezelőtti Heti hetesben nyilvánosan fölfedezett egy költőnőt, és ennek végül is mindannyian örülhetünk. Azt
mondta, az egyik internetes oldalon talált rá Falcsik Mária verseire,
azt is megtudta ugyanott, hogy a hölgy negyvenöt évesen, 2 0 0 1 - b e n
kezdett csak publikálni, kötete még nincs. Régen olvasott ilyen jó verset, mondta Verebes, és élményét megpróbálta megosztani a nézőkkel, a jelenlévőkkel. A közönség pedig - amely az imént még azon
nevetett, hogyan ugratták a művész urak Jáksót, akivel a spontán
szavazás tanúsága szerint csupán egy jelenlévő lány lenne hajlandó
eltölteni egy éjszakát - tisztelettudóan elcsitult, és figyelt: ez most
komoly lesz. Sajnos az előadás módja egyáltalán nem illett a szöveghez. Verebes fölemelte az ujját, amikor úgy érezte, fontos gondolat
következik, és elég gyorsan átszaladt a szövegen, amiből a hallgatóság számára jóformán csak az derült ki, hogy n'mes, ritmusos, és
tényleg jó lehet, ha már Itt, ezen a fórumon elhangzik. A közönség
tapsolt, Jáksó azt javasolta, csináljanak a hölgynek most azonnal
reklámot, Havas Henrik pedig hátradőlve a székében, komolyan fölvetette, beajánlja a hölgyet a kiadójának, ha tényleg annyira jók a
versei. Ezzel a témát, úgymond, ki is végezték, jöhetett a következő.
Holott, ez azért nem jó így. Nincs a Heti hetessel semmi baj, nagyon is rendben van, hogy a közönség hajlamos afféle civil ítélőtáblaként tekinteni rá, olyan nyilvános, ízlést és véleményt formáló közéleti bíróságként, ahol jó szándékú és jó humorú emberek megítélik
a miniszterelnök és a pornósztár legutóbbi bugyuta nyilatkozatát
egyaránt. Azt azonban meg kell mondani, hogy ezt a költőnőt, Falcsik
Máriát nem kell fölfedezni, legalábbis abban az értelemben már
nem, ahogyan ez megtörtént. Verseit gyakran közlik a nívós irodalmi
lapok, és az, hogy Verebes az interneten talált rájuk, nem azt bizonyítja, hogy a költőnő túl szerény a tehetségéhez képest, és elvész a
tömegben, amelyből ki kell emelni, hogy jobban látsszon. Csak azt,
hogy Verebes nem olvassa a Jelenkort és a Holmit. Ezentúl fölsejlik
az is, dacára annak, hogy színdarabokat rendez, sőt drámát is ír, a
kortárs szépirodalom számára kicsit gyanús szekértábor, ahová persze néha nem árt benézni. Súlyos vád ez, mégis ide merem írni, mert
az a mód, ahogy Verebes erre a színpadra állította a költőnőt, erről
győz meg. A verset itt ünnepélyes, komoly, kicsit kesernyés szövegFOTÓ: TÉSIK ATTILA

ként szerette volna működtetni Verebes, holott a vers nem ünnep,

katolikus egyház szentségi rangra. Egyben súlyosan elítéli, ha meg nem született
gyermekeket ölnek meg.

amely a megírás révén önálló életre kel, „valóságos léteseménnyé"

Gyulay Endre aranymiséje. A püspök szerint a cölibátus biztosítja, hogy a papok teljes odaadással szolgálják az Urat.
Jézusnak tizenkét apostola volt, s mind
férfi, következésképpen Krisztus szolgálói is csak azok lehetnek. A nötlenséget

Házas

szabad akaratukból vállaló papok osztatlan lélekkel szolgálhatják az Urat jelentette ki Gyulay Endre megyés püspök, aki a legkevésbé sem ért egyet a
katolikus egyház merevségét bírálókkal.

Gyulay Endre szeged-csanádi megyés
püspök az eperjesi templomot szentelő beszédében azt mondta: a gyerekek
a sátán „bélyegével" jönnek a világra, s
ez mindaddig rajtuk marad, amíg meg
nem kapják a keresztséget. E kijelentést lapunknak így magyarázta: természetesen képes beszédként kell ezt értelmezni, melynek alapja nem más,
mint az eredendő bűn. A teremtéssel
egy időben ugyanis az embernek szabad akaratot adott az Isten, s ennek
birtokában eldöntheti, hogy az ő útján
jár, vagy letér arról. Az édenkertben ott
volt a lehetőség a paradicsomi állapot
megtartására, de az ember másként
döntött, evett a tudás fájáról. A teremtésnek ez a leírása természetesen azért
született, hogy képszerűen értelmezhető legyen az ember számára, miről is
van szó. A teremtett lény elhajolt az isteni akarattól, a keresztség visszasegíti
hozzá.

„Szaporodjatok"
Gyulay püspök ügy gondolja, hogy a
teremtés maga ezzel nem fejeződött be,
hiszen az Úr az embert munkatársának

Gyereknap a szegedi ferenceseknél.
Szabad akaratukból vállalják a
nötlenséget.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
hívta meg, mint teremtő eszközt használja. Kérdésünk azt firtatta, vajon a gyermekek születésének megbélyegzett körülménye enged-e következtetni arra,
hogy a szexualitás bűnös dolog, a püspök
egyértelmű nemmel válaszolt. Kijelentette: Isten a teremtéskor azzal bízta meg
az embert: szaporodjatok, sokasodjatok,
ez pedig csak párkapcsolattal teljesíthető,
melyet Jézus tanítása alapján emelt a

A világi ok
A cölibátus bevezetése a

keresztény világban a gya-

fontolások

korlat
általánossá
vált.
Könyves Kálmán magyar király pápapárti volt ebben
az ügyben, viszonylag gyak-

hanem az egyházi vagyon
oszthatatlanságának biztosítása is - szögezi le Hóman Bálint Szekfű Gyulával
írt Magyarország története

óriási nemzetközi tekintélynek örvendett. 1 0 7 4 - b e n a
nős papokat eltiltotta a
szolgálattól. Ebben az időszakban kezdődött el Euró-

ran tartott zsinatokat a hazai egyházi vezetők számára. A cölibátus bevezetése
itthon először az 1 1 0 0 körül megtartott tarcali zsina-

p á b a n a p á p a és a német-római császár között
az úgynevezett invesztitúraharc, melyben tisztázásra
várt: kié az új püspökök ki-

ton merült fel, 1 1 0 4 - b e n az
esztergomi zsinat pedig kimondta: azok a papok,
akik törvényes házasságban élnek, m a r a d h a s s a n a k
a szolgálatban, de asszo-

nevezésének és beiktatásának joga. A politikai kérdés
a pápai hatalom javára dőlt
el, de időbe tellett, mire a

nyaik birtokjogokat nem élvezhetnek. Történeti elemzők szerint a folyamat mögött nemcsak erkölcsi meg-

húzódtak

meg,

című
könyvében.
Az
1 1 1 4 - b e n szintén Esztergomban megtartott következő zsinat pedig úgy határozott: a p a p p á szentelés
kritériuma szüzességi fogadalom. A cölibátust szellemi szempontból erősíti az
ismeretlen szerző tollából
1 1 0 0 körül született Imre
herceg-legenda: István fia
házasságot kötött, de szüzességet fogadott. Imre ma
a katolikus szentek egyike.

ta, nyugdíjas, tanár vagy hajóskapitány, férj, feleség, apa, édesanya,
ahová leül, számítógépet használ, esetleg a konyhaasztalán ír, a va-

és a vallás

A cölibátussal kapcsolatban pedig elmondta azt is: ha egy holnap következő
vatikáni zsinat kimondja, hogy az egyházban ezentúl csak nős papok teljesíthetnek szolgálatot, akkor az természetesen meg is valósul, de erre utaló jelet
egyelőre nem lát. Nem osztja azt a vélekedést, mely szerint jelentősen nőne az
egyház iránt megnyilvánuló szimpátia,
ha a papok házasságban élnének, a férfiak szabad akaratukból vállalják a nötlenséget. Az ifjak, a leendő papok által szervezett csoportosulások, programok pedig
tapasztalata szerint szellemi értelemben
értékes részét képezik Szeged kulturális
életének. A különbség viszont „a vallással
nem törődő fiatalokkal szemben abban
áll, hogy a mieink nem vesznek részt korhelykedésekben, s ez minden bizonnyal
javukra szolgál" - mondta Gyulay Endre.
Az Ors2#ggyű1óe$i K ö n y ^ r 0
állományából
ornányöb törölve

válik. A költő nem légies, elvont lény, pislákoló gyertyaláng, aki rögvest lángoszlopként sistereg föl, ahogy fölemelik. Hanem egyetemiskismama, aki főz és piacra jár. Van a szobájában egy csöndes sarok,

diakónusok

Gyermek nemzésére jelenleg nincs
módjuk a katolikus egyházban felszentelt
papoknak, akik szabad akaratukból nötlenséget fogadtak. Gyulay Endre magyarázata szerint ugyanis a párkapcsolatban
élők hitvesük kedvét keresik, úgynevezett
megosztott lélekkel tudnak csak szolgálni
Istennek, míg a cölibátusban élők úgymond osztatlan lélekkel szolgálhatják az
Urat - ez utóbbi pedig módot ad a teljes
odaadásra. Negyven éve, a II. vatikáni zsinat óta az állandó diakonátust kérőknek
van módjuk arra, hogy hitvest is tudhassanak maguk mellett, de szentmisét, bűnbocsánatot nem adhatnak a híveknek. A
püspök nem tudott magyarázatot adni arra, vajon miért nem szaporodik az egyházon belül a házas diakónusok száma, de
emlékeztetett azokra, hogy a nötlenséget
minden pap szabad akaratából választja.
Kitért azokra az egyházon belül főként
más országokban tapasztalható törekvésekre, melyekben nők követelik, kezdeményezik, hogy papként szolgálhassák Istent. Gyulay püspök ezzel a szentírásra hivatkozva nem ért egyet. Mint mondta: Jézusnak tizenkét apostola volt, s mind férfi,
következésképpen az áldozópapi szentséget is csak férfi kaphatja. Egy nő nem lehet
pap, de lehet csodálatos édesanya, a legnagyobb öröm, az élet adója. A nőknek
számtalan egyéb módjuk van arra, hogy a
katolikus egyházon belül szolgáljanak,
hitoktatás, karitász és egyéb területeken.

A fiatalok

katolikus egyházban VII.
Gergely p á p a nevéhez fűződik, aki 1 0 7 3 - t ó l 1 0 8 5 - i g
uralkodott Szent Péter trónján. Megválasztása előtt is

hanem elsősorban mindennapi emberi tapasztalatok sűrítménye,

GABR1ELU

csora utón letörölt viaszosvásznon. Sok mindenhez köze lehet, ám az
élet dolgai közül mostanában épp a közélethez, a kereskedelmi tévék nyilvánosságához, a reflektorfényhez van a legkevesebb köze.
Eszébe se jutna például, hogy elmenjen egy ilyen fölvételre, tapsolni,
majd arról elmélkedni, eltöltene-e egy éjszakát Jáksó Lászlóval.
A költőnő, bár csak virtuálisan voltjelen, feszengett ezen a színpadon, és.elszorult a szívem attól, hogy ezt ott, a jelenlévők közül senki
sem vette észre. Persze lehet, hogy csak az én szívemmel van baj.
BAKOS ANDRÁS
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SZEMKÖZT

a környezetvédelemért
Minden héten szerdán este látható a szegedi Városi Televízió és
a Délmagyarország közös tévéműsora, a Szemközt, amelyben a
meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti adásban Szabó Ferencet, a
Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság ügyvezető
igazgatóját faggatta Csala Gabriella és Garai Szakács László a
cég fejlesztéseiről és a szelektív hulladékgyűjtésről.

A 21. századi minőségért és
presztízsért elnevezésű díjat
vette át nemrég Amszterdamban a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság ügyvezetőjeként Szabó Ferenc. Az elismerést egy spanyol többségű multinacionális cégcsoport ítélte oda. A világ minden tájáról mintegy
húsz cég kapta meg ezt a díjat,
a környezetvédelem területén
viszont egyedül a szegedi társaság részesült elismerésben.
Szabó Ferenc tíz éve áll a környezetgazdálkodási kht. élén, s
két fideszes és két szocialista
önkormányzat alatt is dolgozott. - A különböző önkormányzatokkal más-más kapcsolatot tudtunk kialakítani.
Azt hiszem, mindig szerencsés
helyzetben voltunk, mert sikerült a szakmai kérdésekre szakmai válaszokat adnunk - vont
mérleget ebből az időszakból.
A megismételt hulladékgazdálkodási
ISPA-pályázatról
Szabó Ferenc elmondta: a projektet azért kell újra benyújtani, mert „rajtunk kívül álló

okok miatt" az első jelentős
építési tender csak a múlt év
végére készült el, addigra
azonban az eredetileg kalkulált költségek 30-50 százalékkal
emelkedtek. Az ügyvezető szerint februárban, vagy március
elején döntés születhet a pályázatban.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban Szabó Ferenc
úgy véli, Szegeden máris jó
eredményeket értek el. - Mintegy 30 ezer háztartásból hozzuk el a hasznosítható hulladékot zöld zsákos gyűjtés
keretében. Újrahasznosításra
előkészített másodnyersanyagot állítunk elő, amit papírgyárakba, műanyagfeldolgozókba, illetve üveggyárba szállítunk el. A papír esetében
nyereséges a tevékenység, a
műanyagnál nincs veszteség,
és az üveget is el tudjuk adni
minimális
veszteséggel
mondta Szabó Ferenc, aki úgy
véli, a szelektív hulladékgyűjtésben öt éven belül utolérjük
a nyugatot.
H.SZ.

