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TÉMÁINKBÓL
HÁROMSZÁZ SEBESÜLT,
HUSZONHÁROM HALOTT
A Nagy Iszlám Keleti Front
vállalta magára a szombati
isztambuli merényletet.
Megfigyelők szerint ez a
szervezet nem képes arra, hogy
ilyen pusztító támadást hajtson
végre. A török külügyminiszter
azt mondta, nemzetközi szálai is
vannak a merényletnek.
2. oldal

Már büntettek meg kereskedőt a tiltott önkényuralmi jelképek miatt

Farkas Helga-ügyben

Könyvet ír Farkas Helga elrablásáról az a rendőrtiszt, aki a
bűncselekmény első pillanatától majd' egy évig szinte együtt
élt a Farkas családdal. Több
m i n t tizenkét évvel a történtek
után olyan részletek is nyilvánosságra kerülnek, amiről csak
néhányan tudnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Főleg a fiatalok kedvelik az ilyen pólókat. Felvételünk illusztráció.

HOLDUDVAR
Új játszóhely debütált a
színházban. A Holdudvart a
színpad hátsó részén alakították
ki, ahol nyolcvan néző előtt
Mrozek Emigránsokját mutatták
be.
4. oldal
SZEGED TEMESVÁRON
Együtt ülésezett a szegedi és
temesvári önkormányzat a
Bánát fővárosában. A
tapasztalatcsere hasznos volt.
5. oldal
www.delmagyar.hu

A nyomozót ma is izgatja a rejtélyes bűncselekmény

Sarló és kalapács a pólón Palatínus könyvet ír

BICIKLISEK
A SZÜRKÜLETBEN
Tavaly 70 gyalogos és biciklis
szenvedett balesetet Szegeden
és térségében. M i n d e n
második esetben autós okozta
a bajt.
3. oldal

FM954 * Rádióm

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

1910-BEN

Tiltott önkényuralmi jelképeket, sarlót és kalapácsot ábrázoló pólókat árusítanak Szegeden, a
plazában. Hódmezővásárhelyen már büntettek
meg kereskedőt emiatt.
A Szeged Plaza egyik üzletében tiltott önkényuralmi jelképet, sarlót és kalapácsot ábrázoló pólókat
árusítanak. A jelenleg hatályos törvények szerint
bűncselekménynek számít a tiltott önkényuralmi
jelképek ábrázolása.

Az említett pólók iránt egyébként nagy az érdeklődés, ott jártunkkor már csak egyetlen ilyen ruhadarab volt a bolt polcain. Az üzlet egyik alkalmazottja, aki előtt nem fedtük fel kilétünket, elmondta: főleg fiatalok és külföldiek, elsősorban nyugat-európaiak veszik ezeket a pólókat. - Vittek már
el ilyen pólót angol turisták, akik szerintem nem
tudták, minek a jelképe látható a ruhadarabon.
Folytatás az 5. oldalon

A baksi lány az anya
A DNS-vizsgálatok alapján a
Szegedi Városi Bíróság zárt tárgyaláson kimondta, hogy a baksi
B. Erzsébet az édesanyja annak a
kisfiúnak, akit a lány még februárban szült meg és hagyott magára egy közeli családi ház teraszán. A tárgyaláson a kisbaba
édesapja, H. Ferenc is megjelent.
A fiatalember elmondta, a kisfiú
valóban az ő gyermeke.

Fotó: Schmidt Andrea

A februárban született kisfiú
a bíróság döntéséig n e m adható ki az anyának. A babát nevelőszülőknél
helyezték
el
Csongrádon.
A bírónő a család kérésére rendelte el a zárt tárgyalást. Szerettünk volna beszélni a kiskorú veszélyeztetésével vádolt baksi
lánnyal, azonban ő és családja elzárkózott a nyilatkozattól.

Farkas Helgát 1991. június
27-én este Orosháza és Szeged
között, az algyői Tisza-híd közelében rabolták el. Az egész országot hónapokig, sőt évekig foglalkoztató bűncselekmény nyomozása nagyrészt a nyilvánosság
előtt zajlott, mégis számos részlet máig ismeretlen, tisztázatlan
maradt. Volt olyan időszak, amikor az ország legképzettebb rendőrei próbálták felkutatni a tetteseket és megtalálni a gyönyörű,
alig 17 éves szegedi diáklányt.
Palatínus Gábor (képünkön)
rendőrtiszt az első pillanattól
kezdve tagja volt annak a szűknek mondható csoportnak, „elitkommandónak",
amelynek
egyetlen feladata volt: az ügy mielőbbi megoldása.
Az egyik tettest évekkel később
elfogták, jelenleg börtönbüntetését tölti. A másik halott. A
bűncselekmény
elkövetésével
két férfit gyanúsítottak. Őket. A
bíróság ítélete szerint Csapó ]ó-

zsef és Juhász Benedek állította
meg és rabolta el a tűzpiros Mazdával Orosházáról Szegedre tartó, őket régóta jól ismerő diáklányt. Az autót másnap reggel a
hídtól néhány száz méterre, egy
szervizúton találták meg.
Az emberrablók már aznap este telefonáltak a 18 éves szegedi
diáklány szüleinek, hatalmas
összegű, 500 ezer márka, akkori
árfolyamon számolva 25 millió
forint váltságdíjat követeltek
Helga szabadon bocsátásáért.
A tettesek 1991. június 27-e és
30-a között tizennégyszer hívták
telefonon a családot. Többször
meg is állapodtak a pénz átadásában, á m a találkozó egyszer
sem jött létre.
Folytatás a 3. oldalon

A Pick Szeged együttesének egy pont kell a BL-ben a továbbjutáshoz

Siker, hullámvölgyekkel

Balástyán jeleskedtek a böllérek: szúnak, pörzsöltek

Utolsó röffentések napja
A szombati balástyai böllérnap
vendégei nemcsak hagyományos disznóvágásnak lehettek
tanúi, hanem birkát, szarvasmarhát, sőt még vaddisznót is
öltek a rendezvényen. A böllérkommandó tagjai pedig megmutatták, milyen kegyetlenek
egy-egy bevetésen.
Az idén először kétnaposra sikeredett a balástyai böllérnap. A
szombati vágásokra és húsfeldolgozásokra már pénteken ráhangolódtak a balástyaiak. A rendezvényház
melletti
területén
ugyanis egy óriási máglyán sütögethették pecsenyéjüket, illetve
szalonnájukat a disznósirató délutánon.
Az igazi mulatság azonban
szombaton várta az érdeklődőket. Öt fajta sertést vágtak le a
böllérek. A 65 éves Farkas István
idős kora ellenére még most is
besegített a 100 kilós jószág lefogásánál.
Ez a malac már nem eszik több moslékot.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 4. oldalon

Jomaas (balra) és Mezei nagy küzdelmet vívott.
A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Pick Szeged legyőzte a
norvég Sandefjordot.
A norvégiai kétgólos (26-24) vereség után muszáj volt ennél nagyobb különbséggel nyernie a férfi
kézilabda Bajnokok Ligájában a
Pick Szeged együttesének ahhoz,
hogy reális közelségbe kerüljön az
európai kupaszereplés folytatása.

Az újszegedi sportcsarnokban egy
5-0-ás rohammal kezdett a Pick,
és végül a hazai hullámvölgyekkel
tarkított meccs után kiderült: ez
az előny nagyban befolyásolta a
mérkőzés alakulását. A szegedi
gárda végül 30-26-ra győzött, így a
következő két - idegenbeli - mecscsén egy pontot kell szereznie az
európai kupafolytatáshoz.
Az FC Szeged NB I/B-s labda

Fotó: Gyenes Kálmán

rúgócsapata a REAC vendégeként 1-0-ra kikapott. Az NB
II-ben a Makó és a Szentes is súlyos vereséggel zárt. Az NB
III-ban az Algyő egy pontot szerzett, viszont a HFC kudarccal
távozott Rákóczifalvárói. A Szeviép-Szeged 83-59-es vereséget
szenvedett az Orsi Soprontól.
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben
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A Fidesz a bíróságok
függetlenségét félti
Azt üzenjük a szocialistáknak
és Medgycssy Péternek, hogy cl
a kezekkel a független bíróságtól és más független intézményektől - mondta Áder János, a
Fidesz frakcióvezetője szombati
sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

Áder János a Legfelsőbb Bíróság
elnökének felhívása kapcsán fejtette ki álláspontját. Szerinte
Lomnici Zoltán jogosan kifogásolta, hogy egyes politikusok elvárásokat
fogalmaznak
meg
konkrét bírósági ügyek kapcsán.
Ádcr azzal is egyetért, hogy az
utóbbi időszak jelenségeinek burkolt cclja a bírák megfélemlítése,
az ítélkezési gyakorlat befolyásolása lehet. Leszögezte: még a látszatát is el akarja kerülni annak,
hogy ifjabb Hegedűs Lóránt véleményének védelmében emeli fel
szavát, és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem ért egyet az írásában megfogalmazottakkal.
Adcr János úgy látja, hosszabb
ideje egymást érik a független intézmények elleni támadások. Ide
sorolta a legfőbb ügyész, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁFI elnöke, az adatvédelmi biztos, a jegybankelnök
és a bíróságokkal szemben megjelenő kormányoldali megnyilvánulásokat.
- Azt üzenem Áder Jánosnak
és a Fidesznek, hogy senki nem
emelt kezet a független bírósá-

KIREKESZTES DEMOKRÁCIA
Nem fér meg egymás mellett a
kirekesztés és a demokrácia jelentette ki Medgyessy Péter
miniszterelnök az Európai Újságírók Szövetségének konferenciáján. A kormányfő szerint
a közélet szereplőinek tiszteletben kell tartaniuk az igazságszolgáltatás függetlenségét,
de fel kell emelniük a szavukat
a kirekesztés ellen. - A szabad
szó és az emberi méltóság között harmónia teremthető mondta a miniszterelnök.
gokra, a kormány részéről semmiképpen nem történt ilyesmi mondta Kovács László Egerben a
távirati irodának. A szocialista
párt elnöke a Fidesz frakcióvezetőjének kijelentésére reagált. - A
kormány egyetlen tagja sem minősítette a bíróság vitatott ítéleteit, aki véleményt mondott az
ügyben, az az ügyekről mondott
véleményt, tehát arról, amit ifjabb Hegedűs Lóránt elkövetett,
arról, amit a magukról mcgfeled-'
kezett szurkolók követtek el,
akik antiszemita jelszavakat
skandáltak - mutatott rá. Úgy
vélekedett, hogy ezekről az
ügyekről nem csupán lehet, hanem kell, hogy legyen véleménye
minden a demokráciáért felelős
politikusnak.

A főbíró találkozik
az ombudsmannal
Lomnici Zoltán főbíró és Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman várhatóan napokon belül találkozik Holló András alkotmánybírósági elnök közvetítésével - tudta meg az MTI. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa megerősítette az információt, Holló András annyit mondott: nem kizárt,
hogy létre fog jönni ez a találkozó. Lomnici Zoltán azt hangsúlyozta, a
tervezett találkozón lehetőség nyílik arra, hogy a szegedi eset kapcsán
felmerült hatásköri kérdéseket egyértelműen tisztázzák a kisebbségi
ombudsmannal. Kaltenbach Jenő pedig elmondta: a tervezett találkozó célja, hogy a szakmai kérdéseket a sajtóban történő üzengetés helyett nyugodt körülmények között beszelhessék meg, illetve hogy a
szegedi ügy kapcsán felvetődött esetek ne ismétlődhessenek meg.

Halálos balesetek
BUDAPEST, BÉKÉSCSABA (MTI)

Négy halottja van annak a balesetnek, amelyben egy török kamion és egy moldáviai személyautó ütközött az ötös főúton Örkény és Hernád között. Mind a
négy áldozat a személygépkocsi-

ban utazott, valamennyien külföldi felnőttek. Egy másik balesetben két felnőtt és egy hat év
körüli gyermek vesztette életét a
44-es számú főútvonalon Békéscsaba és Kondoros között szombaton reggel, amikor két személygépkocsi ütközött össze.

_ INTERFRUCT

%

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

bolti pénztáros
Elvárások:
- kiváló kommunikációs készség
„
- fegyelmezett magatartás
- középfokú végzettség
(érettségi vagy kereskedelmi szakmunkás-bizonyítvány)
- élelmiszer-ipari területen szerzett, minimum 1 év gyakorlat
- precíz munkavégzés
Jelentkezésüket várjuk levélben (fényképes szakmai önéletrajzzal,
bizonyítványok másolatával) az alábbi címen:
Interfruct Kft. 6728 Szeged. Algyői u.

\

A borítékon kérjük feltüntetni: .Pénztáros"
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Huszonhármán haltak meg a két zsinagógánál elkövetett robbantásban

Merénylet Isztambulban
Huszonhárom
ember
életét
vesztette, mintegy 300 megsebesült azokban a pokolgépes merényletekben, amelyeket két zsinagóga ellen követtek el szombaton reggel Isztambulban.
ISZTAMBUL (MTI)

A detonációk közép-európai idő
szerint fél 9 körül, a szombati
ima idején következtek be. Az
egyik zsinagóga belső homlokzata leomlott, a robbantások helyszíne háborús övezetre emlékeztet. A török rendőrség tegnap
már valószínűbbnek tartotta,
hogy öngyilkos merénylők követték el a robbantásokat, s nem
gépkocsikba rejtett pokolgép
okozta a detonációkat. - A járművek mozgás közben robbantak fel - idézte török rendőröktől
származó értesülését egy névtelenséget kérő diplomáciai forrás.
A merényletek elkövetését egy
militáns török csoport, a Nagy
Iszlám Keleti Harci Front (IBDA-C) vállalta. A török média
azonban kételkedik abban, hogy
a korábbi pokolgépes merényleteivel ismertté vált - a szigorú iszlám törvénykezésen, a saríán alapuló államberendezkedésért küzdő - szervezet képes lenne ilyen
arányú támadások elkövetésére.

Kiégett autóroncsok az isztambuli Nevé-Salom zsinagóga közelében.
A török belügyminiszter nem
zárta ki, hogy a merényletekhez
köze lehet az al-Kaida nemzetközi terrorhálózatnak. A külügyminiszter pedig kijelentette, hogy
„nemzetközi szálai" vannak a
merényleteknek. Mindazonáltal
leszögezte: Ankara továbbra is

szilárd eltökéltséggel folytatja
harcát a terrorizmus ellen.
A Hürriyet című török napilap
internetes honlapján tegnap azt
állította, hogy a rendőrség antiterrorista egysége előállított három embert a robbantásokkal
kapcsolatban. Az újság úgy tud-

Megállapodtak az iraki
hatalomátadásról
Jövő év közepéig marad Irak amerikai megszállás
alatt. Az amerikai csapatok azonban ezt követően
is ott maradnak. Erről állapodott meg a hét végén
Irak amerikai kormányzója és az ország ideiglenes kormányzótanácsa. Közben újabb helikopterbaleset történt, amelyben tizenheten haltak meg.
BAGDAD (MTI)

Hivatalos megállapodást kötött a hatalomátadásról
szombat este az ideiglenes iraki kormányzótanács
és az Irakot jelenleg irányító koalíciós polgári hatóság, amelyet az amerikai Paul Bremer vezet. Az
egyezmény értelmében június végén Bremer testülete feloszlik, és az iraki átmeneti kormány átveszi a
teljes irányítási jogkört az ország felett. Megállapodtak arról is, hogy mindezt megelőzően - várhatóan
márciusban - kétoldalú egyezményekben rögzítik a
biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, köztük az
Irakban állomásozó koalíciós erők jogállását.
Dzsalal Talabani, az ideiglenes kormányzótanács
elnölce kijelentette: az ország új vezetése tiszteletben
kívánja tartani az emberi jogokat, a vallásszabadságot, biztosítja a végrehajtó, a törvényhozói és bírói
hatalom szétválasztását, fenntartja a fegyveres erők
civil ellenőrzését és megóvja Irak iszlám identitását.

Az amerikai védelmi miniszter ugyanakkor a japán Okinava-szigeten tett látogatásakor tegnap
hangsúlyozta: a politikai hatalomátadás nem érinti
az amerikai csapatok jelenlétét Irakban. Donald
Rumsfeld szerint az amerikai erők nem kezdenek
kivonulásba júniustól.
Közben tizenhét amerikai meghalt, öt megsebesült abban a helikopterszerencsétlenscgben, amely
szombaton történt Moszulban. A két amerikai
Black Hawk típusú helikopter összeütközött a levegőben és lezuhant. Az egyik jármű ráadásul lakóépületre esett, így nem kizárt, hogy a szerencsétlenségnek iraki áldozatai is vannak. Az egyik járművön egy gyors reagálású különítmény tagjai
utaztak, a másik szállítási feladatban segédkezett.
Egyelőre nem adtak magyarázatot a két jármű öszszeütközésére, de korábbi helyszíni beszámolók azt
sejtetik, hogy legalább az egyik helikoptert gránáttalálat érte.
A Washington Pöst című amerikai napilap katonai és hírszerzési szakértőkre hivatkozva azt állítja,
az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
nem talált bizonyítékot arra, hogy Szaddám Húszéin megbuktatott iraki diktátor vegyi vagy biológiai
tömegpusztító fegyvereket próbált átadni az al-Kaida terrorhálózatnak vagy más ilyen csoportnak.

Bérletváltókártya-akció!
Azok a kedves utasaink,
akik helyközi-távolsági
járatainkon
bérletjeggyel utaznak és 2003. december 31-ig
elkészíttetik bérletváltó
kártyájukat,
sorsoláson vesznek részt.

Sorsolás:
2004. január 15-én, 10 órakor - közjegyző jelenlétében a Tisza Volán Rt. szegedi irodaházában.
A nyertes sorszámokat a Délmagyarország, ¡II. a Délvilág c.
napilapok 2004. január 17-i számában közöljük.
A nyeremények a társaság Közönségkapcsolatok Irodájában
vehetők át - Szeged Plaza, Kossuth L. sgt. 119. - a bérletváltó
kártya bemutatásával egyidejűleg.

Fotó: MTI/AP/Murad Sezer

ja, kihallgatásukon a török titkosszolgálat képviselői is részt
vettek. A kihallgatott személyek
nemzeti hovatartozása, illetve
az, hogy valamely szervezethez
tartoznak-c, egyelőre nem ismeretes. Egyikük állítólag nő, és arcát is eltakaró kendőt viselt.

RÖVIDEN

fövő június végéig marad amerikai megszállás

Közöttük 3 db értékes ajándékot sorsolunk ki a bérletváltó kártya
sorszáma alapján.
í
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VALASZTAS DEMECSEREN
Az ellenjelölt nélkül indult Kiss
Gyula, az MSZIJ az SZDSZ és a
Szövetség Demecserért
Egyesület jelöltje 1617
szavazatot kapott tegnap a
megismételt demecseri időközi
polgármester-választáson,
amelyen a szavazásra jogosultak
52,38 százaléka vett részt.
Délelőtt még több bejelentés
érkezett a helyi választási
bizottsághoz, miszerint
zaklatják a szavazókat.
TRAGÉDIA AZ ÓCEÁNJÁRÓN
A legfrissebb jelentés szerint
tizenötre emelkedett a halálos
áldozatok száma a Queen Mary
2 óceánjárón szombaton
bekövetkezett balesetben. A
kórházakban hét súlyos
sebesültet ápolnak. Az áldozatok
a világ legnagyobb luxushajóját
építő munkások családtagjai,
akik engedélyt kaptak a
Saint-Nazaire szárazdokkjában
lévő óceánjáró megtekintésére.
A baleset körülményeiről annyit
tudni, hogy a dokk széléről a
hajóra vezető vaslépcső szakadt
le, amelyen éppen mintegy
negyvenen tartózkodtak.

Nagy múltú, németországi központú,
a minőség mellett elkötelezett festékgyártó vállalat keres
magyarországi kereskedelmi értékesítési képviseletéhez
olyan dinamikus, sikerorientált

TERÜLETI

KÉPVISELŐ

munkatársat Délkelet-Magyarország területére,
akinek a felelőssége az ügyfelekkel való kapcsolattartás,
termékértékesítés, valamint új vevők megnyerése.
Követelmények:
• k e r e s k e d e l m i tapasztalat • h a s o n l ó p o z í c i ó b a n s z e r z e t t szakmai gyakorlat

• minimum középfokú végzettség • B kategóriás jogosítvány
• rugalmasság, önállóság • jó fellépés, kiváló kommunikációs készség
• kreativitás • eredmény- és sikerorientált szemlélet
Előnyt jelent:
• építőipari szakmai ismeretek
• németnyelv-tudás
Munkáját ádagon felüli jövedelemmel, szolgálati gépkocsival
és karrierlehetőséggel honoráljuk.
Ha úgy érzi, hogy Ön az, akit keresünk, és kedvet érez a munkakör
betöltésére, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát
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a megjelenéstől számított egy héten belül az alábbi címre:
Caparol Hungária Kft. I 108 Budapest. Gyömrői u. 140.

CAPAROL

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helycUes: ŐRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek), MISKOLCZ1 RÓBERT |fotü|, OLÁH ZOLTÁN (hír és információ),
SÜU IÖZSEF (sport) • Délvilág szerkesztőséitvezető: U1SZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10 , Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pl.: 153. Telelőn: 62/567-888 Szerkesztőségi titkáreág: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat 627567 882. Interneteim:
wtvsv.dclmagyat.hu • E-maii: szcrkcszloscgvrdclmagyat.szcgcd.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfő u. 1-3. Tel/fax: 62/241-905. Hirdetési tel-tfax: 627242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. I t t : 627213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel/fax: 62/213-198.
6600 Szentes, Kossuth u 8 Tel.: 63/401-024. Icl./tax: 63/314-838 (>640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galéria) THVfax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói
titkársági fax: 62/442-958 Hirdetéslelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H O C Z PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67 l U e f o n : 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Tbrjesztés: 627567 864 Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési dij egy hónapra 1240 Ft (Délmagyarországi, 1130 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

HETFO, 2003. NOVEMBER 17.

3

• A K T U A L I S "

A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is be kell tartaniuk a KRESZ-t

Két lábon és két keréken

Évtizedek
PANEK S Á N D O R

Az elmúlt héten a szokásos módon megosztott vita bontakozott ki arról, hogy a politika milyen mértékig ítélheti meg a
független bíróságok ítéleteit. A két eset, amelynek kapcsán a
diskurzus zajlik, i f j . Hegedűs Lóránt felmentése
antiszemita
kijelentése nyomán, és a szegedi ítéletben szereplő „primitív"
jelző két cigány nemzetiségű emberről. Közös vonásuk, hogy a
két téma a magyar nyilvánosság két kényes kérdéséről szól:
hol van a határa a közbeszédben a gyűlöletkeltésnek
és a kirekesztésnek, s hol kezdődik a szólásszabadság. A vita nem is
biztos, hogy a bíróságokról szól.
De még csak nem is a gyűlöletbeszédről, hanem annak politika
tematizálásáról. Magyarországon a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos
témákat a liberális baloldal rendre a jobboldalhoz köti, mivel leglátványosabb esetei a szélsőjobboldah csoportokkal
történnek.
Azt azonban szociológiadag semmi nem igazolja, hogy a például
a cigányellenesség csakis jobboldah szavazókhoz köthető. Ha az
itthoni tematizálást összehasonlítjuk a német vagy a francia
helyzettel, beszédes a különbség. Németországban a jobboldali
szociáldemokrata párt a napokban zárta ki frakciójából azt a képviselőt, aki a náci vészkorszakhoz hasonlította azoknak az oroszországi zsidóknak a szerepét, akik az 1917-es orosz forradalomban vezető szerepet játszottak. Fel sem merült, hogy a
CDU/CSU-frakció habozzon a döntésben, mert Németországban
évtizedek óta közmegegyezés, hogy a nácizmus szerepét nem viszonylagosítják; a szociáldemokrata párt ennélfogva ezt a témát
nem használhatja ellenfele sarokba szorítására. Ugyanígy Franciaországban. A Le Pen-féle szélsőjobb ugyancsak évtizedek óta
Sokan nem veszik igazán komolyan, hogy a kerékpár is „veszélyes üzem".
illusztráció: Miskolczi Róbert Chirac gaulle-ista pártját nagyobb ellenségnek tekinti, mint a
szocialistákat.
Szegeden és környékén az év első tíz hónapjában minden harmadik a fentebb már említett területen. verő prizmát, villogót a kétkereEz hiányzik Magyarországon: az évtizedek során kiérlelt köznapra jutott gyalogos- vagy kerékpárbaleset. A tragédiákat nyolcan Hárman meghaltak, huszon- kűjükre, ezzel életeket menthetmegyegyezés, amelyek során a szélsőséges, de elszórt kirekesztő
nem élték túl, hatvanketten pedig súlyosan megsérültek. A bal- nyolcan súlyosan, huszonötén nek meg. Elsősorban sajátjukét.
megnyilvánulások miatt senki sem vonja kétségbe, hogy a jobbolesetek és az áldozatok száma is rendkívül magas.
könnyebben megsérültek.
A kerekezők, még azok is,
dalon (vagy akár a baloldalon) létezik mértéktartó
demokrata
A balesetek több mint felét, akiknek van jogosítványa, gyakgondolkodás. Az évtizedek hiányoznak. Medgyessy Péter mondta
a minap a szovjet hadifogságból visszatérők ötvenedik évfordulórendészeti osztálya közlemény- harmincötöt közvetlenül a ke- ran „saját KRESZ" szerint közleMUNKATÁRSUNKTÓL
ján, hogy nincs különbség jobb- és baloldali diktatúra között. Igaben arra hívta fel a figyelmet, rékpárosok okozták, huszonegy- kednek, ráadásul sokan nem veza van•, bár a címzettektől, s mindannyiunktól
történetesen ama
Az idén október 31-éig Szege- hogy a gyalogosan közlekedők nél pedig közvetve hozzájárultak szik igénybe a kerékpárutakat
„baloldah" diktatúra vette el ezeket az évtizedeket, sok tekintetden és környékén, valamint a számára is legalább olyan fontos a tragédiákhoz. Leggyakrabb bal- sem.
ben érintetlenül konzerválva azokat a problémákat,
amelyeket
város be- és kivezető útjain 70 a „látni és látszani" elv alapján eseti ok a jármű kivilágításának
Szegedet négy főútvonal érinegy nyitott társadalom idővel megold.
gyalogos baleset történt. Öten közlekedés, mint a járműveze- elmulasztása volt. Ami érdekes, ti, van, amelyik átszeli, s van,
meghaltak, harmincnégyen sú- tőknek. „A gyalogosok viselje- a kerékpárbalesetek zöme, negy- amelyik innen indul (itt ér vélyosan, harmincegyen köny- nek például fényvisszaverő anya- ven, Szeged területén belül tör- get). Rendkívül forgalmas és eztént.
nyebben megsérültek. A szá- got ruhán, táskán."
által gyalogosok és kerekezők
mok magasak, igaz, az előző év
A rendőrségi felhívás, amire számára is kiemelkedően veszé- A nyomozót ma is izgatja a rejtélyes bűncselekmény
A kerékpárosok is gyakran volhasonló időszakához viszonyít- tak főszereplői a különböző bal- néhány sorral fentebb már hivat- lyes kategóriába tartozó az
va nincs nagy eltérés, de az eseteknek. Az év első tíz hónap- koztunk, kéri a kerékpárosokat, E75-ÖS, az 55-ös és a 43-as főmegfigyelhető,
a
tendencia jában 56 kerékpárbaleset történt szereljenek lámpát, fényvissza- útvonal. (A negyedik a 47-es.) A
nem mutat csökkenést.
legtöbb halálos kimenetelű baleset az E75-ösön történik. Az
A balesetek fele egyébként a
•
BALESETEK SZÁMA SZEGED ÉS KÖRNYÉKE ÚTJAIN
55-ös úton közlekedik a legtöbb
gyalogosok hibájából, figyelmet(gyalogosok és kerékpárosok, 2002)
kivilágítatlan kerékpáros, ebből
lenségéből következett be: körüla szempontból kiemelkedően Folytatás 1. oldalról
tekintés nélkül léptek az úttestHalálos
rablása után kilenc évvel,
Súlyos
Sérüléssel nem
Könnyű
veszélyes útszakasznak számít
re, vagy a gyalogos átkelőhelyekimenetelű
2000 decemberében a bírósáút
balesetek
balesetek
járó balesetek
a Domaszék-Mórahalom kö- Június 30-a után megszakadt a gon fejeződött be: közvetett bibalesetek
ket kikerülve mentek át akár a
zötti. Valamennyi főútvonalra kapcsolat a zsarolók és a Farkas zonyítékok alapján jogerősen
legforgalmasabb, lámpákkal vé4
2
9
65
E75 \
jellemző, hogy a járművek család között, az emberrablók tíz év szabadságvesztésre ítéldett útszakaszokon is.
24
2
8
1
15
55 J
többsége nem tartja be a sebes- azután soha többé nem jelent- ték Csapó Józsefet. Az utolsó
A közelmúltban a Szegedi
2
5
2
28
43
keztek. Adatok szerint a szegedi felvonásban a Legfelsőbb Bíróséghatárokat.
Rendőrkapitányság közlekedésDeák Ferenc Gimnázium ne- ság is bizonyítottnak látta,
gyedikes diákját Orosházán, hogy Csapó és Juhász Benedek
egy garázs aknájában tartották rabolta el Farkas Helgát, ők
fogva.
követeltek 500 ezer márkát a
Farkas Helga sorsáról a mai szegedi diáklány szabadon bonapig semmilyen hitelt érdemlő csátásáért. A bíróság nem emKitüntetésekkel és szakmai fórummal ün- kormányt képviselő vendége ezt az általa eredmények egyértelművé teszik, hogy miért adat, információ nem került elő, berrablásban mondta ki bűnepelte tízéves fennállását a Csongrádi Ma- meggyőződéssel tett kijelentést azzal indo- is nem számítunk komoly versenyzőnek a vi- és nem találták meg a lányt sem nösnek Csapót, hiszen a bűncselekmény idején a Btk.-ban
lom Rt. a városi galériában. Szekeres Imre kolta, hogy az urbanizáció számtalan arcula- lág és Európa élelmiszerpiacán. Csikai leszö- élve, sem holtan.
államtitkár az Alföldben rejlő lehetőségek- ta és formája van jelen Magyarország róná- gezte: hathatós kormányzati segítséggel a
A szegedi diáklány elrablásá- még nem szerepelt az emberre, Csikai Miklós pedig a magyar agrá- ján, és ez a sokszínűség, valamint a városok magyar gazdáknak kell az intenzitást növelni nak körülményeiről most köny- rablás, hanem társtettességriumra jellemző visszaesésre hívta föl a intézményesített oktatási háttere kiváló táp- a földeken, mert más rajtunk nem fog segíte- vet ír Palatínus Gábor rendőr- ben elkövetett személyi szafigyelmet.
talajt jelenthet a további fejlődésre az uniós ni.
tiszt. Nála jobban szinte senki badság megsértése és zsarolás
csatlakozást követően.
Az előadásokat követően a hallgatóság nem tudhatja, mi történt 1991. bűntettében. Arra, hogy FarAz 1993-as megalakulás óta eltelt tíz esztenA rózsaszín jövőkép után a magyar mező- kérdéseket fogalmazhatott meg a legége- június 27-e után. A még mindig kas Helga gyilkosság áldozata
dő ürügyén Gráner Gyula, a részvénytársa- gazdaság szigorú statisztikai adataival bor- tőbb problémákkal kapcsolatban. A minisz- fiatal nyomozó a bűncselekmény lett, nincs bizonyíték, ebben
ság igazgatósági elnöke elmondta: régió gaz- zolta a kedélyeket Csikai Miklós, a Magyar tériumi és kamarai válaszokból kiderült, elkövetésétől
hónapokig
éj- nem is hozott ítéletet a büntedaságában töretlen szerepet vállaló malom a Agrárkamara elnöke. A szentesi szakember hogy december közepén szavaz a parlament jel-nappal a Farkas család közelé- tőtanács. Juhász Benedeket
megbízhatóság és a kis lépésekkel történő fej- az államtitkári optimizmust irigylésre mél- a jövő évi agrártámogatások keretösszegei- ben tartózkodott, a nyomozás nem állíthatták bíróság elé,
lődés szimbólumává vált Csongrádon, s ezt tónak tartotta, a többi mutatóval a rendszer- ről. Tízmilliárd forint jut az idei aszály- minden mozzanatát ismeri. Pa- mivel a rendőrség elől bujkáló
javarészt dolgozóinak köszönheti. Az elisme- váltás óta tapasztalható mezőgazdasági károkra, de arról is szó esett, hogy az uniós latínus Gábornak egyébként férfit 1995-ben meggyilkolták.
rés jeleként emlékplaketteket adott át az év- mélyrepülést jellemezte. Kiderült, hogy agrá- regisztrációban résztvevő gazdáknak köte- meghatározó szerepe volt abban, Holttestét egy Orosháza meltizednyi sikerben közreműködőknek.
riumunk 2003-as termelése kétharmada a lező banki folyószámlát létesíteni, hiszen a hogy a balástyai sorozatgyilkos, letti csatornában találták meg.
Az Alföldé a jövő - kezdte mondandóját kilencvenes évek eleji teljesítménynek, mi- támogatásokat csak e csatornán kaphatják Szabó Zoltán vallomást tett, és
Az ügyészség Juhász meggyilegymás után vezette a rendőrö- kolásával is Csapót vádolta, a
Szekeres Imre, a Miniszterelnöki Hivatal po- közben a vetetlen szántóföldek területe a ko- meg.
litikai államtitkára. A szakmai tanácskozás rábbi hatszorosára növekedett. Ezek a csúfos
B. D. ket áldozataihoz.
vádirat szerint Juhász BenedekA '90-es években az egyik leg- nek azért kellett meghalnia,
költségesebbnek tartott nyomo- hogy elfogása esetén ne köthesAz MDF a Nemzeti Agrárkerekasztal összehívását sürgeti
zás évekig tartott, tulajdonkép- sen vádalkut, és a Farkas Helpen 2000-ben, a bíróság ítéleté- ga-ügyben folytatott büntetőeljável zárult. A rendőrök több ezer rásban ne vallhasson Csapó elbejelentést vizsgáltak meg, több len. A vád egyik koronatanúja
száz tanút hallgattak ki, ám köz- egyébként Juhász felesége volt,
Az MDF már márciusban fi- ben. - Már akkor sejtettük, hogy na, ha a tőkejuttatást a költségve- niszterelnököt arra, hogy hívja vetlen bizonyítékkal nem tudták aki azt állította: férje többször is
gyelmeztette a kormányt, hogy baj lehet, ha nem lépünk. Egyre tésből oldja meg a kabinet. Erre össze a Nemzeti Agrárkerekasz- alátámasztani, hogy kik rabolták mesélt neki a lány elrablásáról,
az EU-csatlakozásnak számos kevesebb az időnk, de a kormány azonban nincs esély, így egy ked- talt. - Mentőövet szeretnénk dob- el a negyedikes középiskolást, amit Csapóval együtt követtek
veszélye van a magyar mező- még mindig nem tett semmit - vező kamatozású, hosszú lejáratú ni ezzel a kezdeményezéssel a kor- hol tartották fogva, és azt sem, el. Csapó József bűnösségét Jugazdaságra nézve. Medgyasszay mondta a hét végén Zákányszé- hitelkonstrukció lehetne a megol- mánynak. Szakmai összefogással, hogy a lányt meggyilkolták vol- hász meggyilkolásában azonban
a bíróság nem találta bizonyítottLászló országgyűlési képviselő ken megtartott sajtótájékoztató- dás. A kormánynak el kellene ér- négypárti egyetértéssel a lehető na.
A család felkérésére az ügyben nak, ezért ezt a vádat ejtette.
szerint a tavaszi aggályok kez- ján Medgyasszay László, az MDF nie a bankoknál, hogy a tervezett legtöbb kérdésben egyezségre kelberuházást fedezetként fogadja el lene jutnunk ahhoz, hogy a mező- „nyomozott" Uri Geller világhíországgyűlési képviselője.
Palatínus Gábort még 12 évvel
denek beigazolódni.
Medgyasszay szerint a tőkejut- a pénzintézet. Ellenkező esetben a gazdaságból élők ne legyenek a rű parafenomén is, de több száz a történtek után sem engedte el a
Az európai uniós népszavazás tatás, az intézményrendszer re- termelőknek esélyük sem lesz csatlakozás vesztesei - közölte az magyar „kollégájához", ingás- Farkas Helga-ügy. Részben ez a
előtt a Magyar Demokrata Fórum formja, a hatékony marketing- visszafizetni a hitelt - hangsúlyoz- MDF-es képviselő, aki megjegyez- hoz, jóshoz, kártyavetőhöz, vagy magyarázata, hogy elszánta mate azt is, az agrárium mai állapotá- egyszerűen zsákmányt szimato- gát és megírja az emberrablás
négy fontos szempontra hívta fel munka és a termőföld magyar ta az ellenzéki politikus.
a kormány figyelmét, hogyan ala- kézben tartása jelenthet megolMedgyasszay László hozzátette: ért a rendszerváltás utáni összes ló szélhámoshoz hasonlóan ő nyomozásának történetét. De
sem járt sikerrel.
csak részben ez. A többire ígérete
kítsa át a mezőgazdaságot a minél dást a mezőgazdaságnak. - A leg- az MDF elnöke, Dávid Ibolya le- kormány felelősségre vonható.
előnyösebb csatlakozás érdeké- optimálisabb megoldás az lett vol- vélben kérte Medgyessy Péter miA Farkas Helga-ügy a lány el- szerint a könyv ad választ.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Palatínus könyvet ír
Farkas Helga-ügyben

Aggályok a csongrádi malom ünnepén

Valódi reformokra lenne szükség
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KORKÉP
BORDÁNY. A hagyományos őszi
lakossági szűrőhetet november
17-e és 22-e között tartják a
községben. Az orvosi rendelőkben
általános vizsgálatokat végeznek.
Az l-es rendelőben urológiai,
reumatológiai, ortopédiai és
allergia, a Il-es rendelőben pedig
fül-orr-gégészeti vizsgálatokra
várják a bordányiakat. Emellett
mindkét rendelőben lehet vért
adni. Az ultrahang, szemészeti,
bőr- és nőgyógyászati szűréseket a
gyermekorvosi rendelőben
tartják. Tüdőszűrést ma 11 és 16
óra között, valamint kedden,
szerdán és csütörtökön 9-től 16
óráig végeznek. A védőnői
tanácsadó két alkalommal
nőgyógyászati szűrésnek ad
otthont. A fogorvosi rendelőben a
héten szájüregi szűrés lesz.
KÜBEKHÁZA. Komputeres
látásvizsgálatot szerveznek ma
fél 12 és 1 óra között a
polgármesteri hivatalban. A
kübekiek így helyben
készíttethetik el szemüvegüket
és nem kell emiatt Szegedre
utazniuk. A következő
látásvizsgálatra december elején
kerül sor.
MÓRAHALOM. Három éve
alakult meg a helyi amatőr
színtársulat. Eddigi hat telt házas
előadásukra minden jegy
elővételben kelt el. A több mint
húszfős társulat darabjait
Dálnoky Zsóka színművész
rendezi. Sík Sándor István király
című drámáját és Móricz
Zsigmond Sári bíróját adták már
elő. Az idén egy erdélyi szerző,
Karácsony Benő Rút kiskacsa
című zenés vígjátékát viszik
színre. A darab ősbemutató,
mivel Magyarországon most
először láthatja, hallhatja a
közönség. A Rút kiskacsát szerda
este 7 órától a mórahalmi
Aranyszöm Rendezvényház
színháztermében mutatják be.
PUSZTAMÉRGES. A művelődési
házban holnap reggel 8 órától
regisztrációra várják a helyi
gazdákat. A nyilvántartásba
vételre többek között azért van
szükség, hogy jövőre
pályázhassanak a különféle
európai uniós támogatásokra.
SZEGED. A Tabán Általános
Iskolában ma délután fél 3 és 6
óra között egészségnevelési
napot tartanak. A gyermekek hat
helyszínen próbálhatnak ki
különféle játékos feladatokat. A
szülőket pedig fél 5-től
ételbemutatóra és kóstolóra
várják. Ezt követően a szülők
akadémiája rendezvénysorozat
keretében az egészséges
táplálkozásról lesz szó.
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Mrozek darabjával nyitott az éjszakai játszóhely

Emigránsok a Holdudvarban
Az abszurd pápájaként tisztelt
Slawomir Mrozek színdarabjával, az Emigránsokkal nyitott
szombaton éjszaka a legújabb
szegedi játszóhely, a nagyszínház színpadán kialakított Holdudvar.
Az esti Pirandello-előadás díszlete mögött, a nagyszínpad hátsó
traktusában rendezték be az éjszakai stúdiószínházat. A Holdudvar mobil játszóhely, mindöszsze 60-80 szék kell hozzá - és komolyabb színpadtechnika nélkül
is előadható, érdekes darabok jó
színészekkel. Szombaton a közönség megtöltötte a széksorokat, a kollégáik is kíváncsiak voltak Janik Lászlóék produkciójára.
A világhírű lengyel drámaíró
évtizedek óta rendkívül népszerű
nálunk. Az Emigránsok a legismertebb darabjai közé tartozik,
nincs olyan évad, hogy műsorra
ne tűznék valahol. Mrozek saját
élményeit, tapasztalatait is viszszaadja benne. „Soha nem voltam a szó hagyományos értelmében vett emigráns, akit egzisztenciális megfontolások vagy politikai menekülés vágya kényszerített volna. Emigránsnak lenni
számomra természetes állapot,
bizonyos kiváltság, szabadság.
Az individuum szabadsága, belső
késztetés a kollektivizmus elutasítására. A mi századunk számos
példával szolgált a közösségi érdekek lelepleződésére. Az egyéniség tiszteletben tartása nem fér
össze a csordaszellemmel, az, aki
nincs velünk, ellenünk van
szemlélettel. Bilincsbe verten
nem lehet táncolni!" Nem küldözgetett direkt politikai üzeneteket,
Mrozek állásfoglalása
mégis nyilvánvaló volt, és az
Emigránsok három évtized múltán, egy egészen más világrendben, a szerző hazatérése után is
aktuális.
A darabot színpadra állító Janik Lászlónak a színészek kiválasztása után nyert ügye volt.
Mindketten nagyszerűen, karakteresen, már-már parodizálva
keltettek életre egy-egy archetipi-

Kétnapos ülést tart az u n i ó
k ö z p o n t j á b a n , Brüsszelben a
délkelet-európai
Stabilitási
P a k t u m „Helyi Demokrácia
- H a t á r o n Átnyúló Együttm ű k ö d é s " kezdeményezés illetékes bizottsága, amelynek
egyedüli magyarként tagja és
e l n ö k e Kozma József szegedi
alpolgármester.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerémi Zoltán és Megyeri Zoltán, az előadás két főszereplője.
kus figurát: Megyeri Zoltán a hazáját, családját az anyagi javak
gyorsabb megszerzése érdekében
ideiglenesen elhagyó, véglénynek tűnő haspókot; Szerémi Zoltán a jobb napokat látott, kissé
nárcisztikusan filozofáló entellektüelt, aki politikai okok, elveihez való ragaszkodása miatt
kényszerült távozni. Mrozek briliáns dialógusokból építette fel a
szilveszter éjszakán játszódó groteszk darabot: a néző majd el-

pusztul a röhögéstől a konzervnek hitt kutyaeledelről folyó vitán, máskor meg kiábrándítóan
keményen koppannak az elgondolkodtató szavak. Két rossz ágy,
rozoga asztal székekkel, két létrán átvetett cső, rajta egy villanykörte - minimális díszlet elég ahhoz, hogy megidézze a lepusztult
pincelakást, a leépült emigránslétet. Megyeri Zoltán jól érzékeltette: a csatornamunkást az motiválja, hogy a jobb élet reményé-

Kommandósok akciója a balástyai böllérnapon

Magyarország, azon belül Szeged is jelentős szerepet kapott
Brüsszeltől a délkelet-európai
Stabilitási Paktum „Helyi Demokrácia - Határon Átnyúló
Együttműködés" kezdeményezésben, amelynek vezető testületét, az úgynevezett irányító bizottságot felkérés alapján
elnökként Kozma József szegedi alpolgármester, szocialista országgyűlési képviselő vezeti.
A parlament külügyi bizottságának tagja szerint a tisztség Magyarországnak és Szegednek egyaránt szól, elismerése annak a m u n k á n a k , amit
a város tett a délkelet-európai
stabilitás megteremtéséért. Az
alpolgármester arra a felvetésre, hogy az általa vezetett testület hoz-e döntéseket, vagy
ajánlásaik inkább formálisak,
Kozma József megjegyezte: a
kedden kezdődő kétnapos ülésen a tizenhét tagú testület
határoz azokról a stratégiai elképzelésekről és prioritásokFotó: Gyenes Kálmán ról, amelyek 2004-ben fontosak, jelentősek a tőlünk keletben mindent túl kell élnie, szívó- re, délkeletre eső, a következő
san dolgozik, plüsskutyába varr- körben az Európai Unióhoz
va gyűjti a pénzt a méltó hazaté- csatlakozni akaró országokréshez. Lakótársának nem pusz- nak. - Számos körülményt
tán az otthoni politikával, ha- kell megteremteni ezeknek az
például
az
nem a világ működésével van ba- országoknak,
ja, ezért tulajdonképpen min- EU-normáknak megfelelő öndenhol idegen. Két világlátás üt- kormányzatok kialakításától a
amiben
közik, mindkettőnek megvan a környezetvédelemig,
maga igazsága, mégsem tudunk mi segítséget tudunk és akaegyiknek sem igazat adni. Az elő- r u n k nyújtani - hangsúlyozta
adás a mrozekizmus esszenciája. Kozma.
A szegedi alpolgármester arra
H. ZS.
a kérdésre, hogy az általa irányított testület döntései Szegednek
is
jelenthetnek-e
előnyt, sőt hasznot, igennel válaszolt. Kozma ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a teljes
jogú tagság, május elseje után a
város az EU és az EU-országok
stratégiailag
sen figyelte a nyúzok munkáját. szempontjából
Kisvártatva egy kordonnal beke- rendkívül fontos szerepet lát
rített kukoricagórét álltak körül majd el. Ez pedig mindenképa bámészkodók. Nemsokára egy pen együtt jár a régió gazdasácsacsit húztak középre a fekete gának élénkülésével, az általámaszkot és ruhát viselő kom- nos fejlődéssel.
mandósok. A jámbor füles volt
az egység parancsnoka. Rohamot
vezényelt, és a krumpligránáttal,
vízipisztollyal és teniszütóvel felfegyverkezett csapat lerohanta a
górét. Rövid tusakodás után kihozták a feldarabolt ellenséget,
egy malacot.

Vaddisznó is terítékre került

KISTELEK. A
rendezvényházban ma délután
fél 6-tól tartja soron következő
összejövetelét a vegetáriánus
főzőklub. Az érdeklődők
megtudhatják, mit tesz értük és
velük a koffein, de arra is fény
derül, hogy a nikotin valóban a
sebészhez vezető legrövidebb
út-e? Az előadások után pedig
közösen császármorzsát
készítenek.

Újvári László polgármester
szakavatott szemmel figyelte a
bölléreket. - Szűk családi körben
mindig én szúrom le a disznókat.
Aztán rokoni, baráti segédlettel
feldolgozzuk - mondta. A falusi
élettel együtt jár a disznóvágás,
így Balástyán is nagyon kevés az
olyan porta, ahonnan telente ne

SZEGED. A Csongrád Megyei
Közművelődési Tanácsadó
Központ szakági találkozót

szervez bábcsoportok vezetői,
tagjai számára. A találkozó
időpontja: november 18. kedd,
16.30. Helyszíne: megyeháza,
Szeged, Rákóczi tér 1. VI.
emelet, 61 l-es szoba |a
Csongrád Megyei
Közművelődési Tanácsadó
Központ irodája) Program:
16.30 Lenkeffy Zoltán
bábtervező előadása a
bábkészítés, bábtechnikák,
színpadi tér, színpad és bábok
kapcsolata stb. témakörökben
18.30 Huszár Zoltánná, a
Mókás Bocsok Bábcsoport
vezetőjének képes beszámolója
a X. országos gyermekbábos
fesztiválról. 19.00 Kérdések,
hozzászólások A találkozón a
részvétel ingyenes.

Kozma
József
Brüsszelben

hallatszódjon

Nagy érdeklődés mellett zajlott a rendezvény.
Folytatás 1. oldalon

Harmincévesen szúrtam először, manapság már csak a feldolgozásban veszem ki a részem - mesélte Farkas István.
Rokona, Ráló György ragadta
meg az alkalmat, illetve a kést,
hogy végezzen a malaccal. Édesapja böllérkedett, tőle leste el a
szakma fortélyait. - Most a hagyományos, fával történő pörzsölést mutattuk be. A nyolc kilót is nyomó eszközzel háromnegyed óra alatt sikerült szőrteleníteni a disznót.
Különlegességnek számított,
hogy birkát és szarvasmarhát is

vágtak a böllérnapon. A legnagyobb szenzációt azonban a vaddisznó jelentette. A Szellő és Főnix névre hallgató lovak méltó-

Fotó: Schmidt Andrea

ságteljesen húzták azt a hintót,
amely a két nyúzót hozta. A lelőtt vad pedig faágakkal letakart
szekéren érkezett. A tömeg lelke-

ki

kétségbeesett

disznóvisítás. Ujváriék előnybe
részesítik a mangalicát, mivel
sokkal egészségesebb mind a húsa, mind a zsírja, mint más fajtáknak.
KORMOS TAMÁS

ZÁKÁNYSZÉKÉN IS SZÚRTAK
Második alkalommal rendeztek böllérnapot a
községben. A művelődési ház udvarán szombaton kora reggel visítottak fel a malacok. A böllérek nem kegyelmeztek és kora délutánra már
szépen sorakoztak egymás mellett a műanyag ládákba rakott kolbász- és hurkakarikák. Délben
az asszonyok vették át a férfiak szerepét. Megmutatták, hogy ők kalácssütésben olyan jók,
mint férjeik a böllérkedésben. A finomságokat

pedig a sportcsarnok küzdőteréből átalakított étteremben fogyaszthatták el a vendégek. Pihenésre nem nagyon jutott idő, mivel a zenészek jóvoltából hajnalig rophatták a táncot a sportcsarnokban. Zákányszéken nagyon sokan tartanak
sertést, sok család fő bevételi forrását jelenti a leadott jószág. Ezért a böllérnap hallgatólagos célja
az volt, hogy a zákányszékiek így tiltakoztak a
sertésár méltánytalan megállapítása ellen.

Mónus
újabb
feljelentése
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Vásárhelyen élő
Mónus
Áron nagy nyilvánosság előtt
elkövetett rágalmazás vétsége
miatt magánindítványt terjesztett elő a vásárhelyi városi
bíróságon Kovács László ellen.
Mónus szerint a magyar külügyminiszter október
2-án
New Yorkban, a Zsidó Világkongresszusnak és más zsidó
szervezeteknek
nyilatkozva
tett a becsülete csorbítására alkalmas kijelentéseket azzal,
hogy elmondta: a kormány
törvénytervezetet fogadott el a
gyűlöletbeszéd büntethetőségéről a kisebbségeknek, beleértve a zsidóságnak a védelmében. Mónus úgy véli, e törvény
megalkotását elsősorban őmiatta követelik a zsidók, akik véli a feljelentő - szeretnék
megakadályozni, hogy terjeszsze a zsidó szabadkőművesség
világuralomra töréséről szóló
elméletét.
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Együtt ülésezett Szeged és a bánáti testvérváros vezetése

Közlekedés,
politika

Képviselőink Temesváron

A döntéseket a politikusoknak kell megszülni, a szakmai szempontok javaslattá egyszerűsödnek, azután ebből még engednek,
kompromisszumot kötnek. Vitatkoznak, tájékoztatnak, a sajtó beszámol a köznek, az visszahat a politikusokra... Az egész bonyolult
rendszer csikorog, zakatol, és a végén kipottyant egy később többnyire megváltoztatható
döntést.
A szakember semmitől nem fél jobban, mint a mondanivalóját
vágó, kommentáló, illusztráló, rövidítő médiától, meg a politikusoktól, akik hatalmat akarnak - mindegy, hogy megtartani vagy
megszerezni -, a szakmai igazságot ők már csak ezen a szemüvegen keresztül szemlélhetik. Munkaköri kötelesség.
A szegedi közlekedési szakemberek először a Belvárosi hídon kialakított kerékpársávokkal kapcsolatos politikai vitán lepődtek
meg. Külön ellenzéki álláspont formálódott az ügyben, majd mikor
a mérnökök már úgy érezték, elfogadták az újítást a közlekedők,
akkor szerintük a sajtó támadt a terveikre, végül a polgármester
állt elő problémamegoldóként. Kompromisszumos javaslatáról egy
mérnök úgy vélekedett, az egyesíti a különböző változatok hátrányait. Legközelebb az újságírók és a politikusok fognak vakbelet
műteni, mert a közlekedéstudományt
már elsajátították, jöhet az
orvoslás - mondta keserűen.
Most újabb közlekedési témában kezdődik a vita, amit egy nyilvánosságra került szakmai javaslat indított el. A város előző vezetése a magánkézben lévő parkolási cég bevételeiből parkolóházakat akart építtetni. Egy el is készült, alig használják, a kivitelezés
átláthatatlan manővereit pedig máig nem sikerült tisztázni. A város mostani vezetése egy másik iskola követője: a parkolási bevételeket a tömegközlekedés „kötelezően" veszteséges és pénznyelő
rendszerébe temetné.
A parkolási rendszert lehetne ugyan határozottabban, forgalomszabályozási eszközként használni, lehetne újabb sétálóutcákat
kijelölni, ezt az ellenzék is szeretné, csak most oda a városháziak
bátorsága. A Belvárosi hídi sávhúzás tanulsága, hogy Szegeden
nem lesz egyhamar közlekedési reform: azaz nyugat-európai mintájú, csak buszok, villamosok számára átjárható gyalogos övezet,
kerékpárút-hálózat. Egyelőre nyugodtan pöföghet tovább autó és
vezetője is a belvárosi dugóban, vagy parkolóhelyet keresve.
MOLNÁR B. IMRE

Sarló és kalapács
pólón és pulóveren
Folytatás az 1. oldalról

Az eladó elmondta, tudja, mit
szimbolizál, minek volt a jelképe
a sarló és a kalapács. Majd hozzátette: szerinte ez nem tartozik
a bűncselekmény kategóriájába,

TORVENYSERTO
HOLMIK
A Hódmezővásárhelyi Városi
Ügyészség feljelentése nyomán
önkényuralmi jelképek tiltott
használata miatt eljárás indult
egy vásárhelyi üzlettulajdonos
ellen. B. Péter divatáru kereskedésében olyan, mostanában
divatos pulóvereket árusított,
amelyeken a CCCP-felirat mellett a sarló és kalapács is látható volt. A vásárhelyi városi bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a kereskedő bűnös egyrendbeli, önkényuralmi
jelkép használatának vétségében, s ezért 45 ezer forintos
pénzbírságot szabott ki rá. A
négy megmaradt pulóvert elkobozták.

mivel a Szovjetunió címerével
együtt látható az egyébként
Thaiföldről származó pólókon, a
Szovjetunió pedig már egy megszűnt ország.
Tticzakov Szilvána, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője elmondta: úgy
emlékszik, az utóbbi években
nem volt példa arra, hogy önkényuralmi jelképekkel való
visszaélés miatt bárki ellen nyomozás indult volna Szegeden.
A Legfőbb Ügyészségen Stauber Józseftől megtudtuk, nem
jellemzőek a vádemelések ezekben az esetekben. Elmondta:
1998 és 2002 között az ilyen jellegű bűncselekmények kevesebb
mint 15 százalékánál történt
vádemelés. Legtöbb esetben
ugyanis nem volt megállapítható
az elkövető kiléte. De voltak esetek, amikor nem lehetett bizonyítani, ki követte-e el a bűncselekményt. Harangozó Attila, a
Szegedi Városi Bíróság elnöke is
megerősítette ezeket a statisztikákat, amikor közölte, az utóbbi
években ilyen ügy nem került a
szegedi bíróság elé.
BOROS TAMÁS

Rendelet szabályozza
a mentők szirénázását
Rendelet szabályozza, milyen
hangosan szirénázhatnak a
megkülönböztetett jelzést használó járművek. Több autós
azonban úgy véli, néha még normál forgalmi helyzetben sem lehet hallani a szirénázó mentőt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Pár percen is múlhat egy-egy ember élete. Ezért is fontos, hogy a
segítség mindig időben érkezzen.
Nagyon sokat számít, hogy a
megkülönböztető jelzést használó mentőt milyen gyorsan veszik
észre és engedik el az autósok.
Egyes vélemények szerint néha
még normál forgalmi helyzetben
is igen nehezen lehet meghallani
a szirénát. Az is előfordult, hogy
csak akkor figyelt fel a járművezető a mentőre, amikor karnyúj-
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tásnyira megközelítették egymást.
- Rendelet szabályozza, milyen
hangosak a szirénák. A Közlekedési Felügyelet munkatársai
minden járművünket bemértek
és a megfelelő értéket, vagyis
97-105 decibelt regisztráltak
mindegyiknél - tájékoztatta lapunkat dr. Simon Mariann szegedi mentő főorvos. Ha akarnának
se tudnának hangosabban szirénázni, mert nem térhetnek el a
szabványtól.
A szakemberek szerint az emberi fül számára a 85 decibel fölötti hang - ha folyamatosan szól
- károsítja a hallást. A sziréna
hangja ezt az értéket meghaladja,
tehát elvileg jól hallható. A szuperszonikus repülőgépek zaja
110 decibel, ez pedig nem sokkal
erősebb, mint a szirénák hangja.

Együtt ülésezett a hét végén a
szegedi közgyűlés küldöttsége,
valamint romániai testvérvárosa, Tfemesvár képviselő-testülete a bánáti városban.
- A Szeged és Temesvár közti
kapcsolatnak történelmi, kulturális hagyományai is vannak. A közös múlt és értékek
miatt természetes volt a testvérvárosi kapcsolat kialakítása
- kezdte beszédét Botka László,
Szeged polgármestere a temesvári közgyűlés előtt. Pénteken
közösen ülésezett a két város
képviselő testülete a bánáti városban.
Szeged és Temesvár együttműködése tavaly újult meg, amikor
a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurórégió megalakulásának ötödik
évfordulóján találkozott Szeged
és Temesvár polgármestere. A
városvezetők ekkor állapodtak
meg, hogy a két város képviselő-testülete rendszeresen együtt
ülésezik.

Fejlődési folyamat
- Szeged idén augusztusban
részt vett a Temesvár napján
szervezett ünnepségsorozaton.
Valamennyien büszkék lehetünk
arra, hogy a két város között elindult a fejlődési folyamat - jelentette ki Botka László.
Gheorge Ciuhandu, Temesvár
polgármestere a jövő évi nemzetközi metszetkiállításra szóló
meghívót nyújtott át Szeged polgármesterének. Ugyanekkor elmondta, hogy a Temesvári Egyetem
közgazdaságtudományi
hallgatói szeretnék felvenni a
kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetem hallgatóival.
Botka László hangsúlyozta, a
2004-es esztendő két esemény
miatt rendkívül fontos év Szeged
történelmében. Május elején hazánk csatlakozik az Európai Unióhoz, valamint ebben az évben
lesz a nagy árvíz 125. évfordulója. 2004-ben Szegeden ezért Újrakezdés nevén fesztiválsoroza-

Szegedi önkormányzati képviselők Ttmesvár főutcáján.
tot rendeznek, amire a polgármester meghívta a temesvári kiállítókat, érdeklődőket. A két város képviselői fontosnak tartják
a közös sportrendezvények szervezését. Gheorge
Ciuhandu
ezért Temesvár napjára invitálta
a szegedieket.

Csereprogram
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester a Szegedi Tudományegyetem két fontos projektjét ismertette. - Húsz-húsz
közigazgatásban dolgozó szakember a határ menti együttműködésben rejlő lehetőségeket,
valamint a projektkidolgozás
módszereit sajátíthatja el. A városrehabilitációs
csereprogramon pedig a két város szakem-

berei ismerhetik meg egymás
elképzeléseit. - E rendezvények
jelentősége túlmutat a szakmai
tapasztalatcserén, hiszen emberi, személyes kapcsolatok alakulnak ki - tette hozzá az alpolgármester.
Temesvár elő embere hangsúlyozta, városukban nem működik megfelelően a szociális, valamint az egészségügyi ellátórendszer, ezért a temesi megyeszékhelyvárosvezetése érdekelt lenne
egy, a kórházak vezetésével, menedzselésével kapcsolatos tapasztalatcserében.
Az együttes ülés után a képviselők ellátogattak a helyi kereskedelmi és agrárkamarába. Az elnök, Emil Mateescu örömmel
jegyzete meg, hogy a szegedi köz-

Fotó: Városi Televízió Szeged

gyűlés a legnagyobb delegáció,
amit Magyarországról eddig fogadtak. - Temes a legfejlettebb
megye Romániában, s igen jó
kapcsolatot ápol a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával - tette hozzá a kamara elnöke.

Színházlátogatás
A vacsora előtt a küldöttség
megtekintette a temesvári Csíky
Gergely Színházban Eugen Ionescu A lecke című egyfelvonásos drámáját. Az esti vacsorán
pedig a vendéglátók a gasztronómiai élvezetek mellett, jó hangulatú kulturális műsorral kedveskedtek a szegedi közgyűlés küldöttségének.
A. T. J.

Ha nem tud fizetni a mindszenti család, akkor fedél nélkül marad a 10 gyermek

Vargáék 640 ezer forintos adóssága
rint családi pótlék, a 19 ezer forintos gyes, az önkormányzattól
kapott nevelési támogatás... Az a
kis pénz, amit gerincműtött férjem keres, ennivalóra elég. Az
önkormányzatnál azt mondták,
hamarabb kellett volna segítségért folyamodnom, nekik sincs
pénzük, szocpolt nem tudok fölvenni, mert még nem a nevemen
van a ház, kölcsönt fedezet híján
nem kapok. Szüleim nyugdíjasok, nem tudnak segíteni, férjem
édesanyja albérletben él, Fehérváron - sorolja Margit asszony.
A mindennapi megélhetés is
gondot okoz. A ház teljes gépesítése egy hűtőszekrényt jelent pillanatnyilag, nincs mosógép,
Margit asszony tizenkettejükre
kézzel mos. Kályha is nagyon
kellene, mert csak egy van, az
előszobában, s jön a tél, egyébként még a tüzelőanyagot sem
mindig tudják beszerezni. - Mikor
tüzelőanyag-támogatásért
Honnan kerítsünk év végére 640 ezer forintot? - kérdezi a tízgyermekes Margit asszony. Fotó: Tésik Attila fordultam az önkormányzathoz,
az ügyintéző közölte, csak akkor
Ki kell fizetnie 640 ezer forintot (11), István (10), Margit (9), Dá- hás, fürdőszoba nélküli lakás adhatom be a kérelmet, ha viév végéig a tízgyermekes, mind- niel (8), Henrik (6), Alex (3), Ad- egyik fala - a volt főfal, amely elé szek a tüzéptől számlát. De,
szenti házaspárnak. Tavaly ok- rienn (2), Tamás (1). Margit asz- (a helyszűke miatt szintén szo- mondom, nem tudom megvenni
tóberben költöztek albérletből a szony első férje meghalt - két na- baként hasznosított) előszoba a tüzelőt, ezért kérem a támogaszoba-konyhás, udvari házacs- gyobbik gyermeknek ő volt az építve - vizes, salétromos. A pél- tást. Hát akkor nem kapok... kába, és lehet, hogy elveszítik, édesapja. Második férjével min- dásan tiszta lakásban rend - már halljuk a történetet. Bárkitől bárha nem érkezik - akárhonnan, dig úgy döntöttek, mikor terhes amekkora rend egyáltalán lehet, mily segítséget elfogadna a hihebárhonnan - segítség.
lett: inkább megszüli a soron kö- ahol tíz gyermek, illetve részben tetlen helyzetbe került család. Tíz forint is sokat számít, ha tíz
vetkező gyermeket, mintsem el- kamasz, él.
- Az új évet már lehet, hogy kinn vetesse. Láthatólag imádja a gyeKérdés, meddig? A kétmillióba ember csak ennyit ad, már összetöltjük - mondja sírva Vargáné rekeket - úgy gyűjti őket maga kerülő ház árának nagyobb ré- gyűlik egy százas, ebből pedig tuKunszabó Margit, tízgyermekes, köré, elnézést a hasonlatért, de szét már kifizette a házaspár, ha- dok venni egy kiló kenyeret. Egy
mindszenti családanya - , hogy rögtön ez jutott eszünkbe - , mint vi százezres részletekben, de alig doboz építőkockának is mennyihol „kinn", azt nem részletezi; tyúkanyó a csibéit, ők pedig ra- elképzelhető, hogy a fönnmaradt re örülnének a gyerekek! Almuk,
kétségbeejtő a helyzetük. Gyer- jonganak édesanyjukért. A férj 640 ezret év végére össze tudják aminek megvalósulására gondolmekei, életkor szerint: Sándor sofőr, ötvenszázalékos rokkant- szedni. Mert miből is tudnák ni sem mernek, egy videó.
(17 éves), Szabina (14), Zsanett ként. A vályogfalú, szoba-kony- összeszedni?! - Van a 71 ezer foF.CS.
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KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS!
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.
értesíti aT. F o g y a s z t ó i t , h o g y a vállalat m u n k a t á r s a i
NOVEMBER KÖZEPÉTŐL
" « h ó é t h a s z n á l a t i rwetagvizfi6»nériéhtt<mértiafcat végeznek a délutáni órákban
t I

Ezúton kérjük aT. Fogyasztókat, hogy
működjenek együtt
a FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ
kollégáinkkal egy magasabb szintű
szolgáltatás kialakítása érdekében.
KÖSZÖNJÜK KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!

C G £

O I

Európa
piacvezető
sportbolthálózata
Szegeden!

^ T E A M

SPORT2000

IRODABERENDEZES

OKTATASI ES KOZINTEZMENYEK
BÚTORAIT KERESSE ÜZLETEINKBEN!

Nyttáai k e d v e z m é n y e k :

KÖZBESZERZÉSES

-wfetexmtés,áruházat

akció ~

faU

O U

/ O

kedvezmény!

ARENA SPORTÁRUHÁZ Szeged, Kölcsey u. 10. 62/486-611

beszállításra jogosult üzleteink várják szíves
megkereséseiket!
Team Iskolaberendezés
6722 Szeged, Szentháromság u. 13.
Tel.: 62/540-436
Fax: 62/540-437
Nyitva: h.-p.: 9-17 óráig

Q f | 0 /

ARVERESI

Team Irodaberendezés
6725 Szeged, Moszkvai krt. 19.
Tel.: 62/44-54-64
Fax: 62/55-77-97
Nyitva: h.-p.: 8-17, szo.: 9 - 1 2

HIRDETMENY

IHVRI.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
m e g b í z á s a alapján

Az árverés időpontja:

az IKV Rt. árverésre hirdeti m e g

Autóturmix-95 Kft.
; 2003, m w e m b e r 22-,
Szeged, Napos út 9.
62/555-888
A felsorolásban szerelő használt autók
megtekinthetők november 17-18-19., a helyszínen. 70/369-86-69
ftdWr,

zety

f G t t i l M f

k o r ú i t

7 - e é \

h u j

di c

a k c i ó !

h - e

k

ört

ÉCS - SZEGED viszonylatban,
i Rt járatain.
5 . 5 0 0 . - F t f e l n ő t t , 5 . 0 0 0 , - F t é l e t k o r h o z ki

a SZEGED, I. ker., DIÓFA utcai,
1569/1. helyrajzi s z á m alatti, 447 m 2 -es
beépítetlen területet

ÖSSZESEN 32 DB AUTÓBÓL VÁLASZTHAT! ÍZELÍTŐ A KÍNÁLATBÓL:
Típus
cm'kikiáltási
ár
Típus
crrí kikiáltási ár
Ford Galaxy TD 1900
900 000
Moszkvics Aleko 1500
50 000
Rover 75
2000 1 000 000
Audi 80
2000
100 000
Opel Omega
2200 1 000 000
Opel Vectra
1800
100 000
Audi A6
1800 1 200000
Opel Astra TD 1700
200 000
VW Passat TD! 1900 1 500 000
VW Golf TD I
1900
500 000
Mercedes 300 TD 3000 1 800 000
Opel Astra
1600
500 000

3 129 000 Ft kikiáltási áron.
A z ingatlan nem közművesített, paraméterei miatt a telek önmagában nem beépíthető.
A 61/2000. (XII. 12.) Kgy.-rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei
Jogú Város Építési Szabályzata alapján övezeti

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott (közokirat, teljes bizo-

2.750,-Ft gyermek menettérti j
elővételben történő vásárlása
Tájékoztatás,

besorolása:

L k e - 4.1.2.5.5.3.
nyító erejű magánokirat, ügyvédi meghatalmazás) útján lehet.
Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10%-át letéti díjként -

menetjegyváltás.

legkésőbb az árverés megkezdéséig - az IKV Rt. pénztárába befizeti.

Érdék födjön bankfiókunkban:
Sz«qed, Nagy Jenő' u. i.
(Naqy Jenő u. és a Feketesas
u. találkozásánál)

S/eged Közönségkapcsolatok Iroda, M
valamint Csongrád megye 68 postahivatala.

A licitálás az induló ár 5%-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik. A
nyertes licitálóval árverési tárgyalást kiíró a nyilvános árverést követő 15 napon belül köteles adásvételi szerződést kötni, amely

Tel.: (62) 554-770
Nyitva tartáv.
tiéttő-pénte*: 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0

időpontban leendő árverési vevő vállalja az árverésen kialakult vételA Citibank

ár egy összegben történő megfizetését, és tudomásul veszi, hogy a

s h a s e m pihen

citibank

szerződéskötésre meghatározott időpontban történő megjelenésnek
Citibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40
elmulasztása esetén a letéti díjat elveszíti.
Ciübank Rt. - a Ciligroup és a magyarországi Citibank csorwrl tagja.
A iKfcyix.«! -r-l:lwt:<!
*j"«nCrfttfw». Avtót-*
A CiWwk • ki» «»* a »•ÍIH5»«»?' W.éSrt-t «hgpt. »
tönrií*»- Az árverési tárgyalás helye: IKV Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.)
Wíújua. A
if xc «5S«fcSwvßftKNW*mtokiM mm&vtM t-sm**. a
kuprvAPb«
iwwíspíftővkt íá»
i Cxîbv* :«tWWc<K m-«D4Ö 10-40» !*«$«te«SMMrW9átóCa * áfckiftv xuifiisr: i f-fey^t&áiUíí WS^RjA. m* «éuSvOÍ nytoift*
a#gr*H»ti*«k w» «jAcrt«»Rs* tf&sñ K«33 cáidta* *>?í»fta;wnfc* <r«;î*t A «HWrk éf <Ht&i*t* «BftriáfeatidwWjw* JemtwAz
ö» árverési tárgyalás időpontja: 2003. december 2., 9.00 órakor
THM: 26.76% - 37,12%
Érdeklődni: IKV Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.,

M i n ő s é g i Gyorstisztító Szalon
C O R A ÜZLETKÖZPONT - SZEGED.

Páratlan

kedvezmény

a

nyitásra!

2003. nov. 17-föl (hétfő) egy héten át.

4=3

62/553-682; weboldal: www.ikv.hu: e-mail: ikv@ikv.hu)

Hirdetését már
70 postahivatalban is feladhatja!
A R a d n ó t i M i k l ó s Kísérleti G i m n á z i u m

4 D A R A B 5 0 0 FT-OS E G Y S É G Á R Ú

RUHANEMŰ

felvételt hirdet

T I S Z T Í T Á S A ESETÉN C S A K 3-AT FIZET!

a 2004/2005. tanévben is induló,

A m í g Ö n vásárol, kitisztítjuk ruháját! A k á r 2 óra alatt is!

Hátrányos helyzetű diákok

Felsőruházatát sáltól a n a d r á g i g 250-500

Ft/db áron tisztítjuk.

Egyéb szolgáltatásaink:
• szőnyeg, függöny, e g y é b lakástextíliák tisztítása
• különleges ruhák tisztítása • bőr tisztítása, festése
• ruhafestés

Nyitva a hét minden napján. Tel.: 62/462-41

5 évfolyamos
Arany János tehetséggondozó
programjában való részvételre.

A programba kistelepülések, illetve
nagyközségek, városok külterületein élő.
hátrányos helyzetű, 8. osztályos diákok
pályázhatnak.
A jelentkezés feltételeiről
a Radnóti gimnáziumban (62/548-936)
vagy a települési önkormányzatoknál
lehet érdeklődni, ós,™«.

©

QUfíSTüRÍ
TRAVEL

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig;
szerda: 8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig;
péntek: 8.00-12.00 óráig

QUAESTOR 1
TRAVEL
www.qaag5tor.il a /travel

*

HAVAS L E I T Ö K Ö N
f L *
- S 1 A J Á N LATA1N K B Ö í M ^ Ausztria - Tauplitzalml7 500 Ft-tól
Franciao. - Pra Loup 9 900 Ft-tól
Olaszo. - Val Pi Sole 17 900 Ft-tól
MEGJELENT
A FÖLD N A r O S OLDALAN
KATALÓGUSUNK
Sri Lanka lhét Al
265 000 Ft-tól
Kenya ihűí TP
159 900 Ft-tól
Brazilra ?héf ! P
198 900 Ft-tól
SZILVESZTER

ITTHON

Leányfalu, Szentedre 41.000 Ft/fő
3 éj, hotel«-** fp műsoros ünnepi
vacsora, fellepő: Irigy
Hónaljmirigy
Kastélyszállók
31.000 Ft-tól/fő
Gyógyvizek, wellness 23.000 Ft-tól/fő
Hegyek, dombok 20.000 Ft-tól/fő

további
érdekiőcljön
Üdülési
csckkjót

ajánlatainkról
irodánkban!
is
beválthatja!

QUAESTOR TRAVEL
6720 Szeged, Kölcsey u. 11. I. em.
Tel.: 62/424-565, 424-564

TRUCK MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
SZEGED-ALGYŐ, M0L Ip. Park

Tel.: 62/517-443 ; 30/3575-215

IflZETTTT HBCertSI

„Fejfájás, szédülés miatt voltam ágyhoz kötött"

Az Ön csalódja is természetesen a lehető legtöbbet érdemli! Szükségtelen kiadósokra viszont semmi szükség, a lényeg a biztonság, a kényelem és a gazdaságosság. Ezt nyújtja Önnek az Opel Viva család!
Agila Viva
Corsa Viva
AstraVivo
További részletek, páratlanul kedvező hitellethetaségek az Opel
márkakereskedésekben! Opet Viva család. Ú| autót mindenkinek!

1 999 000 Ft
1 999 900 Ft
2 399 000 Ft

Mox fogy vóras/orszogut/vegyev 7,9/5.1/6,1 1/100 km, CO2: 146 g/km (Astra 1,2 I
benzinmotoros, kézi váltó)
Az Ön Opel-partnere:

O p e l Rupesky

6728 Szeged, Fonógyári u. 2-4.
Tel.: (62) 558-400, Fax: (62) 558-401
opel@rupesky.hu, www.rupesky.hu

Balogh Larissza természetgyógyász eredményes
munkáját, betegeinek gyógyulását városszerte ismerik. Egy
középkorú hölgy, akit első alkalommal a férje hozott el
Larisszához, így számolt be tapasztalatairól:
.Nagyon beteg voltam: másfél évet szinte megszakítás
nélkül kórházban'töltöttem, de szűnni nem akaró fejfájásomból, szédülésemből senki sem tudott kigyógyítani.
Ágyhoz kötött voltam, s arra sem voltam már képes,
hogy egy lépést tegyek egyedül. Teljes kétségbeesésben
éltem, s azt gondoltam, rajtam már senki sem segfthet.
Ekkor hallottam Larisszáról, aki az utolsó reménysugár volt
nekem. Eljöttünk hozzá a férjemmel. Az első öt kezelés
után már egyértelműen mutatkoztak a javulás jelei.
Fokozatosan megszűnt az iszonyú fájdalmat okozó,
korábban múlni nem akaró fejfájásom. Ezzel egy időben
a szédülés is abbamaradt. Meggyógyultam! Az önálló
közlekedéstől teljesen elszoktam, de most már lassan
ebbe is belejövök megint.
Szeretnék egy kicsit lefogyni, de Larissza azt mondta,
most, hogy tudok már otthon dolgozni, ez sem lesz
probléma. Annyi, de annyi szenvedés után végre megint
egészséges lettem. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült!
Sok betegtársam, akiket a kórházakban ismenem meg,
érdeklődött csodálatos gyógyulásom felől. Csak annyit
mondok nekik, menjenek el Larisszához, s adjanak

maguknak egy esélyt. Én már megbizonyosodtam arról,
hogy a gyógyulásnak létezik a megszokottól különböző
formája is, a segítség a hagyományostól eltéró úton is
érkezhet: Larisszátóll"

Balogh Larissza
három magyar allami vizsgával rendelkező
természetgyógyász
és bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged, Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651
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K A P C S O L A T O K «

MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT AZ ÜZEMI BALESETEKRŐL

CSOROG A PANNON GSM

Eltitkolják-e a történteket í

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.

KATYUSUTCA
K. M. felháborítónak tartja, hogy
Szegeden úgy „oldják meg" a kátyús utcákra vonatkozó panaszokat, hogy figyelmeztető táblákat
helyeznek ki az utakra. De így
hol közlekedjenek a gyalogosok,
illetve az autósok, hogy biztosan
elkerüljék a balesetveszélyes
helyzeteket?
PURUCZKI SÁNDOR
kereskedő:
- Szerintem előfordulnak ilyen
esetek, hiszen a munkáltatók
nem akarnak szembenézni a következményekkel. Egy baleset kivizsgálásakor a Munkavédelmi
Felügyelőség mindent átvizsgál
és olyan dolgokra is fény derülhet, amelyeket jobb elkerülni.
Nem verik a cégek nagy dobra az
ilyen történéseket.

H0R0SZK0P
Q u KOS: Önt aktív ténykedés, a veJ ^ l z e t n i akarás jellemzi. Fontos céljának tekinti a; anyagi javak megszerzését. Mindenben otthon van. Ha van önben
idealizmus, azt kordában tartja a józan
ész.
BIKA: Ha teheb, akkor próbáljon
*
i olyan dolgokba fogni, amik kikapcsolódást is ígérnek a munka mellett, mert
szükség van a szellemi pihenésre. Teljesen
kimerítették magánéleti problémái.
f V ^ IKREK: Ezen a héten nagyon
¡igyekszik boldoggá tenni szeretteit.
Most önt is örömmel tölti el annak felismerése, hogy őket is az foglalkoztatja, hogy ön
boldog legyen.
S W Í R Á K : Ma komoly lehetősége van
^ P f a z ismerkedésre. Egy új kapcsolat kezdetéhez ideális a mostani bolygóállás. Ha már van párja, akkor ez az
időszak a kapcsolat elmélyítését szolgálja.
A J j OROSZLÁN: Lehet, hogy a tegnaestét nem sikerült a legjobb
hangulatban zárni, de nincs veszve semmi. Félreértették egymást anélkül, hogy
alkalom lett volna a tisztázásra. Még ne
adja föl!

SZŰZ: Bár a változatosságot a biz^^itonságnál is többre tartja, ezúttal
sikerül úrrá lenni vágyain és megmarad a
családi tűzhely mellett. Konoksága miatt elszalaszthat egy kedvező lehetőséget!
fO\\MÉRLEG:Mivel saját tapasztalaW w l t a alapján tanul, sokszor csalódik. Akkor lesz képes megnyugtatóan és
hűségesen szeretni, ha megtanulja, hogyan legyen rugalmas és kompromiszszumra kész.
V

j SKORPIÓ: A rokonok körüli her^>lcehurca és a munka lekötik minden energiáját, csak arra vigyázzon, hogy
közben ne hanyagolja el azt, aki fontos.
Ráadásul feszültsége betegségbe is torkollhat.
¿JK .; NYILAS: A Plútó szembenállásban
i ^ í Ivan a Nappal. Elérkezett az ideje,
hogy őszintén szembenézzen a helyzetével.
Olyan események történnek, hogy kiderül,
ön túlságosan jóhiszemű.
BAK: Ma érdemes pénzt fektetni
Z J k I olyan műtárgyakba, amelyeknek
értéke egyre növekszik. Kedvesének adjon
időt, a helyzet átgondolására. Rájöhet, ég a
vágytól, hogy életét megossza önnel.
VÍZÖNTŐ: Egy kellemetlen szóvál% K i t á s b ó l eljutottak az általánosságoktól a sértegetésig. Nehezen tudja a sértettség gyökerét felidézni, de szüksége lesz
rá. A békejobbot nyújtó telefon megelőzi.
W j HALAK: Ideje volna eltöprengenie
^ ^ 1 azon. hogy hol és kivel tölti vakációját. Akinek a szeretetét óhajtja elnyerni,
azt vigye el kirándulni vagy. Az a fő. hogy ö
boldog legyen tőle.

JOCZIK JUDIT
egyetemi hallgató:
- Biztos, hogy megpróbálják elkerülni a nyilvánosságot, hiszen
végül is ez egy vállalat belső
ügye. Néha egy-egy eset napvilágot lát, amikor már nincs más
választásuk, de szerintem inkább titkolóznak. A kereskedelmi televíziók viszont az ilyen hírekre építenek és lecsapnak minden hibára.

SZALAI MIKLÓS
számítógépes grafikus:
- Nem tudom, elhallgatják-e a
baleseteket, de biztos vannak
szabálytalanságok. A munkavédelmi törvények betartása nagyon költséges, ezért takarékossági okokból, nem egy helyen,
ezen próbálnak spórolni. A
munkások sem bánják ezt, hiszen így ők is több fizetést kaphatnak.

PAJA ATTILA
kábelszerelő:
- Elképzelhető, hogy eltusolják a
baleseteket, elintézik házon Íréiül. Bár mostanában elég nehéz
eltitkolni bármit is, mert a média már akkor „tud" az eseményekről, amikor azok még meg
sem történtek és azonnali tájékoztatást adnak. Egy balesettel
címlapra kerülő cég életét megkeserítheti egy ilyen híresztelés.

AKCIÓ
Cs. I.-né panaszolta, hogy a Cora
darált hús akciójának meghirdetésében nem szerepelt, hogy a
kedvezményes ár csupán délelőtt
érvényes. Nyugdíjas olvasónk
délutáni útja így felesleges fáradtságnak bizonyult.

Z
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Polgári vizit után a csongrádi belosztályon

Bekeményítés

tóban, segített a Csongrád TV: baj lesz, lépni kell,
tehát a nyilvánossághoz fordultam. Az egyik „borúlátásom" alkalmával - a Délvilágon keresztül szemészhez küldött a város első embere, nem haragszom, de ma már az sem segít, hogy nem az én
szememmel volt a baj. Bizonyára elmondta a főorvos úr önnek, hogy az elmúlt években hányszor jártam nála, náluk, anyagot kaptam, érveltem, publikáltam, stb. O ugyanúgy egyedül maradt a küzdelemben - a nővérekkel együtt - mint én.
Talán nem mondták el önnek a város lakói, hogy
2000-ben meghívtam a kórház egész vezérkarát
egy bizottsági meghallgatásra. Az elsőszámú vezető, az igazgatónő sajtón keresztül is megnyugtatta
a várost: a belosztály marad. Kételkedtem, a képviselőtársaimmal hivatalában kerestük fel 2001-ben
az igazgatónőt. Álláspontja változatlan volt.
Képviselő Úr! Csak egy-két konkrét dolgot jeleztem, de kötetnyi dokumentum áll rendelkezésemre
az osztállyal kapcsolatban, s most arra döbbentem
rá, hogy egyedül vagyok! Tényleg önök eddig nem
hallottak semmit? S ez a helyzet most alakult ki?
Vagy csak én vettem észre egy korábbi megyei irat
„elejtett" szövegét, idézem: „személyi-, tárgyi feltételek nem biztosítottak"? Hogy van ez, képviselő
úr? Azzal egyetértek, hogy két év múlva mí leszünk
kormányon. A „mi" alatt nem személyekre, de a
polgári konzervatív oldalra gondolok.
Azért valami dicsérettel had zárjam késő esti
gondolataimat, olvasva nyilatkozatát: jólesett,
hogy a milliárdos egészségügyi beruházás kezdeményezéséért (2000 november) megdicsért a Délvilág hasábjain. Valóban én indítottam el, s remélem lesz belőle érték, munkahely, menhely, stb., és
az sem érdekel, hogy más fényében sütkéreznek
többen, bár még egy téglát sem tettek le. Higgye el,
itt lent vidéken is dolgozunk, tesszük a dolgunkat,
de azért a kívülről érkező kritikái helyett jobban
örülnénk konkrét fenti segítségnek, akár az ön közreműködésével.
MURÁNYI LÁSZLÓ, CSONGRÁD
VÁROSI-, MEGYEI KÉPVISELŐ

szélnek eresztette mind a tízet
azzal a végzéssel, hogy nem történt rendzavarás. Igaz, hogy tévedni emberi dolog, de belügyi
szerveinknek nyilvánosan bocsánatot kellett volna kérni. Pár
nap múlva a rendőrség hamis
rendelvény alapján hajnali fél
ötkor elő akarta állítani Csurka
Istvánt. (Az író szerint meg
akarták félemlíteni.) Végül
mégsem vitte el a „meseautó".

KÖVÉR KÁROLY,
SZEGED

ilyen célra egyetlen szervezetnek sincs anyagi fedezete, hiszen jelentős anyagi kiadással
jár a nyílászárók beszerzése. A
család (11 fő) havi 80 ezer forintból él. (Megjegyzés: próbáljon már meg valaki havi 7212
forintból megélni, iskolába,
óvodába járni, élelemről, fűtésről gondoskodni).
A nehéz helyzetben élő családnak 4 db ablakra, (ha lehet,
120x130-as méretben, tokkal

együtt), 1 db fürdőszobaajtóra
(tokkal együtt 190x90-es), 1 db
ajtólapra (190x90-es), valamint
fatüzelésű kályhára, babakocsira
és gázpalackra lenne szüksége.
Várjuk a felajánlásokat a
06-30/308-6800-as telefonszámon, éjjel-nappal. Segítsünk
együtt, ne csak az állatokon, az
embereken is.
KOVÁCS MARGIT,
A VÉDŐHÁLÓ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET ELNÖKE

liJeslel

kérdésünk:

Zavarja-e
a sarló kalapácsos^
jelkép?
Küldje el válaszát
Hj
a kérdés napján 17 óráig,
«
M
NEM
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AaSMSsáatázisarxmáltanlaverrttörtérk

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

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

CSAPI REGINA
November 10., 10 óra 55 perc, 3100 g. Sz.:
Eperjesi Melinda és Csapi Zsolt (Vásárhely).

MIKÓ LÁSZLÓ ZOLTÁN
November 10., 15 óra 46 perc, 3580 g. Sz.:
Hajdú Anna Júlia és Mikó Zoltán (Szeged).

HARKAIÁBEL
November 10., 17 óra 38 perc, 3780 g. Sz.:
Czombos Ildikó és Harkai Péter (Pusztaszer).

KÖRTVÉLYESI BALÁZS
November 10., 13 óra 40 perc, 3340 g. Sz.:
Samu Gyöngyi és Körtvélyesi Zoltán (Szeged).

KISS ZSÓFIA
November 14., 13 óra 40 perc, 3120 g. Sz.:
Györki Orsolya és Kiss Miklós (Szeged).

GINCSAI BELLA

Védőháló - Bolláék sanyarú sorsa ellen
A Védőháló Közhasznú Egyesület a következő közérdekű közleményt szeretné közzétenni:
A 2003. október 24-én megjelent Délvilágban Kilenc gyermekkel magukra hagyva Bolláék sanyarú sorsa című tudósításra reagálva felvettük a kapcsolatot a családdal. Azt tapasztaltuk, hogy azonnali segítségre
szorulna ez a család, mivel a tanyán, ahol élnek, se ajtó, se ablak. Gyűjtést szervezünk, mivel

Következő

November 15., 2 óra 35 perc, 3350 g. Sz.:
Cseke Lili és Borbély Csaba (Újszentiván).

Ellenkezőleg: bocsánatot kértek. Tévedni emberi dolog.
Ha én most találkoznék Lamperth Mónikával, arra kérném, a
jövőben már ne sokat tévedjenek, mert gyanús lesz a dolog. És
hogy inkább a köztörvényeseket
üldözzék, ne a politikaiakat. A
haramiáktól ritkábban kell bocsánatot kérni.

parii

Elhallgatjék-e
az üzemi
baleseteket?

BORBÉLY CSABA

vagy bocsánatkérés

Az MSZP „ökle", Újhelyi István - Ludas Matyiként - „bekeményítést" ígért. Jött is a csepeli incidens. Pár szál magyar öszszejött a Kvassay híd mellett a
járdán (ott a helyük!) és kibontott egy nemzeti színű zászlót.
Ennyi elég volt a rendőrségnek,
hogy tíz embert betuszkoljon a
„meseautóba" és egy éjszakára
szállást adjon nelcik. Másnap a
bíróság - 11 órás vallatás után -

FŐ FASOR
K. I. felháborodva tette szóvá,
hogy Szegeden a marostői építkezés miatt az autók felhordják a
sarat az útra. Most a nagy por
miatt nem lehet szellőztetni, néhány nap múlva pedig a csúszós
sár miatt lesz veszélyes a közlekedés a Fő fasor végén.
BABAKLINIKA
R. Andrásné sajnálatosnak tartja, hogy egy akkora városban,
mint Szeged, nincs babaklinika.

PANNON GSM
v t t t t A élvonal.

POSTABONTAS

Minden orvosnak ismerős a megszokhatatlan érzés, pillanatnyi szorongás: „Megtettem mindent,
mégis elveszett". Kétkedők, okosok, jól informáltak voltak, vannak és lesznek. Az orvos lelkiismerete tiszta, nem magyarázkodhat, lépni kell tovább,
az élők várják, s ő értük van. Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem legelőször, amikor olvastam a Délvilág november 8.-i számában a Polgári vizit a belosztályon című cikket.
Dr. Balázspiri Csabát kiváló orvosnak, embernek
ismerem, politikai felkészültsége, elhivatottsága,
szókészsége elismerésre méltó. A szemébe néz annak, akivel beszél. Szívesen dolgozom vele együtt a
megyei közgyűlés egészségügyi bizottságában.
Vincze László képviselő úrral (és az esetleges kétkedőkkel) pedig csak az alábbiakat tudatom: lassan
10 éve, hogy kezdeményeztem csongrádi képviselőként egy „kiskórház" létrehozását a szakrendelő
épületére „alapozva", az ott dolgozó kiváló szakorvosok közreműködésével, szentesi felügyelettel. Ez
a megoldás számtalan fejlettebb, nyugati és északi
országban jól működik, ésszerűen csökkentve személyileg, anyagilag a kórházak terheit, ugyanakkor
helyben elvégzik az ún. egynapos beavatkozásokat,
megfigyeléseket, stb. Jó egy évig dolgozott a bizottság - benne 5 fő - de a mindent eldöntő vezetői
szándékot nem éreztem.
Az anyag megtalálható a hivatalban, s ez azért is
fontos vagy talán csak érdekes, mert abban már
szerepel az intézmények épületcseréje, s utalás van
az egészségügy várható változásaira. Ennek kapcsán javasoltam először, a bíróság is térjen vissza
méltó, eredeti helyére. Többször szót váltottam erről Mikola eü. miniszterrel is, de jött a változás, ő
meg ment. A megoldás talán nálunk, Magyarországon referenciahely is lehetett volna úgy, hogy közben Csongrád városnak marad, megmarad egy
részben önálló, a belosztálynál többet „tudó" kis
egészségügyi központja.
Képviselőtársam figyelmét talán elkerülte a fentieken kívül az is, hogy az illetékes bizottság elnökeként rendszeresen figyelmeztettem, írtam a saj-

FÉRFI MOSDO
T. G. a Tesco férfi mosdójáról
mondta el, hogy ott is balkáni állapotok uralkodnak. Olvasónk
szerint, ha beengedik oda a hajléktalanokat, akkor napközben
gyakrabban kellene ott takarítani, mert a bűz elviselhetetlen.

November 15., 2 óra 45 perc, 3520 g. Sz.:
Gémes Krisztina és Gincsai István (Szeged).

BODOCZKI MILÁN GYÖRGYI
November 15., 1 óra 20 perc, 3300 g. Sz.: Fodor Bernadett és Bodóczki György (Szeged).

ANDICS LAURA RÉKA
November 15., óra 55 perc, 3220 g Sz.:
Ócsai Mónika és Andics Attila (Szeged).

FARAGÓ ROLAND ATTILA
November 14., 23 óra 52 perc, 1940 g. Sz.:
Szabó Klára és Faragó István (Csorvás).

NAGY KOLOS BARNABÁS
November 14., 19 óra 40 perc, 3060 g. Sz.:
Cserni Kinga és Nagy Farkas (Baja).

BÁN PETRA
November 15., 6 óra 20 perc, 4320 g. Sz.:
Szilágyi Ágnes és Bán László (Szeged).

VASS VIKTÓRIA LUCA
November 15., 20 óra 50 perc, 3640 g. Sz.:
dr. Nagy Noémi és Vass István (Szeged).

PAPDI LIZA ROSE
November 16., 7 óra 10 perc, 3320 g. Sz.:
Fodor Betty és Papdi Lajos (Kelebia).

Gratulálunk!

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

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. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon:
62/474-374, vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 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
Kígyó gyógyszertár, Szeged. Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 547-174.
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Huzavona a szentesi Petőfi Szálló körül
Szentes szeretné megkapni szállodáját. A köztudatban az él, hogy az
önkormányzat mindent megtesz az épület megszerzése érdekében.
Kevesen tudják, hogy a város a polgármester javaslatára mondott le a
Petőfiről. Ma a Csongrád Megyei Bíróság újra tárgyalja az ügyet.
Szentes önkormányzatának először 1995-ben lett volna módja arra,
hogy éljen elővásárlási jogával. A '94 őszén felálló testület a '90-ben
megalakult önkormányzat által megszerzett elővásárlási jogról lemondott. így 1995-ben a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalattól a Fővárosi Ingatlankezelő Rt. húszmillióért vette meg az épületet. A cég egykori
vezetője, Körösi Imre volt országgyűlési képviselő megalakulásuk után
nem sokkal lemondott az elnökségről, mert nem értett egyet a társaság
üzleti elveivel, most meg 41. napja éhségsztrájkot folytat, hogy kinyilvánítsa az ingatlanmaffia áldozatai iránti szolidaritását. Három napja
nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be a fővárosban: november végéig demonstrálni kíván a FIK Rt.-vei és más, hasonló cégekkel szemben, hogy érvényt szerezzen a számításai szerint kilencvenezer ingatlantulajdonos jogainak. A Szentest a polgári peres eljárás során képviselő dr. Stern Sándor ügyvéd bízik abban, hogy ma a megyei bíróságon
Szentes számára kedvező fordulatot vesz az ügy.

Emlékek és tények
Arra kérdésünkre, hogyan tekint a nyolc évvel ezelőtti testületi
döntésre ma, Szirbik Imre lapunknak a következőket válaszolta:
1994-ben polgármesteri széke elfoglalásának első napján kapta a hírt,
melyből megtudta, hogy eladták a teljes épületet. Azóta mindent
megtett annak érdekében, hogy legalább a színházteremre, mely az
épület egyötöd része, a város bejegyezze tulajdonjogát.
A város 1998 óta pereskedik azért, hogy - a jelenleg köztudatban
élő megfogalmazás szerint - megkapja végre a szállodáját. Kevesen
tudják, hogy az elővásárlási jogról az akkori és jelenlegi polgármester
javaslatára a képviselő-testület mondott le 1995. márciusi ülésén. A
Szirbik Imre által aláírt előterjesztés szövege így szól: „A Csongrád
Megyei Vendéglátó Vállalat végelszámolója pályázat útján meghirdette a szentesi Petőfi Szálló értékesítését. Korábbi szerződéssel Szentes város önkormányzata megszerezte az ingatlan értékének húsz
százalékát, valamint ugyanebben a szerződésben egymás számára
elővásárlási jogot kötöttek ki. Ez alapján kereste meg önkormányzatunkat a vállalat végelszámolója. A vevő cégről céginformációt kértünk, mely mai napig nem érkezett meg. Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával.
Álláspontom azzal indoklom, hogy az előzetes információk alapján a
vevő megfelelő tőkével rendelkezik az épület eredeti állapotú felújítására..." Az előterjesztést elfogadta a testület.

A hotel krónikája fordulatokban bővelkedik.

Fotó: Tésik Attila

A szívem a régi,

a mobilom új

Régi előfizetéséhez
készülékek

A jogok és a vásárló
A Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalattól végül a FIK Rt. megvásárolta az épületet húszmillió forint plusz áfáért. A C S M W utolsó első
embere, a Szegeden élő Éri Ferenc lapunknak elmondta: a FIK Rt. részéről - emlékezete szerint - Körösi Imrével és Rózsa Istvánnal tárgyalt. A végelszámolás alatt álló vállalat képviselője eladta a Petőfit az
épület részét képező színházterem nélkül. Éri elmondta: a színháztermet nem adhatta el, hiszen az nem volt a vállalaté.
Az Orbán István által rendelkezésünkre bocsátott földhivatali tulajdoni lap II. része 1993-as dátummal ezzel szemben ezt tartalmazza:
„Szentes város önkormányzat javára egyötöd rész tulajdonjog rendezés, társasházzá történő átalakítás folyamatban". Orbán István, aki
abban a ciklusban a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási osztályánakvezetője volt, elmondta: ez a bejegyzés biztosította a város számára az elővásárlási jogot. Az elintézetlen széljegy érdekében többször tárgyalt Éri Ferenccel. 1995-ben a FIK Rt. kezébe került az épület. Orbán úgy tudja, hogy a fővárosi cég húszmillió forint névértékű
kárpótlási jeggyel fizetett, ami az akkori árfolyamon körülbelül hétmillió forintot jelent. Ezért az összegért jutott hozzá a szentesi belvárosi ingatlanhoz. A Petőfi Szálló a színházteremmel együtt 4568
négyzetméter. Az értékesítést megelőző naptikban Orbán találkozót
kezdeményezett Szentes tőkeerős vállalkozásainak képviselői és az
önkormányzat között. A megbeszélésen az Árpád Agrár Rt., a Pankota, a Kontavill, a Hungerit Rt. képviselői voltak jelen, s tárgyaltak arról, hozzanak létre részvénytársaságot, mely megalapozhatja a szálloda hasznosítását. A találkozóra Szirbik Imre nem ment el. Magyar József, a Hungerit vezérigazgatója lapunknak elmondta: látott üzleti
fantáziát a dologban. Néhány nap múlva az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogról és a fővárosi cég megvette az épületet. Orbán elmondta: a FIK Rt.-t visszamenőleg sem találta a cégjegyzékben.

induló részlettel +12 havi
kamatmentes részlettel

A FIK és ami mögötte van
A FIK egykori elnöke, a jelenleg a fővárosban éhségsztrájkot folytató
Körösi Imre kórházi ágyáról lapunknak úgy nyilatkozott: a cégbírósági
bejegyzéssel a FIK-nél mindig gondok voltak. A céget két nagy tulajdonosi kör alkotta, mely soha nem tudott megegyezni, ö maga nem értett
egyet a vállalat üzleti elveivel, ezért lemondott. A FIK-hez - szavai szerint - a hazai politikai palettán létező összes csoportosulás kötődött és
kötődik, a cég felügyelöbizottságának elnöke volt például Székely Gábor főpolgármester-helyettes. Körösi tudomása szerint a szentesi Petőfit ötszázmilliós hitel fedezetéül akarta használni a cég, a hitelfelvételre
végül nem került sor, ellenben az épület átkerült a Budalakkhoz. A
'90-94-es ciklusban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei MDF-es listáról
került a parlamenti képviselők sorába Körösi, aki politikai témákban
igen termékeny szerző: eddig összesen nyolc könyve jelent meg. A Narancsszüret a magyar ugaron című kötetében említi a Petőfit és Szentest az ingatlanmaffia áldozatai között. A FIK számlájára - számításai
szerint - körülbelül nyolcezer ingatlan írható, a fővárosban csak úgy,
mint vidéken. Körösi folytatja az éhségsztrájkot, miközben abban bizonytalan, hogy eléri-e célját, de bízik Istenben.

LÓI? ¡AiH 1

HÜ ói Ön mobiljaban Aiany- vagy Platinasziv dobog,
„cseiélje felfelé" készülékét beépített kamerával ren
delkezö készulékie!

BLAHÓ GABRIELLA

WKWJBmi

Ajánlatunk Arany- vagy Platinakártyas Ügyfeleinknek
0 Ft indulórészlettel + 12 havi k a m a t m e n t e s részlettel:

Döntés akkor és most
Szentesen 1998-ban úgy döntött az önkormányzati képviselő-testület, polgári pert kezdeményez a szálloda megszerzéséért. Az ügy
képviseletével a város dr. Stern Sándor ügyvédet bízta meg, aki
1994-98-ig alpolgármester volt. Arra a kérdésünkre, hogyan tekint a
nyolc évvel ezelőtti döntésre, melyben a város lemondott az elővásárlási jogról, így válaszolt: abszolút helyes döntés volt. S amikor a város
úgy határozott, hogy meg akarja szerezni a szállodát, szintén abszolút
helyes döntés volt. fogi magyarázata szerint ugyanis minden tulajdonosváltáskor érvényt lehet szerezni ennek a jognak, s az épület ára, a
húszmillió forint igen kedvező. Az ügyvéd kérésére 2003. november
17-én soron kívüli eljárás keretében tárgyalja az ügyet a Csongrád
Megyei Bíróság. A felperes a város önkormányzata, alperesek a FIK
Rt. és a felszámolás alatt álló Budalakk Konzorcium. A per tárgya:
szerződés hatálytalanságának megállapítása.

c®Ii

Siemens ST55, Siemens MC60, Motorola E365
beépített kamerával és Nokia 6610 (MMS, GPRS).
A telefonok mellé most 3 hónapra a WestelWAP GPRS-szolgáltatásat havidíjmentesen biztosítjuk.

MTWW.W9Slel.hu
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Számítástechnika
Tanfolyam

m
i

Tüzelőanyag
Utazás
Üzlethelyiség

Alapítványok

• MECKÖSZÖNJÜK, hogy
az "Egymással a Gyógyulás
Útján" Rehabilitációs Alapítvány 6724 Szeged, Pulz u.
1. OTP Bank Rt. Szeged
11735005-20401094
sz.
számlájáról adójuk 1%-át
felajánlották, melynek öszszege 203.013 Ft, melyei
betegeink
rehabilitációjára
fordítottunk. A továbbiakban
is
várjuk
segítségüket.
(30702148)
2

Állást keres

• 27 éves lány jó kommunikációs készséggel, aszszisztensi,
ügyfélszolgálati
vagy diszpécseri munkát
Keres. _ 06-30-291-57-18.
Szeged. (30702700)
3

Á l l á s t kínál

PRIMAGAZ RT.
ALGYŐI TÖLTŐÜZEME
könnyű fizikai munkára, két
műszakos munkarendbe

munkavállalókat
keres felvételre.
Targoncavezető, mezőgazdasági
vontató jogosítvány előnyt »
jelent.
§
Jelentkezés személyesen: S
a hirdetés megjelenését követő
kedden, szerdán, a
Prímagáz Rt. töltőüzemében
(Algyő, Téglás u. vége).
Szegedi székhelyű
építőipari vállalkozás a
keres azonnali k e z d é s s e l g
művezetőket és
előkészítő technikusokat.
Fényképes önéletrajzokat
„Építész 030702602" jeligére
a Sajtóházba kérjük leadni.

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden,
(Windows 98, Word, Excel,
INTERNET) november 24-én.
Anxy J. u. 7. H/13.
Tel.: 06-30/576-74-30

• NEMETORSZAGI sertés-,
borjúcsontozásra, kiemelt fizetéssel férfi szakmunkásokat felveszünk. Érdeklődni
telefonon: 06-1/275-40-65.
(30601175)

• A MEDIKÉMIA Rt felvételt
hirdet
TMK-lakatos
munkakör betöltésére. Felvételnél
követelmény
az
érettségi és a szakmai végzettség. A gépésztechnikusi
végzettség, a pneumetikában való jártasság előnyt
jelent a felvételnél. Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok fénymásolatával és a fizetési
Igény megjelölsével a következő címre kérjük küldeni
2003. november 24-lg: Medlkémia Rt. 6701 Szeged,
Pf.: 506. (30702350)

• SZEGEDI épületgépészeti
nagykereskedés
felvesz
anyagismerettel rendelkező
raktárost. 06-20/559-3755.
(30702895)

• FELVÉTELRE keresünk
kezdő, gyengeáramú, elektronikai vagy távközlési műszerész végzettségű munkaerőt. Jogosítvány megléte
szükséges. A munkavégzés
helye: az ország egész
területe. Fényképes, kézzel
írott, részletes önéletrajzát
az alábbi címre kérjük:
"Megbízhatóság"
jelige,
6701 Szeged, Pf.: 635.
(30703041)

• Á R U I S M E R E T T E L és
szakképzettséggel
rendelkező, vevőorientált élelmiszer-eladót keresek szegedi
üzletbe. Érd.: 9-17 óráig:
30/200-1935. (30601899)
• ÚJONNAN nyílt pékségbe
sütőipari szakmunkást felveszek, 30/382-7979. (Szeged) (30702248)
4
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• X-RENT Autókölcsönző.
Személyautó,
minibusz.
www.xrentauto.hu,
06-30/
445-6000. (30500103)

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

• ING csoport jelzáloghitel
értékesítésére munkatársakat keres ingyenes átképzéssel.
06-30/945-81-60.
(30703078)
• MULTINACIONÁLIS v á l lalat
direkteladásban
és
csapatépítésben jártas értékesítési
vezetőket
keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre. 300.000 Ft
jövedelemlehetőség mellett.
Önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten belül,
az Ahico Alg Life 6721
Szeged, Pusztaszeri u. 27.
címre várjuk "SMJ11" jeligére. (30600525)
• NAGY gyakorlattal r e n delkező,
leinformálható
pénztárost keresünk műszaki kiskereskedelmi egységünkbe.
Megbízható
030702851" jeligére a Sajtóházba. (30702851)
• NORVÉG olajfúrószigetre, bútoriparba megbízható
jelentkezőket várunk. 0630-312-42-74. (30703057)

EKE JÓZSEFNEK

Pintér
11.
születésnapja
alkalmából
sok
szeretettel
köszönti
családja

Vivient

• DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Szezon végi kiárusítás! 3050%. Szeged, Algyői út 34..
06-30/655-8645 (30601915)

A z SZ. M . J. V. O.
Szakorvosi Ellátás

• 58 ha ártéri nyárfaerdő
eladó. Irányár: 420.000 Ft/
ha. 20-351-3950. (30702868)

és Háziorvosi Szolgálat
tájékoztatja
a Tisztelt Betegeket,

5

hogy a bőr- és

jf

• KERTÉPÍTÉS! K ü l ö n l e gesen szép kertek tervezése, kivitelezése! Toronyi
Díszfaiskola. Szeged-Sző>reg, Magyar u. 214., 62405-812. Bármikor! (30500136)

nemibeteg-gondozó
szakellátás b e t e g s é g

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62-541-410. (30599945)

• 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)
5

Bútor

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA K ö r ú t
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30599711)
• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116: Szeged. (30599057)
• HASZNÁLT BÚTOR f e l vásárlás azonnali átvétellel,
készpénzért
is.
Szeged,
Gogol u. 33/A. 62/423-108,
20/537-7570, 30/415-5904,
(30702582)
• RÉGISÉGEKET, képeket,
kereteket, porcelánokat (hibásat is), vásárolok, 06-20244-7296.
(Szeged)
(30702531)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62/489-603.
(30599099)
6

Elektronika

• HANGSZÓRÓCENTRUM;
hangsugárzók, subwooferek,
hangfalalkatrészek.
Rókusi
krt. 70., 62-499-032. (Szeged) (30702705)

3

17—21-ig csak
7

Egyéb

9

SZEGED. BAKAY NANDOfl U. 29.

CSÖ és VAS

KÜLÖNLEGES MERETEKBEN
IX4UU CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
r Ü J VAGY AKÁR FAMINTÁS

M É R E T R E V Á G V A IS !

5í62/541-770
I
®DEXI0N

Garázs

egy m ű s z a k b a n , a z a z

• ALSÓVÁROSON, a Szabadsajtó utcában garázs
kiadó.
Tel.:
62/443-440.
Szeged. (30703139)

ZN
T
tSZELVENYEK

10

Gépjárművezető-képzés

• 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. (30702429)

1 1 I Gép, szerszám

POLC

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

(kamrába, garázsba, raktárba)

Alföld Pack Kft.
Szeged, Repüld tér 2.
Tel.: 62/541-002,
06-30/4758-152.

• ÚJ állapotú h l m z ő - v a r rógép bérbe adó vagy eladó, 62-494-618, 19.00-ig.
(Szeged) (30702468)

MAROSDCKftJMPER

6772 DESZK.
Alkotmány u. 43.

Autó

• INFORMATIKAI cég keres rendszerei értékesítésére gyakorlattal és gépkocsival rendelkező, számlaképes területi képviselőket.
Munkakör: új és meglévő
partnerekkel való kapcsolattartás és értékesítés, ö n életrajzaikat a
következő
faxszámra: 06-1-470-0743
vagy e-mail címre: opt.ertek@opten.hu
várjuk.
(30702442)

(NyugalNazott tanár, igazgató, az
algyői Faluház alapító tagja). Most
töltötted be a 70 évet, Mögötted
egy dolgos élet, ktváNunk Még sok
szép évet, jó erőbeN, egészségben.
Szeretettel: Társad és gyerMekei

V

• VÁLLALAT keres határozatlan időre olasz középfokú
nyelvtudással könyvelől-adminisztratív munkakörre b e osztottat, 62/471-475, 20/
338-5618,
70/389-9468.
(30703002)

• DACIÁT, d í z e l A R O - t
vennék.
06-30/319-6963,
Szeged. (30702987)

Boldog születéSNapol

" U

• TAKÁCS és Kun Kft. kőműves mellé keres segédmunkásokat szegedi munkahelyre. Érd.: Antal Tibor
építésvezetőnél, 06-30/29002-49. (30702369)

• FORGALMAZZON GÉSZALOEX termékeket! Bővített
termékskála, uniós kereseti
lehetőség! Érdeklődni 0670/319-5542
telefonon,
www.aloex.hu. (30601571)

Gratulálunk

'V

E

miatt 2003. n o v e m b e r

Előzetes jelentkezés
munkanapokon. 8-16 óra
között telefonon, a
06-62/442-385-ös számon.

• DOLGOZZON otthonában
mellékjövedelemért! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat! S-S Bt. 8300
Tapolca, Egry J. u. 18.
(30599236)

Társközvetítés

28

T

fizetés megegyezés szerint.

10 GépjArmüvezetö-képzés
Gép,

R D E

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

szegedi munkahelyre.

Garázs

9

I

Apróbörze

rendelkező

Autó

TELEFONOS

H

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
szállítása.
Megrendelhető telefonon:

?

62/271-407

I

• ROKKANTKOCSI (Meyra)
négykerekű, új akkumulátorral, új kempingbicikli eladó. 30/269-33-32, 30/46156-67. Makó. (30702657)"
8

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30599712)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.
(30599060)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

• NE szalassza el, van amit
fél áron Is megkap 1 PRO
FILVÁLTÁS miatt KIÁRUSÍ
TÁST tart a mélykúti HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK boltja ruhaszárító-, mosogató-,
mosógép, tv, monitor, kerékpár: 5000 Ft-tól bútorok
és többszáz féle termék
árengedménnyel. Tel.: 0677/460-044. (30702865)
14

8 . 0 0 - t ó l 14.00-ig tudja
fogadni a betegeket.

KEIESSEM
LAMPAV A S A R

I

bronz

V

matt króm színben
iEASfrfr

12 500 Ft
Otthon-Lux

liiip
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (30599710)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30702878)

• SALÁTAPALÁNTA Roderick, tápkockás, ültethető
eladó.
06-30/963-7525.
(30702736)

ÁLLÓLÁMPA
olvasókarral

Járműalkatrész

• DACIAT, Arót dízelt v á sárolok 0-20 évesig. 0620-357-45-11, 06-1-31317-64. (30702297)

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991 Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (30599617)

Dózsa u. 4.
TeL:429-814

Mezögazd. gép
• IH Küne 5+1 fejes eke
eladó,
06-30/583-7286.
(30703059)
M e z ö g a z d . szolg.
Csávázott vetőmagbúza,

Oktatást vállal
• RAJZ, festés, divattervezés, ábrázoló geometriából
novemberben kurzus indul
mesterdiplomás iparművész
vezetésével. Ipar-képzőművészeti, tanárképző, és építész egyetemekre való sikeres felkészítéssel. Tel.: 0662-422-829,
06-30/8550958. (30598783)
• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
magánoktatás kezdőknek is,
ECDL:
06-30-2892-380,
(30601929)

m

P é n z , értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix. Kárasz u. 8.06-201321-4489

valamint

műtrágya 15:15:15NPK

Régiségek

ammónium-nitrát év végi akciós
áron kapható!

Az
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem vállal
felelősséget!

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
Szeped-Kiskundomzsma.
„ ezüst vitríntárgyak.
LÁNOK
Kettőshatári út 6. <2
vétele, teljes ha(nagybani piac mellettikönyvek
S
felszámolása
Tel 62/556-120, 556-130.gyatékok
"
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Ré62-315M GYÜMÖLCSFÁK, díszfák, giségkereskedés
tuják, fenyőfák, szölöoltvá- 322, 30-9558-979. (30599713)
Déli-Farm Kft.

nyok, dióoltványok, szomorú
eperfák, gömbjuharfák, rózsák. Szeged, Körtöltés 31.,
06-30/448-3747. (30703072)

Folytatás
a 10. oldalon!

Építőanyag

(ffPft/MAGÁZ

ROZSDAMENTES

ÉS SAVÁK.K.O
LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

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

• 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/
476-876. (30600547)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171,
Szeged. (30500027)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133, 62-467-724, munkanapokon, Szeged. (30600338)

Á l l á s t kínál
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
pályázatot hirdet

az Egyesített Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény magasabb vezetői/intézményvezetői
beosztásának betöltésére,
öt évre, 2004. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig szóló megbízással.

g
S
Illetmény: a Kjt. szerint.
A pályázat benvűjtrísttnak határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő közzétételt követő 30. napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának haláridejét követő 30 napon belül (2003. december 31.).
A pályázat Deszk község polgármesterének címezve, a polgármesteri hivatalba (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) nyújtható be, három példányban.
Érdeklődni lehet: Schererné Kothencz Ágnesnél a 62/270-764
telefonszámon.

www.primagaz.hu

Gázpalackért
Philips televízió

Cserélünk?
A Prímagáznál ez is lehetséges.
Cserélje le üres gázpalackját 2003. november 10. és
december 14. között az ország bármely Prímagáz
cseretelepén akár 500 Ft-tal olcsóbban, és vegyen részt
sorsolásunkon, melyen megnyerheti a hetente kisorsolásra kerülő értékes műszaki cikkek egyikét!
Ugye, nem is rossz csere?

Az ajándékokat a Philips Magyarország Kft, szállítja J

S ez még nem minden...
A sorsoláson való részvétele máris garancia arra, hogy egy következő palackcseréje is engedményes áron történjen. Valamennyi regisztrált fogyasztónk egy
árengedmény igénybevételére jogosító szelvényt kap postán, amit PB-palack
cserénél használhat fel a Prímagáznál.
További részletekért keresse az akciós sorsjegyeket a Prímagáz-cseretelepeken,
vagy hívja a Szerencsevonalat a 06-30/4444-000-ás, normál tarifás
telefonszámon!

Ajánlatunk a Gázfutár szolgéltatás igénybevétele esetén is érvényes. Az akció a készlet erejéig tart.
A sorsolások időpontja: 2003. nov. 18., 25., dec. 02., 09., 16. Helye: 1117 Budapest, Kaposvár u.
5-7., kezdési időpontja 14 óra. A sorsoláson nyerőosztályonként egy tartalék nyertest sorsolunk kl.
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•

Régiségek

KÁROLYI

•

RÉGISÉGKE

RESKEDÉS .i legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
lollnemüt. teljes hagyatékot.
Azonnali lizetés. vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. [30599063)

24
•

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

W0MA KFT.
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
3

999. SZÁSZ PÉTER (30599113)

/ Ii* *

62/499-994,
20/9810-130

•

(30599379)

3 8 0 - 2 3 5 0 . (30601866)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

éjjel-nappal.
garanciával,
1000 Ft-tól Minden ügyfelünknek ajándék! Tel.: 0620/213-4345. (30702926)

Ü

A K Ö L T Ö Z T E T É S T , áru

szállítást, bizza ránk! 70•

BŐRRUHÁZATOK

I

Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással.
Tel.: 62-492-606. egész heten
8-17 óráig. Tel.: 70-531 -1426.

fes-

tése.
tisztítása,
bélés-,
zseb-, húzózárcsere Tisza
Lajos krt 36. Saru Cipöházban. (Szeged) (24887684)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged (30599593)

REDOHY, RELUXA

harmonikaajtó,

szúnyogháló

ÖSZI

VAL Csongrád megyében.
62/401 318. 62/555-796.
0 6 - 3 0 / 2 7 1 - 9 6 9 7 . (30599118)

• REDŐNY reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredöny javítása, ablakforditás
62/457 562,
0 6 30/
9 4 3 6 411, TÖRÖK TIBOR.
130800385)

• FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok. Rádai 30/
9285-134. Szeged. (30702007)

--- ! » » • «

P U L Z u. 4 6 . Tel.: 6 2 / 4 2 5 5 5 5 . (30601719)

BÖRZE

I n t e r n e t e n
• "»,-t

Makón, a Lonovics

DR. SÁNDOR

sugárúton 196 nm-es,
több helyiségből álló,

ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.

teljesen
közművesített,
irodának is alkalmas

Lakzsak maganhazak knntMtee
innunnar rimtoiuotol
ingyenes timtetvetei

Debreceni u. 1 8 / B . f s z l 1.
[Otaim. M i n saefc u|brxaslu:1

Nyitva: hétfőtől csütörtökig: 0

8-11.15-18
Telefon: 488-203
A)ÁNLATAINK
•Jó/set Allila sgt 72 s1
• Sóhordó utca 9/a sl.
• Dankú Pista u 3. sz.

• ^cmgi ázin!Ji sínm^vr
• Rókusi krt -i. 35 nnves.
• Ikpai utcai. 90 nm-es. 2003-ban
aiadolt. exkluzív kivitelezted,
• Boldogasszony sgt -i. 92 nm-te.
lelúilloll lakás.
• Szillón sgt -i. 69 nm-es.
• faragó u.-i. 51 nm-te.
• Palink u-i. 50 nm-es kótszobfc
lakás

~

:

, .V >

•TüllTis3ei«!í 130nmes.
• Béiked utcai. 300 nm-es
(erttez utcai. 2x60/ nm-te.
• Újszeged. Marostól Városrészben
800.9100 nm-es

ífiSWSSáflt-i,

• fekete sas utcai. 50 nm-es.
• Dankó PbU u 3 sz alatti
UgilelelMi lónkra kraiim*
ted-ig
úgyvLOL

P P T i x / a {nvest

2002

8728 S/,-:',-,l l.ik.irekl.ii II I .
(82VI38 #88. (28)87-1-«8X4

ATIRA K F T .
INGATLAN IRODA
Üvh : Dr. Gémes Mihály
6724 Szeged. Árvíz u. 1/B
www.extra.hu/atiraktt
Tel /Fax: 62/401-490 j
Ny.: H.-P. 8-17-ig s
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.
Szeged, Jósika u. I.
, C c t : h r Talar Rózsa
' ( t t M i l ) Bt. Alapítva: 199Dbcn

TELJES

K Ö R Ű

Telefon: 6 2 / 3 1 3 - 1 1 7 .
www.cnnstans.inKatlanvilaK.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:
h., sz. 9-1.1. k „ cs. 13-17.

Információ:
Dani
úHlliIinl

62/567-849

Fizetés: 20% ügyvédi letétbe,

Felvilágosítás:

REÁL HUNGARY KFT.

frekventált helyen,
földszinten, 270 nm-es

Tel.. 555-821.555-734,

o..

70/312-1914

iroda kiadó,"
Érd 20-9428-227.
Magánház
H PUSZTAMÉRGESEN,
központban 85 nm ház 700
n-ől telekkel 3.500.000. 621

Adótanácsadó |
mérlegképes
8
könyvelőknek
vizsgakedve/.ményekkel
O K J 71 3437 01

Bármely d i p l o m á v a l
csatlakozási lehetőség a
mérlegképes
könyvelői képzéshez.

A SIKER BT. az alábbi
tanfolyamokat indítja:
2003. november 29-én:
- Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai menedzser
felsőfokú tanfolyam,
vizsgára bocsátás feltétele:
középfokú C típus nyelvvizsga
- Logisztikai ügyintéző
- Szállítmányozási ügyintéző
Munkanélküliek, gyesen, gyeden
lévők a Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ
kirendeltségein képzési
támogatást igényelhetnek.
Részletfizetési lehetőség,
30%-os adó-visszaigénylés.
E-mail: siker^siker.hu
Akkreditációs lajstromszám: 0125
OKÉV tanúsítványs/ám 0íh003I-02

városnegyedében,a

Vadaspark
Lakóparkban

4 8 5 - 2 0 8 . (30703035)

M SÁNDORFALVÁN, nagy
saroktelken vállalkozásnak,
több családnak alkalmas,
többszintes, teraszos, erkélyes. több telefonvonalas,
parkosított magánház eladó Esetleg kisebb cserék
beszámíthatók. Ár: 19.8 M
Tel.: 62/265-040. (30599540)
•

500-1500 nm-es,
összközműves telkek
eladók, melyekre

•

sorházak építhetők

szobás, újabb építésű ház
280 n-öl telekkel 9.200.000.
62/485-208. (30703032)

1 2 5 0 0 Ft/nmáron.
Felvilágosítás:
REÁL HUNGARY KFT
6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel 555-821,555-734,
70-312-1914.

M UJSZEGEDI lakóingatlan,
társasház építésére Is alkalmas. 1400 nm-es telken,
sürgősen eladó. 06-20/9679 2 - 2 1 (30702068)

várunk.

• SZEGED, H o l t - M a r o s
melletti lelken épülő, 6 lakásos társasházban lakások
leköthetök 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)

M PLAZA melletti. 65 nmes. 2+1-es. III. emeleti, erkélyes, kllmás, festett, járólapozott, kihelyezhető elöleres lakás eladó Irányár: 9 M ÚJSZEGEDEN, Népkert
M Ft. Érd.: 62/477-909. 30/ soron IV emeleti, gázfűté9651-045,
30/205^19-51 ses. kétszoba, erkélyes,
(30702743)
szép állapotú téglalakás eladó. 20/9-285-543. (30702761)
M SZEGED, Csörlő utcai,
gázfűtéses,
téglablokkos,
kis rezsijű, szépen lelűjitott.
azonnal beköltözhető, másfél szobás lakás 7,5 M Ftért eladó. Érd : 06-20/9-

•

FRANCIAHÖGYÖN II

emeleti. 1 hónapon belül
beköltözhető, társasházi lakás (74 nm-es + 6,68 nm
erkély), a beugró összegért
átadó
06-70/380-4504
(30702689)

M GÉM utcai, négyszobás,
kétszintes, különleges kialakítású.
társasházi
lakás
15.200.000-ért eladó. 0630/564-3544.
(Szeged)
(30702254)

M KERESEK 1.5 szobás,
újabb építésű, II. emeleti,
gázfűtéses lakást 9.000.000.
6 2 / 4 8 5 - 2 0 8 (30703038)

M KOSSUTH Lajos sgt.-i,
III emeleti. 60 nm-es, kétszoba-hallos
lakás
12 500 000-ért eladó. 0620/326-08^05
(Szeged)
(30703046)

Tüzelőanyag

• AKCIÓ! Akác és tölgy tűzifa szállítással. 72-267327. (PéCS) (30702877)
• AKÁC tűzifa rendelhető
szállítással 72/371-988, 30/
479-7435. Pécs. (30702074)
29

utazás

TATRADOL
UTAZÁSI

TRAVEL
IRODA

6721 Szeged. Szent István tér 6.
Tel.: 62/487-835
December 12-13.
Advent Bécsben és Steyrben
Utazás: autóbusszal.
Részv.dij: 19 800 Ft
2004. ÉVI SÍPR0GRAM0K
jan. 25-31., febr. 8-14.,
febr. 15-21., febr. 22-28.
Szlovákia Tale, félpanziós
ellátás. Utazás: autóbusszal. 0

4 7 7 - 5 1 1 2 (30397182)

Részv.dij: 29 800 Ft.

|

Ingyenes sioktatás!

|

SZOFTVERÜZEMELTETŐ

számítógép-kezelő. AHGOL
nyelv, gépírás 2003. november 25-től. Akkrediáll
képző -30% adókedvezmény! 62/424-484 HUNITMagyarország
(0129).

30

Üzlethelyiség

• MAKÓN, Víztoronynál 8
nm-es üzlethelyiség eladó.
06-30/461-56-67,
06-30/
269-33-32. (30702652)

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen hívható
ZÖLD számon
tehetik meg.

06-80/821-821

S z e g e d , Szent Gellért u. 2. Tel / f a x : 6 2 / 3 2 5 - 1 7 5

Szombatonként a 466-847-es fővonalon.

S z e g e d , Szent M i h á l y u. 3 . Tel / f a x : 6 2 / 3 2 5 3 3 7 , 3 2 6 Ő 6 6

Gyászközlemények

ODMEZOVASARHELY
GYÁSZHÍR

SZEGED
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesapánk,
DR. KÜRTÖSI LÁSZLÓ
életének 63. évében, 2003. november 9-én elhunyt. Temetése
2003. november 21 -én, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
«307027.»
Gyermekei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
VASS A N D R Á S N E
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.

MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk
DR. VAJDA MÁRIA
halálának 1. évfordulóján.
Szerető testvére és családja

030702717

Gyászoló család

Köszönetet mondunk rokonoknak, barátoknak, tanároknak, tanítványoknak, a Generáli Biztosító munkatársainak, mindazoknak, akik
KÓNYA LÁSZLÓ
ny. tanárt, agrármérnököt
végső nyughelyére, a végtisztességet megadva elkísérték.
Gyászoló család

ikerházak,
3-« lakásos

28

Szállás: Bécsben

• SZEMÉLY- és vagyonőr,
magánnyomozó, közép- és
felsőfokú biztonságszervezö
képzés indul Szegeden, a
Rendőrtiszti Főiskola közreműködésével
66/321-488,
06-70/238-2621,
06-30/

V Á R O M MEGRENDELÉSÜKET AZ ÜZLETEIMBEN:
Szeged, M a r s tér 4. Tel.: 6 2 / 3 2 5 - 1 7 5

42. (30601024)

0 1 0 3 - 0 6 . (30295103)

magánházak,

SÁNDORFALVÁN 3

5 6 3 - 6 7 3 , (30702802)

A T Ö R Ö K KULCSSZERVIZ
kedvezményes akciót hirdet automata és fanyelű
bélyegzők készítésére.
A kedvezmény mértéke: 1 0 " .
A z t n g t d m é n y t i akció
2 0 0 3 . navambar 3-tól
dacambar 6 - i g tart!

S2eged új

• SZATYMAZ VILMASZÁL
LÁSON 30 nm téglaház 400
rv-öl telekkel 1 150 000. 621

Téglaépítésü lakás

MEGJELENIK
MINDEN
HÉTFŐN

O K I 54 3436 04

www.realhungary.hu

(Pénzintézetnek is megfelelő).

a 70-311-9042

Panellakás

TeDfax: 543-043
S L A G K U S Z A K M A KI

6724 Szeged, Pacsirta u. 1.

4 8 5 - 2 0 8 . (30703036)

Ajánlatokat

(Bartók Bcla Művelődési Központ)

Társközvetítés

• CROHOS az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814,
06-20-433-98-

• SZEMELV- és vagyonőrtanfolyam indül Szegeden, a
Deák F. u. 22. szám alatt,
december 8-án, 8 órakor,
fegyverismereti vizsgával.
Regisztrált munkanélküliek
képzési
támogatást és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken Ingyenes
tankönyv Elhelyezkedésüket
elősegítjük Információ: 420898 (délelőtt),
325-294,
452-537 (délután). Lalencia
Oktatási Stúdió Szeged.
OKÉV nyt. száma: 06-

Tejes korú támogatás, ugywiézés.

reszten vagy egészben.

BÉRELNE.

mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedve/.ményekkel
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(30599670)

80% az elkészülést követően.

6721 Szeged, József A. sgt. 2.
Tel: 551-651,30/299-3929.

Szeged belvárosában,
forgalmas helyen, s
irodaházban
í
10 és 13 nm-es 5

MULTINACIONÁLIS
PÉNZINTÉZET
belvárosi,
reprezentatív,
100-150 m',
földszinti helyiséget

szervező Bt.
6720 Szeged. Vörösmarty u. 3.

"

Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban knlcsrakész,
120 nm-es,
sorházi lakások
saját kerttel leköthetők.
Ár 23 M Ft-tól.
Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban és a
Franciahögyön
városrészen kulcsrakész
társasházi lakások
135-205 E Ft/nm áron
leköthetők
6-22 lakásos házakban.

Szeged belvárosában

3

Siker
Oktatás-

A K C I Ó

Ujszegedi, 180 nm-es,
5 szobás, kétszintes,
új építésű családi ház |
igényes kivitelben eladó ;
Irányár: 45 M Ft.

Érdeklődni: 8-15 óráig,
a 62/211-177
telefonszámon,
Kádár Istvánnál.

Tel.. 06-30-9-537-287

Pénzügyi
és számviteli
szakellenőr
Uniós ismeretekkel

60 000 H levontató'
K mail vikcrVvikcr.hu
Akkiedilictóv lajstromszám: 0125
OKÉV tanúsítvány szám: 064)01102

(30600530)

62/444-909
06-30/328-0172

víz. villany, gáz.

ELS0 HÁZ KFT.
Szeged. Arany J. a. 7.

Tanúsítási s / á m : 07-0041 - 0 2

v

lakások, garázsok
leköthetők.

j

Szegetten, az Ősz a . 43. sz.,
Csongrádi sgt. 51. sz alatt
épülő társasházakban
LAKÁSOK. GARÁZSOK.
PARKOLÓK ELADÓK
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján lehet

MEG EBBEN
\y KVBEN
^
1NDI L Ó
V j
TANFOLYAMAINK

• A KISOSZ december elején uaz3.alábbi tanfolyamokat
I • u—e . Szeged. Vöeösmony
indítja: kereskedö-boltvezeI Hantik Béla Müvei,idén Kiizponl)
TelZfáx: 54J4Í.I
ló, gyorsétkeztetési eladó
NYUGDÍJASOK, KISMAMÁK.
és vendéglátó-üzletvezető.
Ml NKANKI.KÜI.IKK. FIGYELEM!
Munkanélküliek, gyesen léA SIKKk KL 200.1. november
vök támogatási igényelhet28-ún. dételntli elfoglaltsaggal
SZÁMfTÓGÉP-KKZFTO
nek a munkaügyi kirendelt(-HASZNÁLÓ) lantol; amot indit.
ségen. 30% adókedvezRés/lelfi/elévi lehetőség.
mény! Részletfizetés! Je30%-as adó-visszaigénylés.
lentkezni: Szeged, DebreMunkanélküliek, gyeien. gyeden lévők
a munkaügyI kaqnml
ceni u. 24/b (62/485-610)
lámogaltútU igényelhetik.
OKÉV:
06-0013-02.
Számítógép vásárlásánál

2 4 Szolgáltatás

LMT Kft.

Érd: 20-9428-227.

Tanfolyam

• TŰZVÉDELMI e l ő a d ó
lanlolyamot indít a NOVIT
Bt
62/315-461, 20/9664279. (Szeged) (30702608)

Siker
' >k lalávv/m rxői KI.

43-110nm

Bérelhető 4000 nm
ipari szabad
terület, szőrt úttal
ellátva,
Makó, Liget u. 17.
szám alatt.

irodák kiadók.

(30599746)

TcL: 42/42IC852,4814M«

Érdeklődni: 8-15 óráig,
a 62/211-177
teleionszámon,
Kádár Istvánnál.

I N G A T L A N -

KÖZVETÍTÉS.
KEKESÜNK:
ingyenes nyilvántartással
lakásokat, házakat
közvetítésre.

.'¿Kofi

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567
Szeged.

Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.

m^f-l %

EGYETEMHEZ KÖZELI,
INDULÓ TÁRSASHÁZBAN

épület kiadó.

Épület: 258 nm.
Közművesítés:

t

- ^ 6 2 / 5 5 1 - 6 5 0

www.limitáhu
14 éve működő

AKCIÓ

•

POHYVAKÉSZÍTÉS, - j a -

• SZÁMÍTÓGÉP , MOHI
TOR , H Y O M T A T Ó J A V Í

sza-

lagfüggöny,

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés! SZILÁNK*! Szeged,

vítás Tel.. 62-571-238, 0630-322-5743. (23673016)

HÉTFŐ, 2003. NOVEMBER 17.
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• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. Szeged. (30599068)

Ingatlanforgalmazó
Vagyonértékelés

a z

•

3 1 6 8 - 8 1 7 . (30599105)

INGATLAN
I n g a t l a n p i a c

• KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés. szerelmi kötés,
rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem 063 0 - 6 4 8 - 7 9 - 7 9 . (30703114)

tüggönyök, harmonikaajtók
Égelö
árnyékolástechnika.
06-62/489-603.
06-701

• FUVAROZÁS, költöztetés,
rakodás. 62/488-939, 20/
9835-897. Szeged. (30601716)

• KOLTOZTETES, bútor
szállítás, bútorösszeszerelés
garanciával 06-20-99-75271, Szeged. (30702903)

)

Tv-gyorsszerviz

• A K C I Ó S üj típusú REDÖHVÖK, RELUXÁK szalag-

SZEGED:

1000 Ft-tól, 1 óv garanciával! Szeged: 62-485-774.
•

<
>

szállítása

• RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt 216.. 10-.17
óráig (23976954)

DUGULASELHARITAS

garanciával.
Szeged és
Csongrád megye Tel.: 06
30/9457 577. 06-62/533-

H I R D E T É S «

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Ismertük őt. Nem volt nagy és
kiváló, csak szív, ami a szívünkhöz közel álló." (Kosztolányi)
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
édesanyánk,
NAGY SÁNDORNÉ
DEÁK ERZSÉBET
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet az
asszisztensnő Rózsikának és a jó
szomszédoknak fáradhatatlan segítségükért.
030702083
Gyászoló család
Tisztelt H i r d e t ő i n k !
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
GÖNCZI GYULA
temetésén mély fájdalmunkban
osztoztak, utolsó útjára elkísérték.
Szeretó
U307030I4
családja

MEGEMLEKEZES
„Testedet takarja hideg sírhalom,
szívünket mardossa érted a fájdalom. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük cl,
hogy hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
I L L G N E R

S Á N D O R

halálának 1. évfordulójára,
„«n,™, Szeretó családja, Nagylak

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama, dédike,
PÁNCZÉL SÁNDORNÉ
KLAISZNER ROZÁLIA,
Hódmezővásárhely, Honvéd u.
10. szám, korábban Erdély utcai
lakos 86 éves korában elhunyt.
Temetése november 19-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
030703080
Gyászoló család

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden közeli és távoli rokonoknak, jó szomszédoknak, jó ismerősöknek, barátoknak, volt munkatársaknak, akik drága szerettünk,
TÖRÖK FERENC
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család, Szentes
GYÁSZKÖZLEMENYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány
krt 24 Tel 62/252 515 Bee, Henrikné. 6754
Újszentiván, Má,us 1 u. 31. let 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: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u 2. lel
62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely. Bakay
U 16 TeL/íax 62/534-985.62/534-986 Mér
vány Kit. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1. Tel
62/597-360 Égisz 9 0 Temetkezési Kft, 6 6 0 0
Szentes. Sima F. u 45. Tel 63/400-162 6 6 4 0
Csongrád, Fó u 17-19. Tel: 63/483-975 Flóra
Center Kft, 6722 Szeged, Tisza L krt 5 5 l e l
62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó,
Megyeház u 1 Tel 211-347 Pvtas Temetkezési
Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér. 8 pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A Tel 62/425-864
6722 Szeged, Tőrök u 9/B Tel. 62/420-414
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u 13.
Tel: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722
Szeged, Attila u Tel 62/543-747 Szögi és Társa
Temetkezési Iroda Szeged, Tőrök u 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviép Khl Algyő, Kastélykert u.
16 Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgála!
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7 Tel:
62/246-605,62-248 775, M é c s e i 2 0 0 1
Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u.
31 Tel / f a x : 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9

HÍREK, esemenyek, eredmenyek m i n d e n h é t f o n
NAPI M E L L E K L E T E K

DÉL SPORTJA W£
SZERKESZTI: SÜLI JÓZSEF •

Nyert a jobb csapat
KOSÁRLABDA
SZEVIÉP-SZEGEDORSI-SOPRON 5 9 - 8 3
(12-2418-22,12-17,17-20)
NBIA csoportos női kosárlabda-mérkőzés, újszegedi sportcsarnok, 500 néző.
Vezette: Kóthay, Pozsonyi.
Szeviép: Donkó (-), Mészáros (11/6),
MANDACHE (18), Russai (8/3), KAJDACSI
(10). Cserék: Secserbegovics (6), Fűrész
(2), Roczkov (4), Pungor (-). Edző: Újhelyi Gábor.
Sopron: BIELIK0VA (10), KOVACSEVICS
(26/3), Vesel (6), Vajda (1), Zakaluzsnaja
(10). Cserék: HORVÁTH (13/9), Seres
(7/3), Török (10/3), Varga(-). Edző: Natalia Hejkova.
Mezőnybeli dobószázalék: 24/68 35%,
ill. 33/81 41%. Büntetők dobószázaléka: 8/14 57%, ¡11.11/15 73%. Lepattanók: 30, ¡11.40 Legtöbb lepattanó: Kajdacsi 10, ill. Vesel 9 Legtöbb assziszt:
Donkó 5, ill. Bielikova 6.

Az Orsi-Sopron vérbeli sztárcsapat. Ez abban is megnyilvánul,
hogy a vendégek már szombaton
este megérkeztek Szegedre.
Ez jó hatással volt az Euroligában edződött ellenfélre, a 2. percben 0-8 állt az eredményjelzőn.
Időt is kért Újhelyi Gábor vezetőedző. „Ébredjetek fel! Elkezdődött
a mérkőzés!" - ezekkel a mondatokkal próbálta felrázni a Szeviépet

a hazaiak mestere. Valamelyest ez
sikerült, hiszen az 5. percben már
csak két pont volt „közte", 9-11. A
hajrában ismét felpörgött az Orsi,
tíz perc után 12-24 volt az állás.
Eladott labdák, elrontott dobások: ez volt a második negyed koreográfiája, így nem volt meglepő, hogy a 16. percben 40-20
volt a Sopronnak. Csak fellángolásai voltak a szegedieknek, utána mindig jöttek a hibák.
A harmadik negyed is katasztrofálisan indult, csak a vendégek
találtak a gyűrűbe, 30-50. Mészáros első triplája után közel
négy percen keresztül jól játszott
a Szeviép, védekezésben és támadásban is jól működött a gépezett. Sajnos, ennek gyorsan vége
lett, ismét hullámvölgybe kerültek a hazaiak, 42-63-mal zárult
a harmadik tíz perc. Öt perc kosárcsend. így indult a befejező
ütközet hazai szempontból, közben a Sopron pedig eredményesen játszott. A 36. percben már
harminc ponttal lépett el a rutinos vendégcsapat, 42-72. A hajrá a Tisza-partiaké volt, Mandache szórta a pontokat, s úgy tűnt,
sikerül húszon belül maradni:
sajnos nem jött össze.
A Szeviép-Szeged szerdán hazai környezetben játszik a FIBA
Európa-kupában a Sibenik ellen.
Újhelyi Gábor: - A betegségek
és sérülések miatt nehezen bírjuk egyelőre a sorozatterhelést.
SÜLI RÓBERT

Kajdacsi játszott még elfogadhatóan.

2003.

l/ódáink: Szagod, Tisza Lajos krt. 58. t i 06-02-543-465 « »adópert II.,
Retek u. 10. T.: 315-13)1 * Ivdopert VI., Podmaniczky u. 4. T.: 475-0165 - Debrecen,
Sít. Anna u. 55. T.: 06-52-534-816 - Sopron, Ötvös u. 6. T.: 06-99-524-960 • tuwdwtlwty,
Aréna u. 4. T.: 06-94-500-523 • Oytr, 5chweidel u. 15. T.: 06-96-542-168 » HylrofyttéM,
Szarvas u. 14. Tel.: 06-42-504-494 • Miskolc, Szentpáli u. 11. T.: 06-46-506-672 *
hikosMtrvtr, Ady E. u. 2. T.: 06-22-505-907 « Mes, Kazinczy u. 3. T.: 06-72-534-770

WWW.DELMAGYAR.HU

Itthon veretlen maradt a Pick
KÉZILABDA

PICK SZEGED—
SANDEFJORD TIF
30-26 (15-9)
Férfi Bajnokok Ligája, E-csoport, 4. forduló. Újszegedi sportcsarnok, 2500 néző.
Vezette: Polagyenko, Csermega.
Pick Szeged: PUUEZEVICS - BERTA 5,
Laluska 3, EKLEM0VICS 5, MEZEI 3, Bajusz 4, Matics 3. Csere: Perger (kapus),
Habuczki, llyés 1, Oláh 4 4), Józsa, Vadkerti 1. Edző: Kovács Péter.
Sandefjord: Fransson - Ellingsen 2,
MYRH0L 5, Klev 3, JOMAAS 10(4), Jacobsen 2, HANSEN 4. Csere: Johansen
(kapus), Kirkegaard. Edző: Bard Tonning.
Kiállítások: 12, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4.
Az eredmény alakulása: 7. perc: 5-0,
14. P.: 7-5,22. p.: 12-5,32. p.: 16-10,
40. p.: 22-14,48. p.: 24-21,55. p.:
28-22.

- Szerintem nem lesz gond a
második félidőben sem, s ha így

A P I L I S - I N V E S P Ingatlanbefektetési Szövetkezet
3 éve áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján
Ha Ön beíekleiésí
lehetőség
iránt érdeklődik,
új lakást
szeretne vásárolni
vagy nívós építési
telket
keres családi házához,
forduljon a P U L I S - l N V C S f ' Ingatlanbefektetési Szövetkezet
munkatársaihoz, és érdeklődjön ő s í i a k c i ó i n k r ó l is!

17.

A BL-mérkőzésen visszatért a régi hangulat a sportcsarnokba

- Egy kicsit aggódom - mondta
Szabó doktor, a Pick szeged orvosa
mert Laluska, Eklemovics,
Puljezevics, Oláh éppen hogy kikecmergett az influenzából. Berta, Vadkerti és Habuczki sérülten
is vállalta a játékot. Ők injekciót
kaptak.
Az is igaz, hogy a norvégoknál
is hiányzott sérülés miatt három
olyan kézilabdás - Amundsen,
Hansen és Pettersen -, aki a sandefjordi összecsapáson pályára
lépett, sőt Pettersen három gólt
is szerzett.
Hazai szempontból nagyszerűen kezdődött a mérkőzés, a korábbi hangulat uralkodott a csarnokban: zúgott a hajrá, Pick Szeged! biztatás, s a játékosok ennek
hatására szinte szárnyakat kapva
ragadtatták el játékukkal a drukkereket. Bard Tonning mester hiába alkalmazta a Sandefjordban
bevált taktikát, hogy Eklemovicsra őrzőt állított, mert Bajusz
nyitotta meg a gólok sorát, őt követte Berta, majd Oláh és két találattal Matics, s máris 5-0 volt
az állás. Összeszedték magukat a
vendégek, amit Myrhol két beállóból szerzett gólja és a norvégok
irányítójának, lomaasnak találata is jelzett. Visszafogta lendületét a Pick, s ezzel egyre több technikai hiba is becsúszott. Kiegyenlített percek után ismét ritFotó: Gyenes Kálmán must váltottak Eklemovicsék, s
ennek egy újabb ötgólos sorozat
lett az eredménye. A hétgólos
(12-5) hazai vezetést nem nézte
tétlenül tovább a vendégek edzője, s időt kért. Szavainak annyi
hatása lett, hogy a szegedi előny
a félidő végéig már nem nőtt tovább.

v/v/vz.püíá'-iii'/iöthy

NOVEMBER

Berta Róbert részleges izomszakadása ellenére is öt gólt szerzett.

KOVÁCS PETER
A VILÁGVÁLOGATOTTNÁL
Kovács Péter edzőnek kétszeresen is sikeres volt az elmúlt szombatja, hiszen győzött a csapata, s felkérést kapott, hogy legyen a
francia edző, Dániel Costantini segítője a világválogatottnál. A
maga is volt világválogatott magyar szakember először az orosz
szövetség 75 éves évfordulóján, december 28-án, majd márciusban, a Tatabányán KEK összecsapáson annak idején súlyos sérülést szenvedő német Deckarm megsegítésére rendezendő jótékonysági mérkőzésen ül a kispadra.
- Nagy megtiszteltetésnek veszem a felkérést, s igyekszem maximálisan megfelelni az elvárásnak. Mint az IHF edzőbizottságának a tagja végig ott voltam a portugáliai vb-n, s ismerem a mezőnyt. Ezért az általam javasoltakat - köztük a három veszprémit,
Perezt, Sterbiket és Dzombát - hívták meg a világválogatottba.
folytatódik, akár tíz is lehet közte, de inkább reális az ötgólos
szegedi győzelem - jósolta Lukács fános megyei rendőrfőkapitány, aki a Debrecen színeiben
bajnoki címet is nyert.
A második félidőben hat percig
hol az egyik, hol a másik kapuban landolt a labda. Egyik csapat
sem foglalkozott sokat a védekezéssel. A Pick ébredt előbb, s egy
triplával - Matics, Berta, Bajusz
már nyolcra növelte az előnyét.
Különösen jó húzásnak bizonyult, hogy az állandóan őrzővel
játszó Eklemovicsot bal kettőbe
rakta Kovács edző, míg az irányító Bajusz lett. Ekkor szinte fellé—_alapítva 1869
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legeztek a hazaiak, s ezzel együtt
ki is engedtek. A norvég kézilabda sajátossága azonban az, hogy
vesztett helyzetben sem adja fel.
így is tett a Sandefjord, amihez
partnerre talált az orosz játékvezetőkben. A félidő közepére
négyre ledolgozta hátrányát a
nagyszerűen játszó Jomaas vezérletével a vendégcsapat. A szegedi hullámvölgyet azonban egy
nagyszerű támadási és védekezési sorozat követett, s a félidő hajrájára ismét hat gól lett a távolság. Azonban a bírók nem engedték, hogy nagyobb legyen a szegedi győzelem. Ezért egymás után
szórták ki a hazai játékosokat,
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Fotó: Gyenes Kálmán

kétszer is kettős emberhátrányba
kerültek Mezeiék. Erre jegyezte
meg Sinka László, a Magyar Kézilabda-szövetség főtitkára:
- Ha a második félidőben nem
tévednek a bírók olyan sokat a
Pick kárára, akkor nagyobb különbségű szegedi sikernek tapsolhattunk volna.
így a hatgólos előnyük négyre
olvadt a mérkőzés végére. A közönség azonban így is nagyon
elégedett volt, hiszen a kedvencek a találkozó nagy részén kitűnő játékkal rukkoltak ki a nagyon lelkesen végig hajtó Sandefjorddal szemben.
Kovács Péter: - Megérdemelt
győzelmet arattunk. A második
félidőben a tét miatt nehéz helyzetbe kerültünk, s ennek következtében amatőr hibákat vétettünk. Egy hét múlva megpróbálunk Vénában is nyerni.
Bard "Ibnning: - Nagyon megilletődötten kezdtünk, így óriási előnyt
adtunk a jól játszó Szegednek.
A csoport másik mérkőzésén
32-21 (16—10)-re nyert a Zagreb
a Veriasz ellen.
A G csoportban: Kielce-Fotex
30-41 (19-19|. A Veszprém már
továbbjutott a csoportjában.
EHF-kupa: Cyprus College
17-40. Továbbjutó a Dunaferr.
Meskovo-Győr 32-26 (16-11).
Tj: 54—53-mal a fehéroroszok.
Női válogatott mérkőzésen:
Magyoroszág-Angola 36-18.
A BAJNOKOK LIGÁJA E-CSOPORT ALLASA
1. Pick Szeged
4 3 - 1 112-104 6
2. RK Zagreb
4 2 - 2 107- 91 4
3. Filipposz Veriasz
4 2 - 2 107-117 4
4. Sanderfjord TIF
4 1 - 3 93-108 2
SÜLI JÓZSEF

Megvan a második Papiron-győzelem
RÖPLABDA
PAPÍRON S C MCM KAPOSVÁR
3:0 (17, 2 2 , 1 9 )
Extraligás férfi röplabdamérkó'zés.
Szeged, 150 néző. Vezette: Kiss B.,
Adler.
Papiron SC Szeged: MAKSA, ÉZSIÁS,

NAGV A., BÁBA, SZŰCS, NACSA. Csere:
Böjti. Edző: Nyári Sándor.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 6:2,
16:8,19:9, 20:16.2. szett: 8:4, 8:8,
15:15,23:21.3. szett: 3:3, 5:6, 10:6,
16:12,18:13.

Nyári Sándor visszatért a kispadra, s rögtön fogadhatta egykori
játékosai (Hulmann Zsolt, Csíkos Gábor) üdvözlését, de a találkozót megtekintett a Padova
sztárja, Mészáros Dömötör is,
aki tegnap jelentette be: a szövetségi kapitánnyal történt összetű-

zése miatt lemondja a válogatottságot, nem játszik többet a
legjobbak között.
Remek hangulatban kezdődött
a találkozó és az első szettet szinte sétagaloppban nyerték meg a
hazaiak. A második játszmában
már nagyobb küzdelem alakult
ki, de a Papiron akarata érvényesült és érződött: amennyiben
nyernek Nacsáék, a meccs is
meglesz. A várakozást Bábáék
valóra váltották, s a közönség
biztatásától kísérve értek célba,

ezzel két és fél év után megszerezve első hazai győzelmüket az
Extraligában. Nyári Sándor és a
csapat - mint az egykor a bajnoki
és kupaaranyak idején - körtánccal ünnepelték a fontos sikert.
Nyári Sándor: - Akkor örültem ennyire, amikor megnyertük az első bajnoki címünket. A
kezdőhatosból mindenki jól játszott, s ez a siker visszaadta a hitemet, továbbra is érdemes Szegeden a röplabdával foglalkozni.
I.P.

II.
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Négy vendéggyőzelem a hétvégi fordulóban

HÉTFŐ, 2003. NOVEMBER 17.

Eredménytelenek voltak

Kilencet lőtt a Zombor

L A B D A R U G Ó N B III

Egy pont, szerzett gól nélkül.
Ennyire futotta idegenben a
megyei NB III-as labdarúgócsapatoknak. Az Algyő Cegléden
ikszelt, a HFC Rákóczifalván
kikapott.
CEGLÉD-ALGYŐ 0 - 0
Cegléd, 100 néző. Vezette: Szabó K.
Cegléd: Boda - Herczeg, Fehér, Buczkó
(Móricz), Mazsid - Nyári (Juszkó), Magyar, Kecskeméti, Magyari - Szokoli, Farkas. Edző: Fehér Károly.
Algyő: Dénes - Krisztin T„ Gál, Kothencz,
Krajczár - Krisztin B. (Sebők), Podonyi,
Kiszner, Daróczi - Terhes, Pataki (Miklós). Edző: Lőczi István.

hármat visszaszerezhettünk
volna, ám így is elégedett vagyok.
Jók: Magyar, Fehér, ill. Gál,
Karjczár, Podonyi, Kothencz.
RÁKÓCZI F A L V A - H FC 2 - 0 ( 0 - 0 )
Rákóczifalva, 50 néző. Vezette: dr. Christian.
Rákóczifalva: Kupeczki - Hegedűs, Lippai (Zakar), Németh, Boda - Fedor (Haddad), Ludasi, Horváth, Szeberényi - Ruskó, Sárkány. Edző:
HFC: Sós -Talmácsi, Huszár, Tóthi.,
Schuszter, Borbás Zs. - Szűcs, Antal,
Hóbel, Szél - Katona (Borbás P). Edzők:
Antal Ferenc, Rostás Károly.
Gólszerzők: Ruskó, Sárkány.

A hazai gárda már az elején el
akarta dönteni a pontok sorsát,
ám a HFC fegyelmezett játékára
nem volt ellenszere. Sőt a 20.
percben Hóbel szöglete után Talmácsi fejese a hosszú kapufát súrolva hagyta el a pályát. A 70.
percben egy előreívelés után a
labda lecsúszott Schuszter lábáról, átpattant Sós lábfején is, a támadást kísérő Ruskó pedig közelről a hálóba lőtt, l-O. A 90.
percben Horváth ívelése elhagyta
a játékteret, ám Ruskó visszakanalazta azt, Sárkány könnyedén
fejelhetett, 2-0. A meccs után a
levonuláskor esernyővel bántalmazták a vendégeket, de a bírói
trió és rendezők közelről szemlélték csak az eseményeket.
Rostás Károly: - Harcosan, lel-

Az egész mérkőzést kevés helyzet jellemezte. A hazaiak csak
ívelgették előre a labdát, ám azokat a védők rendre hatástalanították. A 30. percben Podonyi
húszméteres lövése okozott veszélyt, majd még az első félidőben Krisztin B. beadását Kiszner
fejelte nagy ziccerben fölé. A
Az SZVSE (fehér nadrágban) és a Tiszasziget párharca gól nélküli csatát hozott.
Fotó: Karnak Csaba döntetlen igazságos, bár a két
sárga lap miatt eltiltott labdarúgót IRau, Krucsó) nélkülöző AlKistelek: Kocsis - Vándor, Rácz Z. (DaMórahalom, 150 néző. Vezette: Kucsora.
győ könnyen nyerhetett volna.
Rácz G., Tóth, Béres, Hegedűs
Mórahalom: Győri - Malmos, Király,
LABDARUGÓ MEGYEI 1.0. kó),
Ám a támadói ezúttal is hadilá(Koncz M.), Kelemen, Kispál, Piacsek,
Laczi, Dancsó, Békési, Tímár, Nemes,
bon álltak a gólszerzéssel.
Koncz R. Edző: Kispál Csaba.
Tombácz, Hany, Nagy. Edző: Daru Sándor.
Lóczi István: - Kis szerencséA labdarúgó megyei I. osztály Kiszombor: Adok - Kalmár, Fancsali
Kiskundorozsma: Bubori - Horváth
vel az elvesztett pontok közül
hétvégi körében a vendégcsa- (Rácz), Papp (Pataki), Szentmártoni,
(Szabó T.), Kiss (Szabó G.), Cseh (Varga),
patok voltak az eredményeseb- Miklós, Martonosi, Kránicz, Szűcs (Tóth),
Mészáros, Csányi, Tóth, Barna, Ottlik,
bek. Idegenben diadalmasko- Szabó, Lehota Edző: Simon Szilveszter.
Fazekas, Geleta. Edző: Ottlik Sándor.
dott a Balástya, a Fcrrocolor-Tá- Gólszerzők: Rácz Z„ Tóth, Béres, PiaHarmincegy találat született a 14. fordulóban
Gólszerzők: Geleta (2, egyet 11-esből),
pé, a Kiskundorozsma és a Ki- csek, ill. Fancsali, Papp, Szentmártoni,
Miklós,
Kránicz,
Szűcs,
Szabó,
Martonosi
Ottlik, Barna.
szombor. Utóbbi gólfesztiválos
Jók: Király, ill. mindenki.
meccsen 9-4-re bizonyult jobb- (2).
Ifjúságiak: Mórahalom-Kiskundorozsma
nak a Kisteleknél. A házigazdák Jók: Vándor, Tóth, Béres ill. mindenki.
közül csak a Röszkének (a Ma- Ifjúságlak: Kistelek-Kiszombor 2-3
1-5
rosdömper Deszk ellenében!) és
a Mindszentnek sikerült otthon BORDÁNY-SÁNDORFALVA l - l ( 1 - 0 )
R Ö S Z K E - M A R O S D Ö M P E R DESZK
Újszeged, Kertész utcai pálya, 100 néző.
LABDARUGÓ MEGYEI II. 0. Vezette: Kucsora.
tartania a három pontot, míg Bordány, 150 néző. Vezette: Gyertyás.
2-1 (1-0)
két összecsapáson
(Szegedi Bordány: Horváth R. - Horváth I., Tóth,
UTC: Szekeres (Lovai) - Ruppert, Ballai
Röszke, 200 néző. Vezette: Boross.
VSE-Tiszasziget
és
Bor- Soós, Mihálffy, Füleki (Gyuris), Fodor, Bo- Röszke: Brunczvik - Papp, Szurcsik
A labdarúgó megyei I I . osz- (Nagypál), Jójárt, Szántó, Fülöp, Halász
dány-Sándoríalva) nem bírtak ros, Szűcs, Vastagh (Tombácz), Kádár
tályban ötvenszázalékos hét- T., Daróczi, Vadas, Tóth, Csúcs. Edző:
(Bozó), Gerecz (Kemenes), Lukács, Koegymással a csapatok.
(Vass) Edző: Szabó Zsolt.
végét produkáltak a csapatok. Kiss Ferenc.
vács, Szécsényi, Tanács, Brinszki, SzekeSándorfalva: Földesi - Horváth (Erdei),
Az Újszentiván, az Apátfalva Csanádpalota: Gulyás (Juhász) - Zielres, Süli P Edző: Gusztos Gábor.
Miklós,
Bitó,
Kószó
(Széli),
Hódi,
Körész Üllés hazai pályán, a meg- bauer, Sebők, Nagy T., Zádori, Nagy S.
M
a
r
o
s
d
ö
m
p
e
r
Deszk:
Kopschitz
BerTUDÓSÍTÓINKTÓL
mendi, Szabó Zs., Kiss, Gulyás, Szabó N.
szűnés veszélyétől fenyegetett (Nagy Z.), Cseh, Csókás, Erdélyi Cs. (Hakó (Babó), Rózsa (Takács), Markó (LuEdző: Gonda László.
Szentmihály, a Csanádpalota lász M.), Molnár (Balogh), Erdélyi M.
czás), Paksi, Adelhardt, Marjanucz, JuSZEGEDI VSE-TISZASZIGET 0 - 0
Gólszerzők: Vastagh. ill. Hódi.
és a Csongrád idegenben Edzők: Molnár László, Putárik György.
hász, Bálint, Fődl, Kószó. Játékos-edző:
Szeged, Vasutas-pálya, 200 néző. VezetJók: Tóth, Fodor, Füleki, ill. Földesi, Hódi,
nyert, míg a szegedi Kisstadi- Gólszerzők: Daróczi, ill. Molnár, Erdélyi
Takács Zoltán.
te: Szekeres.
Szabó N.
onban, valamint Szatymazon Cs., Csókás (2), Cseh, Balogh, Halász T.
Gólszerzők: Szekeres, Brinszki, ill. BáSzegedi VSE: Jaszenovics - Bubor, Tordöntetlent született. A játék- (öngól).
lint.
Ifjúságiak: Bordány-Sándorfalva 2-2
dasi, Mészáros, Szécsényi, Gyimesl,
nap gólcsúcsát Szegeden, a Jók: Szántó, Daróczi, ill. mindenki.
Jók: Papp, Szécsényi, Brinszki, ill.
Bank (Laska), Vukadinovics (Szekeres),
Kertész utcai pályán regiszt- Ifjúságiak: UTC-Csanádpalota 0-3.
SZŐREG-FERROCOLOR-TÁPÉ
Kopschitz (a mezőny legjobbja).
Szűcs, Bosánszki M„ Berényi K. Edző:
rálhatták, ahol nyolcszor zörIfjúságiak: Röszke-Marosdömper Deszk
Laczkó István.
1-2 (0-0)
dült meg a háló. A házigazdák S Z A T Y M A Z - D O M A S Z É K l - l ( 0 - 0 )
4-3
Tiszasziget: Kispéter - Nagy M., MracsSzőreg, 150 néző. Vezette: Laurovlcs.
bánatára a csanádpalotai ti- Szatymaz, 50 néző. Vezette: Kiss.
kó, Tóth, Miksl, Zsótér, Kürtösi, Nagy,
Szőreg: Szénási - Kéri, Raskó T., Csorzenegy hétszer kényszerítette Szatymaz: Pólós - Horog, Kiss, Csáki,
Vajda, Erdélyi, Buknicz. Edző: Puskás TiA BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
dás, Batik, dr. Raskó Z., Bosnyák, Móra,
Csíkos (Csontos), Tápai (Zsurka), Csipai,
bor.
1. Kiszombor
1413 1 0 58- 13 40 középkezdésre az UTC-t. Az
Lengyel, Tóth A. (Balla), Tóth J. Edző:
újszegediek válasza vérsze- Tóth, Posta, Illyés, Nikolényi. Edző: BáJók: Jaszenovics, Szécsényi, Szűcs M„
14 12 0 2 40- 16 36
Széli János.
2. Kiskundorozsma
rányi Péter.
Bosánszki M., ill. Nagy M„ Mracskó,
14 10 2 2 32- 18 32 gény volt: mindössze egyetlen
Ferrocolor-Tápé: Bagdi - Csonka, Gyi3. SZVSE
Domaszék: Baranyás (Oláh) - Kertész,
Buknicz.
4. Gyálarét
14 8 1 5 28- 23 25 gólocska... A fordulóban öszmesi, Juhász, Nyári (Kurucsai), Lantos
harmincegy
találat Ábrahám, Aradi, Vőneki, Galiba, Püspöki,
Ifjúságiak: Szegedi VSE-Tiszasziget: a
14 7 3 4 33- 29 24 szesen
(Bacsa), Márki, Ábrahám, Papp, Farsang,
5. Tápé
Németh, Juhász, Börcsök (Csányi), Kiss.
vendégek nem érkeztek meg.
14 7 2 5 31- 24 23 született. A tabellát immár tíz
Kelemen. Edző: Kozma György.
6. Deszk
pont előnnyel a Csongrád ve- Edző: Takács Ferenc.
7. Mindszent
14 5 3 6 24- 2318
Gólszerzők: Lengyel, ¡11. Kelemen, Ábra14 4 5 5 15- 21 17 zeti.
Kiállítva: Kiss (Domaszék).
MAKÓI SPARTACUS-BALÁSTYA
8. Tiszasziget
hám.

kesen játszottunk, de ez is kevés
volt az idegenbek pontszerzéshez.
Jók: Ruskó, Sárkány, Ludasi,
ill. Huszár, Antal, Hóbel.
Tbvábbi eredmények: Kondoros-Nagykáta O-O, Tápiószecső(amina 3-0, Fegyvernek-Gyomaendrőd 3-0, Örkény-Szarvas
3-0, Hetényegyháza-Szajol 8-0,
Túrkeve-Monor l - l .
A BAJNOKSÁG ÁLLASA
1. Örkény
14 12
2. Tápiószecső
14 11
3. Túrkeve
14 10
4. Monor
14 8
5. Rákóczifalva
14 7
6. Algyő
14 6
7. Cegléd
14 6
8. HFC
14 5
9. Nagykata
14 5
10. Fegyvernek
14 4
11. Hetényegyháza
14 3
12. Gyomaendröd
14 4
13. Jamina
14 3
14. Szarvas
14 3
15. Kondoros
14 0
16. Szajol
14 0

1 1
1 2
2 2
3 3
3 4
6 2
4 4
5 4
4 5
5 5
6 5
3 7
2 9
2 9
3 11
0 14

40 - 7 37
3 8 - 11 34
3 5 - 17 32
46 - 21 27
3 5 - 21 24
2 4 - 10 24
3 3 - 17 22
1 5 - 17 20
19 - 22 19
22 - 26 17
2 6 - 19 15
2 1 - 26 15
12 - 24 11
1 9 - 36 11
4 - 45 3
6 - 75

A következő forduló párosítása, november 22. (szombat), 13
óra:
Algyő-Túrkeve,
Szarvas-Tápiószecső, Jamina-Fegyvernek. November 23. (vasárnap), 13: Gyomaendrőd-Cegléd,
Szajol-Kondoros, Nagykáta-Rákóczifalva, HFC-Örkény, Monor-Hetényegyháza.
M. J.

Ötvenszázalékos hétvége

1^1 (0-2)
Makó, 200 néző. Vezette: Kalacsán.
Makói Spartacus: Benyó (Mészáros) Bencze, Galambosi, Ravasz, Baráth (Kozák), Szebehelyi, Bojeczán (Dancsl), Szabó L . Rakity. Mátó G„ Gabnai. Edző:
Frank Csaba.
Balástya: Tóth P - Lippai (Majoros),
Szabó T„ Farkas Z„ Zámbori, Kiss I.,
Szélpál, Bozó. dr. Szőke, Farkas (Böröcz),
Pataki. Edző: Csák Zoltán.
Gólszerzők: Bojeczán, ill. dr. Szőke (2),
Zámbori, Szélpál.
JÓK: Galambosi, Ravasz, Gabnai, ill. Lippai, Gozó, dr. Szőke, Szabó T.
Ifjúságiak: Makói Spartacus-Balástya
3-1

Jók: Szénási. Raskó T„ Móra. ill. Bagdi,
Márki, Farsang.
Ifjúságiak: Szőreg—Ferrocolor-Tápé 1-7
MINDSZENT-GYÁLARÉT 1 - 0 ( 1 - 0 )
Mindszent, 300 néző. Vezette: Samu.
Mindszent: Nemes - Sebestyén, M Dórin, Tóth, Dóda. Papp, Bakó (Muzsik),
Muscha, Gránicz. Mucsi, Borsodi Edző:
Jelenti István.
Gyálarét: Kadnár - Kiss, Vér, Tóth E
(Masa), Rabi, Illés, Vass, Siha (Beleznai),
Tóth L„ Zsikó. Simon (Kátai). Edző: Takó
Ferenc.
Gólszerző: Bako.
Jók: mindenki, ill. Tóth L.
Ifjúságlak: Mlndszent-Gyálarét 0-5
M O R A H A L O M - KISKUNDOROZSMA
0-4(0-3)

5
5
5
3
3
3
2
2

1
1
1
4
3
2
4
3

8
8
8
7
8
9
8
9

2831192430131915-

23 16
3316
3116
3313
4612
43 11
29 10
36 9

Az őszi utolsó forduló párosítása. November 22. (szombat),
13 óra: Ferrocolor-Tápé-Szegedi
VSE; november 23. (vasárnap),
13 óra: Marosdömper DeszkMórahalom, Sándorfalva-Mindszent,

Gyálarét-Kistelek,

zombor-Szőreg,
Makói

KISTELEK—KISZOMBOR 4 - 9 ( 1 - 3 )
Kistelek, 150 néző. Vezette: Csuka.

14
14
14
14
14
14
14
14

9. Balástya
10. Röszke
11. Szöreg
12. Sándortalva
13. Kistelek
14. Mörahalom
15. Bordány
16. Makó SP

Röszke,
dány.

Spartacus,

Kis-

TiszaszigetBalástya-

Kiskundorozsma-Bor-

Erdei Zsolt kiütéssel nyert
BAYREUTH/SAN ANTONIO (MTI)

Erdei Zsolt az első menetben kiütéssel győzött a francia Ramdane Serdjane (nem fejtett ki nagy
ellenállást a gall...) ellen a szombati bayreuthi profibokszgálán.
A Boksz Világszervezet (WBO)
félnehézsúlyú
kisvilágbajnoka
18. profi csatáját is megnyerte, s
ez volt a 13. kiütése. Az amatőrként világ- és Európa-bajnok,

olimpiai bronzérmes klasszisnak
profi karrierje szempontjából
azért is fontos volt a mostani
összecsapás, mert a tervek szerint január 17-én a WBO világbajnoki övéért mérkőzne a mexikói Julio César Gonzalezzel, a
helyszín pedig Budapest, a majdani Papp László-aréna lenne.
A l i . menetben technikai K.
O.-vereséget szenvedett Marco
Antonio Barrera, a profi ökölví-

vás pehelysúlyú klasszisa. A San
Antonió-i gálán Barrerát a Nemzetközi Bokszföderáeió (IBF)
nagyharmatsúlyú világbajnoka,
Manny Pacquaio győzte le.
Bár maga a mérkőzés nem döntött világbajnoki címről, Barrera
veresége némiképp meglepő. Az
mindenképpen érdekesség, hogy
Pacquiao ekkora fölényt tudott kiharcolni a pehelysúlyban jelenleg
legjobbnak tartott Barrera ellen.

TUDÓSÍTÓINKTÓL
UNIVERSITAS S C - C S A N Y T E L E K
3-3 ( l - l )
Újszeged, Kisstadion, 100 néző. Vezette:
Kormányos.
Universitas SC: Csurgó - Bátki (Tokai),
Vass, Három, Lukács, Perényi (Fazekas),
Füle (Szélpál), Terjéki (Cserkúli), Papp,
Bernát, Gyüre. Edző: dr. Miskolczi József.
Csanytelek: Koncz - Kormányos, Domokos (Bartus), Varga, Urbácsik, Mészáros,
Kelemen, Gál, Lajkó (Mucsi), Kovács,
Szeri. Edző: Kálmán Róbert.
Gólszerzők: Bernát, Papp, Vass, ill Lajkó, Gál (2).
Jók: Vass, Papp, Bernát, Gyüre, ill. Gál,
Urbácsik, Lajkó, Varga.
Ifjúságiak: Baktó SC-Csanytelek 11-0
SZIKÁNCS-SZENTMIHÁLY 2 - 4 ( 0 - 1 )
Szikáncs, 100 néző. Vezette: Gera.
Szikáncs: Szabó - Perel (Csáki), Czuczi,
Benkő, Orgovány, Gulyás, Horváth (Dömös), Bánfi, Újvári, Csávás, Kalmár (Árva). Edző: dr. Bálint László.
Szentmihály: Balasa - Nagy (Ábrahám),
Csúcs, Varga, Tóth, Kaszab, Handler, Ladányi, Valkai (Farkas). Kis (Kávai), Becsei. Edző: Csúcs József.
Gólszerzők: Nagy (öngól), Újvári, ill. Gulyás (öngól), Kaszab, Ladányi, Farkas.
Jók: senki, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Szikáncs-Szentmihály 1-2
UTC-CSANÁDPALOTA 1 - 7 ( 1 - 3 )

Jók: Tóth G„ Száz, Kasziba, Katona, Udvari, ill. Verók, Horváth, István.
Ifjúságiak: Újszentiván—Fábiánsebestyén
2-3
ÜLLÉS-SZEGVÁR 4 - 0 (1-0)
Üllés, 100 néző. Vezette: Szántai.
Üllés: Bazsó J. - Kormos, Bazsó F., Link,
Peták, Szűcs, Tari (Busa) (Daka), Gyuris,
Horváth, Donciu, Sárközi. Edző: Kakuszi
Gyula.
Szegvár: Verók - Gémes, Vígh, Szűcs S.,
Hérány (Ember), Bujdosó, Szűcs L., Terbán, Tolnai, Bárány, Csengeri (Vadász).
J á t é k o s - e d z ő : Vadász Béla.
G ó l s z e r z ő k : Szűcs, Horváth, Sárközi
(11-esből), Busa.
Jók: Peták, Szűcs, Gyuris, Busa, ill. Vígh,
Terbán, Bárány.
Ifjúságiak: Üllés—Szegvár 2-3
APÁTFALVA-ÁSOTTHALOM 1 - 0 (0-0)
Apátfalva, 150 néző. Vezette: Varga I.
Apátfalva: Varga - Makó, Kolompár,
Tóth, Sóki, Keresztúri (Kérődi I.), Mátó,
Kérődi A., Nagy, Madránszki (Fodor),
Márta. Játékos-edző: Madránszki Zoltán.

Gólszerzők: Illyés, ill. Juhász.
Jók: senki, ill. Baranyás (a mezőny legjobbja), Aradi.
Ifjúságiak: Szatymaz-Domaszék 2-0

Ásotthalom: Vasuth - Szabó, Tóth, Dóczi, Bokányi, Bartucz (Engi), Hevesi, Farkas, Ács, Császár (Virág), Tóth Szeles G.
Játékos-edzők: Hevesi Tibor, Tóth Szeles
Gábor.

TÖMÖRKÉNY-ZENNER-CSONGRÁD

Gólszerző: Mátó.
Kiállítva: Márta.
Jók: mindenki, ill. Vasuth, Dóczí, Farkas.
Ifjúságiak: Apátfalva-Ásotthalom 1-3

1-2 (0-1)
Tömörkény, 200 néző. Vezette: Ifj. Somogyi

Tömörkény: Sallai Sz. - Koncz (Szeri),
Felföldi, Orovecz, Tóth Z., Bartucz (Jaksa), Túri, Nagy, Sallai R„ Horváth (Tóth
Zs.), Kasza. Megbízott edző: Fehér
Lászlóné.
Zenner-Csongrád: Palatinusz - Forgó,
Szabó, Ruzsinszki, Schal (Muskó), Korom, Póth, Bencze (Gőg), Palásti, Szabados, Kozma. Edző: Kurucz István.
Kiállítva: Orovecz, ill. Korom.
Gólszerzők: Túri, ill. Ruzsinszki, Góg.
Jók: Felföldi, Tóth Z„ Kasza, Túri, ill. Szabados, Forgó, Schal, Ruzsinszki.
Ifjúságiak: Tömörkény-Zenner-Csongrád
0-4
ÚJSZENTIVÁN-FÁBIÁNSEBESTYÉN
1 - 0 (O-O)
Újszentiván, 100 néző. Vezette: Tompái.
Újszentiván: Udvari - Berta, Száz, Túri
B. (Gémes), Katona (Apró), Tóth G., Fülöp
(Túri A.), Hriczkó, Meriey, Petrovics (Kasziba), Székely. Edző: Himer István.
Fábiánsebestyén: Máté - Horváth, Simái, Harkai, Varjas (Benedek), Györgyi T.,
Orosz (Györgyi Z.), István, Verók, Gránicz,
Pető. Edző: Kiss Imre.
Gólszerző: Fülöp.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁS
1. Zenner-Csongrád
14 12
2. Csanadpalota
14 9
3. M a l o m
14 8
4. Üllés
14 7

2
1
3
4

0
4
3
3

35 - 7 38
4 1 - 22 28
2 5 - 13 27
2 5 - 15 25

5. Újszentiván

14 7 3 4 3 1 - 21 24

6. Tömörkény
7. Apátfalva
8. Szikáncs
9. Fábiánsebestyén
10. UTC
11. Tanárképző
12. Szegvár
13. Szentmihály
14. Szatymaz
15. Csanytelek
16. Domaszék

14
14
14
14
14
14
13
12
14
14
13

6
6
5
4
4
3
4
3
3
1
3

6
3
2'
2
2
5
2
3
3
8
1

2
5
7
8
8
6
7
6
8
5
9

30 - 21 24
1 8 - 29 21
2 3 - 32 17
29 - 33 14
2 1 - 26 14
30 - 37 14
2 1 - 39 14
17 - 27 12
2 1 - 38 12
20 - 25 11
18 - 22 10

Az őszi utolsó forduló párosítása. November 22. (szombat), 13
óra: Fábiánsebestyén-Újszegedi
TC ; november 23. (vasárnap), 13
óra:
Zenner-Csongrád-Üllés,
Csanytelek-Szikáncs, Szentmihály-Szatymaz, Domaszék-Újszentiván, Csanádpalota-Apátfalva,
Ásotthalom-Tömörkény,
Szegvár-Universitas SC.
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Balatoni haladás

D É L

Hiába játszott közel egy órán át emberelőnyben a Szeged

Ajándék pontok a REAC-nak
LABDARUGÓ NB l/B
A labdarúgó NB I/B 15. fordulójában az FC Szeged csapata
a REAC otthonában - a szezonban már nem először-ismét
a hajrában szenvedett vereséget.

REAC-FC SZEGED
1-0

(0-0)

NB l/B-s labdarúgó-mérkőzés. Budapest, Budai II. László-stadion, 200 néző.
Vezette: Szabó Zs. (Kispál, Szalai Z.).
REAC: Farkas - Kovács, Gál, Pomper,
Hajba - Kőhalmi, Burzi, Lendvai, Hajdú
- Nyerges, Havrán. Edző: Mészöly Géza.
Szeged: Halász 6 - Szamosszegi 5, MóA sötét mezes Debrecen Sopronban nyert.
MTl-fotó: Czika László rocz 6, Gelbman 5 - Rácz 5, Turján 6,
Babos 5, Ferenczy 6, Puskás 5 - Kulacsik 5, Dóra 4. Edző: Szalai István.
Gólszerzők: Sasu (25.), Kiss Gy. (87.).
Gólszerző: Felföldi (89.).
Kiállítva: Grujics (57.).
Csere: Havrán helyett Dinka a szünetben, Hajdú h. Németh a 74., Burzi h. Felföldi a 82. percben.
Két pesti között egy vidéki. így
Sárga lap: Mórocz a 19., Burzi a 21.,
fest a 14. forduló után a lab- Zalaegerszeg, 7500 néző. Vezette: Bede.
Nyerges az 57., Rácz az 59., Babos a
darúgó Arany Aszok Liga kép- Gólszerzők: Gyánó (24.), Sabo (89.), ill.
62., Szamosszegi a 68. percben.
zeletbeli tabellája. Az éllovas Kovács Z. (2., 32), Szélest (81.).
Kiállítva: Kovács a 39. percben.
Fradi a Békéscsabát verte, a má-

LABDARUGÓ NB

ZTE—ÚJPEST 2 - 3 ( 1 - 2 )

sodik Balaton FC Szombathelyen győzött, így léphetett előre,
míg az MTK a pécsi ikszével
került a harmadik pozícióba.
Keserű emlékekkel várták a pécsi
öszecsapást az MTK labdarúgói.
Hazai pályán ugyanis - akkor
még megeleptésre - kikaptak az
újonctól. Ezúttal a fővárosiak
szereztek vezetést, ám két percen belül Horváth Gyula büntetőtől egyenlített.
Szombathelyen úgy tűnik, Bozsik Péter sem tud csodát tenni.
Harmadik meccse volt gólképtelen a Haladás, amelyet ezúttal a
Siófok leckéztetett meg. A Debrecen első két kapuralövése a hálóban kötött ki Sopronban, ezek
után pedig nem volt váratlan,
hogy az egyetlen európai kupában érdekelt csapatunk három
ponttal távozott a hűség városából. Két olyan találat volt,
amely bizony még serdülőmecscseken is mosolyogtató...
A Fradi ezúttal nem hagyott
esélyt a Csabának, amely azért
szerzett már kellemetlen perceket a hazaiaknak az Üllői úton.
Zalaegerszegen jó meccset láthattak a szurkolók, méghozzá öt
góllal.
Eredmények, 14. forduló:

PÉCS-MTK l - l ( 0 - 0 )
Pécs, 4000 néző. Vezette: Makai.
Gólszerzők: Horváth Gy. (1 l-esből, 76.),
ill. Torghelle (74.).
Kiállítva: Torghelle (80.).

FTC-BÉKÉSCSABA
2-0 (1-0)
Budapest, Üllői út, 5534 néző. Vezette:
Fábián.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1 - 3 (0-2)
Sopron, 3400 nézd. Vezette: Kassai.
Gólszerzők: Bausz (74.), ¡11. Dombi
(29.), Sándor T. (39.), Halmosi (66.).

HALADÁS-BALATON FC
0 - 4 (0-2)
Szombathely, 2500 nézd. Vezette: Arany.
Gólszerzők: Kovács P (21.), Csordás
(45., 66), Sitku (11-esből, 91.).

Még pénteken:

GYŐR-VIDEOTON

mérkőzéseinek

FTC-Békescsaba
Haladás-Balaton FC
Pécs-MTK
Sopron-Debrecen
ZTE—Újpest
Skócia-Hollandia
Oroszország-Wales
Horvátország-Szlovénia
Lettország-Törokország
Spanyolország-Norvégia
Németorszag-franciaország
Portugália-Görögország
Olaszország-Románia
lapzártánk után ért véget
Plusz mérkőzés:
14. Anglia-Dánia

2-0
0-4
l-l
1-3
2-3
1-0
0-0
l-l
1-0
2-1
0-3
l-l

1
2
X
2
2
1
X
X
1
1
2
X

2-3

2

Az elmúlt évekhez képest ebben
az idényben nem szerepel annyira jól a REAC. Bár a szezont ezúttal sem kezdték rosszul a rákospalotaiak, a folytatásban már
nem úgy alakultak az eredmények, ahogy ők azt eltervezték.
Ami azt illeti, az FC Szeged teljesítményében is megfigyelhetők
bizonyos hullámzások. Az el-

múlt fordulóban például kimondottan jól futballoztak Babosék,
a helyzetek sokaságát alakították
ki a Nyíregyháza ellen, mégis
vesztettek. A játékosok fogadkoztak, az akkor eltékozolt pontot, pontokat a REAC ellen viszszaszerzik.
Már a találkozó első percében
nagyot kellett védenie a Szeged
kapusának: Kőhalmi
jobbról
visszagurított Nyerges elé, 9 méterről lőtt, Halász bravúrral védett. A válasz sem késett sokáig,
a 7. percben Puskás bal oldali beadását röviden mentették a hazaiak, a kipattanó labdát Kulacsik hatalmas erővel 18 méterről
kapura lőtte, Farkasnak minden
tudására szüksége volt, hogy hárítson. Kimondottan élvezetesen
teltek az első percek, mindkét
együttes nemcsak a védekezésre
rendezkedett be, amint lehetőség
mutatkozott, bátran támadott. A
27. percben Puskás remekül hozta helyzetbe Dórát, aki mellel levette a labdát, majd jó helyzetben a földbe rúgott. A 39. percben járt a mérkőzés, amikor létszámfölénybe került a Szeged.
Történt ugyanis, hogy Thrján a
lehető legjobb ütemben indította
a lesre játszó védők közül kilépő
Kulacsikot. A villámgyors támadó egyedül húzhatott volna kapura, ha utolsó emberként Kovács nem rántja le. Szabó Zsolt
játékvezető nem habozott, azonnal előhúzta zsebéből a piros lapot.
A második fébdő elejétől kezdve azonnal meglátszott, hogy
többen vannak a pályán a szege-

diek, az első játékrészhez képest
jóval többet volt náluk a labda.
Helyzetük is akadt, például Ferenczy beadásáról egy hajszállal
maradt csak le Kulacsik. Az 56.
percben Rácz jobb oldali középre
adását Gál kézzel adta haza kapusának, azonban fölöslegesen
reklamáltak a vendégek, mert a
bíró sípja néma maradt. A 60.
percben Nyerges lövése foglalkoztatta Halászt, majd 3 perc
múlva Lendvai lőtt 14 méterről
kevéssel a bal kapufa mellé. Sok
technikai hiba jellemezte a második félidőt, azt is lehet mondani, hogy a csapatok egymás hibáiból éltek. A hajrában aztán eldönthette volna a három pont
sorsát. A 83. percben ugyanis Ferenczy pompásan
tálalt a
16-oson belül üresen álló Kulacsikhoz, de ő ajtó-ablak helyzetben gyengén a kapus kezébe gurította a labdát. Egy perc múlva
hasonló volt a szereposztás, azzal a különbséggel, hogy ezúttal
bravúrral hárította Farkas a csatár ollózós mozdulatú lövését.
Amikor már mindenki elkönyvelte a gól nélküli döntetlent, a
vendégekre hidegzuhanyként hatott, hogy megszerezte a győztes
találatot a REAC. Már csak
egyetlen perc volt hátra a mérkőzésből, amikor Pomper a Szeged
térfelének a jobb oldaláról szabadrúgást ívelt a kapu elé, ahol a
tétovázó védők közül kibújó Felföldi 8 méterről a kapu bal oldalába fejelt, l-O.
Mészöly Géza: - Küzdeni tudásunk a második félidőben példamutató volt. Nagy fegyver-

tény, hogy tíz emberrel is tudtunk nyerni.
Szalai István: - Figyelmetlenség és a támadójáték hiánya
okozta a vereséget.
Tbvábbi eredmények: Honvéd-BKV Előre 2-0, Nyíregyháza-Dabas 1-2, Diósgyőr-Kecskemét 0-2, Vasas-Bodajk 2-1,
Balassagyarmat-Tatabánya 2-0,
Dunaújváros-Vác
l-l,
Hévíz-Szolnok 0-2, Kaposvár-Pápa
0-1.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Honvéd
15 11
2. Vasas
15 10
3. Nyíregyháza
15 8
4. Pápa
15 7
5. DV7K
15 7
6. Bodajk
15 7
7. Vác
15 6
8. REAC
15 6
9. Balassagyarmat
15 6
10. Kecskemét
15 6
11. Kaposvár
15 6
12. BKV Elére
15 6
13. Dabas
15 4
1 4 Szeged
15 5
15. Szolnok
15 4
16. Tatabánya
15 3
17. Dunaújváros
15 1
18. Hévíz
15 1

2
1
4
4
4
2
5
4
4
3
3
2
6
2
4
2
5
5

2
4
3
4
4
6
4
5
5
6
6
7
5
0
7
10
9
9

3 4 - 8 35
2 0 - 14 31
1 7 - 11 28
2 1 - 17 25
23 - 20 25
25 - 22 23
1 8 - 16 23
2 0 - 19 22
1 4 - 16 22
1 6 - 13 21
1 7 - 17 21
1 3 - 15 20
15 - 24 16
1 6 - 21 17
I I - 2116
1 0 - 21 11
13 - 26 6
1 4 - 29 8

A következő forduló párosítása, november 21. (péntek), 19:
Honvéd-Dunaújváros. November 22. (szombat), 13: BodajkNyíregyháza, Szeged-BKV Előre,
Tatabánya-Diósgyőr,
Kecskemét-Kaposvár, 17: Vasas-Hévíz,
Vác-Balassagyarmat. November
23. (vasárnap), 13: Dabas-REAC, Pápa-Szolnok.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Makó, Szentes: négyet-négyet kaptak
LABDARÚGÓ NB II

2-2 (1-2)
Győr, 1000 néző. Vezette: Világi.
Gólszerzők: Nicsenko (18.), Miríuta
(11-esből, 57.), ill. Magasföldi (13., 24.).
Kiállítva: Varga (82.).
A BAJNOKSAG ALLASA
L FTC
2. Balaton FC
3. MTK
4. DVSC
5. Videoton
6. Újpest
7. Pécs
8. Sopron
9. Gyér
10. Haladás
11. ZTE
12. Békéscsaba

Mindkét Csongrád megyei NB
Il-es labdarúgócsapat négy gólt
kapva szenvedett vereséget.
KAZINCBARCIKA-MAKÓ 4 - 1 ( 2 - 1 )
Kazincbarcika, 200 néző. Vezette: Benőik.
Kazincbarcika: Botló - Hanász, Bányai,
Sebők, Hamócz - Engi, Deák (Orosz),
Odrobéna, Kerekes - Sinkó, Fekete (Kovács). Edző: Kálmán Vilmos.
Makó: Kovács K. - Sümeghy, Dálnaki,
Magyar, Kis K. - Gyenes, Varga, Bány,
Fábián (Kazán) - Hadár (Pálinkó), Patkós (Zakar). Edző:
Gólszerzők: Hamócz (2, egyet 11-es-

A következő forduló párosítása, november 22. (szombat), 13
óra: Békéscsaba-Győr, 15.30: Videoton-Lombard FC Haladás,
Debreceni VSC-Balaton FC,
Sopron-ZTE, Újpest-Pécs, 18:
MTK Hungária-FTC (Magyar
ATV).
M . J.

MUNKATÁRSUNKTÓL

BUDAPEST (MTI)

A 46. hét
eredményei:

SOPRON-DEBRECEN

Nem dőlt el

Totó

III.

S P O R T J A «

A labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezők első mérkőzésén nem
dőlt el semmi. Az öt mérkőzésből kettő döntetlenre végződött,
hármon pedig egygólos sikert értek el a házigazdák.
Eredmények: SpanyolországNorvégia 2-1 (l-l), gólszerzők:
Raúl (21.), Berg (85., öngól), ill.
Iversen (14.). Lettország-Törökország 1-0 (l-O), gsz.: Verpakovskis (29.); kiállítva: Emre
Asik (73.). Horvátország-Szlovénia l - l (l-l), gsz.: Prso (5.), ill.
Siljak (22.). Skócia- Hollandia
1-0 (l-O), gsz.: McFadden (22.).
Oroszország-Wales 0-0. A viszszavágókra november 19-én,
szerdán kerül sor.

ből), Engi, Deák. ill. Varga.
Deák 9. percben elért felső kapufája jelezte, a hazaiak szeretnék
megverni mumusukat. A 10.
percben Hadár elől az utolsó pillanatban mentettek a védőt. A
14. percben Gyenes beadását kifejelték a barcikaiak, Varga előbb
a kapusba lőtt, aztán azonban Kerepeczky (balról) 1 l-es gólja sem segített a Szentesen.
már nem hibázott, 0-1. Érdekes
volt, hogy a hazai csapat kontrá- színvonalas meccsen mi húztuk tották fel a kapujukat, Burillák
zott, ezt azonban nagyon jól csi- a rövidebbet.
most a 16-osról használta ki a
nálta. A következő tíz percben
Jók: mindenki, ill. Varga.
hibát, 0-2. A 33. percben Szarfordítottak is Deákék, mindkét
vast lerántották a 16-oson belül,
esetben makói labdavesztésből. SZENTES—KISTARCSA 2-4, (1-2)
a büntetőt a sértett magabiztoA 18. percben Fekete ellen sza- Szentes, 400 néző. Vezette: Nagy L.
san a bal felsőbe lőtte, 1-2. Aligbálytalankodott a 16-oson belül Szentes: Bíró (Kolláth) - Keller, Erdei,
hogy elkezdődött a második félMagyar, a büntetőt Hamócz ér- Gyagya, Fajkusz - Kerepeczky, Nyerges
idő, megint kétgólos lett a kütékesítette, l - l . A 25. percben (Mátyás), Szabó T., Taskovics (Nana) lönbség. Középen Keresztes egyeEngi centerezett, a kifejelt labdát Szarvas, Ábel. Edző: Bozóki zoltán.
dül lépett ki, és a 11 -es pontról
a védők mögé ívelték vissza, De- Kistarcsa: Varró - Balázs, Sallai, Adamnem hibázott, 1-3. Az 57. percák lesgyanús helyzetben lekezel- csek, Tóth - Keresztes, Tábori, Besseben remek vendégkontra futott a
te, majd a hálóba gurította a lab- nyei (Hegyi), Takó (Máriássy) - Burillák,
pályá, amely végén Tábori hat
dát, 2-1. A félidő közepén Gye- Mózes. Edző: Kovács Kálmán.
méterről belsőzött gólt, 1-4. A
nes kétszer is hibázott óriási le- Gólszerzők: Szarvas (11-esből), Kerehajrára maradt egy újabb hazai
hetőséget, előbb lövés helyett be- peczky (11-esből), ill. Burillák (2), Ketizenegyes Taskovics buktatása
adott, később Botló lábát találta resztes, Tábori.
után, ezt Kerepeczky értékesítetel ziccerben. A 45. percben Pat- Kiállítva: Erdei.
te, 2-4. A 87. percben Erdei bukkós Bány kapufás szabadrúgása A kistarcsai csapaton nagyon lát- tatott egy tárcsáit, a második sárután gólt fejelt, ám a bíró nem szott, hogy rettenetesen akarja a ga lapját követően villant a piros.
adta meg. A 47. percben Hanász sikert. A 19. percben a hazai véBozóki Zoltán: - A vereség
végzett el oldalról egy szabadrú- delem röviden szabadított fel, mindig fáj, hazai pályán különögást, Kis továbbcsúsztatott, és a Burillák pedig 11 méterről a bal sen.
hosszún az egyedül maradt Har- sarokba lőtt, 0-1. A 22. percben
Jók: Gyagya, ill. Burillák, Kenócz a kapuba bólintott, 3-1. A Ábel kapáslövése a védőkről pat- resztes, Sallai.
83. percben Kerekes centerezése tant ki. A 27. percben az elsőhöz
Tbvábbi eredmények: BVSCután Engi kapásból tüzelt a háló- kísértetiesen hasonlító góllal nőt Baktalórántháza 2-4, Vecsés-Soba, 4-1.
a tárcsái előny. A szentesiek roksár 0-2, Karcag-Putnok 2-2,
Kolozsvári János: - Izgalmas, megint cak ideiglenesen szabadí- Sátoraljaújhely-Kiskunhalas

Fotó: Vnlovics Ferenc
0-2, Salgótarján-Gyula 0-1,
Mátészalka-Orosháza l-O.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Gyula
14
2. Makó
14
14
3. Mátészalka
4. Kazincbarcika
14
14
5. Orosháza
6. Baktalórántháza
14
14
7. Kistarcsa
8. Putnok
14
14
9. Karcag
10. Szentes
14
14
11. Soroksár
12. Kiskunhalas
14
13. Vecsés
14
14. Salgótarján
14
15.BVSC
14
14
16. Sátoraljaújhely

9
9
9
7
6
6
6
5
3
4
3
4
4
4
2
1

4 1
3 2
3 2
4 3
5 3
3 5
2 6
4 5
7 4
4 6
7 4
2 1
2 8
1 9
6 6
310

2128373319231720211813201591710-

7
8
18
23
12
12
22
18
20
17
14
29
34
22
22
43

31
30
30
25
23
21
20
19
16
16
16
14
14
13
12
6

A következő forduló párosítása,
november 22., 13: Putnok-BVSC,
Soroksár-Szentes,
Kiskunhalas-Salgótarján, Baktalórántháza-Kazincbarcika. November 23.,
13: Makó-Mátészalka, OrosházaVecsés, Kistarcsa-Sátoraljaújhely,
Gyula-Karcag.
MÁDI JÓZSEF
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Forduláskor még döntetlenre állt a Szeged

Bejött a papírforma

Szentesi pont idegenből
Nyéki kapufán csattanó lövésével indult a meccs, aztán viVÍZILABDA
szont másfél perc játék után
Molnár Péter megszerezte a vezeA férfi vízilabda OB I 7. for- tést a Szegednek. Már ez is egy
dulójában Egerben megszerezte kisebb fajta csodának számított,
az első idegenbeli pontját (7-7) de ezt bőven hajazta, amit Barát
a Legrand-Szentesi VK. A tar- kapus művelt. A nézők csak hütalékos Szeged Beton VE három ledeztek, a szegedi hálóőr kivédte
negyeden keresztül ragyogóan a hazaiak szemét. Már a másohelytállt a BVSC otthonában, a dik negyed harmadik percében
végére viszont elfáradt és nagy- járt a találkozó, amikor kilenc)!)
különbségű (9-2) vereséget hihetetlen bravúr után a tizedik
Vasutas próbálkozás (Németh
szenvedett.
Zs. volt az elkövető) meghozta a
házigazdáknak a hőn áhított
egyenlítést, majd kisvártatva
BVSC-BRENDONNyéki is betalált, 2-1.
SZEGED BETON VE 9 - 2
A korábbi idegenbeli mérkőzéseken nem tapasztalt fegyelmezettséggel játszott a Szeged, ami
(0-1, 2-1, 2-0, 5-0)
elsősorban a védőmunkában
mutatkozott meg. Sajnos az elOB l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Budalenfél kapujánál már nem voltak
pest, Szőnyi út, 300 néző. Vezette: Marennyire hatékonyak a betonojai, Kun.
sok, ennek ellenére azért TordayBVSC: SZÉCSI-Gulyás, NYÉKI 2, Dabnak sikerült a fordulás után megrowski 1, Varjas 1, Kis G., Nitsovits 1.
lepnie Szécsit, 2-2. Szenvedett a
Csere: Czigány, Zoufal, Szabó G., Persely
BVSC, a klasszis viszont azért
1, Kaszper 1. NÉMETH ZS. 2. Edző: Geklasszis, hogy amikor gödörben
rendás György
van a csapata, onnan azt kisegítSzeged: BARÁT - Varga l„ Szabó N„
se. Pontosan ezt tette Nyéki és
Molnár P 1, Plézer, Szűcs L., Torday 1.
Németh Zs., 4-2. Ha valaki a
Csere: Várhegyi, Görög, Pataki, Munmeccs előtt azt mondja Horváth
kácsy. Edző: Horváth Viktor.
Viktornak, hogy fiai megnyerik
Gól - emberelőnyből: 4/3, ill. 2/0.
Az esélytelenebb Szeged edzője, az első negyedet, a térféleserénél
Horváth Viktor abban reményke- döntetlenre állnak, majd a hardett, hogy ezúttal nem szalad be- madik felvonás végén is csak
le formálódó csapata egy kiadós kétgólos a hátrány, azt alighavereségbe. Olyanba, mint amit a nem a keblére öleli. De ezt senki
Honvéd és a Vasas otthonában sem közölte a szegediek mesteelszenvedtek. Mert valljuk be, rével, így hát elmaradt a nagy
ennek a veszélye is fennállt, lé- összeborulás. A bravúr is, hivén, hogy a BVSC is kimagasló szen a záró hét percben elfáradt
játékerőt képvisel a honi póló- a tartalékos Szeged, Szűcs Leban, másrészt pedig sérülés, il- vente keze is megsérült, így a véletve munkahelyi elfoglaltság gén már szokásához híven romiatt a Betonból két meghatáro- boghatott a vasút, 9-2. Az első
zó játékos, Varga Péter és dr. Tö- három negyed játéka, eredménye mindenesetre bizakodásra
rök Tibor hiányzott.

adhat okot a vendégeknek, akik
szombaton a Komjádi uszodában LEN-kupa nyolcaddöntőt
játszanak a Fradival.
Gerendás György. - Ez a végeredmény nem volt benne a
meccsben. A Szeged sokáig remekül tartotta magát.
Horváth Viktor: - fól védekeztünk, de a BVSC klasszisai, Nyéki és Németh eldöntötték a mérkőzést.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

EGRI V K LEGR AND-SZENTES 7 - 7
(2-2, l - l , 3 - 2 , 1 - 2 )

az utolsó két percben kihagyták
lehetőségeiket a pályaválasztók.
Ezt büntetve a szívvel-lélekkel
harcoló Szentesnek a jó hajrával
sikerült pontot mentenie, a döntetlent jelentő találatot Kameneckij jegyezte. Amennyiben a
Komlósi-tanítványok a jövőben a
támadásokat eredményesebben
fejezik be, nem kell már sokat
várni az áhított első győzelemre
sem a drukkereknek.
Tóth Kálmán: - Igazságos
eredmény született.
Komlósi János: - Hatalmas
küzdelem zajlott a vízben, de
úgy érzem, megérdemeltük az
egyik pontot.
I.P.

OB l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Eger,
600 néző. Vezette: Kiszelly, Martinovics.
Eger: Jászberényi - PETIK 3, Ágner, Hegedűs. Tóth P, SERESS 2, Bálinti. Csere: Csányi, Szabolcsi, Éles 1, Kiss L., Bene. Edző: Tóth Kálmán.
Szentes: Újházi - Somogyi, LAVRISINYEC1, BERKI 1, Pellei, SZEBENI2, Kameneckij 2. Csere: Szénászky 1, Juhász
E., Kis I., Vígh, Juhász Zs Edző: Komlósi
János.
Gól - emberelőnyből: 8/4, ill. 6/4. Kipontozódott: Eles (26. perc).

Az egyik legnagyobb múltú vidéki párharcra került sor Egerben
szombaton, hiszen a házigazdák
és a szentesi pólósok immár hatvannegyedszer mérték össze erejüket. Az egrieket nem tévesztette meg a Kurca-partiak tabellán
elfoglalt helyezése, tudták, a Legrand annál jobb játékosállománnyal rendelkezik és akár
vendégként is veszélyes ellenfél
lehet. Ennek megfelelően végig
nagy volt a küzdelem, s jobbára a
hazaiak szereztek vezetést, de
Szebeniéknek
mindig sikerült
egyenlíteniük. A fordulás után
7-5-re meglépett az Eger, viszont

A többi mérkőzésen is a papírforma érvényesült, a kiscsapatok
otthon sem tudták meglepni az
esélyesebb együtteseket. A Vasas
simán verte „hazai vízben" a
Ceglédet, a Domino-BHSE pedig
idegenben a Szent István Egyetemet. A Szolnok-OSC találkozó
alakult szorosabban. A forduló
rangadóját a Fradi nyerte.
Eredmények: Szent István
Egyetem-Ybl-Honvéd 5-18 (2-3,
0-6, 1-5, 2-41, Vasas-Cegléd
12-3 (3-1, 3-0, 3-1, 3-1), Szolnok-OSC 6-7 (3-3, 1-2, 1-2,
1-0), Újpest-FTC 7-8 (2-3, 3-2,
1-2, l - l ) .
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Vasas
7
7
2. Honvéd
7
3. FTC
7
4. BVSC
5. Újpest
7
7
6. OSC
I. Szeged
7
7
8. Eger
7
9. Szil.Egy.
7
10. Szolnok
7
II. Szentes
7
12. Cegléd

7
6
6
6
4
3
3
1
1
1
1

1
2
1
2
-

1
1
1
3
3
4
4
5
6
5
6

919777636155404545504439-

31
47
40
33
55
68
77
63
84
64
69
76

14
12
12
12
8
7
6
4
3
2
2
2

A Csongrád megyei OB l-es női
vízilabdacsapatok az esélyeknek megfelelően szerepeltek a
hétvégi fordulóban. A Hungerit-Szentesi VK fölényes győzelmet (11-1) aratott a Dunaújvárosi VSI vendégeként, míg a
H 2 0 Póló-Szeged 10-2-es vereséget szenvedett Egerben.

HUNGERIT-SZENTES VK

bravó! Meg kell még említeni,
hogy Ádám Zsuzsa személyében
újoncot avatott a Szentes, most
érkezett meg ugyanis az európai
szövetségtől, a LEN-től a játékengedélye a korábban Olaszországban is profiskodó bekknek.
Uitz Csaba: - Támadójátékunk bátortalan volt, így pedig
nem lehet gólokat lőni.
Pengő László: - A lövéseink
nem sikerültek mindig jól, de a
védekezésünkkel
maximálisan
elégedett vagyok.

1-11

ZF HUNGÁRIA EGRI V K -

(0-4, 0-2, 0 - 2 , 1 - 3 )

H20 POLO-SZEGED

OB l-es női vízilabda-mérkőzés. Dunaújváros, 100 néző. Vezette: Molnár.
Dunaújváros: Brávik H. - Fülöp, Kovács
R, Bede 1, Szűcs, Csavajda, Jeney. Csere: JANKOVICS (kapus), Pavuk, Vékony,
Bársony, Andresz, Kósa. Edző: Uitz Csaba.
Szentes: Varga Z. - Vér, Tóth I. A., Honig
1, Makra, SZREMKÓ 5, Molnár Á. 3. Csere: Döme (kapus), Ádám, Fejes, HEGEDŰS 2, Pengő, Huszka, Szabó X. Edző:
Pengő László.
Gól - emberelőnyből: 3/0, ¡11.3/3.

10-2

DUNAÚJVÁROSI V S I -

Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy a mérkőzést
csakis a Szentes nyerheti, a kérdés csak az volt: milyen különbséggel? Igaznak bizonyult ez a
megállapítás annak ellenére,
hogy Pengő László, a Hungerit
mestere csak az első negyed háromnegyed részéig szerepeltette
a kezdőt, onnantól folyamatosan
cserélt - olykor egyszerre három-négy lányt is - és mindenkinek játéklehetőséget adott. A
„kis" Dunaújváros az első három
játékrészben nem talált be a Kurca-partiak kapujába. Hogy nem
lett nagyobb a különbség abban
pedig a sok szentesi kihagyott
helyzet volt a ludas. Viszont a
legutóbbi két találkozón kilenc
emberelőnyös helyzetből kilencet értékesítettek Szremkóék -

(2-1,3-1,3-0,2-0)
OB l-es női vízilabda-mérkőzés. Eger,
150 néző. Vezette: Martinovics.
Eger: SERFŐZŐ - Karanyitz, SZABOLCSI
4, Szarvas M. 1, Sumi 2, Erdélyi 1, SALLAI2. Csere: Tóth M. (kapus), Hegedűs,
Sós, MÁTÉ, Minké. Edző: Pozsgay Zsolt.
Szeged: Szeles - Molnár K., Viola, Molnár J„ Kuczora 1, Fabó 1. Demeter. Csere: Kiss R (kapus), Veszellnov, Dorogi,
Molnár A., Bordás, Várkonyi. Edző: Kárász Sándor.
Gól-emberelőnyből: 2/1, ill. 4/0.

Kárász Sándor: - Örülök a lányok ügyes játékának, egyértelműen helytálltak Egerben - de
még van hová fejlődni, fizikai és
technikai szempontból egyaránt.
A BAJNOKSÁG ALLÁSA
1. Vasas
9
2. Dunaujv. Főiskola
9
3. Hungerrt-Szentes
4. PoloSC
9
9
5. BVSC
9
6. Dunaujv. VSI
7. ZF Eger
9
9
8. Kecskemét
9
9. OSC
9
10. Angyaltölé
8
11. H20 Póló-Szeged
9
12. Senior Eger

1 1 7 1 - 2216
- 159- 22 16
8 - 1 143- 33 16
8 - 1 120- 53 18
5 - 4 8 0 - 68 10
5 - 4 56 - 67 10
4 - 5 58 - 87 8
2 - 7 58 - 86 4
2 - 7 50 - 97 4
2 - 7 33-137 4
1 - 7 35-119 2
- - 9 30-202 0
IMRE PÉTER

Számunkra is az a legfontosabb, hogy Ön és családja
biztonsága az autózásban is teljes körű legyen.
Mindehhez most ismét milliós nyereményeket
kínálunk! Ha Ön társaságunknál érvényes gépjárműfelelősségbiztosítással és mellette legalább egv, folyamatos
díjfizetésű, nyilvántartásunkban 2004. január 31-én érvényben lévő szerződéssel rendelkezik, automatikusan részt vesz
sorsolásunkon, és megnyerheti a 114 születésnapi nyeremény
egyikét. Nyeremények: 1 darab Opel Asua személygépkocsi
bruttó 3 millió forint értékben. 1 darab bruttó 1 millió forint
értékű életbiztosítás, 1 darab bruttó 500000 forint értékű
lakberendezési utalvány, 1 darab, 2 fő részére szóló wellnesshétvége bruttó 100000 forint értékben. 10 darab bruttó
21000 forint értékű részvételi jegy az Ailianz Hungária
Vezetéstechnikai Centrum tanfolyamára, valamint 100 darab
bruttó 5 000 forint értékű Forma l-es ajándékcsomag.

Ailianz Hungária autóbiztosítások -

Együtt,

szövetségben

Útközben is a

Az akció zárása: 2004. január 31.

Sorsolás: 2004. március 5.

a legfontosabb számomra

Ailianz (jfi)

Insistance

Allianz Technik

Szolgaiad

n%me|en r;

Hungária

A játékszabályzat részleteiről érdeklődhet interneten a
www.ahbrt.hu címen vagy telefonon a 06-40421 -421 -es számon
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- i s MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
PINCESZÍNHÁZ
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Estetói8 óra: Chat-noir kabaré- és
humorfesztivál - Svejk vagyok. Mikó
István vendégjátéka.
TAMÁSI ÁRON KLUB
(Boldogasszony sgt. 6.)
Este 7 óra: Szerelmem, Elektra tragédia.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du.fél4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Mátrix - Forradalmak. Színes, m.
b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Lilja 4-ever. Színes dánfilm;este
fél 7 óra: A Balkán hangja: Senki
földje.
BELVÁROSI MOZJ
KAMARA
Felújítás miatt zárva.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Svájcifilmhét.Fiatal svájci
tehetségek; este 7 és 9 óra: fónás és
Lilla. Színes svájci-francia film.
¡•LAZA CLNEMA CITY
Szövetség: 14.30 óra.
Karib-tenger kalózai: 16.45,
19.30 óra.
Amerikai Pite 3: 14.15, 16.15, 18.15,
20.30 óra.
Mátrix Revohition: 12.30, 15,17.30,
20, 22.30 óra.
Segítség, hal lettem: 14.30, 16.15 óra.
íbkaiba a szerelemmel: 18.30,
20.30 óra.
Mindenóó: 13.15 óra.
Balhé: 15.30,17.45, 19.45 óra.
Kill Bili: 13, 15.15, 17.30, 19.45 óra.
Kegyetlen bánásmód: 14, 16, 18,
20.15 óra.
Bad Boys 2:13.45,16.30, 19.15 óra.
Olasz meló: 15.45, 20.15 óra.
Max: 13.30, 18 óra.

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Kenetlen bánásmód. Színes, m. b.
amerikai film.
FORRÁSKÚT
Este 7 óra: Hulk. Színes, m. b.
amerikai film.
KÖZÉT FT
SZEGED
A SZAB-sz&házban (Somogyi u. 7.)
de.félDórakor.
dt Szentgyöigyi Réka Az artéria carotis
intema extraaanialis szűkületének
radiológiai diagnosztikája és terápiája c.
PhD védése.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) du.fél5 órakor.
Három a tánc! című kiállításhoz
kapcsolódó előadás-sorozat - XX.
századi sámán. Portréfilm és
beszélgetés Molnár István
koreográfustól Galambos Tibor
koruigráfussal.
A rókusi templom hittan termében
(Kossuth L sgt. 53.) estefél7 órakor.
Bibliaóra Kretovics László plébános
vezetésével.
A Somogyi-könyvtárban (Dóm tér
1-4.) du. 5 órakor
Zeneszerző és közönsége - beszélgetés
Jency Zoltánnal.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-tól 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-tól 19 óráig várja látogatóit

KONCERT

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.) este
6 órakor
A Szegedi Operabarátok Egyesülete
operahangvcrsennyel tiszteleg ifoszy
Viktor emléke előtt.

(szoprán), Vígh Andrea (hárfa)
kamaraestje.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) megnyílt:
a kosárkiállítás. Megtekinthető:
december 1-éig, hétköznap 8-tól 18
óráig, szomhaton 9-tól 13 óráig. A
belépés díjtalan.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) megnyílt
Mayer Ferenc Képek a napról meg
ami még eszembe jutott című színes
grafikai kiállítása A tárlat
megtekinthető: november 25-éig
hétköznap 9-tól 20 óráig szombaton
9-tól 18 óráig
Az Anno vendéglőben
(Hódmezővásárhely, a 47-es főút
mellett lévő Kishomolam) megnyílt:
Farkas Gyulafestőművészkiállítása.
A tárlat megtekinthető: december 3áig
A Bartók Béla Művelődési Központ
B Galériájában (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
Szűcs Edua Ne tessék komolyan
venni című kiálh'tása. A tárlat
megtekinthető: november 21-éig
munkanapokon 10-tól 18 óráig
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyílt:
Kotvics Katalin Az idegen című
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
november 27-éig munkanapokon 9töl Dóráig
fídesz-MPSZ Szabad Tér kiálh'tó
termében (Viktor Hugó u. 5.)
mtgnyflt:
a Mester cs tanítványai címmel
Pataki Ferenc, Fodor József Göbölyös
Róbertfestőművészekés tanítványaik
munkáiból a kiállítás. Megtekinthető:
november 29-éig hétköznapokon 10től Dóráig

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
juhász Gyula Művelődési Házban
(Vörösmarty u. 5.) este 6 órakor
így, ahogy vagyok... Kocsis Judit
(Szegedi Nemzeti Színházi musical
estje. Beszélgetőtárs: Janik László
színművész. Házigazda: Juray Miklós

A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-től 13 óráig

Az SZTE Zeneművészeti Főiskolai
Kar koncerttermében (Tisza L lat.)
estefél8 órakor Hajnóczy Júlia

A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-től du 6 óráig
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Szeged és vonzáskörzetének legfrissebb regisztrációs kiadványa!

EGYETLEN

hirdetéssel:

• fél éven keresztül,
• Szeged és vonzáskörzetének
valamennyi háztartásában,
• a Délmagyarország napilap támogatásával,
• áttekinthető kivitelben és
jó minőségben

gondoskodhat

HÍRNEVÉRŐL!

válassza a legnagyobb példányszámban megjelenő szakmai
telefonkönyvet a Délmagyarországi Cégregíszte 3 Hívja m o s t !

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek 7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó 9.05 Kachorra - az ártatlan
szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 41. 9.50 Szórakoztató percek
10.05 Friderikusz - A szólás szabadsága (ism.) 11.00 Parlamenti
napló 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.11 Sporthírek
12.14 Időjárás-jelentés 12.17 Körzeti híradók 12.30 Hírek 12.32 Világhíradó 12.43 Uniós híradó
12.49 Kárpáti krónika 12.57 Időjárás-jelentés 13.05 Savannah
13.55 Romamagazin 14.25
Domovina 14.55 Eurón-játék euróért! 15.10 Agrárium 15.40 Élesben Közéleti ralkshow |16] 16.30
Labirintus - Az eligazodás magazinja 17.00 A Black Rose-vár titka
17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés
Tények és képek Magyarországról
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók.
18.25 Üniós pályázati kalauz
18.35 Szerelmem, Afrika
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 Kék fény
21.05 T akta Tomóczky Anita
műsora (16]
22.00 Hétfő este Benne: Híradó
22.35 Provokátor - tényképek
a valóságból
23.05 Telesport
23.55-0.35 Az első Dán film

TV 2
5.50 Faluvilág 6.05 A magyar
szeszfözés története 6.30 Jó reggelt, magyarországi 7.15 Laza©
Szórakoztató, vidám reggeli csevej
9.05 Stahl konyhája 9.15 Tripla
vagy semmi Telefonos játék extra
nyereményekkel 9.40 Maria Del
Carmen 10.45 Teleshop 11.40 Bébilesen 12.15 Kastélyszálló 13.15
D. S. Családi album 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie - Majom
a családban 16.25 Jakupcsek Közéleti talkshow [ 12] 17.25 Betty, a
csúnya lány 2. - Ecomoda 18.30
Tények Hírműsor
19.05 Aktív
19.35 Hárman párban Szerelmi
kalandtúra
20.00 8 nap alatt a Föld körül
Frei Tamással A világ
magyar szemmel
21.15 Banánhéj, avagy túlélni
Bagi-Nacsát Paródiashow
22.15 Sikoly 2. Közben:
kenósorsolás [18|
0.40 IbpSport Sportmagazin
1.10 Jó estét, Magyarország!
1.55 Profiler - A pszichozsaru
2.55 A Hunyadiak nyomában
Dokumentumfilm, 1.
3.30 Aktív
4.10 \fers éjfél után
K L U B
6.00 Pökémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli Benne: 8.38
Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 45. 10.15 Játékzóna
10.20 Topshop 11.20 látékzóna
11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.05 Országház Heti
magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilmsorozat
101 kiskutya 15.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
15.20 Miami Vice Amerikai akciófilm-sorozat, 9. A kihívás 16.15
Testpercek Fitnesz Norbival 16.20
Balázs - A szembesítőshow |12|
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
[12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Szupermozi: Túszvonat
22.40 Igaz történetek: Gyermekrablás - A jordániai akció
0.40 Találkozások - este
0.50 Híradó - Késő esti kiadás
0.55 Sportklub
1.05 Tiszta Hollywood
1.30 Fókusz
/'^SL

DUNA

TELEVÍZIÓ

DÉLMAGYAROSZÁGlCégregiSZter - hogy legyen választásai.

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 Magyarok az emberevők földjén 9.00
Anziksz - Kunmadaras 9.15 Jókívánságok (ism.) 10.35 Heti hírmondó (ism.) 11.20 Equator Klub (ism.)
11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó
12.10 Gazdakör (ism.) 12.25 Váltó
(ism.) 12.50 König Róbert műhelyében Portréfilm 13.10 Cigány-ábécé
(ism.) 14.00 A szenvedelmes kertész 14-15 Kézművek 14.40 Álomutazások 1535 Emlékképek - Régi

bViÖTÓJ \ O C t i i \ t \

híradók (ism.) 15.55 Heruréka!
Megtaláltam! 16.25 Az én Európám
16.30 Régiók - Marosvásárhely
16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó
18.30 Kilátó Határon túli magazin
18.45 Kisiskola
19.40 Mese
20.00 Miss Marple törtenetei
20.55 Zalától három választott
hazáig - Zichy Miliály
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Mindentudás Egyeteme
Nádasdy Adám: Miért
változik a nyelv?
23.00 Tisztán, ha lehet
23.40 Magyar útlevél
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.30
Mese 1.40 Beáta és az ördög Magyar
játékfilm 3.00 Mindentudás Egyeteme (ism.)

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Kívül-belül 9.05 Héthatár A
hét hírei határok nélkül a Kárpátmedencében 9.50 Nemzeti értékeink Vácrátót 10.15 Szemünk fénye
Legfénylőbb aranyérem 11.00
Réth, az elfeledett kubista 11.25
Az utókor ítélete Varnus Xavér
műsora 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy 12.45 Rossini: Variációk 13.00-16.30 Közvetí
tés a parlament üléséről 16.30
Napnyugta
19.05 Telesport-niagazin
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.40 Ablak-szimpatikus Benne:
Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Premier Színházi magazin
21.35 Ki kicsoda a
filmművészetben? David
Cronenberg |16]
21.40 A holtsáv
23.20 Záróra
0.25 Megveszem ezt a nőt 1.10
Ablak-szimpatikus Benne: Holmi? Szabadidős programajánló magazin. Nagy György műsora 1.35
Ázsia vadonjai 2.05 Magyar ház
Palackposta - üzenet a határon túli
televíziós műhelyektől 2.30 Néprajzi értékeink Torockói baba 2.40
A sötétlő Nap - Az 199l-es teljes
napfogyatkozás 3.00 Emlékszel
még? Sanzon-összeállítás 3.45 Telesport-magazin 4.40 Kék fény
Bűnügyi magazin [16|

SZEGED
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07.00 Városháza (ism.) 07.30 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna
(fi) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00
Poirot: Playmouth express. Angol
film (h) 17.00 AIV. Lakiteleki Filmszemle díjnyeresfilmjeiből(h) 17.30
A tatai malmok története (h) 18.00
Vásárlási műsorablak (h) 18.15 UNIJÓ 18.25 Máriás Bach - Varnus
Xavér orgonál (h) 18.30 Sport - magazin 19.00 Híradó 19.30 A IV.
Lakiteleki Filmszemle díjnyertes
filmjeiből (h) 20.00 Estelö 21.00
Linda és a főtörzs, 1 rész. Olasz film
(h) 23.00 Híradó (ism.) 23.30 Képújság

IJLL
22.00-17.45 Hangos képújság 17.45
Miénk a város - előzetes 17.55
Törzsasztal 18.55-20.00 A Városi
Tv Szeged műsora 20.00 TREND gazdasági magazin 20.30 Telinternet
5 - internetes magazinműsor középiskolásoknak 21.00 Európa Falu
21.30 Porsche Szeged 22.00 A Városi Tv Szeged műsora

®

zünk 18.17 Mese-sarok 18.22
Kalandárium 18.30 Képmutatók
19.00 Híradó (ism.) 19.10 Mi csak
kérdezünk 19.12 Mese-sarok (ism.)
19.17 Diagnózis 20.00 Thalassa természetfilm-sorozat: tél a La
Cotinierben (ism.) 20.30 Erdészcsillag - az erdők és erdészek magazinja 21.00 Linda és a főtörzs. Olasz
bűnügyi sorozat 83. rész. - Apa és
lánya 22.50 UN1-JÓ - 9. E héten: az
EU története: Az Európa Unió Tanácsa 1. rész 22.55 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál. 23.00 Képújság

• TV
vásáiwiy! vÁfios lavtao

16.00 Vásárhelyi magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Mesefilm összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes sport 20.00 Híradó
20.15 Nap kérdése 20.25 Zene-doboz játék 21.10 Az inkák kincse.
Bolgár-olasz-perui kalandfilm 22.40
Híradó 22.55 Nap kérdése 23.00
Vásárhelyi magazin, 2. rész |ism.)
0.00 Képújság

ífWRfl

Alföldi Hírmondó 5.3022.30-ig 93, ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00 ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30 ig
Nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Vass Imre) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Élő kívánságműsor
19.00 (Patkós Attila) Szonda
20.00 Kulturális kalauz 21.00
Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd) 22.00 Éjszakai

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariaruvGenser 17.00 Kívánságműsor, tel.: 06-30-3030-244 és 44 22 44 Tóth Péter és Keresztes Péter 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 Csak zene

Rálié7 n 97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: pályaválasztási délelőtt. Vendégek: Fehér Ferenc, a Corvin
Mátyás Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatója, dr. Nagyné
Bánfi Judit, az Eötvös József
Szakközépiskola igazgatója
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tói Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Sportturmix 20.15 Humorpercek 23.00-tól hírek,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
RTL Klub
21.00 Túszvonat
Amerikai
akciófilm

18.55 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 22.00 Szegedi hírek
(ism.)

6.00 Képújság 7.00 VTV főcím 7.01
Műsorajánló 7.03 Reklám 7.05 Híradó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17
Mese-sarok - A pitypang bóbita
(ism.) 7.20 Kalendárium 8.00 Híradó (ism.) 8.10 Mi csak kérdezünk
8.12 Mesesarok (ism.) 8.15 Pinceszínház (ism.) 9.00 Bence-show 9.30
Biztonsági zóna 10.00 Napi műsorajánló és rövidfilmek 10.30 Nyitott
Világ: néptáncok, 1. rész 11.00 Dokumentum Műhely: a tatai malmok
története 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00
Képújság 16.00 Poirot: A Plymouth
express. Angol krimi 17.00 A IV.
Lakiteleki Filmszemle díjnyertes
filmjeiből 17.30 A tatai malmok története 18.00 Makó VTV főcím
18.01 Műsorajánló 18.03 Reklám
18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérde-

Fsz.: Jeff Fahey, Érnie Hudson
Túszdrámába torkollik a jó hírű Wilson szenátor körútja. Egy
militarista szervezet arra kényszeríti, hogy vétózza meg a fegyverviselési tilalmat, különben
nukleáris bombát robbantanak
Oklahomában...
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Lottószámok

Üzenet és válasz

Esős idő

ÖTÖSLOTTÓ
12,28,34.61.70-Jokerszám: 911714
HAT0SL0TT0
3,9.23. 25,29,44.Pótszám: 4

P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD

Tömény, nagyon tömény. Mondták is mindig,
Pista, maga nagyon tömény.
Álltam a postán egy végtelen sorban, a kezemben bélyeges levél. Három éve kaptam egy
felszólítást,
s most jutottam oda, hogy válaszoljak. Ennél hamarabb,
15 nap, az már
mélységes zaklatás, a személyiség tévedési jogának megsértése. Mi az. hogy 15 napon belül1
Mi az, hogy 30? A világot mozgató
ügymenetrendszer olyan hálózatot hoz létre az emberiség működésének
ügymenetében,
mintha
minden jól behatárolt határidők szerint kifejezhető akció és reakció leírásával válnék az
emberiség
működésévé,
mondtam
egy aszszonyságnak,
aki sárga és kék csíkokkal
díszített' zakót viselt, a hajában kis csat honolt,
szoknyája a földet érte. s feltevésem
szerint
legalább három darab papírzacskót
gyűjtött
már alatta össze, és egy felébe harapott pizzás
csigát.

Majd váratlanul megszólalt a terem tetején egy
recsegve beszélő megafon. Vagy mi.
Hallom, ott a sorban a genetikáról
beszélnek,
csak épp azt nem tudják, hogy a génállomány egy
jelentős részének semmi köze a földi élethez. Ezt
a jelentós részt évmilliókon át hurcoljuk magunkban változatlanul, növények, állatok és emberek. Sokaságunkra azért van szükség, hogy bármilyen körülmények között is átörökölhető legyen ez a változatlan génkód. Ebből a szempontból az emberi élet értelméről, vagy a növényi élet
értelméről beszélni egykutya. A lényeg az az üzenet, amit évmilliók óta változatlanul
hordunk
sejtről sejtre, újszülöttről új csirára. S hogy mi ez
az üzenet, honnan jön, miért? Nem fogom elmondani. Mert én sem tudom. Válasz temérdek
létezik. S végre felfoghatjuk, hogy az egyenrangú
válaszok épp arról beszélnek nekünk, hogy olyan,
mint valóság, amihez képest majd a válasz helyes
vagy helytelen lesz: nincsen...

Az asszony cuppantott egyet a szájával, majd a
genetikára terelte a szót. megnyalta a bélyeget,
keserűen felragasztotta, s így folytatta: a genetika
manapság mindennemű
tulajdonság
elérésére
képet fest, s ha ez a kép az ördög a falon, akkor az
ember ördögi lesz, na, ennyit a tudomány jó oldaláról.
Eközben úgy tettem, mint aki mit sem ért az
egészhez, a szemem alatt összegyúlt
ráncokat
igyekeztem kisimítani, de amikor a hosszú beszéd alatt túlontúl átlátszónak éreztem a szemalkony simogatását, egyre mélyebbre
hatoltam,
mintha egy egész levélszekrény zuhant volna a
szemembe.
Az asszony elhallgatott, bár addigra úgy bedörzsöltem a szemem, hogy a sort is alig láttam.

Ez szörnyű, ez borzasztó, kiráz a hideg, mondta
az asszony, és összébb húzta magún a kis kék és
sárga csíkokkal díszített zakót, a szájába beleharapott, ingatta a fejét, gondolkozott. Láttam, a
szeme úgy jár, mint korsó a kútra. Aztán megfordult. Tudja mit. mit nem értek ezen az egészen ?
Mit, válaszoltam kérdezve. Azt, mondta az aszszony. hogy ezt az egészet miért pont a postán
kell megtudnom ? S azzal széttépte a levelet, az
enyémet is. s mindaddig dulakodva tépkedte a leveleket, míg a biztonságiak el nem
szállították.
Levéhépkedés
címén.
Soha többé nem láttam viszont, s képtelennek
tűnt eldönteni, hogy az elhangzottakat
ennyire
megértette, vagy éppenséggel ennyire nem értett
semmit.

Milliárdok
az ablakban
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott
ötöslottó számsorsoláson 5 találatos szelvény nem volt; a 4 találatosokra 1 millió 119 ezer 028
forintot; a 3 találatosokra 14 ezer
190 forintot: a 2 találatosokra
935 forintot fizetnek.

Tízezer
műebpiszok
kihelyezve

erősen felhős vagy borult les/ ¡u ég. esős időre s/ármthatrmk A z
északnyugati szelet gyakran kísér ik erős lökések

Szeged
Hódmezővásárhely
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További kilátások

LYON (MTI)

Az előttünk álló napokban ís sok lesz felettünk a felhő, de csütörtöktől már kevés

Tízezer - vöröses színű műanyagból készült - műkutyapiszok kihelyezésével figyelmezetik a dél-franciaországi Lyon polgárait a város tisztaságának fontosságára.
A műkutyaürülék-halmocskák
a hétvégén jelentek meg a tereken és az utcákon, hogy felhívják
az emberek figyelmét egy idevonatkozó rendelkezésre. Ennek
értelmében ugyanis arra, aki
nem takarítja el kutyájának éppenséggel nem m ű „hagyatékát",
38 euró összegű pénzbüntetés
szabható ki.
Lyonban évente 40 tonnányi
kutyapiszkot takarítanak el, de a
rendelkezésnek eddig csak kevés
foganatja volt.

napsütésre is számithatunk. Az éjszakánként képződő köd a nappali órákban is
megmarad, ennek ellenére erősödtk a nappali felmelegedés Fagy nem várható.
Kedd

Ö

Szerda

^

CsütSrtAk

^

Péntek

ö

Max:8

Max:ll°

Max.lO

Max:»

Mln:3

Mn:l°

Mhr.l

Min:3

Változó

Változó

Változó

Borult

Vízállás:
A Tisza Szegednél 157 cm (hőfoka 6,2 C°), Csongrádnál 42 cm,
Mindszentnél 104 cm. A Maros Makónál -54 cm.
A Nap kel: 6.51, nyugszik: 16.06, Hold kel: 0.03, nyugszik: 12.26.

ISTEN ÉLTESSE!

Ford: Karnok Csaba

Útszéli humor.

Rekord szivárvány emberekből
VALLETTA (MTI)

A világ legnagyobb szivárványa
állt össze Máltán szombaton emberekből, a rekord várhatóan bekerül a különleges csúcsokat öszszefoglaló Guinness könyvbe is.
A Vallettában rendezett összejövetelen összesen 11 ezer 700

ember állt megfelelő alakzatba,
hagyományos sorrendben kirakva a szivárvány színeit.
A kormány és az ellenzék vezetői is részt vettek az eseményen,
valamennyien saját pártjuk színeibe öltözve.
A rekorddöntéssel párhuzamosan jótékonysági akciót is tartot-

tak a szigeten. Minden résztvevőnek 12,5 eurót kellett egy jótékonysági pénzalapba fizetnie,
mielőtt elfoglalta volna helyét a
szivárványban.
A „versenyszám" előző rekordját kínaiak alkották, ők tavaly
kerültek be vele a rekordok könyvébe.

HORTENZIA, GERGŐ
A Hortenzia annak köszönheti létét, hogy a szülők leánykájuknak
szívesen választottak a virágok
nevei közül. Az Ázsiában és Amerikában honos „hortenzia" virágnévből származik ugyanis a név.
Természetesen a hortenzia virág
illik a mai nap ünnepeltjéhez.
A Hortenzia mellé nemrég csatlakozott e nap élére a Gergő, a Gergely meghitt, családias alakja,
amely azonban ebben az alakban
az Árpád-kori oklevelekben is szerepel. Jelentése az ógörög nyelv
„gregorios" szava után annyi, mint
„ébren őrködő". Nyelvünkben
hangátvetés és mássalhangzó hasonulása után a Gregorból Gerger,
majd Gergely, végül Gergő lett.

A NAP VICCE
- Jean, mostantól az állatoknak
is lehet fegyvertartási engedélyük???
- Nem uram, miért?
- Mert azt olvastam: lelőtte a
menyét...

Állati barátság.
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VÍZSZINTES: 1. Forbáth Imre (+1967) szlovákiai magyar író gondolatának első része. 10. Ex-világválogatott kézilabdázónk (József).
11. A csont orvosi neve, 12. Madár testét borítja. 13. A felső fok jele. 14. Színész (Béla). 16. Nyaktekercs. 17. Kilométer, röv. 18. Színpad. előadói emelvény. 20. Gyanús részlet! 21. Ilyen írás az ogam.
22. Megkülönböztetésre szolgál. 24 ... Ferenc; Mária Terézia férje.
29. Pihenő pozícióban. 30. Mákszem! 31. Felvidéki városunk volt.
32. Angol színész-család. 33. Kiss.. Kate! 34. Szellemi sport. 35.
Angol nemesi cím. 36. Földrengés-sújtottá japán város. 38. Hajít,
vet. 39... passant. 40. Tenyésztett madár. 42. A Balaton is ez. 43.
Lila virágú, csőszerű termésű növény; góiyaorr. 45. Művészeti galéria.
FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat másik része. 2. Alkotórész. 3. Az
összeadás szava. 4. Továbbá. 5. Robin... (angol népi hős). 6. Alkonyat utáni. 7. Csépel. 8. Sürgető kérdőszó. 9. Nemzetség, nagyobb
család. 14. Hideg, száraz szél az Adriai-tenger partvidékén. 15
új legenda (Ady költeménye). 18. Relaxál. 19. Először nem, majd
igen. 21. Bőrbetegség. 23. Mulat, dáridózik. 25. Olajsav. 26. Rakodás. 27. Japán művészi virágkötészet. 28. Művet létrehoz. 36. Valamihez dörzsölt ásványi anyag nyoma. 37. Mohamedán fejedelem.
40. Germánium és foszfor. 41. Konty, angolul (=BUN). 43. Gépelni
kezd! 44. Molibdén jele.y^ Q r S 2
SZOMBATI rejtvényünk

Fotó: Tésik Attila

ll^jjpEBBSi
TÁSKA A KOCSIBAN
Egy Volkswagen ülésén hagyott táska keltette fel egy tolvaj figyelmét
Szegeden a minap. Az elkövető egy
pillanat alatt betörte az ablaküveget, majd elszaladt a zsákmánnyal.
A táskában személyes íratok és
pénz volt. A kár több 15 ezer forint.
KISTELEKI TOLVAJ
Kisteleken a Kossuth utcában lezáratlanul hagyott gépkocsiból emelte ki a tolvaj a jármű tulajdonosának övtáskáját, amiben személyes
iratok voltak. A kár 30 ezer forint.

A szicíliai vecsernye; Ernani.

ÓPUSZTASZERI BESURRANÓ
Besurranó tolvaj járt Ópusztaszeren. A tettes pénzt, arany ékszereket vitt magával egy lakóházból összesen több mint 500
ezer forint értékben.

