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TÉMÁINKBÓL
FELÚTÍTOTTÁK A NAGYPOSTÁT
Háziünnepségen adták át a
szegedi 1 -es számú posta
felújított szolgálati helyiségeit,
javulnak a kézbesítők
munkakörülményei.
3. oldal

törölve

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

A világszerte keresett férfi látta a róla szóló műsort és az interneten írt

Sebők Ferenc lapunkat hívta

A balástyai sorozatgyilkos ügyében várhatóan ma hirdet ítéletet
első fokon a bíróság. Szabó Zoltánt öt nő megölésével vádolják.
A családtagok, szívük szerint,
halálbüntetést kérnének.

DRÁGUL A SZTRÁDA
Januártól a személygépkocsik
után 5,2 százalékkal magasabb
autópályadíjat kell fizetni.
2. oldal

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Beszámol a
Polgármester
2003- november 20-án (csíltőrtök!
17" órától

Madách Imre
Általános Iskola
Szeged.
Madách u. 20

A SZEVIEP-SZEGED DIADALA
A Szeviép-Szeged női
kosárlabdacsapata tegnap este
hazai pályán nagy csatában,
80-60-ra verte a FIBA
Európa-kupában a horvát bajnok
Sibeniket.
15. oldal

Tasnádi Péter, Zámbó Jimmy és Sebők Ferenc az utcai harcosok versenyének zsűrijében. 1995., Budapest
Sebők Ferenc is vádolja a magyar igazságszolgáltatást. Az évek óta
bujkáló férfi telefonon jelentkezett, majd lapunk online változatában leírta véleményét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hét éve, 1996-ban a Szegedi
Vidámpark akkori tulajdonosa, Sebők Ferenc a szórakozóhely területén három fiatalembert súlyosan megsebesített
egy törött pohárral. A rendőrség a nyomozás befejezése

után vádemelési javaslattal továbbította az iratokat az
ügyészségnek, Sebőköt letartóztatták. A Csongrád Megyei
Bíróság később szabadlábra helyezte a vádlottat, aki nyomtalanul eltűnt. A rendőrség később megállapította, hogy Sebők Ferenc Izraelbe menekült,

Nem, a gyengébbik
www.delmagyar.hu

Abalástyai
rém ügyében
ítélet várható

Sokan felkapják a fejüket, ha férfias sportot űző hölgyet látnak. Persze a gyengébb nem harcos képviselői nem feltétlenül gondolkodnak úgy, mint az urak. Erős bennük a küzdőszellem és nem ritkán sportáguk büszkeségei. Mint
ahogy a megkeresett szegedi
Szuknai Zsuzsanna, aki a magyar
női küzdősport egyik reménye,

ökölvívásban Európa-bajnoki második helyezett, hatszoros magyar
bajnok. A gimnazista Böjtös Renáta szabadidejében édesapjával
és barátjával motoroskaszkadőrködik, míg Csorba Csilla a katonaválogatott ejtőernyőse. Mindannyian szeretik a sportot.

és azóta is ott tartózkodik. A
férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, a
bíróság kezdeményezte Magyarországra szállítását.
Az egyik súlyosan megsérült
fiatalember apja, Fábián József
egyszerűen nem érti, miért
nem hozták haza az évek óta
bujkáló gyanúsítottat. A férfi
az MTV A szólás szabadsága
című, nagy botrányt kavart
műsorában élesen bírálta a

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság egy éve, tavaly novemberben zárta le a nyomozást a balástyai sorozatgyilkosság ügyében. Az iratokat december elején
vádemelési javaslattal továbbították a Csongrád Megyei Főügyészségnek. A vádat a főügyész, Lőrinczy György képviseli.
Szabó Zoltánt több emberen elkövetett emberölés bűntettével öt nő brutális kivégzésével -, valamint lőszerrel és lőfegyverrel való
visszaéléssel vádolják. A rendőrség adatai szerint Szabó Zoltán
1 9 9 8 májusa és 2 0 0 1 augusztusa
között végzett öt lánnyal, aszszonnyal. Áldozatait leütötte,
Sportcsarnok.
Fotó: Karnok Csabamegfojtotta, megerőszakolta, kirabolta, majd egy kivétellel elásta.
magyar
igazságszolgáltatást,
A rendőrség hetekig tartó nyoszerinte
a rendőrség,
az mozás, köztük titkosszolgálati
ügyészség és a bíróság nem tett eszközök használata után tavaly
meg mindent a tettes kézreke- március 6-án vette őrizetbe egy
rítésére és hazahozatalára.
Balástya melletti tanyán az életSebők Ferenc néhány napja te- társával együtt élő Szabó Zollefonált szerkesztőségünkbe, és tánt. A férfit emberöléssel gyaelmondta: látta A szólás szabad- núsították. Másnap bevallotta,
ságát, és lapunk honlapján (del- hogy ő végzett Jzanka Hajnalkámagyar.hu) olvasta az ügyével val. Az elásott áldozat holttestéhez ő vezette el a rendőröket.
kapcsolatos cikket.
Folytatás a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Az ökoadó felét környezetvédelmi beruházásokra fordítja a város

Húsz százalékkal nőhet
jövőre a vízdíj Szegeden

írásunk a Bizalmasanban

Magánterületről ingyen nem viszik el a hulladékot

Szemétvita dúl Szőregen
A szőregi vadlerakónál csak az
önkormányzati tulajdonú területről vitték el a hulladékot. A
szomszédos, ugyancsak szeméttel borított telek tulajdonosa
igazságtalannak tartja, hogy rá
hárítják a terület megtisztításának költségét.
Bár októberben 506 tonna szemetet vittek el a szőregi Buzsáki erdő melletti vadlerakóról, az út két oldalát még mindig változatos összetételű hulladék borítja. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. teherautói ugyanis csak a városi tulajdonú területet szabadították
föl a szemét alól.
Az önkormányzat földmérőkkel jelöltette ki a telekhatárokat: a piros végű karók még ott
jártunkkor is egyértelműen jelezték, hol kezdődik a privát zóna.
Bányai István egy forintért ajánlotta föl hulladékkal borított telkét az
ö n k o r m á n y z a t n a k , d e j a v a s l a t á t n e m f o g a d t á k el. Fotó: Schmiát Andrea

Folytatás a 4. oldalon

A vízitelep és a halászcsárda között is tisztítatlanul ömlik a Tiszába a szennyvíz.
A tisztítatlan szennyvíz Tiszába engedéséért Szeged jövőre várhatóan 600 millió forint büntetést fizet. Emiatt mintegy 20
százalékkal nőhet a vízdíj. Az ökoadó fele környezetvédelmi
beruházásokra fordítható.
A zöldadó bevezetése miatt
várhatóan 20 százalékkal nő a
szegedi víz- és csatornadíj. A
hivatalosan környezetterhelési
díjnak nevezett törvényt november 10-én, a jövő évi adótörvények között fogadta el a
parlament. A szabályozás cél-

ja: fizessenek büntetést azok,
akik szennyezik természetes
környezetünket.
Szentgyörgyi Pál gazdasági
alpolgármester tájékoztatása
szerint az ökoadóként is emlegetett törvény mintegy 600
millió forint terhet jelent a

Fotó: Karnok Csaba

városnak, az önkormányzatnak.
(Közismert, hogy Szeged víztisztítójából egyelőre csak mechanikai szűrés után engedik a
Tiszába a város szennyvizének
jelentős részét, a biológiai tisztítómű építése még hátravan. A
folyómederbe több ponton bevezető csatornákból tisztítatlanul
ömlik a szennylé az élővízbe.)
Folytatás az 5. oldalon
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2004 első hónapjaiban matricás lesz az M5-ös

Jövőre többet kell
fizetni a sztrádán

Emelkednek az autópályadíjak
januártól. A közlekedési miniszter megerősítette, az M5-ös
autópályát a remények szerint
már a jövő év első hónapjaiban
bevonják a matricás rendszerbe.
BUDAPEST (MTI)

Az autópályadíjak január elsején
a személygépkocsik esetében 5,2
százalékkal, a D2-es (3,5-7,5
tonna közötti teherjárművek)
kategóriában 14 százalékkal,
míg a nehez-tehergépjármű kategóriában 20 százalék feletti mértékben emelkednek. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján közölte a közlekedési tárca
szeretné a négynapos matricát
már ez év december elsejétől újra
kibocsátani változatlan áron. A
miniszter
megerősítette,
az
M5-ös autópályát a remények

szerint már a jövő év első hónapjaiban bevonják a matricás rendszerbe és várhatóan itt megtartják az cgyutas fizetési módot,
mivel erre a fizető kapuk rendszere alkalmassá teszi. Az M5-ös
autópálya bevonása a matricás
rendszerbe önmagában nem jelent majd autópályadíj-emelést
jövőre. Csillag István azonban
hozzátette, hogy miután jövőre
több autópálya-szakaszt is átadnak, ezzel nő a használható autópályák hossza, ami azt jelenti,
hogy emelkedik azok fenntartási
költsége is, ez pedig, mivel az autópálya-díjak fedezik jelenleg is
az autópályák fenntartását, így
mindenképpen még év közben
autópályadíj-emelés várható.
Az idén mintegy 14 milliárd forint bevétele származik a büdzsének az autópálya-díjakból és a jövő évi tervezett összeg is alig haladja meg a 15 milliárd forintot.

Plusz 15 milliárd
a helyhatóságoknak
A kormány döntése értelmében
plusz 15 milliárd forinttal javulhatnak az önkormányzatok
működési feltételei jövőre. A
kabinet arról is határozott,
hogy a táppénz általános mértéke 70 százalék marad.
BUDAPEST (MTI)

A kormány támogatta a szocialista frakció által a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító
indítványt, amely a korábbi
plusz 28 milliárd forint önkormányzati támogatást a kiadások
átcsoportosításával együtt 15
milliárd forinttal növeli - mondta Gál ]. Zoltán kormányszóvivő
a tegnapi kormányülést követően. A többlet forrásból 5 milliárdot különítettek' el az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklésérc, 8
milliárdot az önkormányzatok
feladatainak ellátását biztosító
szociális, oktatási normatívák
emelésére, 2 milliárd forintot pedig a fővárosi földutak megszüntetésére.
A kormány döntése szerint a
táppénz általános mértéke 70
százalék marad. Arról is határoz-

tak, hogy jövőre a bölcsődékben
is ingyen étkezhetnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
jogosult családok gyermekei.
Gál). Zoltán elmondta: két és
félszeresére emelkedik az önkormányzatok által fizetett lakásfenntartási támogatás összege.
Azok a családok, ahol az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum
összegének 150 százalékát, lakásfenntartási támogatásra jogosultak.
A kormány döntése alapján az
állam 60 milliárd forintos hitel
felvételére vállal kezességet a
MAV Rt. átalakítása és a vasúti
közlekedés reformjának végrehajtása érdekében. 2004-től
2006 végéig mintegy 11 ezer embert érintő, összesen 20 százalékos
„létszám-racionalizálást"
hajtanak végre a MAV-nál. A
szóviviő hangsúlyozta, hogy az
érintettek 60 százalékát nem bocsátják el, ök vagy elérik a nyugdíjkorhatárt vagy különböző cégekhez kerülnek. A szóvivő tájékoztatása szerint a maradék 40
százalék „a túlbürokratizált adminisztratív létszám" csökkentését jelenti.
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Teljes királyi pompával kezdődött
meg hivatalosan tegnap délelőtt
az amerikai elnök nagy-britanniai
állami látogatása. George Bush a
londoni Banqucting House-ban
elmondott beszédében kijelentette: az erőszakos diktátorokkal

szemben néha erőszakkal kell fellépni. Hozzátette: a szabadság és a
biztonság változatlanul védelmezőkre szorul. Az amerikai elnök
alig burkoltan kevéssé hatékonynak minősítette az ENSZ tevékenységét. Kijelentette: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
közösen tesz jelentős erőfeszítése-
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Tisztázták a félreértéseket
A Legfelsőbb Bíróság elnöke és a kisebbségi
ombudsman tegnap négyszemközti beszélgetésen tisztázta a köztük lévő nézeteltéréseket a bírói függetlenség kapcsán.
Mindketten megállapították, javarészt félreértésen alapult a vita, s megígérték, a jövőben szorosabban együttműködnek majd.
BUDAPEST (MTI)

A főbíró és a kisebbségi biztos konkrét, rendszeres együttműködésről állapodott meg - jelentette be Lomnici Zoltán a találkozót követően az Alkotmánybíróság épületében tartott
közös sajtótájékoztatón. A Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke közölte: a kisebbségi biztos továbbítja a konkrét bírósági ügyeket érintő panaszokat és a bírói gyakorlattal kapcsolatos
általánosítható tapasztalatokat, továbbá
évente legalább egyszer találkoznak.
- A bíróságok az egész társadalom és ezen
belül a kisebbségek érdekeit is védik - szögezte le Lomnici Zoltán. Ugyanakkor a főbíró
felkérte a kisebbségi ombudsmant és biztos
társait, hogy tartsanak a bírák számára előadásokat az emberi jogokról.
Lomnici Zoltán arra a felvetésre, hogy miért nem foglalt állást a nagy port kavart szegedi ítélet kapcsán, elmondta: a jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. A főbíró szerint azonban nem omlik össze a jogállam, ha
a bíró reagálhat a nyilvános kritikákra, elmagyarázhatja ítéletét. Ugyanakkor Lomnici

Szikláról
zuhant le
BUDAPEST (MTI)

Lezuhant egy szikláról és súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett egy magyar turista Jordániában. Az utazást szervező iroda, a
)ordan Tours igazgatója közölte:
a zuhanás következtében a turista koponyaalapi törést és gerincsérüléseket szenvedett, jelenleg
az akabai kórházban ápolják. A
baleset még vasárnap történt. Az
igazgató hozzátette: a Vádi Rúm
sivatagba saját szervezésben, taxival, valószínűleg néhány barátjával utazott a fiatalember.
Horváth Péter, az Atlasz biztosító képviselője elmondta: a biztosító, a magyar és a jordán orvosok már tárgyalnak a hazaszállítás lehetőségéről, de ennek időpontját még nem állapították
meg. A baleset pontos körülményeiről sem az utazási iroda, sem
a biztosító nem tudott információt adni.

ket annak érdekében, hogy a világszervezet azzá váljon, aminek
szánták, a kollektív biztonság hatékony fenntartójává. Bush súlyosnak ismerte el a szövetséges
erők elleni iraki támadásokat, kizárta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy e támadások miatt az
amerikai hadsereg meghátráljon.

Lomnici Zoltán (balról) és Kaltenbach fenő. A jövőben odafigyelnek az ombudsmanhoz
érkező panaszokra.
Fotó: MTI/Földi Imre
Zoltán arra is nyomatékosan felhívta a figyelmet: fontos tanulság, hogy a bíráknak is
tisztában kell lenniük felelőssegükkel, azzal,
hogy mekkora viták kerekedhetnek egyetlen
mondatból, egy ítélet indoklásából vagy az
ügyfelekkel való bánásmódból.
Kaltenbach Jenő a sajtótájékoztatón azt
hangsúlyozta, hogy mindketten megállapí-

Fotó: MTI/AP/Alastaii Grant

tották: a véleménykülönbségek félreértésen
alapultak, és nem történt olyan, ami a bíróságok függetlenségét sértette, veszélyeztette.
A kisebbségi biztos szerint a fiatal magyar demokráciában időnként előforduló súrlódások
jószándékkal kiküszöbölhetőek, és egy sokkal jobb intézményi együttműködés lehetősége nyílik meg.

Jövő héten szavaznak a képviselők a Btk. módosításáról

Lezárták a parlamenti
vitát a gyűlöletbeszédről
A gyűlöletbeszédről nem vitáznak többet a képviselők, mivel
tegnap lezárult a büntetéséről
szóló részletes parlamenti vita. A
jövő heti szavazáson pár vokson
múlhat az indítvány sorsa, mivel
a mérleg nyelvét jelentő SZDSZ
frakciótagjainak saját meggyőződésére bízta, hogyan döntenek.
BUDAPEST (MTI)

A Büntető törvénykönyv módosításával minden parlamenti
párt egyetértett, a vita arról szólt,
milyen eszközzel kellene korlátozni a szólásszabadságot mondta Bárándy Péter tegnap az
országgyűlésben a törvényjavaslat részletes vitáján. Az igazságügyi miniszter a vitában elhangzott politikai színezetű ellenérvekre válaszolva azt mondta,
meggyőződése, hogy a jogalkalmazó szervek, a rendőrség, az
ügyészség és a bíróságok, alkalmazni fogják az új jogszabályt.
Bárándy helyesli azt a módosító
indítványt, amely vétségként határozná meg a másokat nemzeti,
etnikai, faji vagy vallási hovatar-

MARATONI GOMBNYOMÁS
A jövő héten tizenöt órás időtartamban szavaz a parlament a jövő évi
költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról. Ezt Mandur
László, az országgyűlés alelnöke közölte a házbizottság tegnapi ülését
követően. A maratoni szavazás miatt kísérleti jelleggel már hétfőn
megpróbálják a határozathozatalok során az egyenként 10 másodperces szavazást hét másodpercre szűkíteni. Mandúr László úgy véli,
ezzel jelentős időt lehet megtakarítani. A költségvetés szavazása várhatóan tizenöt órán keresztül fog tartani, egyórás vacsoraszünet lesz,
és kétóránként 15 perc szünetet tartanak. A 2004-es költségvetéshez
mintegy kétezer módosító indítványt nyújtottak be a képviselők.
tozás miatt becsmérlő vagy megalázó kijelentéseket, mivel szerinte ennek a tényállásnak a társadalomra veszélyessége sokkal csekélyebb, mint a gyűlöletre izgatás és
az erőszakos cselekményre való
felhívás. A javaslat beépít egy szűrőt a törvénybe - fogalmazott a
miniszter
amely konkrétabbá
teszi a veszélyt, ez pedig az, hogy a
cselekmény az emberi méltóságot
sértve valósul meg.
Bárándy Péter emlékeztetett
arra, hogy a törvénymódosítás
elfogadásával Magyarország har-

Bocsánatot kellene
kérnie a lelkésznek
BUDAPEST (MTI)

Bush látogatása ellen tüntettek a Buckingham-palotánál.

CSÜTÖRTÖK, 2003. NOVEMBER 20.

A főbíró és az ombudsman rendszeres együttműködésről állapodott meg

Erőszakkal a szabadságért
LONDON (MTI)

K Ü L.F

Bocsánatkérésre hívta fel Szabó István református püspök
tegnap ifjabb Hegedűs Lóránt
lelkészt azok iránt, akiket
megbántott. A püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület kétnapos budapesti közgyűlésének nyitó napján ismertetett jelentésében felidézte, hogy a lelkészt a bíróság a
hónap elején jogerősen felmentette a közösség elleni izgatás vádja alól. - Mindazonáltal ez a jogilag korrekt ítélet,
mely a Magyar Köztársaság alkotmányának megfelel, sem-

miben nem oldotta fel egyházunkat é lelkipásztor cikkében
megfogalmazott

inkriminált

sorok terhe alól. Sőt egyházunk tisztessége és becsülete
megrendítő módon megkérdőjeleztetik és besároztatik - jelentette ki.
Szabó István hozzátette, hogy
az alkotmány sokkal többet
megenged egy magyar állampolgár számára, mint amit a
biblia és az egyház törvényei
egy egyháztag és egy lelkipásztor számára. - Semmi rothadt
beszéd a ti szátokból ki ne származzék - idézte az apostoli szavakat.

minc év után tesz eleget a New
York-i egyezménynek. Az elnök a
részletes vitát lezárta, döntéshozatal az országgyűlés következő
ülésén lesz.
A sporttörvény általános vitáját is megkezdte a Ház. Gyuicsány Ferenc sportminiszter rámutatott: a változtatásra azért
van szükség, mert a jelenleg hatályos szabályozás „oktalanul
túlcentralizált". Az MSZP és az
SZDSZ támogatja a javaslatot.
Az ellenzéki pártok az előterjesztés visszavonását kérték.

RÖVIDEN
MUBARAK ROSSZUL LETT
Rosszul lett Hoszni Mubarak
egyiptomi elnök tegnapi
parlamenti beszéde közben.
Félóra elteltével a képviselők
hangos tetszésnyilvánítása
közepette visszatért a szószékre
és folytatta beszédét. A 75 éves
az államfő betegsége ellenére
kezdettől fogva tartja az egy
hónapig tartó muzulmán böjtöt.
HÁZKUTATÁS JACKSONNÁL
Egy amerikai seriff letartóztatási
parancsot adott ki Michael
Jackson ellen, akinek birtokán
házkutatást tartottak. Egy
kábeltelevízió értesülései szerint
erre azért került sor, mert egy 12
éves fiú szexuális zaklatással
vádolja az énekest, aki most Las
Vegasban videó klipet forgat.
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Várhatóan húszan veszítik el állásukat az igazgatóságnál

Köztünk élő
borzalom

Felújították a nagypostát
A szegedi Széchenyi téri posta
belső fölújításval a kézbesítők
munkakörülményeit javították.
Az átalakítása után már az udvaron is jut hely a postai szállítójárműveknek.
Háziünnepségen adták át a
postásoknak a szegedi l-es számú posta fölújított szolgálati
helyiségeit. Tóth László regionális postaigazgatóság-vezető
köszöntője után Szabó Pál, a
Magyar Posta Rt. vezérigazgatója kívánt jó munkát a megújult belső termekben dolgozó
kézbesítőknek. Az eseményen
részt vett Botka László polgármester is.
A 115 millió forintos korszerűsítés a 106 „egyesített kézbesítő"
számára biztosít a korábbinál
sokkal jobb munkafeltételeket. A
levélkihordók egy része a közelmúltig a 120 éves épület egykori
lovardájában, egy rossz szellőzésű, galériás teremben szortírozta
a leveleket. A többi, zsúfolt helyiségre is ráfért a rekonstrukció,
emellett hiányoztak a tisztálkodás lehetőségei is.
A fölújítás a postapalota 850
négyzetméterét érintette. A
korszerűsítés után a kézbesítők
a központi épületrészbe, az
épület második emeletének
egyik termébe kerültek, ahol
számítógépes küldeménykiosztó helyeket alakítottak ki. Öltözőket, mosdókat építettek, az
udvari homlokzatnál szolgálati
liftet szereltek föl. A postáske-

FEKETE KLÁRA

Az átalakított munkaterületet Szabó Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója megtekintette. Mellette Botka László polgármester.

rékpárok az alagsori tárolóba
kerültek, így az udvaron most
már a szállítóautóknak is jut
hely.
m
- Várhatóan húsz postás munkája válik fölöslegessé a szegedi
postaigazgatóság szervezeti átalakítása után - tájékoztatta lapunkat Szász Katalin, a Magyar
Posta Rt. kommunikációs igazgatója. A pontosság kedvéért

Jürgen Köppen ma
Szegedre látogat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma Csongrád megyébe látogat
és Szegeden találkozik a települések polgármestereivel fürgén
Köppen, az Európai Bizottság
magyarországi nagykövete.
A diplomatát fogadja Botka
László, Szeged polgármestere,
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Szeri
István, a Csongrád Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara elnöke. A vendég a megyeházán
kettőkor találkozik Frank /ózseffel, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnökével. A fórumon, melyre a megye összes
polgármesterét várják, előbb
Frank József tart előadást a megyéről, majd Jürgen Köppen tájékoztatja a jelenlévőket az európai uniós csatlakozás aktuális feladatairól.

Nógrádiék bírálták
a költségvetési tervet
A Fidesz-MPSZ megyei vezetői
szerint 2004 várhatóan a megszorítások és a gazdaság stagnálásának éve lesz.
Az országgyűlés ezekben a hetekben tárgyalja a jövő évi költségvetés tervezetét A fideszes politikusok úgy vélik: a kormány anynyit kíván lefaragni a büdzséből,
hogy szerintük 2004 a megszigorítások és a gazdaság stagnálásának éve lesz. Dobó László, Nógrádi Zoltán és Rákos Tibor, a párt
Csongrád megyei országgyűlési
képviselői tegnap sajtótájékoztatón ismertették költségvetési
módosító javaslataikat. A Fidesz
132 milliárd forintos módosító
csomagot terjesztett a kormány
elé.
- A leendő költségvetés akadályozza az ország fejlődését, illetve ellehetetleníti az önkormányzatok működését - vélte Nógrádi
Zoltán. Szerinte a legnagyobb
gondot az jelenti, hogy alultervezi a kormány az inflációt, valamint egyre több terület normatív
támogatását kívánja csökkenteni. - Ha tovább nyirbálják az
egészségügy és az oktatás normatíváját, akkor több száz ápoló,
illetve pedagógus kerülhet utcára
- állította a Fidesz megyei elnöke.
- A kilátástalan gazdasági
helyzet miatt Szeged egy leszaka-

dó régió leszakadó központja lesz
- folytatta Nógrádi. A kistelepüléseken élők is megérzik majd a
változásokat. A megnövekedett
energiaárak miatt akár el is sötétülhetnek a községek. A párt megyei elnöke úgy fogalmazott,
hogy a kormány söjtöri ebédjének árából egy ezerfős településen egy évre meg lehetne oldani a
családsegítő és gyermekvédelmi
szolgálat fenntartását.
Dobó László huszonkét javaslata főleg a honvédelmet, az ifjúságpolitikát, valamint Szegedet
érinti. - Fontos, hogy a megyeszékhely ne szakadjon le. Ennek
érdekében 1 milliárd 500 ezer forintot a reptér, és ugyanennyit a
temesvári vasúti összeköttetés
kiépítésére javasoltam - mondta
a Fidesz szegedi frakciójának vezetője. Emellett 300 milliót kért
a város felnőtt lakosságát érintő
átfogó szűrőprogram beindítására.
Rákos Tibor nem ért egyet a
gyógyszerárak emelésével. Szerinte a kormány által mondott
alig 5 százalékos növekedés helyett közel 20 százalékkal kerülnek majd többe a gyógyszerek. Ötszázmillió plusz kellene ahhoz, hogy a megyei rendőr-főkapitányság jól dolgozhasson - fogalmazott a Fidesz szegedi elnöke.
k.t.

Fotó: Karnok Csaba

hozzátette, hogy az igazgatóságon dolgozó, több mint kétszáz
munkatárs egy része a posta
funkcióinak (mint például a gazdálkodás] központosítása miatt
már nem az igazgatóság alkalmazottja.
A kommunikációs igazgató
kiemelte, hogy az elbocsátás
előtt álló, szakképzett dolgozóknak a postahálózatban ajánlanak föl munkahelyet, ahol a

szakképzetlen kollégákat váltják föl. Szász Katalin hozzátette: a posta megállapodott a
munkaügyi
minisztériummal
az állásukat elvesztő postások
„kiemelt kezeléséről", azaz arról, hogy a fegyelmezett munkavégzéshez szokott, megbízható volt postások a munkaügyi
központok segítségével mielőbb
újra elhelyezkedhessenek.

Nem szeretnék ma azon hozzátartozók bőrében lenni, akik a balástyai sorozatgyilkos bírósági tárgyalására érkeznek Szegedre.
Mint ahogy más sem szeretne cserélni velük. De nemcsak a mai
napot nem kívánják nekik, hanem az eddig megélteket sem: először a bizonytalanságot, a „hátha még életben van" gondolatának
reményét, majd megtudni a visszavonhatatlant, és azóta is élni, a
történtek tudatában. Mindennap újrakezdeni, látni a napot felkelni és lebukni, gondolkodni, dolgozni, az alvással próbálkozni
és ilyenkor, novemberben karácsonyra, ajándékokra koncentrálni. Az élők kedvéért.
A családtagok a halálbüntetetést tartanák az egyetlen „igazságos" megoldásnak, a rém szerintük így nyerné el méltó büntetését. Holott az eltelt időszakban bizonyára megismertek más véleményeket is, tudják, hogy a téma szakértői szerint nincs nagyobb
büntetés az életfogytiglannál. És mégis: a szemet szemért, fogat
fogért ősi elve az, ami az érintetteknek először az eszükbe jut.
A mai tárgyalásnak, ítéletnek - amennyiben minden a forgatókönyv szerint zajlik - nagy lesz a visszhangja. Köszönhetően
azoknak a pohtikai csatározásoknak is, amelyek a közelmúlt
egyik, véletlenül éppen Csongrád megyében született ítélete körül keletkeztek. A balástyai gyilkosságsorozat - amelyik az. egyik
oldalon maga a sokkoló borzalom és a poklok poklát hozta el ártatlan családok számára - könnyen lehet, újfent a halálbüntetés
kontra életfogytiglan vitát szítja majd fel hosszú időre. Mindazok,
akik reflektorfényre vágynak, elmondhatják véleményüket, bőven lesz témája a kereskedelmi televíziózásnak is az elkövetkező
napokban.
A borzalom itt van tőlünk karnyújtásnyira, a balástyai sorozatgyilkost ma bevezetik a bíróság épületébe. Amíg a város főterének egyik épületében részletesen ecsetelik, mi is történt,
mi intézzük napi ügyeinket, telefonálunk, karácsonyi ajándékon törjük a fejünket. Mások pedig azon agyainak, hogy használják ki a szomorú esetet saját karrierjük egyengetésére. Majd
eltelik pár nap, és a figyelem más városra, más gyilkosságra,
más balesetre, más rablásra terelődik. És ahogy majd múlik az
idő, egyre jobban elhitethetjük magunkkal, hogy a borzalmakból kimaradhatunk, azok csak másokkal történhetnek meg. Ha
szerencsénk van, igen.

NY. P.

A világszerte keresett férfi látta a róla szóló műsort és az interneten válaszolt

Sebők Ferenc lapunknak telefonált
Folytatás az 1. oldalról

Azt nem árulta el, hogy élőben
vagy felvételről nézte Friderikusz
Sándor műsorát, de azt igen,
hogy a cikkhez 2003. november
4-én délután fél három és november 6-a nulla óra 16 perc között „vedelem" (védelem) nick
néven tizenegyszer (!!!) hozzászólt.
Sebők Ferenc (képünkön) pontokba szedve kérdőjelezte meg a
rendőrség és az ügyészség eljárásait, egyúttal bűncselekményekkel vádolta meg az ügy sértettjeit. „... az eddigiekben orvosok,
rendőrök, ügyészek, bírók látták
el aláírásokkal határozataikat,
sehol nem szerepelt emberölési
k í s é r l e t szó ..." „ 1 9 9 6 - b a n Szege-

di Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntette miatt indít eljárást ..."

Közben Fábián József is megkereste szerkesztőségünket és elmondta: a televíziós műsor másnapján felhívta egy férfi, áki bemutatkozás után közölte vele:
Sebők Ferenc Izraelben tartózkodik, tudja, hogy hol, melyik vá-

rosban, utcában, házban lakik,
és mit csinál, miből él. A férfi
többet nem mondott, egyúttal
azt kérte Fábiántól, hogy senkinek ne árulja el a nevét. Végül
abban egyeztek meg, hogy a közeli napokban személyesen találkoznak Budapesten.
A megbeszélt találkozóra azonban az ismeretlen nem ment el,
telefonon is elérhetetlen volt. Fábián József és felesége mintegy
másfél óra várakozás után a következő vonattal visszaindult
Szegedre. Még nem értek haza,
amikor megcsörrent a telefonjuk: a férfi mentegetőzött, különböző kifogásokat említett, amit a
szegedi házaspár kétkedve fogadott.
— A telefonáló Simái Patrik néven mutatkozott be. Azóta sem
jelentkezett - mondta tegnap Fábián József, aki már azt sem zárja

ki, hogy a telefonáló csőbe akarta
húzni. Arra, hogy ezt mire alapozza, egyelőre nem akart válaszolni.
Fábián József azt is elmondta,
hogy a napokban felhívták telefonon és közölték vele: Sebők Ferencet már nem Izraelben kell
keresni, hanem Magyarországon. A telefonáló nem mutatkozott be, és többet nem mondott,
letette a kagylót. A férfi erről bejelentést tett az ügyészségen és a
rendőrségen, de mint azt egy
névtelenséget kérő rendőrtiszt
megjegyezte: „Ezzel nem lehet
sokat kezdeni."
Azt egyébként nem lehet kizárni, hogy Sebők Ferenc visszatért
Magyarországra, élőben látta a
„róla" szóló műsort, itthonról telefonált és szólt hozzá a róla szóló cikkhez, de erre nincs semmi :
lyen bizonyíték.

Kutat fúrnak, utat építenek, bővítenek a TTFC-ből

Huszonnyolc megyei pályázat sikere

Huszonnyolc Csongrád megyei pályázat csaknem egymilliárd forintot nyert az első régiós szinten elosztott alapból, a térség- és
település-felzárkóztatási célelőirányzatból. A legnagyobb összeget
a makói ipari park útjainak megépítésére adták, de számos cég is
van a nyertesek között.
Júliusban és szeptemberben is
beadhatták pályázataikat a három dél-alföldi megyében működő cégek, önkormányzatok
az idén létrehozott, mintegy
2,7 milliárd forintos, TTFC
nevű alapra. A térség- és település-felzárkóztatási
célelőirányzat (TTFC) elosztásáról
a regionális fejlesztési tanács
döntött, az első, júliusi határidőre beérkezett pályázatokról
augusztusban, a szeptemberiekről pedig a napokban. A két
elbírálás nyomán a Csongrád
megyei projektek összesen
995 millió 50 ezer forintot
hoztak el.
A legnagyobb támogatást 164 millió 800 ezer forintot a makói önkormányzat nyer-

te, az ipari park belső úthálózatának megépítésére. Nyert többek között - a csongrádi
Termicon Légtechnikai Berendezéseket Gyártó Rt. egy élhajlító gép beszerzésére, ez
növeli a cég versenyképességét. A berendezés 12 millió
337 ezer forintba
kerül.
Nyolcvanmillió forintot nyert
a mórahalmi önkormányzat a
gyógyfürdő kettes számú termálkútjának fúrására, s újabb
nyolcvanmilliót a fürdő szolgáltatásainak fejlesztésére. A
Szentes és Vidéke ÁFÉSZ az
üzletek technológiai fejlesztésére 7 millió 278 ezer forintot
kap, a Legrand Kontavill Villamosszerelési Rt. pedig nyolcvanmilliót fordíthat kapaci-

tásbővítő, munkahelymegtartó beruházására. Kisteleken az
önkormányzat által elnyert 91
millió 980 ezer forintot kistérségi egészségközpont létesítésére fordítják.
A földeáki Sertéshús-Termelő Kft. ügyvezető igazgatója,
Görbe József elmondta, a 17
millió 400 ezer forintból rakodógépet, targoncát vett a cég,
az előírásoknak megfelelő gázolaj- és olajtárolót készíttetett, és megoldotta a tartalék
áramellátást. A kft. 650 tenyészkocát tart, s ezek szaporulatait értékesíti, ami 9-10
ezer darab sertést jelent évente. Nekik jó tapasztalataik
iroltak az első régiós területfejlesztési pályázat előkészítése
idején, segítséget is kaptak.
Balogh Imre osztályvezető, a
megyei önkormányzat elnöki
kabinetjének vezetője elmondta, mindegyik beadott pályázat többszörös szűrőn ment

keresztül a döntés előtt. Ellenőrizték, minden követelménynek megfelelnek-e a projektek. A huszonnyolc nyertes
pályázat készítőit értesítik arról, mekkora összeget kaptak.
Ezután nyilatkozniuk kell,
igényt tartanak-e rá, illetve,
kívánnak-e változtatni az eddigi terveken. Szerződést kell
kötniük az államkincstárral, s
még akkor is fölmerülhetnek
olyan szempontok, amelyek
akár meg is hiúsíthatják a beruházást. Az is előfordulhat,
hogy a pályázók egyike-másika nem csak a TTFC-től várja
a megvalósításhoz szükséges
összeget, s lehet, a másik pályázaton nem sikerült nyerni.
Emiatt egy tartaléklistát is
összeállított a tanács: ha idő
közben valamelyik nyertes
projekt meghiúsul, e listáról
választanak új, támogatásra
méltó tervet.
•
b.a.
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KORKÉP
ÁSOTTHALOM. A gondozási
központ pályázati támogatásával
és szervezésével holnap este hat
órától rendezik meg az ifjúsági
házban a Nagybetűs
Élet-Műhely tanfolyam
következő előadását. Ezen
Pleskonics András beszél a
fiataloknak a társkeresésről, a
partnerkapcsolatról, a
családalapításról, a szerelemről
és a barátságról. Vagyis a
tanfolyam címéhez méltóan
segít az ifjúságnak kilépni a
nagybetűs életbe.
CSENGELE. Közmeghallgatásra
várják a csengeleieket holnap
délután öt órára a faluházba. A
fórum témája az idei
beruházások, fejlesztések,
valamint az önkormányzat jövő
évi tervei. Az idén többek között
megvalósult uniós támogatással
(az összeg nyolcvan százaléka] a
Csengelét Kiskunmajsával
összekötő, 6 ezer 300 méter
hosszú út megépítése. Tízmillió
forintból felújították a
polgármesteri hivatalt. A
beruházás finanszírozásához
hétmillió forintot pályázat útján
nyert a település. Decemberben
adják át az új tűzoltószertárat.
Ennek költsége 6 millió 800
ezer forint, amit teljes
egészében az önkormányzat áll.
A jövő évi tervek között szerepel
az óvodafejlesztés, a főutca
felújítása, a szilárd hulladék
szelektív gyűjtésének
bevezetése és az ehhez
kapcsolódó hulladékudvar
kialakítása. Öt szociális alapú
önkormányzati bérlakás
építésére 22 millió 500 ezer
forintot nyert a község.
DESZK. Regionális helyesírási
versenyt rendeztek a napokban.
A hatodik osztályosok
kategóriájában a harminchárom
induló közül a deszki Varga
Viktor lett a győztes. Rajta kívül
még két deszki diák, Daka
Tímea és Karai Gábor is jó
eredménnyel zárta a versenyt.
Mind a három tanulót a
Zoltánfy István Általános Iskola
igazgatója, Rostásné Pópa Mária
készítette fel.
KÜBEKHÁZA. Szeged és
kistérségének tizennégy
polgármestere ülésezik ma a
településen. A résztvevők többek
között meghallgatják a térségi
csatornafejlesztéssel és a szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatban
a Szegedi Víziközmű Rt.
vezérigazgatóját, valamint a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. igazgatóját. Ezt követően
pedig számos, a kistérséget
érintő kérdésben is döntést
hoznak.
PUSZTAMÉRGES. Véradó
napot rendeznek holnap délelőtt
9 órától a művelődési házban.
A településen ez újdonság,
ugyanis már régóta, évente két
alkalommal v árják a másokon
segíteni szándékozókat. Egy-egy
alkalommal nagyon sok
önkéntes jelenik meg, ezért a
gyakorta véradást szervező
települések listáján
Pusztamérges igen előkelő
helyet foglal el. Ráadásul
egy-egy vérvételnél néhány
egyéb vizsgálaton is átesik a
páciens.

SZEGED. Immáron ötödik
alkalommal osztották ki az
úgynevezett Eriesson-díjat.
Azokat a tanárokat jutalmazzák,
akiknek tanítványai kiemelkedő
eredményeket értek el
valamilyen
természettudományos
tanulmányi versenyen.
Ezenkívül azokat a
pedagógusokat is díjazzák, akik a
legtöbbet tették annak
érdekében, hogy tanítványaikkal
megismertessék, sőt
megszerettessék a matematikát
és a fizikát. A fizika
népszerűsítéséért Eriesson-díjat
kapott a szegedi Rókusi
Általános Iskola tanára, Juhász
Nándor.
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Magánterületről ingyen nem viszik el a hulladékot

Szemétvita dúl Szőregen A rózsa tövise

Lenne mit eltakarítani a területről.
Folytatás az 1. oldalról

A terep most furcsa képet mutat. A sáros földútról
eltűnt a háromszáz méter hosszú, embermagasságú szeméthegy, a dűlő két oldalát viszont szinte a
vasúti átjárótól szegélyezi az odahordott háztartási
hulladék és a többi lom: kifordult rugóit az égnek
mutató ágybetét, ajtajavesztett hűtőszekrény, megnyomorított gyerekjáték, lyukas lavór és szilánkosra tört vödör, pálinkásüveg, és még ki tudja, mi
minden. A legtöbb mégis a műanyag. A konyháról
kidobott tejfölöspoharak és tejeszacskók mellett
fóliacsíkokkal tömött zsákok kupaca jelzi, hogy a
vadlerakót előszeretettel látogatják termelőüzemek munkatársai is.
Az egyik telek résztulajdonosa, Bányai István a
helyszínen várt bennünket. Elmondta, hogy
1994-ben vette meg a közel 6000 négyzetméteres
területet, amelyre „átfolyt" a vadlerakóra hordott
szemét. Az út menti telek iparterületi oldalán álló
üzem ugyancsak Bányai István tulajdona. Az
üzemmel együtt vette meg a szemetes területet is, s
most méltánytalannak tartja, hogy a portáját borító hulladékot saját költségén kell eltakarítani. Nem vagyok felelős ezért a helyzetért, ami a hulladékudvar hiánya miatt alakult ki - mondta. A telek
gazdája többször fölajánlotta az önkormányzatnak:
egyforintos, jelképes áron átadja a hatezer négyzetméteres területet, hogy megépíthessék rajta a régen

Gálaműsor
a gimnázium
javára
Vizsolyi Lívia fagottművész és
barátai a Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Alapítvány javára
adnak gálaműsort hétfőn este 7
órától a szegedi Tisza Szállóban.
Az esten közreműködik Kosztándi István (hegedű), Pap Éva, Zsigmondi Zoltán és Somogyvári
Aliz (zongora), Bálint Zsuzsa és
Bartha Edit (ének), valamint a
gimnázium 9/C osztályának
ének-zene tagozatos kamarakórusa és a táncművészeti osztály
néhány növendéke. Este 6 órától
a helyszínen megtekinthetők és
megvásárolhatók a művészeti
szakközépiskola tanulóinak és
tanárainak képző- és iparművészeti alkotásai.

Rákszűrés
Az ország más térségeihez
hasonlóan Csongrád megyében is megkezdődött az ingyenes méhnyakrákszűrés. A
térségben eddig mintegy háromezer 25 és 65 év közötti
nő kapta meg a szűrésre hívó
értesítést Apátfalva, Magyarcsanád, Ferencszállás, Földeák, Kiszombor,
Maroslele,
Pitvaros, Szeged és Szentes
térségében. A szűréssel kapcsolatban a megyei ÁNTSZ a
62/401 -411 -es
telefonszám
172-es mellékén ad felvilágosítást.

Fotó: Schmidt Andrea

várt hulladékudvart. Ajánlatát nem fogadták el.
Egy vállalkozótól kért árajánlat szerint 2-3 millió
forintért vinnék el a Bányai portára hordott szemetet.
Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. igazgatója leszögezte: az önkormányzat eleget
tett a környezetvédelmi hatóság fölszólításának, és
saját területét megtisztította a hulladéktól. Magánterületen, megbízás nélkül nem végezhetnek szolgáltatást: ehhez nincs sem joguk, sem pedig pénzük. - Ha csak egyetlen kivételt tennének - hangsúlyozta Szabó - , joggal kérhetnének mások is hasonlót. A Szegedet körülfogó illegális szemétlerakók fölszámolására így is évente 20-30 millió forintot költ az önkormányzat. Bányai István egyforintos ajánlatát pedig azért nem fogadták el, mert a városnak nincs szüksége szennyezett területre.
Iványi Aurél városatya, a szőregi részönkormányzat vezetője megérti a panaszos helyzetét, de ő sem
tud segíteni. Évente 6 millió 500 ezer forintból gazdálkodhat, s ennek a pénznek 75 százalékát közterületi feladatokra kell költeni. Ebből készült többek
között a szőregi játszótér, az új buszmegálló, a Vágóhíd utca burkolata és a templom előtti virágoskert. Igény pedig sokkal több van, mint amennyit a
rendelkezésre álló összegből teljesíteni lehet, ezért
a részönkormányzat sem vállalhatja át Bányai István terheit.
ny. p.

Halállal végződő baleset Csongrád és Gátér között

Ütközés az átjáróban
Belehalt sérüléseibe az a román
férfi, aki furgonját vezetve egy
IFA teherautóval ütközött tegnap a Csongrád és Gátér közötti
vasúti átjárónál. A 451 -es utat és
a Csongrádot Kiskunfélegyházával összekötő vasútvonalat több
órára lezárták. Csongrád irányába tartott tegnap kora délután az
a Dacia típusú furgon, amely
nagy sebességgel balra sodródott
a 45l-es út Gátér és Csongrád

közötti vasúti átjárónál, és összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő teherautóval.
A Dacia volánjánál ülő férfi az
ütközéstől kizuhant az úttestre,
és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kocsi végül a vasúti sínekre csapódva állt meg. A vezető életét egy órán keresztül próbálták megmenteni mentők, de a
férfi minden erőfeszítés ellenére
belehalt sérüléseibe.

Már majdnem megkedveltem Melindát, amikor a Nagy Ő győztes
hölgyeként az utolsó és legidegölőbb rózsaceremónia végén csendet kért, majd Sándoron igen komoly hangon számonkérte az
őszinteséget - egy pillanatig azt hihette a balga tévénéző, hogy
visszaadja az árválkodó virágot. Csináljon Sasa vele amit akar.
Kárpótlásul azért a megaláztatásért, melyben Noszály a lehető
legkomolyabban véve a feladatot, megversenyeztette a lányokat
a nagyvilágban utazgatva vízen, földön, levegőben, asztalnál és
ágyban. És valóban, az utolsó pillanatig kétségek között hagyva
szívének hölgyeit, Melindát és Mónikát, izguljon mindenki, hiszen a Nagy Ő is megszenvedi a választást, hogy ki is valójában az
igazi...
De a magát rendkívül öntudatosnak valló közgazdászlány csalódást okozott: csak éppen jókor és jó helyen kamatoztatta dramaturgiai érzékét, valójában boldogan, könnyek között borult a
férfi karjaiba. Ilyen karakán válasz csak a mesében fordulhatott
volna elő, nem pedig ilyen véresen komoly történetben. Mármint
hogy nők, ifjú leányok küzdenek, csábítanak, intrikálnak és harcolnak egy korábban teljesen ismeretlen férfi kegyeiért. Ők is keresik... a párjukat1, a tévé nyújtotta népszerűséget 7, a sztárságot ?,
esetleges modellszerződést ?
Tudomásom szerint, semmi és senki nem kötelezheti exteniszezőnket, hogy a verseny után választottjával összeköltözzön vagy
egybekeljen. Továbbra is folytathatják ketten az ismerkedést, immár kamerák nélkül, ami persze nem igaz. föl gondolják, akik szerint a médiával nem szabad játszani: egyszer beengedni a magánszférába, kiélvezni annak minden előnyét, a keresettséget, a sztárságot, máskor pedig, amikor már terhes az érdeklődés, öntudatosan elhárítani a kérdéseket. Azok nem fognak elfogyni. Gondoljunk csak szegény Dianára. Reméljük, a mi kis lőve storynk nem
ér ilyen véget, bár az eddigi magyar valóságshow-k szereplőinek
utóélete nem túl rózsás, biztosnak hitt kapcsolatok is szertefoszlottak a felfújt címlaptörténetekben. A szereplők híresek lettek egy
időre, az ár pedig igen busás volt érte: a magánéletük. Megérte ?
LÉVAY GIZELLA

Aláírásokat
gyujto
Munkáspárt
// •

MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád megyében ma kezdi
el az aláírásgyűjtést az úgynevezett kórháztörvény megsemmisítésére a Munkáspárt.
Az Alkotmánybíróság a hét
elején jóváhagyta a Munkáspárt, a Baloldali Front - Munkás Ifjúsági Szövetség és a
Társadalmi
Demokráciáért
Mozgalom közös kezdeményezését népszavazás kiírására a
következő kérdéssel: „Egyetért-e ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?" Az
Alkotmánybíróság
helyben
hagyta az Országos Választási
Bizottságnak azt a határozatát, amellyel hitelesítette az
érintett szervezetek országos
népszavazást
kezdeményező
aláírásgyűjtő ívét. Nagyvári
László, a Munkáspárt megyei
elnöke lapunknak elmondta:
bár az aláírásokat az utcán is
gyűjtik, nem lesznek standjaik, mert nincs pénzük közterület-foglalási díjra.

HÍREK
BABOS-DZSESSZKONCERT
A Kreatív Zenei Alapítvány
rendezvénysorozatában ma este
7 órától a Babos Gyula
vezetésével működő Babos
Romani Project ad koncertet a
Szegedi Ifjúsági Házban. Jegyek a
helyszínen kaphatók.
DIÁKKÖRÖK TÁRLATA
Galambos Gábor egyetemi tanár,
az SZTE JGYTFK főigazgatója
nyitja meg ma 16 órakor a MÉH
Rt. galériájában (Szeged, Bocskai
u. 8.) a főiskolai kar művészeti
diákköreinek kiállítását. A
házigazda Szabó Jenő
elnök-vezérigazgató. A tárlat
december 19-ig munkanapokon
9-17 óráig látogatható.
ÜLÉSEZIK A BIOLÓGIAI
TÁRSASÁG
A Magyar Biológiai Társaság
szegedi csoportja ma délután 4
órától tartja soros ülését az
MTESZ-székházban. A
rendezvényen Szabad János
tanszékvezető egyetemi tanár
tart előadást Anyai hatás és
életünk első lépései címmel.
Minden tagtársat és érdeklődőt
szeretettel várnak.
FILMSZEMLE
21 -én és 22-én rendezik meg
Szentesen a Kelet- és
Dél-Magyarország filmesei
számára a független film- és
videoszövetség filmszemléjét.

Egy évig keresték a liba tolva jókat
Egy év után a jelek szerint sikerrel zárult a libalopások ügyében
indított nyomozás. A megyében
tavaly egy alkalommal kétezer liba tűnt eí egy telepről.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hat Jász-Nagykun-Szolnok megyei
lakos ül majd a vádlottak padján abban az ügyben, amelynek nyomozása egy éve kezdődött. A rendőrség
adatai szerint a vádlottak többnyire
Csongrád megyében, de az Alföld
más részein is loptak libákat a tenyésztőktől. Ezekről az esetekről lapunk is beszámolt. A megyék rendőrkapitányságai összehangolták a
munkát, nem minden nap használt módszerekre és eszközökre is
szükségvolt.
A libások a tolvajokkal szemben szinte tehetetlenek voltak: a
bűnbanda rendszerint este közelítette meg a telepeket, éjjellátó

távcsővel, speciális teherautókkal felszerelkezve, melyeket képzett sofőrök vezettek. A libákat a
telepektől egy-két kilométerre elterelték, s csak ott rakták kocsira,
hogy ne lehessen hallani a hangjukat. A különböző helyszíneken

elkövetett bűncselekmények egymásra kísértetiesen hasonlítottak. A tolvajok orgazdáknál, vagy
hivatalosnak tűnő szállítólevél
birtokában vágóhídon értékesítették az esetenként több ezer eltulajdonított baromfit. Korábban
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Egy gazdától kétezer libát vittek el a tolvajok.

Fotó: Tésik Attila

„vérdíjat" tűztek ki a tolvajok fejére, a tízmilliós jutalom azonban nem vezetett eredményre. A sértettek egyikének, a szentesi Dombóvári Imrének eperjesi
telepéről tavaly egyetlen alkalommal kétezer libát tulajdonítottak el. A termelő most elégedetten nyugtázta, hogy megkerültek a feltételezett tettesek.
Az okozott kár mértéke a vádirat szerint több mint kilenc és
fél millió forint - közölte lapunkkal Pigniczki József főügyészhelyettes, szóvivő.
A kár sajnos nem térült meg.
Mivel a vádlottak között egy fiatalkorú is van, ezért a Szegedi
Városi Bíróságon a fiatalkorúak
tanácsa fogja tárgyalni az ügyet.
A vádlottak szabadlábon védekezhetnek, a főügyészhelyettes
indoka szerint nem merült fel
olyan körülmény, mely fogva tartásukat indokolttá tenné.

Szegeden járt
a török nagykövet
Bemutatkozó látogatáson járt
Szegeden Botka László polgármesternél Aydan Kaiahan, Törökország magyarországi nagykövete. Az eszmecserén Botka
tájékoztatta a diplomatát Szeged stratégiai fejlesztési irányairól, elsősorban a tudomány-kutatás, illetve a földrajzi helyzetből adódó „Európa kapuja" szerep lehetőségeiről. Aydan Karahan élénken érdeklődött kereskedelmi és logisztikai kérdésekről, lévén, hogy a törökök fő-

ként Magyarországon keresztül
utazva bonyolítják üzleteiket a
nyugat-európai országokkal. Elhangzott, Szeged fontos állomás, központ lehet ezen a hoszszú úton. A tárgyalófelek megállapodtak abban, hogy jövő év
elején magyar-török üzletember
találkozót rendeznek Szegeden.
A nagykövet tegnap megbeszélést folytatott a Szegedi Tudományegyetem és a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel is.

Ma mondanak ítéletet a balástyai rém ügyében

Halált kérnének
az áldozatok rokonai

1998. május:
Józsa Róbertné Almásy Judit
1998. július:
Jéga Szabó Bernadett
1998. augusztus:
Kovács Mónika
2000. május:
Kállai Terézia
2001. augusztus:

sok ne nyerjék el az egyébként
majd' mindenki által nyíltan vagy
titkon támogatott büntetést, a halált? El kellett volna vinni Szabót
olyan országba, ahol van halálbüntetés. Jéga Szabó Bernadett
édesapja, Jéga Szabó János és élettársa, László Anna is ott lesz a tárgyaláson. Azt mondták, ha érzelmeikre hagyatkozva kellene ítéletet hozni, akkor előbb felkoncolnák, utána felakasztanák Szabó
Zoltánt. László Anna szerint bűnhődnie kellene a kíméletlen gyilkosnak, élettársával éppen arról
beszéltek, hogy a börtön ilyen
esetben kevés, a férfinek meg kellene halnia.
Józsa Róbertné Almásy Judit elásott holttestéhez 2002. április
14-én vezette el a rendőröket az
akkor már balástyai rémként emlegetett férfi. Az áldozat apja, Almásy István, ha hallgat orvosaira,
valószínűleg nem lesz ott a tárgyalóteremben. A férfi belebetegedett
lánya meggyilkolásába. Almásy
István azt mondta, ő nem bosszúálló, de tudja, hogy lánya, aki a
többiekhez hasonlóan fiatal volt,
szeretett élni, szóval lánya és a
többiek miatt meg kell torolni a
szörnyű bűncselekmény-sorozatot. A férfi szerint ki kellene végezni Szabó Zoltánt.
Kovács Mónika meggyilkolását
2002 áprilisában, Kállai Teréziáét
a következő hónap végén vállalta
magára Szabó Zoltán. Az utóbbi
két áldozat hozzátartozóival nem
tudtunk beszélni. Almásy István
azonban korábban találkozott velük, neki azt ismételgették, hogy
Szabónak nem a börtönben lenne
a helye, meg kellene halnia, de
még az sem lenne elég, hisz öt nő

Szanka Hajnalka

megölésében, megalázásában bű-

Folytatás az 1. oldalról

Szanka Dezső és Szanka Dezsőné
(Szanka Hajnalka szülei) ott lesznek a tárgyaláson. Az asszony azt
mondta, nincs olyan ítélet, amivel
fel lehetne támasztani lányukat,
és nincs olyan ítélet, amivel elégedettek lehetnének. Reméük, Szabó Zoltán már soha nem árthat
senkinek.
A már letartóztatásban lévő
férfi egy hónappal később, április
10-én egy tanyájához közeli kukoricásban megmutatta a nyomozóknak Jéga Szabó Bernadett
holttestét...
A meggyilkolt lány nővére ott
lesz a tárgyaláson. Jéga Szabó Anita szerint halálra kellene ítélni
Szabó Zoltánt. Megjegyezte: tudja, Magyarországon nincs ilyen
büntetés, de az mégis csak abszurd, hogy testvérének gyilkosa
évekig közvetve az ő pénzéből is
eszik, iszik, ruházkodik, szükség
esetén még orvosok is gondoskodnak róla. - Azt mondják, a demokrácia egyik fontos ismérve,
hogy nincs benne halálbüntetés.
De az miért kell a demokráciának,
hogy például a sokszoros gyilko-

GYILKOSSAGOK
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Az ökoadó felét környezetvédelmi beruházásokra fordítja a város

Ötödével drágulhat a vízdíj
Folytatás az 1. oldalról

Az alpolgármester, Szentgyörgyi
Pál elmondta még, hogy a közgyűlés november 28-án tűzi napirendre az önkormányzat hatáskörébe tartozó szolgáltatási
díjak, köztük a vízdíj emelésére
tett javaslatot. A többségi városi
tulajdonú Szegedi Vízmű Rt.-vei
még tárgyalnak a jövő évi víz- és
csatornadíjról. Az áremelést a
költségek emelkedése mellett az
is indokolja, hogy a közelmúltban újabb nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető csatornák kezelését vette át a vízmű, amely az
árkok karbantartásának költségeit is beépíti a csatornadíjba.
Hasonló hatással lesz a zöldadó is: az újabb jelentős költségnövekedést nem nyelheti le a
szolgáltató, ezért e téren is a fogyasztóknak kell viselniük a terheket.
Szentgyörgyi Pál kiemelte,
hogy a törvény által megszabott
ökoadó valójában nem épíil be a
vízdíjba (utóbbi mértékét az önkormányzat határozza meg), viszont külön tételként megjelenik
a vízdíj számlán, növelve annak
végösszegét.
Az alpolgármester arra is fölhívta a figyelmet, hogy a mostani
költségemelkedés csak a zöldadó
egyharmadát fedezi. A környezetterhelési díjat ugyanis fokozatosan vezetik be, s jövőre még

Ez a csatorna is a Tiszához vezet.
„mindössze" 30 százalékot kell
fizetnünk. A vízdíj az ökoadó
emelkedésével arányosan növekszik majd.
Jó hír viszont, hogy a befizetett
zöldadó felét visszakérheti a város: a mintegy 300 millió forint a

Fotó: Kamok Csaba
környezetvédelmi alapba kerül, s
a tervek szerint ISPA- (az Európai Unió környezetvédelmi alapja) beruházásokra fordítható.
Szentgyörgyi Pál szerint nem
számíthatunk arra, hogy a biológiai tisztítómű átadása után, az

ökoadótól mentesülve, jelentősen csökken a víz- és csatornadíj.
A tisztítómű fönntartása ugyanis szintén pénzbe kerül, s a működés költségeit a jövőben is a fogyasztók fizetik majd.
NY. P.

Csapdát akartak állítani a patikusok a szélhámosoknak

Ismét próbálkoztak a viagrás csalók
Szeged után Vásárhelyen is feltűntek a viagrás szélhámosok,
akik cikkünk megjelenése után
próbálkoztak újabb csalással.
A viagrás szélhámosokról szóló
cikkünk megjelenése után néhány nappal a csalók egy hódmezővásárhelyi patikában 500 ezer
forint értékű potenciafokozó
szert próbáltak megszerezni.
Mint azt korábban megírtuk,
Szegeden közismert főorvosok,
egészségügyi intézmények vezetőire hivatkozva több százezer
forint értékben próbáltak Viagrához jutni a csalók. Megtudtuk,
egy esetben sikerrel jártak.
A szegedi patika vezetője, aki
kérte nevének titokban tartását,
elmondta, amikor a férfi telefonált, a fia vette fel a telefont, akinek meg sem fordult a fejében,
hogy átverésről lehet szó. A gyógy-

szerért érkező férfi így 200 ezer forint értékű Viagrával távozott.
A gyógyszertár tulajdonosa
hozzátette, nem örül annak,
hogy a sajtóban megjelent a csalókról szóló cikk, ugyanis a patikusok belső körben szerették
volna elintézni az ügyet: csapdát
akartak állítani a szélhámosoknak.
Megtudtuk, hogy a közelmúltban Hódmezővásárhelyen is feltűntek a Viagrára éhes csalók. Az
Aranykígyó Szporny patika vezetője, Könyves Gézáné elmesélte,
hogy a Dömötör doktorként bemutatkozó férfi furcsán, zavarosan beszélt és több csomag, öszszesen 300 ezer forint értékű potencianövelőt rendelt.
- Huszonöt évig dolgoztam a
kórházban, jól ismerem az orvosokat, ezért feltűnt, hogy ez nem
Dömötör doktor hangja. Mond-

tam a telefonálónak, hogy mi egy
kis patika vagyunk, nincs ennyi
Viagránk, rendelnünk kell. Erre a
férfi azt mondta, hogy akkor később jönne, de akkor már 500
ezer forintnyi gyógyszer kellene
neki - idézte fel a telefonálóval
folytatott beszélgetést a gyógyszerész.
Könyvesné azonban ekkor már
olvasta a szélhámosokról lapunkban megjelent cikket, valamint egy körtelefon is érkezett
minden patikushoz a főgyógyszerésztől, aki figyelmezette kollégáit a veszélyre.
- Az átadás napján háromszor
hívott a csaló. Egyszer azt mondta, a feleségét, majd pedig, hogy
egy arab nemzetiségű hallgatóját
küldi a csomagért. Valóban egy
arabnak kinéző, alacsony férfi ér-

náltam a rendőrségnek. A csaló
egyszer csak elkezdett hátrálni,
mintha megérzett volna valamit,
majd egy pillanat alatt kisliszszant az ajtón. Az utcán beszállt
egy fehér autóba és elhajtott. A
rendőrök öt perccel ezután értek
ki. Negyven éve vagyok patikus,
de ilyen még soha nem történt tette hozzá Könyves Gézáné.
- Szomorú dolog, hogy ilyen
előfordulhat és egyes emberek
ilyet merészelnek - fogalmazott
Kőhegyi Ferenc. A Csongrád Megyei Gyógyszerészkamara elnöke
elmondta: a jogszabály értelmében, recept nélkül tilos ilyen
gyógyszert kiadni, orvosnak is
csak abban az esetben, ha felmutatja az igazolványát.
A csaló banda egyik feltételezett
tagját egyelőre tanúként hallgatta

k e z e t t . A m i n t a l á n y o m hátra-

m e g az ügyben a rendőrség.

ment a „csomagért", én telefo-

ARANY T.JÁNOS

Épül már Szeged vásárlóutcája a Széchenyi téren
A Széchenyi téren épül a karácsonyi vásár díszlete, a kereskedők
utolsó rohamra indulnak megtakarított forintjainkért. Kitörni
készül a vásárlási láz.
Az üzletek nagy részében már kiaggatták a karácsonyi díszeket,
feldíszítették a műfenyőt, postaládánkban naponta találunk aján-

D Ó M TÉRI
MÁGLYÁK
A szegedi Dóm téren november 29-e és december 23-a között negyedik alkalommal
rendezi meg az Ördögszekér
Bt. a karácsonyi ünnepi heteket és kézművesvásárt. Mocsehni Rudolf ügyvezetőtől
megtudtuk: mint ahogy az elmúlt években, úgy idén is
számtalan kulturális programmal várják az érdeklődőket a bábszínháztól kezdve a
népzenén át a balettelőadásig. A vásáron újra fellobbannak a máglyák, amelyek mellett lehet majd melegedni.
Ernyő borítja majd a sétányt.

Fotó: Miskolczi Róbert

dékötletekről szóló prospektusokat. November vége helyett immáron a hónap eleje óta próbálkoznak a kereskedők azzal, hogy
kísértésbe ejtsék a vásárlókat.
Ez nem véletlen: felmérések
szerint az üzletek tízhavi forgalmuknak megfelelő összeget is
kasszírozhatnak karácsony tájékán. Szakemberek figyelik a jelenséget, hogy akárcsak Európa
fejlettebb térfelén, nálunk is
minden évben fokozatosan előbb
kezdődik a karácsonyi bevásárlási őrület. A korai karácsonyvárás
az oka annak, hogy a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. is
nekifogott a munkának - mondta Szabó Ferenc ügyvezető igazgató -, többek között dolgoznak
a Kárász utca díszkivilágításán,
amelyet a jövő hét végére fejeznek be, de a nyitány csak december 1-jére várható.
A nagy ünnep közeledtére leginkább a Széchenyi téri építkezés
emlékeztet, a karácsonyi bevá-

sárlóutca pavilonjainak összeszerelését e hét elején kezdte el a
Városkép Kft. Szélpál Gábor, a
cég ügyvezető igazgatója elmondta, ami még egy hónappal
ezelőtt kétséges volt, nemrégiben
eldőlt: lesz sátortető az egymással szemben elhelyezkedő pavilonok közötti sétálóutca felett. Vagyis nem akadályozza eső, hó a
közlekedést, nézelődést, vásárlást. Egyeztetve a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, ezúttal a műemléki környezetbe illő fehér borítást kap a tér
középső része. (Csak emlékeztetőül: tavaly sokan sérelmezték,
hogy vásári jellegű, a karácsonyhoz és a Belvároshoz méltatlan
sárga csíkos ponyvával védték a
kereskedőket és a vásárlókat Szeged legszebb terén.)
A karácsonyi vásár december
l-jén veszi kezdetét a platánok
alatt, s december 23-áig tart. Az
ügyvezető igazgató szerint szinte
teltház van már most is, de azokat a kereskedőket sem utasítják
el, akik csak az utolsó pillanatban kapcsolnak.
F. K.
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A Szegedi Vadaspark állatgondozóival együtt etettünk, almoztunk

Elmaradt
mindszenti
kitüntetés

Triciklivel szervírozott reggeli
Zöldségekkel, gyümölcsökkel,
húsokkal teli edényeket, tálakat, kannákat pakoltak egy triciklire kora reggel a Szegedi Vadaspark konyhája előtt. A gondozók, köztük munkatársunk,
az állatok etetésére készültek.
Ez követően lapátot, söprút ragadtak és takarították a kifutókat, ketreceket.

Szegényebb maradt az idén
Mindszent egy Mindszent Városért kitüntetettel. A település
elöljárói úgy vélték, hogy a rangos elismerésre javasolt személyek ugyan sokat tettek a közösségért, ez mégsem elég az
1994-től adható rangos díjhoz.

Az ember el se hinné, mi mindent esznek az aprócska selyemmajmok. A Szegedi Vadaspark
igazgatója, Gősi Gábor által csak
saki-papinak keresztelt „majomkaja" tizenhat összetevőből áll.
Többek között bébitápszert, búzacsírát, számos vitamint, tejpépet kevernek bele.

Itatótakarítás
Kora reggel megismerhettem
Beleznay Mibályné, Rózsika „birodalmát", vagyis a trópusi házat. Elsőként összeszedtük az
előző napi vacsora maradékát és
begyűjtöttük a koszos itatókat. A
háznak külön konyhája van,
ugyanis nagyon kell arra ügyelni,
hogy a majmok ne kapjanak el
semmiféle fertőzést.
A ködös, hűvös reggelen jólesett a fűtött konyha melege. Belépve nem tányérok, lábosok, hanem egy izgága majom fogadott.
- Az unokám után csak Kristófnak hívom, mert ugyanolyan
hisztis és makrancos - mutatta
be (meg) nekem a kicsi fekete állatot Rózsika. A szülei által elkergetett Kristóf eleinte bizalmatlanul fogadott, de miután
tiszta vizet engedtem az itatójába és egy darab háztartási kekszet csempésztem a markába,
megenyhült.
A nemrég átadott trópusi ház
ketreceinek üvegajtaján állva
még én is befértem. A más téli

Megérkezett a reggeli, lehet enni, majd kérődzni.
szálláson lévő majmokhoz viszont jóval nehezebb bejutni. A
selyemmajmok
lakosztályánál
egy kis gondom is akadt, miközben vittem volna be nekik a fára
erősíthető itatót. A dupla ajtónál
egyszerűen beszorultam. A legbátrabb állatka már a sapkámmal kacérkodott, mire nagy nehezen ki tudtam hátrálni.

Alma, banán és tojás
A park nagy konyhája előtti
raktárból daráló hangja hallatszott. Szalmáné Dobó Etelka takarmánykonyhás öntötte a garatba a kukoricát, az árpát, a
rozst. Az állatkert patásainak, illetve nagyobb madarainak készült a reggeli. A konyhában már
rengeteg különféle edénybe szétosztva várakoztak az állatok porciói. Alma, banán, párizsi, főtt
rizs és tojás, macskaeledel, tej,

hús. Kinek mi az ízlése. A park
összes lakójának megvan egy hatalmas könyvben, mikor, mit és
mennyit kell adni.
Berényi Zoltán csak alig előzött meg a munkában. A fiatalember két napja gondozza az állatokat. Triciklire tettük a reggelit és elindultunk a nagy körre.
Ez annyit tett, hogy a konyhától
eltekertünk egészen a főbejáratnál lévő hópárducokig és közben
osztottuk az eleséget. A kenguruknak fel sem tűnt, hogy új
gondozójuk akadt. A három jószág a domb takarásában pihent,
így nem láthatta, hogy bevittük
nekik a zöldséges menüt és kihoztuk a maradékot.
Az emuk már jobban figyeltek.
A kakas már a kezünkben lévő
kanna tetejéről csipegette a túrót. Ilyenkor jó szolgálatot tesz a
vályú takarítására szánt söprű.

Egy-két lendítés és a szemtelen
futómadár odább is áll. Erre
szükség is van, hiszen hatalmasakat tud csípni. Edéhez, a kicsit
szeplős pofájú óriási hím majomhoz se érdemes bemenni. A
ketrece rácsai között kapta meg
mogyoróadagját. A téli szállásukon lévő gibbonokkal is vigyázni
kell. Zoli a szűk folyóson meg is
járta. Kólásüvegből akarta megitatni a majmot, amikor egy szőrös kéz kinyúlt a rácson és megkarmolta.

Csirke a hópárducnak
A struccok és a víziantilopok kifutójánál szerencse, hogy ketten
voltunk. Én fogtam az ajtót, Zoli
pedig öntötte a két vödör reggelit.
A legkisebb antilopnak nem kedvezett ez a reggel Az első halom
kajától a társai, a másiktól pedig a
struccok hajtották el. Azért né-

A Mindszent Városért emlékplakettet a kitüntetettek az életművük alapján, a településért tett
szolgálataikért kaphatják meg.
- Az idén két javaslat érkezett
az elismerésre - mondta Hajdú
Imre jegyző. - Igaz, ezek az emberek is sokat tettek a település
fejlődéséért, de a képviselők úgy
ítélték meg, hogy a köz javára
végzett munkájuk csak bizonyos
területeket érint. így eltekintettek a rangos elismerés kiosztásától.
Információink szerint a díjra
Fotó: Gyenes Kálmánjavasoltak között volt Apró András is. A szóbeszéd nyomán a
ha-néha sikerült neki egy-egy ká- helyi lovas klub elnöke is értesült arról, hogy talán őt javasolposztalevelet elcsennie.
A triciklin persze nemcsak ták az elismerésre. Mint mondzöldségek, gyümölcsök sorakoz- ta: egy élet munkáját jutalmaztak. A látogatók két kedvencé- zák ezzel a díjjal, ezért úgy érzi,
nek, a hópárduc párnak fejen- hogy még nem szolgált rá erre.
ként három-három csirke du- Hogy a hozzá hasonló szemékált. A zsákban pihenő pipiket lyek munkája a jövőben eliscsak úgy lehetett betenni a ket- mertté válhasson, várhatóan
recbe, miután kinyitottuk a két módosítják a kitüntetési rendelakatot és elhúztuk a tolózárat. letet, s újabb díjat alapítanak,
Az etetés idejét jócskán megnö- így esetleg olyan kategóriák is
velte, hogy minimum harminc születhetnek, mint például a
kulcs zörgött Zoli oldalán. Nem Mindszent sportjáért, vagy a hevolt könnyű eltalálni, melyik la- lyi egészségügyért kitüntetés.
Ezeket talán a március 15-i ünkatot nyitja az épp kézben lévő.
Az előző napi párducvacsorából nepségen adhatnak át az arra érnem sok maradt. Néhány hófehér demeseknek.
toll, meg egy hatalmas kupac végEgyébként a Mindszent Várotermék pompázott az etetőketrec- sért kitüntetés megalapítása óta
ben. Ezt lapátra varázsoltuk és in- nem először fordult elő a telepüdultunk is vissza a konyhához, lésen, hogy senkinek nem ítélték
mivel kiürült a tricikli.
oda a díjat.
S.T.A
KORMOS TAMÁS

Végtelenül jó ajánlatok

...már 10 éve!

Vademecum

Johnson's baby

o.b.

Londa

nyugtató aromafürdető, 500 ml
+ ajándék nyugtató aromatestápoló! 300 ml

normál tampon, 32 db + ajándék

Shiny Colors tartós hajszínező
+ ajándék Londatrend hajlakk!
75 ml

fogkrém (3 féle)
Dupla csomag!
2x100 ml
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ú
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lotion

bath

Beba 2 +

csecsemőtápszer (5 hónapos kortól)
800 g
+ ajándék Nestlé itatópohár!
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ként csomagolt
tisztasági
betét!
20 db

baby

/csomag

(stesrmőt,

Carefree egyen-

Erdal

1+1
j ajándék!

cipőápoló
Dupla csomag!
2x75 ml

949 -

299,-

10 ÉV HŰSÉGES BARÁTSÁG!

November havi nyeremények:

/csomag

pszt

1+1

ajándék

1.249,

Válasszon magának
dm barátnőt, szavazzon
és nyerjen!
ÉV VÉGI FŐNYEREMÉNY:
párizsi bevásárlókörút

2 fő részére,
2 millió forintos
bankkártyával!
www.dm-drogeriemarkt.hu

/csomag

2 fős wellness-hétvége a NaturMed Hotel Carbona""
szállodában,
• 1 db LG színes televízió,
• 10 db 10.000,- Ft értékű Wella ajándékcsomag,
5 db 10.000,- Ft értékű Herbáría ajándékcsomag,
• 5 db Kodak fényképezőgép,
• 10 db 10.000,- Ft értékű Swiss Formula
ajándékcsomag,
• 10 db 10.000,- Ft értékű dm ajándékutalvány,
• 5 db Babyliss diffúziós hajszárító,
db Babyliss Bodytonik elektroterápiás készülék

549 -

/csomag
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A rendelkezésre álló akciós készlet k o r l á t o z o t t mennyiségű, ezért akciónk 2 0 0 3 . 1 1 . 2 0 - t ó l , csak a készlet erejéig érvényes! Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben!

A szegedi szimfonikusok koncertje

Fürst dirigálásával,
francia szólistával
A Franciaországból érkezett Sonia Wieder Atherton gordonkaművész szólójával, Fürst János
vezényletével ad koncertet ma
este (él 8-tól a színházban a
Szegedi Szimfonikus Zenekar a
Vaszy-bérletben.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Szimfonikus Zenekar
nemzetközi hírű művészeti vezetője, a Franciaországban élő
Fürst János karmester ebben a
hangversenyszezonban is négy
filharmóniai bérleti koncert vezénylését vállalta. A Vaszy-bérletsorozat ma esti második hangversenyére izgalmas műsort állított össze. Beethoven VI. szimfóniája, a Pastorale a nyitó darab,
amelyről a dirigens azt nyilatkozta: azért is speciális számára
ez a mű, mert mérföldkövet jelentett a pályáján. Évtizedekkel
ezelőtt, első ausztráliai turnéjának műsorán szerepelt a Pastorale. Útközben, Londonban fedezte
fel, hogy Párizsban hagyta a
szimfónia örökölt, régj partitúráját, ami tele volt mindenféle interpretációs bejegyzéssel, ezért

Varmis Xavér egyetlen tanítványa Rákász Gergely, aki Romantika light című, nagy sikerű
hangversenysorozata után most
új produkciójával, a Barokk
lighttal járja az országot. A 26
éves győri muzsikus szülővárosa zeneművészeti szakközépiskolájának orgona szakán végzett, közben a legkiválóbb magyar orgonisták, Karasszon Dezső, Gárdonyi Zsolt és Baráti
István mesterkurzusain csiszolta tudását. A virtuóz játéktechnikát, valamint azt, hogy hogyan érdemes a hangszerek királynőjén Bachot játszani, mesterétől Varnus Xavértól leste el.
Később Dániel Roth, a párizsi
St. Sulpice, valamint Peter Planyavsky, a bécsi Stephans dóm
orgonistája volt a tanára. Időközben az ELTE ének-zene-karvezetés szakán művésztanári

Emlékidéző a múzeumban

Jelenet A csodálatos mandarin színpadi változatából.

Barokk slágerek
- csak könnyedén

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tízéves a Szegedi Kortárs Balett

vásárolnia kellett egy újat. Tizennyolc óráig tartott a repülőút
Sydneybe, ezalatt bőven volt ideje többször is újraolvasni az új
partitúrát, amelyből a már sokszor dirigált darab elementáris
frissességgel hatott rá. Kiderült,
hogy a jól ismertnek hitt műveket is érdemes újra felfedezni. A
ma esti második műsorszám
Bartók Brácsaversenye, amit ezúttal egy francia gordonkaművész, Soma Wieder Atherton játszik. Fürst János 1995-ben
Új-Zélandon turnézott a világhírű csellistával, Starker Jánossal,
aki elmesélte, hogy lemezre
játssza Bartók Brácsaversenyét.
Starker elmondta, hogy Serly Tibor szerint - aki a komponista
halála után befejezte a darab
hangszerelését - Bartóknak is
tetszett az ötlet, hogy művét minimális változtatással csellón is
előadják. A versenyművet ebben
a formában Magyarországon valószínűleg ma játsszák először.
A hangverseny befejező darabja Sztravinszkij népszerű szvitje,
A tűzmadár lesz, amely Fürst János szerint a zenetörténet egyik
legszeretetreméltóbb műve.

Rákász Gergely interaktív orgonaestje

Rákász Gergely orgonaművész
Barokk light címmel ma 19 órától Szegeden, a felsővárosi minorita templomban, pénteken
18 órától pedig Makón, a Kálvin
téri református templomban ad
különleges, interaktív hangversenyt.
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diplomát szerzett. Jelenleg a washingtoni Dávid Di Fiore professzor növendéke.
Rákász Gergely Magyarország
legfiatalabb koncertorgonistájának mondja magát. Tizenöt éves
kora óta ad hangversenyeket. A
Magyar Rádió Győri Stúdiójában
éveken át Intermezzo címmel
komolyzenei műsort vezetett;
Leonard Bernstein nyomdokain
haladva igyekszik interaktívvá
tenni koncertjeit, bevonja a közönséget is a játékba, párbeszédet alakít ki hallgatóival. Sikert
aratott már Miami, Chicago, San
Francisco, Denver és Boston katedrálisaiban is, Bécsben, a
schönbrunni kastélyban is meghódította a publikumot. Azt
mondja, azért kapták a „light"
jelzőt a koncertjei, mert nincs
bennük kalória; nem szeretne
velük hasfájást okozni a közönségnek. Művészi hitvallása: a zenét elsősorban élvezni kell! Mai
szegedi és a holnapi makói koncertjén a barokk korban tesz körutat a legnagyobb komponisták
társaságában. A műsorán csupa
sláger szerepel, többek között
Hándeltől a Halleluja a Messiásból és a Tűzijáték szvit, Bach Ave
Mariája, valamint Vivaldi d-moll
Concertója.

Rákász Gergely Varnus Xavér tanítványa.

Fotó: Miskolczi Róbert

Évtizedes történet állomásait idézik fel a
Szegedi Kortárs Balett vezetői a Móra Ferenc Múzeum mai estjén, amely az együttes
jubileumának első eseménye lesz. Az ünnep
csúcspontjának Ígérkezik a Rcquiem élőzenével megvalósuló, jövő heti szegedi bemutatója.
Emlélddézéssel kezdődik ma az ünnepi eseménysorozat, amelyet a Szegedi Kortárs Balett jubileuma, működésének tizedik évfordulója alkalmából szerveznek. A csúcspont
majd november 29-én lesz, amikor a Mozart
Requiemre készült táncművet bemutatják a
Szegedi Nemzeti Színházban. Juronics Tamás művének előadása Szegeden most először élő zenei kísérettel, a szegedi szimfonikusok, a Vaszy kórus és neves szólisták közreműködésével valósul meg. Ugyancsak az
ünnep eseménye lesz egy filmbemutató: a
Kamera Hungária fesztiválon, a televíziós
művek versenyén a döntőbe került A csodálatos mandarin filmes feldolgozása, amelyet
a fesztivál szegedi vetítésein láthatnak a nézők a jövő hét végén.
A mai beszélgetés helyszínválasztása

Fotó: Miskolczi Róbert

nem véletlen, hiszen a múzeumban a nyári fesztivál óta látható egy különleges tárlat: a magyarországi táncábrázolások gazdag, 150 műből álló válogatása, amely ritkán adódó élménnyel ajándékozza meg a
látogatókat. A Három a tánc! című kiállítás köré a múzeum munkatársai valóságos tánckaleidoszkópot, a művészeti ágat
sokoldalúan bemutató eseménysort szerveztek. Ebbe illeszkedik a Szegedi Kortárs
Balett jubileumi estje.
Mint ismert, az elődegyüttes Szegedi Balett
néven 1987-ben alakult meg. Imre Zoltán
vezetésével hamarosan országos figyelmet
keltettek a kortárs táncművészet modern
technikáit felhasználó produkcióikkal. Az
1997-ben elhunyt Imre Zoltán emlékére
pénteken 16 órakor nyílik kiállítás Budapesten, a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Amikor a modern tánctechnikákon iskolázott,
széles látókörű koreográfus, Imre Zoltán Budapestre ment, 1993-ban, az alapítástól vele
dolgozott Juronics Tamás és Pataki András
vette át az együttes vezetését, amelynek a neve is akkor lett Szegedi Kortárs Balett. Juronicsék másfajta, saját művészi arculat formálá-

sába kezdtek. S bár unikumnak számított
széles e hazában, de még a nagyvilágban is,
hogy a színház egyik tagozataként működő
együttes művészeti vezetője huszonéves fiatalember, a szegedi együttes sikerszériája igazolta a kinevezők „merészségét". Az egyedi,
jellegzetes, organikus-akrobatikus mozdulatvilágot, modern táncstílust kifejlesztő Juronics az egymást követő művekben hangsúlyozottan törekedett a színházszerű dramaturgiai megoldásokra és a látványt erősítő
eszköztár használatára. Művészi érettségének bizonyítékaiként egyre-másra kerültek
ki alkotói műhelyéből a klasszikus zenékre
készült táncművek is. Az együttes, bár tagjai
természetesen folyton cserélődtek az évtized
folyamán, képes volt egyenletes, magas technikai színvonalat produkálni és mindig voltak kiemelkedően tehetséges táncosai.
Juronics Tamás táncos-koreográfus, az
együttes művészeti vezetője és Pataki András, a társulat igazgatója Gyémánt Csilla
színháztörténésszel az eltelt évtized külső és
belső történéseiről is beszélget ma este fél
5-kor a múzeumban.
S. E.

Két kiállítás a vásárhelyi könyvtárban

Mónusék festményei és üvegművei
Vásárhelyen a kettős kiállításoknak hagyománya van. Kovácsné Mónus Renáta és Mónus
Szilvia könyvtárbeli kiállítását
Arany Tóth Attila, a Szerdahelyi
József Kht. ügyvezető igazgatója
nyitotta meg.
A tárlatot nemcsak az fogja öszsze, hogy testvér a két alkotó, hanem az is, hogy a kiállított művekhez édesapjuk, Mónus Ottó
írt miniatűröket. Mónus Szilviának már több kiálhtása is volt,
Debrecenben éppúgy bemutatkozott, mint Vásárhelyen és környékén. „Civilben" a Kalmár
Zsigmond Szakközépiskola és
Szakiskolában tanít kerámiakészítéssel és fazekassággal összefüggő, szakmai elméleti tárgyakat. A magyar táj szépsége, a természetes és épített környezet
összhatása foglalkoztatja - s az
általuk kifejezhető emberi lélek.
Kovácsné Mónus Renátának - ő
szintén pedagógus, a Kertvárosi
Altalános Iskolában tanít - Tiffany-technikával készült tárgyait
láthatják az érdeklődők a kiállításon. Fényképtartótól a vázáig
és a faliképekig sok mindent előállít. - Csodálatos dolgokat lehet
készíteni, egyszerű síküvegből mondja.
Mi a terve a két alkotónak? Továbbhaladni a megkezdett úton.
»
Hulló vakolatú, meszelt falú

házacska Mónus Szilvia egyik
festményén, benn, az ablaküveg
mögött oldalt-fölfelé néző macska, az ablakon kívül, a fal tövében: burjánzó növények. Ki-kibukkan a vályogtégla a lepattogzó mészréteg mögül. Az ablakkeret lila, az ablak mögött függöny.
Az idill és a lepusztuláskezdet
határán egyensúlyoz-billeg a
hangulat - épp ez emeli a képet a
művészet magaslataiba. Ha az
ablakkeret a hagyományos színű
volna, menthetetlen giccsgyanúba keveredne a festmény, így

azonban, a környezetbe egyáltalán nem illő, semmiféle népi építészeti hagyományra nem viszszavezethető lila keret magát az
- egyébként láthatatlan - embert
jelzi az ablak mögött. A törekvést, pontosan mire is? A gyönyörködtetésre, a szomszédságtól való különbözésre?, Vagy csak
azt jelzi e szín, hogy csupán lila
festék volt otthon? Aki lilára festi az ablakkeretet, nem érzi „zsigerből" kötelezőnek az elődök
hagyományainak követését - de
még nem is érkezett el a tudatos

A Németh László Városi Könyvtárban látható kiállítás folyamatosan v o n z z a az érdeklődőket.

Fotó: Schmidt Andrea

hagyományápolás
szintiére.
Hogy lilára, mely az ezotéria világába visz? Ez nem „lilaság" - az
önkifejezés egy fajtája. Érez magában valamily kifejezendőt a
házacskában
lakó
öregember/öregasszony, vagy fiatal házaspár, ám ezt nem tudja miként
megfogalmazni, s így lilára festi
az ablakkeretet. És éppen ettől
lesz nagyon emberi e ház. Ettől a
lélekbeni, tudattalan útnak-indulástól, ettől a naiv kereséstől, a
romlást, a leépülést a szokatlansággal ellensúlyozni igyekvéstől.
S ettől lesz igazi művészet a ház
ábrázolása: a festő nem „korrigálja" e folyamatot, nem „festi
át" az ablakkeretet népizöldre,
nem rak az ablakba muskátlit,
viszont láttatja a nyílászáró alatt
fölburjánzó, nagyon vitális, nagyon élő, fölfelé gomolygó, a házat mintegy ellenkező irányba
rántó folyondárt. Ezt jelzi a kép
címe is: Küzdelem.
Egy másik képen (címe: Elhagyatva) egy fokkal, ím, továbbment a pusztulás. Az ablakok
üveg nélkül, a keresztléc alatt bekúszik a sötétbe, fölötte pedig ki,
vissza a fényre, a folyondár.
Mindez persze túl „drámaian"
hangzik, Mónus Szilvia azonban
oly érzékeny ecsettel festi meg a
látványt, hogy drámát nem is
sejt az ember. A dráma ettől még
ott van, észre kell venni csupán.
FARKAS CSABA
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FŐZŐ DITTA KÖT, HORGOL, GYÖNGYÖT FŰZ ÉS PINOKKIÓ SZEREPÉRE KÉSZÜL

A megvalósult szerepálom
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készen megvenni. Mostanában a szalvétatechnikával foglalkozom legszívesebben.

Negyedik évadját tölti a szegedi színház társulatánál a többszörös közön-

- Az micsoda?

ségdíjas Főző Ditta, akinek hamarosan
megvalósul gyermekkori álma: eljátszhatja Pinokkiót. A tehetséges, fiatal
színésznő imádja az állatokat, szabadidejében pedig köt, horgol, hímez, varr
és gyöngyöt fűz.
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- Hogyan fogadta az előző szezon
végén a díjesőt, amit Az üvegcipő
Irmájáért kapott?
- Nem számítottam rá, ezért nagy
meglepetés volt, amikor az évadzárón
az egyetemisták közönségdíját átadták. Másnap este pedig a Dömötör-díjat kaptam meg. Ezek az elismerések
inspirálnak, igyekszem a Pinokkiót is,
amelynek jövő héten tartjuk a bemutatóját, minél jobban megcsinálni.
Azt gondolnánk, hogy egy gyerekdarabot könnyebb játszani, holott nem
így van. Galkó Bence vezetésével próbálunk, és m o n d h a t o m , ez a szerep
ugyanolyan komoly koncentrációt,
munkamorált kíván, mint amikor felnőtteknek játszunk. Gyerekkoromban
Nyíregyházán épp a Pinokkió volt az a
darab, amit legtöbbször láttam. Anynyira tetszett, hogy otthon megpróbáltam utánozni a mesefigura járását
és énekeltem a dalait. Ugyanígy vagyok
januári bemutatónkkal, a Mumussal
is: kamasz koromban láttam, és óriási
hatással volt rám. Furcsa, hogy most
mindkét kedvenc gyerekdarabomban
játszhatok.

- Mi a legnehezebb a Pinokkióban?
- A rendkívül összetett mozgás. Mi-
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Főző Ditta színművésznő

cicájával,

W j f

JUL SÉ

Sacival.

előtt Gór Nagy Mária színitanodájába
kerültem, két évig m o d e r n dzsessztáncstúdióba jártam, ami most sokat
jelent. Nehéz eltalálni a megfelelő
mozgást, ami kényelmes és kifejező is
egyszerre - egyelőre a tükör előtt próbálgatom.

- Van otthon kinek megmutatni?
- A kedvesemmel, Szűcs Lászlóval
élek, aki szintén színész. Nemrégiben
egy klímatechnikai cégnél vállalt m u n kát, ami biztosabb megélhetést jelent,

- Gyönyörű, díszes papírszalvétákat
lehet kapni, amelyek olyan szépek,
mint egy festmény. Ezeket valamilyen
alkalmas felületre, fára, falra, fémre
felragasztom, azután sima akril lakkal
lefestem. Olyan hatása van, m i n t h a
kézzel festették volna. Ha antikoló lakkot is kenek rá, az berepeszti a felületét, amitől még régebbinek hat.
•Nemrégiben csináltam egy gyönyörű
dobozt, amiről azt hitték, több száz
éves, miközben h á r o m nappal korábban készítettem. Maradék anyagokból
hosszú kezű és lábú, kicsit suta rongybabákat is szoktam varrni. Kötök nekik
pulóvert, cipőt, nadrágot is.

- Mit szeret olvasni?

¡¡sRjj
FOTO: MISKOLCZI ROBERT

ugyanakkor mellette marad ideje játszani is. A színészházban kaptunk lakást, ahol hét h ó n a p o s kiscicám, Saci
is velünk él, akivel sokat foglalkozom.

- Mit csinál, ha épp nincs színpadon?
- Szabadidőmben kézimunkázom,
kötök vagy horgolok. Édesanyámtól és
a nagymamámtól tanultam, ők mesterfokon művelik. Imádom a szeceszsziós tárgyakat, amit lehet, jobban szeretek saját kezűleg elkészíteni, mint

- Tudom, hogy ez nagy hiányosságom: az olvasással n e m tudom úgy
lekötni magam, mint a kézügyességet
kívánó foglalatosságokkal. Elsősorban
a m u n k á m h o z szükséges drámákat,
színdarabokat szoktam olvasni.

- Mennyire fontos a divat az életében?
- Figyelek rá, érdekel, de nem követem mindig a legújabb trendeket. Ha
megtetszik valami, felhasználom.

- Ha megnyerné a lottó főnyereményét, mire költené?

Stresszoldó
módszerek
Néhanapján az élet túlságosan is sokat produkál mindannyiunk számára. Most közreadunk néhány olyan technikát, amelyekkel csökkenteni
tudjuk a feszültséget, még mielőtt felőrölne bennünket.
Semmiképpen se tegyünk fel
m i n d e n t egy lóra! Az élet nem
szabad, hogy csupán abból
álljon, hogy dolgozunk a m u n kahelyen, m a j d jön az otthoni
robot. Ha kialakítunk más érdeklődési területeket is, attól
nemcsak kiegyensúlyozottabb
lesz az életünk, de érdekesebb
és lelkesítőbb is. Fontos, hogy
több ilyen terület is legyen,
így, ha elveszítjük a munkánkat vagy a kedvesünk kisétál az
életünkből, még mindig marad valami fogódzó a számunkra.
Elkövettünk egy nagy hibát?
Ki nem? Semmi értelme azon
filozofálni, hogy mit tettünk
rosszul. Bármennyire is szeretnénk, a múltat n e m lehet
megváltoztatni. Hagyjuk abba
a siránkozást az elszalasztott
lehetőségek után. Az a vonat
elment, de jön a következő, s
akkor már okosabbak leszünk.

- Egy részét szétosztanám a családomban, vennék egy házat magunknak meg a szüleimnek is. A hobbijaimat sokkal profibb szintre fejleszteném; rengetegbe kerülnek az alapanyagok, ezért sok mindenről egyelőre
csak ábrándozom.
H. ZS.

A CSONGRÁD MEGYEI FODRÁSZOKNAK HOSSZÚ ÉVEK OTA NINCS LEGYŐZŐJE

Versenyző hajköltemények
A fodrászversenyekre a felkészülést csak elhivatottsággal és szeretettel lehet végezni,
vallja Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna mesterfodrász és tréner. A szegedi szakembernek
oroszlánrésze van abban, hogy hosszú évek
óta az országos megmérettetéseken a Csongrád megyeiek nem találnak legyőzőre.

FOTÓK: KARNOK CSABA

Mintha küzdőszellemet erősítő sportról beszélgetnénk Tombáczné Szemerédi
Zsuzsannával, pedig szó sincs róla: a szegedi mesterfodrász és tréner szakmája sikereibe avat be,
ugyanis hosszú évek óta a Csongrád megyeieknek országos fodrászversenyeken nincs
legyőzője. - Nemzetközi megmérettetéseken
sem szoktunk szégyent vallani, a legutóbbi Las
Vegas-i világbajnokságon az első tízbe került a
háromfős magyar csapat, melyből ketten (Antal Henriett és Csányi György) a megyéből
érkeztek. A csapatom az évente megrendezésre
kerülő németországi kis EB-bajnokságon az
elmúlt három évben első vagy második helyezést ért el - részletezi Zsuzsanna, aki tíz év
aktív versenyzés után kezdett el komolyan
foglalkozni az utánpótlással. Tavaly óta a magyar fodrász-, kozmetikusegyesület országos
trénere: a világbajnokságra az eredmény alapján kiválaszott versenyzőket készíti fel. - Szigorú és maximalista vagyok a tanítványaimmal, sokat követelek tőlük. Aki vállalja a versenyzést, tréningben és gyakorlásban azt kell

követnie, amit diktálok - m o n d j a határozottan.
Vagyis a páratlan küzdőszellem stimmel, a harc
viszont fésűvel zajlik.
Mint mondja, már a világban is felfigyeltek a
magyar, és ezen belül a szegedi hajmesterek
ügyességére. A kiváló eredményekhez pedig jó
értelemben vett fanatizmus kell. Ebből az
óriási fodrászversenyből hétköznapokon az
üzletekbe betérő nők mit érzékelnek? Nos, a
válasz elég magától értetődőnek tűnik: a versenyző fodrászok m u n k á j á n előbb-utóbb meglátszik a technikai többlet és nyitottabbá válik
az új divatirányzat követésére. A sztárfodrászok
jelentős része rendelkezik versenyzői múlttal, a
megmérettetéseken kreatívabbakká és ügyesebbekké válnak.
- Ugyan a frizuradivat évenként változik, de a
jó szakember n e m hagyja figyelmen kívül, hogy
a fazonnál elsősorban a vendég egyénisége,
karaktere a d o m i n á n s - fogalmaz a szegedi
mesterfodrász, aki ezt a fontos alapszabályt a
kezdet kezdetén továbbadja tanulóinak. Jelenleg nyolc versenyzője van, akik rendre szépen teljesítenek a versenyeken.
A közelmúltban rendezték a fodrász, kozmetikus ipartestület országos versenyét, ahol a
Csongrád megyeiek ismét taroltak: Papp Éva,
Király Katalin, Kása Anett, Márkucz Erika, Tóth
Nikoletta, Csányi György, Kormány Imréné és
Kiss R. Imre dobogós helyeken végeztek. Közülük kilenc első, három második és két harmadik díjat vihettek haza.
L.G.

FÉRFIAS SPORTOT UZO SZEGEDI HÖLGYEK

LEVÉLFÉLE

Nem a gyengébbik nem

A barátságról
Eljutottam oda, hogy jelenleg
energiákban gondolkodom. Ha
H
az energiák nem közömbösek
• I
egymás számára, vagy vonzzák,
mjjt
vagy taszítják egymást. És ter}
mészetesen nem véletlenül
>p8F " 7 Ü I H
vonzunk be embereket, helyid
/ / ""
^ M B
zeteket, betegségeket, baleseti—L
L — B H teket, örömöket stb. És persze a
barátokat is... Én úgy gondolom, hogy itt, az összefüggések birodalmában láthatatlan szálakon
valamennyien össze vagyunk egymással kötve. (Ezért is létezhet
kollektív tudatalatti.)
A barát onnan Ismerszik föl, hogy vele fénylő szálakkal vagyunk
összekötve. Ettől lesz barát. Ő a puszta jelenlétével segít minket.
Nem azért, mert segíteni akar, hanem egyszerűen azért, mert van.
Cselekedeteink, életünk össze van kötve, a velünk történt
események kihatnak rá Is. Ha bajban vagyunk, magától megjelenik
és éppolyan élethelyzetet vonz be, ami minket segít. A barátok
együtt pulzálnak. Találkozásuk, közös fejlődésük sorsszerű.
Én nagyon gazdag ember vagyok, mert rengeteg barátom van!
(Bi-bi...) Természetesen van egy legbelső kör. Ők a legbizalmasabb, legmélyebb barátaim. 3 fiú és 3 lány. Ha hónapokig
nem találkozom velük, akkor is velem vannak, érzem a jelenlétüket. De azt gondolom, mint mindent, amit szeretnénk, hogy
virágozzon, a barátságokat is ápolni kell! Ha nincs időnk
találkozni, akkor jeleket kell hagyni (SMS, e-mail, telefon). Rakni
egy-egy hasáb fát néha a parázsra. Azt tapasztalom, hogy jelenleg
olyan világban élünk, ahol az emberek alapvetően magukkal
vannak elfoglalva, és mindenki főként kapni szeretne. Pedig aki
nem ad, az egy idő után kapnlsem fog! Mert csakis adva kapunk!
És ki mennél többet ad, annál gazdagabbá válik! Persze nyilván
attól függ, mit ad... (Szeretetet, odafigyelést, kedvenc sütijét, a
könyvet, amire vágyott, egy masszázst stb.)
Én már évek óta 2-3 havonta rendezek egy házibulit, ahova a
nekem fontos 60-80 barátomat meghívom. Ez még mindig a belső
3 kör, mert ha a 4-5. körben levő emberekig elmegyek, akkor
130-150 embert látok vendégül. (Ezt évente csak egyszer-kétszer
teszem meg.) Ilyenkora buli előtt két nappal bevásárolok, másnap
pedig elhívok hozzánk két barátot vagy barátnőt, és együtt
megfőzünk. Nálunk alszanak, és végre - kellemeset a hasznossal
- a házimunka közepette van időnk megtárgyalni, amit meg kell. Az
Italokat ők hozzák. A 15-17-féle ételre sem a költségességük a
jellemző, sokkal inkább a rájuk fordított munka, a szívvel-lélekkel
belefektetett energia. (Még áldani is szoktam az ételt.) Aztán jelen
van néhány zenész és DJ barát is, úgyhogy hajnalig
eszünk-iszunk-mulatunk, és élvezzük, hogy árad a szeretet. Utána
két napig takarítás. Egy ilyen buli öt nap.
Jó, oké, aláírom, én alapvetően egy kicsit gigantomán vagyok,
de a lényeg nem ez, hanem az adni akarás. Nagyon sok felnőttnél
- haha, én még nem vagyok teljesen az - azt látom, hogy a család
miatt a barátokat háttérbe szorítják. Aztán mire megöregszenek,
már nincs mellettük - a családon kívül - senki, vagy legfeljebb jó,
ha 1-2 barát képben maradt.
Szóval, mindezzel azt szeretném üzenni, hogy természetesen
első a család, de ne hagyjuk elsorvadni a baráti kapcsolatainkat
sem! Mert az igaz barát megéri az energiát. Ne feledjük: adva
kapunk!
SOMA MAMAGÉSA

Orrvérzésig tartó küzdelem, veszélyes ugrások, motorfoőgés. Sok férfit hozhatnak
lázba ezek a szavak. Ha azonban hölgyeket csigáznak fel a tipikusan maszkulin jellegű kifejezések, hajlamosak vagyunk őket nagydarab, mély hangú, bakancsos nőként elképzelni. Pedig a valóság legtöbbször egészen más képet
mutat. íme néhány szegedi példa.
Csorba Csilla kezdetben csodálkozott,
miért kérdeztem őt is. Én pedig azon
csodálkoztam, mi a meglepő abban, h a az
ezer méterről való ugrásokat nem tekintem kellemes női elfoglaltságnak. A
szegedi hölgy ugyanis ejtőernyős, a Szolnok Honvéd Sportegyesület katonai válogatott tagja.
- Kellő óvatosság mellett az ejtőernyőzés körülbelül annyira veszélyes,
mint a kerékpározás. Azt sem értem,
miért minősítik férfias sportnak. Hacsak
nem azért, mert a húszkilós felszerelés
kezeléséhez komoly erő szükséges. Vagy
azért, mert gyakran egész nap izzadtan és
koszosan gyakorlatozunk kint a reptéren
- m o n d j a a 36 éves Csilla.
A számok azonban engem igazolnak.
Hiszen a hivatásos ejtőernyős nők a szakma öt százalékát teszik ki. Csilla szak-

Csorba Csilla

ejtőernyőzik.
FOTÓ: KARNOK CSABA

osztályában is csak ketten képviselik a
hölgyeket. Ez azért érdekes, mert a tanfolyamokra jelentkezők több, mint fele

Senkinek nem áll jól
a rosszkedv

Nigella főz
Blair és Bush
találkozóján

Ha este lefekvés előtt, átgondolva az aznap történteket,

A iamie Oliverhez hasonlóan
népszerű Nigella Lawson brit
sztárszakács titkos receptjei
alapján készül el Tony Blair és
George Bush csütörtöki közös
ebédje.

arra az egy dologra koncentrálunk, aminek örülhettünk,
már sokat tettünk kinézetünkért, az életforma ugyanis a
leghatásosabb szépítőszer.
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A nők gyakran elégedetlenek
külsejükkel és a szépségről sokszor beszélnek úgy, hogy sokféle terméket, eljárást említenek.
Azok valóban a test szolgálatába állíthatók, hiszen a megjelenés sok apró részletből áll öszsze, ám hiába a tökéletes külső,
ha a belsőben rendetlenség
uralkodik. Erről volt szó a
Hölgyvonal kiálk'táson RoszkosnéZsuzsa Arcodon az életed
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címmel tartott előadásában. A
szakember szerint önmagunk
szeretete legalább annyira fontos, mint a piperére fordított
energia. Sokat segíthet, ha tudatosítjuk, egyedi darabok vagyunk és a belső szépséget a
harmónia jelenti. Ha szeretnek
bennünket, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, az megszépítő erővel bír, akár csak a
nevetés és a kiegyensúlyozott
szexuális élet.
Nem titok, hogy az arcon
meglátszanak egyes betegségek tünetei és tükröződnek a
gondok is. Az ápoláshoz ezért
a kozmetikumok és a tudatos
étkezés mellett hozzátartozik
a belső hangulat szabályozása; és sajnos ez utóbbival törődünk legkevesebbet, pedig a
pozitív beállítódás, a derűlátás
szépítő folyamatokat indít el.
RIMÁNYI ZITA

A sztárszakácsnő maga is jelen
lesz a miniszterelnök konyhájában, hogy előkészítse az
ebéd fogásait, adta hírül a
Reuter hírügynökség. „Boldogság leves" fantázianevű
sütőtöklevese
remélhetőleg
eltereli majd majd Tony Blair
és Geroge Bush figyelmét a
várhatóan a ház előtt tüntető
tömegekről.
Nigella szóvivője azonban elmondta, a sztárszakácsnő nem
nyilatkozik sem a további fogásokról, sem az ebéd elkészítésének részleteiről. Nigella Lawson televíziós főzőműsora az
Egyesült Államokban is hatalmas sikert aratott. Az újságíróból lett sztárszakács, akinek
„Hogyan lehet Házias Istennő"
címmel jelent meg nemrég
könyve, jelenleg a New York
Times publicistája.

Böjtös Renáta motoros

kaszkadőr.
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

nő. Legnagyobb részük tehát nem tud
megmaradni ezen a pályán. Mint mondja, a katonaságnál a férfiak körében n e m e
miatt sem pozitív, sem negatív megkülönböztetés n e m éri. Majd mosolyogva
hozzáteszi: azért a fiúk bármikor, bármiben előszeretettel segítenek neki.
A gimnazista Böjtös Renáta magas sarkú csizmát hord, hosszú, festett körmöket visel. Első ránézésre úgy tűnhet, a
divaton kívül más nem igazán érdekli.
Ezzel szemben a 17 éves lány motoros
kaszkadőr.'- Édesapám igazi motorbolond és ez már kislánykoromban rám is
átragadt. Majd megismertem a barátomat, akivel viszont én szerettettem meg a
motorozást - meséli Renáta.
Trike Knights elnevezésű formációjukat
így hárman alkotják: a lány, a barát és az
apuka. A három kerekű krosszmotoron
végrehajtott attrakcióikkal nagy sikerrel
járják a térség rendezvényeit. Renáta élvezettel számol be fellépéseikről: - Kedvenc
gyakorlataim egyike, amikor apa és Krisztián fölé hasalok, miközben oldalkeréken
megyünk. Még sokat kell tanulnom, a hátsó keréken való felágaskodást például éppen most gyakorlom. A motorozást ő sem
tartja férfiasnak, bár azt elismeri, amikor
három métert repült róla, vagy amikor
majdnem ráesett a jármű, az tényleg nem
lányoknak való volt.
Szuknai Zsuzsa a magyar női küzdősport igazi büszkesége. Ökölvívásban Eu-

rópa-bajnoki második helyezett, hatszoros magyar bajnok, ráadásul kick-bokszban is kiváló eredményeket ért el.
Zsuzsa edzésén az áporodott szagú tornateremben csupa nagydarab, tetovált
fiú püföli a bokszzsákokat. A lány h a m a r
belátja: az ökölvívás kemény csajoknak
való sport. - Rám tényleg azt lehet mondani, hogy fiús lány voltam: Bruce Lee-filmeken nőttem fel és imádtam a küzdősportokat. Ma is határozott nő vagyok,
de ez n e m azt jelenti, hogy agresszív is
lennék - jelenti ki a 27 éves bajnok.
Szerinte a „benyelt" ütéseket a női ökölvívásban néhány monoklival és némi orrvérzéssel meg lehet úszni. Az előírásoknak megfelelően azért a lányok a fiúk
szuszpenzorát mellvédőre cserélik. Amikor rákérdezek, milyen a kapcsolata a sok
tesztoszterontól dagadó, robosztus bokszoló nővel, a köztudatban élő sztereotípiát Zsuzsa rögtön lerombolja.
- A legtöbb magyar versenytársam kimondottan nőies típus, a ringen kívül csinosan öltözködnek, sokaknak férjük, esetleg gyermekük van. A nemzetközi mezőnyben viszont valóban lehet látni
egy-két hormonzavaros sporttársnőt számol be tapasztalatairól a Testnevelési
Egyetem szakedzői szakán tanuló hölgy.

Szuknai

Zsuzsa

bokszol.
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Mint mondja, a férfiak egy része elismerően beszél a női boksz működéséről, másik
részük azonban meglehetősen cinikus.
PATAKFALVI DÓRA

Gyorsan, valami finomat!
A háziasszonyok és a házias férfiak rémálma, ha egy fárasztó nap
végén még a konyhában is bizonyítaniuk kell. Stahl Judit nemrég
megjelent könyve nekik kíván segítséget nyújtani könnyen és
gyorsan kivitelezhető receptjeivel.
A finom ételeket mindenki szereti, a főzésre azonban sokak
nehezen szánják rá magukat.
Hiszen a konyhában született
alkotások igencsak rövid életű
művek. Az elkészítésre szánt idő
és a befektetett energia gyakran
nincs egyensúlyban az elfogyasztás idejével és az elismerések számával.
Az utóbbi időben remek szakácsnői képességeiről is tanúbizonyságot tévő egykori híradós, Stahl Judit most egy különleges receptes könyvvel, a
Gyorsan, valami finomat! cíművel siet mindazok segítségére,
akik szeretnék a rohanó hétköznapok közepette is ízletes
ételekkel meglepni családjukat,
barátaikat.
A mindössze harmincöt perc

alatt elkészíthető húsok, szárnyasok, halak, tésztavacsorák és
saláták mellett a könyv lapjairól
nem hiányoznak az édes nyalánkságok sem. Mielőtt azonban
hozzákezdünk a sürgés-forgáshoz a konyhában, érdemes kicsit
tanulmányozni az éléskamrát,
mert nem biztos, hogy akad
otthon szárított
chllipehely,
dijonl mustár, friss zsályalevél,
szárított erdei gombából őrölt
por vagy fenyőmag.
A szerző biztosra ment: miután
elkészült a könyv kézirata, többen is megkapták azt, hogy
kipróbálják a recepteket, véleményt mondjanak róluk és
praktikus tanácsokkal egészítsék ki a leírtakat, ahol szükséges. így a végeredmény egy
egyszerű iránymutatásokat és

Bcusz
kttnyvdruhOz
TÖRZSVÁSÁRLÓI K Á R T Y Á R A
7% KEDVEZMÉNY!

H-6720 Szeged,
Tisza L. krt. 34.
www.fokuszonline.hu
Telefon: (+36 62) 420-624
Fax: (+36 62) 424-789
e-mail: fokusz.szegedeiira.hu

könnyen kivitelezhető recepteket
tartalmazó gyűjtemény lett, melyet Stahl Judit közvetlen hangvételű anekdotái, személyes élményei tesznek még kellemesebbé.
A Tombor Zoltán fotóival gazdagon illusztrált kötet a szerző
második szakácskönyve. A tévésorozat ihlette első kötet, az
Enni jó! rekordidő alatt vált az
olvasók kedvencévé. A nemrég
megjelent igényes kivitelezésű
Gyorsan, valami finomat! hasonló népszerűségre számíthat.
Hiszen főzni Is jó, nem csak
enni!
MÁTÉ ERZSÉBET
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CSOROG A PANNON GSM

Kritizálható a bírósági ítélet \

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - héttőtől péntekig 9 és 12 óra között hívható a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is togadjuk. 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.

GAN FIVEREK
M. Károly véleménye szerint a Gán
fivérek elegedettek lehetnek a bíróság által megítélt kártérítéssel, hiszen ennyi pénzt egy év alatt munkával nem kerestek volna meg.
VÍZÓRAGONDOK
A tegnapi Postabontásban megjelent levélre reagált olvasónk a
70/202-7733-as telefonról, azt
panaszolva, hogy a Temesvári
krt.-i társasházukban is gond
van a vízórákkal.
SZABÓNÉ BALI ILONA

BAKA ELEK

SZABONE TÓTH ERIKA

GYOVAI NORBERT

nyugdíjas:

nyugdíjas:

adminisztrátor:

tanuló:

- Igen. Szerintem a bíróság mindent megtesz annak érdekében,
hogy az igazi bűnösöket elítéljék,
de azért kritikával is lehet élni. A
politikus is mondhat véleményt,
hiszen ó mindenkit, a választókat képviseli.

- Nem. A bíróság egy független intézmény. Én mint magánember,
bármikor véleményt formálhatok
egy ügyről vagy egy ítéletről, de egy
politikus szerintem nem. O a
pártpolitikát képviseli és ez befolyásolhatja a gondolatait.

- Valamilyen szinten biztos, de
ehhez a hangnemet is meg kell
választani. Bárki bármit kritizálhat, de nem mindegy, milyen stílusban. Ha jogszabályokat egyértelművé tennék, nem kerülne
sor ennyi bonyodalomra.

- Valamilyen szempontból biztos, hogy kritizálható. A magánember kevés ahhoz, hogy érdemben tudjon hatni valamire úgy,
hogy az meg is változzon. A politika egy másik térfél, azt már abszolút nem értem.

H0R0SZK0P
KOS: A látszat néha csal. ElóforÁ ^ J dúlhat, hogy most mélységeket él
m e g amit büszkeségből magának sem vállá na be. "Sok szép cél lebeg a szeme előtt,
ami minden kedvezőtlen híresztelés ellenére valószínűleg teljesülni tog.
^ P f c BIKA: Sok mindennel elmaradt az
1
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utóbbi időben, ezért szükség lenne
arra, hogy beszerezze azokat. Komoly kincsekre lelhet, járjon nyitott szemmel. Ha
úgy érzi, hogy mindent megvett, üljön be
valahová ebédelni.
I IKREK: Hivatásában
szélcsend
(uralkodik, nincs semmi, ami feldobná, vagy érdemes lenne ráhajtani. Ez
nem izgatja különösképpen Még örül is,
hogy nyugodtan átgondolhatja teendőit.
^ ^

RÁK: Minden úgy alakul, ahogy
tervezte. Párját sikerült rávennie,
hogy az ön tervei szerint alakuljon a nap.
Elégedett, de nem engedheti el magát. Még
vannak dolgok, amire nem sok időt szántak
mostanában.
0 , J j OROSZLÁN: Elönti a tettvágy, és
* * I mindenáron meg akarja valósítani elképzeléseit. A karrier csábítása elvonja figyelmét családjáról és néha önző módon viselkedik. Figyeljen szeretteivel való kapcsolatára!
A

SZŰZ: Nyilvános szereplései maximális hangsúlyt kapnak. Vigyázzon,
nehogy az első feladatát a második helyszínen gyakorolja, intim szférái legyenek még
intimebbek.
MÉRLEG: Szerelem szövődhet ön
l é s új ismerőse között, mert sok időt
töltenek együtt. A Hold ma elfedi a Vénuszt,
ezért a kapcsolat kimenetele még bizonytalan. Ha szerelem nem is, de mély és tartós
barátság kialakulhat.
V

SKORPIÓ: A lemondott programot
I a mai napon pótolhatja. Még jól is jött
az időpontváltozás, mert sokkal szebb napra
ébredtek. A találkozón ugyan némi félreértésbe keveredik, de nagyszerű napot tölt el.
J n ,

NYILAS: Ön kiegyensúlyozottságra
I törekszik, a feszültséget nagyon
nehezen viseli. Ingatag jellem, nem ázeret
dönteni, inkább feladja a maga nézőpontját,
csak vitába ne keveredjen Fontos önnek a
társ, akire támaszkodhat.
BAK: Amikor nem költekezhet, akI kor elnyomottnak, üresnek, lehangoltnak érzi magát. Talán a partnere vagy a
barátai tudnak segíteni, hogy rájöjjön, hogyan bánjon a pénzzel.
jfft

VÍZÖNTŐ: Hajlamos lesz fanatikus
(céljait teljes odaadással követni, a
nagy tett végrehajtásán fáradozva azonban
fizikailag és érzelmileg is eltávolodik azoktól, akik egykor fontosak voltak
J HALAK: Ne legyen szomorú azért,
^ ^ I mert a környezetében lévő emberek
azok. Könnyen átragad a rosszkedvük, igaz,
de ne hagyja magát befolyásolni általuk,
mert szüksége van jókedvére, életenergiára
a saját magánélete kiigazításához.

•

Az

élvonal.

Mára

POSTABONTÁS

Nyílt levél a csongrádi orvosi ügyeletről
a lelkiismeretes betegellátásról
Előre leszögezem, elfogult vagyok; ellentétben embertársaim nagy részével, nekem semmi bajom az
anyósommal. Amiért írok, .... doktor úr hétvégi
ügyeleti ellátással kapcsolatos tevékenysége, amelyen azóta sem tudtam túltenni magam.
Anyósom ugyanis - még október 26-án - két lánya segítségével, illetve kíséretében ment el az
ügyeleti rendelésre. Már napok óta erős fájdalmat
érzett a szegycsontja alatt, ami átsugárzott a hátára, zsibbadt a bal karja, időnként légszomja volt, s
bcszédproblémák kínozták. Tudom - csak számomra elfogadhatatlan -, hogy nehéz előbújni a pihenőből, bár az eset nem késő este, vagy éjszaka
történt. Ön a panaszok meghallgatása után, mindenféle vizsgálat nélkül, méteres távolságról megállapította, hogy a betegnek gyomorfekélye van,
majd nem a legintelligensebb stílusban közölte,
hogy ez még néhány hétig fájni is fog. Az asszisztensnő unszolására történt egy vérnyomásmérés,
majd anyósom kapott egy injekciót, tudtunkkal
görcsoldó hatóanyaggal. Ha ez segített, köszönjük,
még ha nem is volt tudatos.
Doktor úr! A „vizsgálat" végén beérkező telefonhívásra történt reagálása legyen inkább a fültanúk
titka. A beteg pedig az eset óta volt a szentesi kórház lakója, három nappal később, újabb orvosi
vizsgálatok után, szerda este szállítottuk be, mert
állapota rosszabbodott (szidást kaptunk, mert nem
mentővel vitettük). A diagnózis: súlyos szívinfarktus.

Én pedagógiát tanultam, nem orvoslástant, de olvasni tudok. Idézet az Egészségügyi ABC-ből (ötödik, jav. Kiadás, Medicina kiadó, 1985): „Szívinfarktus: ... tünetei: hirtelen támadó, igen heves,
szegycsont mögötti fájdalom, amely többnyire a bal
karba, a vállba és a lapocka alá sugárzik ki.... Néha
nehézlégzés társul a fájdalomhoz, ..." A gyomorfekély tüneteit nem kívánom idézni, azt annak idején bizonyosan megtanulta, csak most ügyeletben
volt.
Ha én, vagy a vizsgálatnál jelen lévő feleségem, az
ön gyermekének tanítása során ilyen hozzáállást
tanúsítanánk, netán ilyen hibát vétenénk, megkérdezné (joggal) intézményünk fenntartójától, mit ér
a munkánk. Valószínűleg megvizsgáltatná tevékenységünket. De nem ez a lényeg.
Doktor úr! Kérem, az ügyeleti munkát is olyan
odaadással lássa el, mint amilyennel - gondolom a hétköznapok tevékenységét is teszi. Tudom, nehéz a munkájuk, nagy a felelősségük, de épp azért,
így ugyanis a bizalom, mely az orvosok tevékenységének is alappillére, hamar elillan. A mi kezünkben „csak" az emberek jövője, az önökében néha az
élete van. Aznap ezt nem vette figyelembe. Ez nagy
felelősség! Jó lenne komolyan venni! Én önt, mint
orvost nem ismerem, de ugye nem haragszik meg,
ha ezen az állapoton nem kívánok változtatni? Az
orvosi munkájához kívánok erőt, türelmet, kitartást.

földi idegenforgalmi kiállításokon való részvételről, önálló kiadványokról és más kiadványokban való megjelenésről minden
esetben az idegenforgalmi szakemberekkel való egyeztetés után
döntünk. 2003-ban 10 hazai és 5
külföldi kiállításon
vettünk
részt, 2 tanulmányutat szerveztünk magyar, valamint német és
osztrák idegenforgalmi szakemberek részére, ebben az évben
több mint 15 külföldi újságcikk
jelent meg Szeged idegenforgalmáról. Csupán német nyelvterületen 50 ezer felhasználó, utazási
iroda, ügynökség számára juttattuk el elektronikus úton a szegedi kulturális programajánlatot. A
reggeli Nap TV rendszeresen tájékoztatott a jelentősebb kulturális rendezvényekről. Az új városvezetés írt ki pályázatot idegenforgalmi koncepció elkészítésére, melyet hamarosan bemuta-

kérdexiük

LEIRER TIBOR, CSONGRÁD

Következő

kérdésünk:

Drága-e
a vonalas
telefon?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 1 7 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

műemlékügy érdekében. Most
már csak arra lennék kíváncsi,
hol volt Széphegyi úr, meg a Tisztelt Hivatal, amikor Szegeden
két éve lebontották a Somogyi
utcai Fehérkereszt fogadó és a
Maros utcai tímárház nagyárvizet túlélt, reformkori épületeit?
És hol van most, amikor gyalázatosan átépítik a Kis-Tisza utcai

Az SMS számla.rása normál tarifa szerint történi.

www.delmagyar.hu

SZEGED

SZÖGI NORA PANNA

BALOG GERGELY SÁNDOR

November 19., 7 óra 0 perc, 3 2 0 0 g Sz.:
Király Katalin és Szögi János (Vásárhely).

November 15., 0 óra 4 1 perc, 1400 g és

BALOG JÁZMIN ZSUZSANNA
November 15., 0 óra 43 perc, 1390 g Az ikrek szülei: Marton Tímea és Balog Sándor
(Vásárhely)

MOLNÁR TAMÁS
November 18., 8 óra 3 0 perc, 3 1 5 0 g Sz.:
Mánik Ágnes és Molnár Zsolt (Szeged).

SZALMA LUCA
November 18., 21 óra 48 pere, 3790 g Sz.:
Jenák Tamara és Szalma Attila (Mórahalom).

MOLNÁR MÁTÉ
November 19., 1 óra 30 perc, 3680 g Sz.:
Kovács Ildikó és Molnár János (Szeged).

FODOR BOGLÁRKA NATÁLIA
November 19., 2 óra 55 perc, 3 1 9 0 g. Sz. :
Tovt Natalija és Fodor László (Szeged).
VÁSÁRHELY

CSÁKI LAJOS GÉZA
November 19., 4 óra 0 perc, 2 9 0 0 g. Sz.:
Varga Szilvia és Csáki Lajos (Vásárhely).

SZENTES
ANTAL BIANKA
November 1., 1 óra 3 0 perc, 3 0 3 5 g Sz.:
Juhász Andrea és Antal András (Szentes).

FRANKÓ JÁNOS DOMINIK
November 18., 6 óra 25 perc, 3 0 5 0 g Sz.:
Gömörí Andrea és Frankó János (Szarvas).

FAUR PÉTER BENCE
November 18., 9 óra 15 perc, 2 9 5 0 g Sz.:
Csépe-Tari Judit Mária és Faur Péter Bence
(Csongrád).

MÉSZÁROS VIKTÓRIA
November 18., 10 óra 5 perc, 2 4 8 0 g Sz. :
Tóth Ildikó és Mészáros Zoltán (Csanytelek).

RÉVÉSZ MÁTÉ
November 18., 11 óra 3 5 perc, 3 8 5 0 g. Sz.:
Molnár Katalin és Révész Tamás Imre (Kunszentmárton).

FEHÉR BOGLÁRKA
November 18., 13 óra 5 perc, 3 7 3 0 g Sz. :
Kovács Marianna és Fehér Zoltán (Kunszentmárton).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve-

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

szi fel, sebészeb (nem baleseti!!) felvételi

SZEMÉSZETI ÜGYELET

ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,

A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór-

s. o. s.

ház baleseti sebészeb osztályán, az egyéb

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli-

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

Műemlékvédelem-kérdőjelekkel

NEM

MEGJÖTTÜNK

November 18., 2 3 óra 15 perc, 3 7 4 0 g Sz.:
Szűcs Gabriella és Harmat Zoltán (Szeged).

T Ó T H KÁROLY,
A KULTURÁLIS,
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
ALELNÖKE,
NACSA JÓZSEF,
AZ IDEGENFORGALMI
TANÁCSADÓ TESTÜLET
ELNÖKE

H

06-30/30-30-921

HARMAT MÁTÉ

tunk a turisztikai szakma és a
nagyközönség számára.
Furcsának tartjuk, hogy a fideszes sajtótájékoztató egyik résztvevője, Kohári Nándor képviselő
úr a kulturális, közművelődési és
idegenforgalmi bizottság tagjaként ennyire feledékeny. Amint
az is meglepő volt, ahogy az október 30-i városi idegenforgalmi
fórumon előbb éles kritikával illette a mostani városvezetést,
majd a válaszadást meg sem várva távozott. A fórum többi résztvevőjét a válaszok, a tények is érdekelték.

IGEN

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

nikán látják el.

Örömmel olvastam a lapban, a
Végre-valahára felújítják a sváb
házat Pitvaroson című cikkben,
hogy a műemlékvédelmi hivatal
a sarkára állt. Végre határozottan fellépett egy értékes népi
épület védelmében Pitvaroson.
Örülök, hogy van egy karakán
műemléki felügyelő a régióban,
aki konfrontációkat is vállal a

FÁK
Süliné, dorozsmai olvasónk sajnálattal jelezte, hogy Szeged felé
haladva, a vasúti sín utáni szakaszon kiirtották a fákat. Jó lenne,
ha pótolnák azokat, hiszen a város levegője jobb lenne, ha fákat
ültetnének oda, ahová csak lehet.

Kritizálható-e
a bírósági Ítélet?

A szegedi idegenforgalmi politikáról
A lap november 19-i számában
összefoglaló jelent meg a Fidesz
előző napi sajtótájékoztatójáról. Hűvös László és Kohári
Nándor fideszes önkormányzati képviselők értékelése azonban épp a lényeget hagyja figyelmen kívül.
A vendégek és a vendégéjszakák száma nem csökkent, hanem nagyon is jelentős, 10%-os
mértékben emelkedett. Nem
tudjuk, a fideszes képviselők
honnan tájékozódtak, szíves figyelmükbe ajánljuk a KSH hivatalos adatait.
Az új városvezetés első intézkedései közé tartozott, hogy bizottsági szintre emelte a turizmuspolitikát, kezdeményezte az
idegenforgalmi szakma valamennyi területét képviselő, széles jogosítványokkal rendelkező
idegenforgalmi tanácsadó testület megalakítását. A hazai és kül-

PANNON GSM

tvtvt

ZAKLATAS
Szegeden, a Víztorony téren zaklatták G.-nét olyan személyek, akik
zoknit árultak és miután olvasónk
nem akart tőlük vásárolni, tönkretették a kerékpárját. A nő szerint a
polgárok testi és vagyoni védelme
érdekében tenni kellene valamit az
ilyen erőszakoskodók ellen.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

hajósgazdaházakat? Na és persze
hogy engedhette meg, hogy felépüljön a rettenetes és röhejes
„Bastille" az Arany János utcában, szemben a Kass Szállóval?
Érdekes kérdések ezek és tetszés
szerint a végtelenségig szaporíthatok.

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől) Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 2 4 9 - 5 2 9 .

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

PALÁSTI ZOLTÁN,
SZEGED

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig Csak sürgős
esetben! Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .

•
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2.) este 7 órakor:
Babos Romám Project. Fellép: Babos
Gyula gitár, Borlai Gergő dob, Hárs
SZEGVÁR
Viktor basszusgitár, Nagy Lajos
Este 7 óra: Merülés a félelembe. Színes billentyűs hangszerek, Jelinek Emil
amerikai film.
ének, Kunovics Katinka.

lettem. Színes, m. b. dán film; este 8
óra: Novo. Színes francia film.

duna
TELEVÍZIÓ

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
KÖZÉLET
A Blues Caféban (Toldi u.) este 8
8.00 Híradó 9.00 Riporter keresórakor:
tetik! 10.00 EuroParty (ism.)
SZEGED
Rambling Blues Duo-koncert.
10.55 Felvételi vizsga Európában
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)
1. Meg lehet-e tanulni egy idegen
de. 10 órától:
SZÍNHÁZ
Az Old Tímer Music Clubban
nyelvet? 2. Miért pont angolul?
A szociális identitás, az információ és a (Dugonics u. Brüsszeli kn. sarok) este
SZEGED
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírpiac címmel konferencia - Vámos
PINCESZÍNHÁZ ÉS
fél 9 órakor:
adó délben 13.05 Savannah AmeTibor: Új agora, Hámori Balázs-Szabó
MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Ödi Blues Band (Jimi Hendrixrikai tévéfilmsorozat, 32. Hol van
Katalin: A gazdasági szereplők árazási
Este fél 8 óra: Chat noir kabaré- és
emlékest). Előzenekar: SEA.
a végrendelet? (16] 13.55
humorfesztivál: Nem csak Kató néni. magatartása, Garai László:
Slovenski Utrinki Szlovén nyelvű
Kontraszelektáló piac vagy
Ihos József vendégjátéka.
KIÁLLÍTÁS
nemzetiségi magazin 14.25
identitásgazdálkodás. Üléselnök: dr.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Együtt Velünk élő kisebbségek
Farkas Beáta.
Este fél 8 óra: Filharmóniai koncert.
SZEGED
14.55 Szórakoztató percek Les-álVezényel: Fürst János. Műsoron:
A Somogyi-könyvtár földszintjén
lás (ism.) 15.10 Anyanyelvi szóBeethoven, Bánók és Sztravinszkij
A Móra Ferenc Múzeumban
nyílnak:
szóló Balázs Géza és Grétsy Lászművei.
(Roosevelt tér 1-3.) du.fél5 órakor:
200 éve született Deák Ferenc,
ló anyanyelvi műsora 15.40 Élesa Három a tánc! című kiállításhoz
ben Közéleti talkshow |16| 16.30
kapcsolódó előadás-sorozat - Tízéves a valamint 125 éve született Krúdy
MOZI
Gyula című kiállítások. Mindkét tárlat
Labirintus Az eligazodás magazinSzegedi Kortárs Balett. Az emlékeket
SZEGED
megtekinthető: 2004. január 7-éig,
Juronics Tamás művészeti vezető,
ja. „Hangulatfestés a falakon"
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
nyitvatartási időben.
17.00 A Black Rose-vár titka MaDu.fél4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Pataki András igazgató, dr. Gyémánt
Csilla színiláztörténész idézik fel.
gyar-német ifjúsági kalandfilmsoNémo nyomában. Színes, m. b.
Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző rozat, 8. A mágikus patkó (ism.)
amerikai film.
Főiskolai Kar Rajz-művészettörténeti 17.25 Mozi zongorára - mikroA Közéleti Kávéház rendezvénye az
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
kozmosz Teljes napfogyatkozás
Tanszék tanszéki galériájában
északi városrészi fiókkönyvtárban
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
17.30 Jelentés Tények és képek
(Brüsszeli krt. 37.) megnyílt:
óra: Kontroll. Színes magyar film; este (Gáspár Zoltán u. 4.) este 6 órakor:
Magyarországról 18.00 Híradó.
fél 7 óra: Lilja 4-ever. Színes dán film Dánia csodái. Háziasszony: Mojzesné
Fischer Ernő festőművész
Gazdasági híradó. Időjárás-jelenBELVÁROSI MOZI KAMARA
Süli Anna fiókkönyvtár-vezető.
emlékkiállítása. A tárlat
TEREM
tés. Körzeti híradók. Kulturális
megtekinthető: november 30-áig 10híradó 18.25 Uniós pályázati kaAz Ifjúsági Házban (Felső Tisza pan
Du. 4 és este fél 9 óra: Good bye
től 18 óráig.
lauz 18.35 Szerelmem, Afrika NéLenin! Színes németfilm;este negyed 2.) este 7 órakor:
met-olasz tévéfilmsorozat, 2. Az
7 óra: Pók. Színes amerikai film
Chong An Sunim dharma mester
A Százszorszép Gyermekházban
GRAND CAFÉ
oroszlán hajnala, 2/2. [16)
előadása a koreai zenei hagyomány
(Kálvin tér 6.) megnyílt:
19.30 Híradó este
Du 5 óra: Svájci filmhét. Fiatal svájci alapján, meditációs instrukciókkal.
a kosárkiállítás. Megtekinthető:
19.56 Sporthírek.
tehetségekeste 7 óra: Loüta. Színes
december Tjéig hétköznap 8-tól 18
Időjárás-jelentés
amerikai-franciafilm,-este 9 óra:
A rókusi katolikusklubban (Kossuth
óráig szombaton 9-től 13 óráig. A
Szerelemtől sújtva. Színes magyar film. L. sgt.) estefél7 órakor:
20.05 A tévé ügyvédje
belépés díjtalan.
PLAZA CINEMA CITY
A megoldások show-ja [16]
Ferencesek a mai társadalomban. Kiss
Karib-tenger kalózai: 14.15 óra.
21.05 Nő fehérben
Didák ferences testvér előadása.
Az
Alsóvárosi
Kultúrházban
(Rákóczi
Gyönyörű mocsokságok: 17, 19.15
Francia tévéfilmsorozat, 4.
u. 1.) megnyílt:
óra. Pokolba a szerelemmel: 18.15 óra. Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
22.00 Csütörtök este
Mayer Ferenc Képek a napról meg ami
Kill Bili: 13.45, 16, 20.15 óra. Némo
Benne: Híradó
42.)
még eszembe jutott című színes
nyomában: 14, 16,18, 20 óra.
22.35 Heti menü
10-től 18 óráiggrafikai kiállítása. A tárlat
Szindbád: 13.45 Amerikai Pite 3:
Terítéken a kultúra.
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9megtekinthető: november 25-éig
15.45, 17.45, 19.45 óra. S.W.A.T
23.05 Molnár György-sorozat:
től 19 óráig várja látogatóit.
hétköznap
9-től
20
óráig,
szombaton
13.30,15.45,18, 20.15 óra.
Alapképlet Magyar
9-től 18 óráig.
Mindenóó: 13.15 óra. Balhé: 15.15,
tévéfilm (ism.) (16]
KONCERT
17.30, 19.30 óra. Mátrix Revoluúon:
15,17.30, 20 óra. Bad Boys 2: 13.45,
A Bálint Sándor Művelődési házban
SZEGED
16.30,19.15 óra. Segítség, hal lettem: A Király-König Péter Zeneiskolában (Temesvári krt. 42.) megnyílt:
14.30 óra. Kegyeden bánásmód:
Felvégi Andrea fotóművész kiállítása a 5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A
(Tábor u. 3.) du. 4 órakor:
16.15, 18.15, 20.15 óra.
Vántus István kortárszenei napok
mozimagazin (ism.) [12| 6.30 Jó
Törpék és óriások - hangverseny
keretében. A tárlat megtekinthető:
reggelt, Magyarország! 7.15 Lafiatalokkal fiataloknak.
za© Szórakoztató, vidám reggeli
december 6-áig vasárnap és
VÁSÁRHELY
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. csevej 8.45 Stahl konyhája 8.55
Du. háromnegyed 6 óra: Segítség, hal
Az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part
Tripla vagy semmi Telefonos játék
extra nyereményekkel 9.20 Maria
Del Carmen Mexikói filmsorozat,
54. 10.20 Teleshop 11.25 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12]
12.00 Kastélyszálló Osztrák családi filmsorozat, 24. Az Ördögtorok 13.00 Mondvacsinált cowboy
Amerikai westernfilm 15.00 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.25 Charlie - Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 68. Irány Florida! 16.25
Jakupcsek Közéleti talkshow |12]
17.25 Betty, a csúnya lány 2. Ecomoda Kolumbiai filmsorozat,
194. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív [12]
19.35 Hárman párban
20.00 Tökkelütött trió

' l ^ í i f l k m o s t nyerhet
akár havi 100 OOO F t - o t ,
5 éven keresztül.
M i n d e n D é l m a g y a r o r s z á g - és D e l v i l á g - e l ő f i z e t ö

Fi

a u t o m a t i k u s a n részt v e s z a s o r s o l á s o n , a m e n n y i b e n
rendelkezik J A N U A R hónapra érvényes előfizetéssel.
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TOVÁBBJ NYEREMÉNYEK:
2000 db HAVI f J X sorsjegy.
nyer.

Sorsolás: 2004. január 14., közjegyző jelenlétébea
A játék leírása: dörzsölje le a játékmezőket (pénzeszsák és pénzkötegek)!
Ön nyert, ha, a pénzeszsák alatt található szám megegyezik a 10 darab pénzköteget ábrázoló fedőréteg alatt feltüntetett számok egyikével. A sorsjegy birtokosának
pénznyereménye az ezen számhoz tartozó összeg.
Amennyiben a 10 darab pénzköteg valamelyike alatt
„HAVI FIX" felirat jelenik meg, a játékos megnyerte
a főnyereményt, ami havi 100 000 Ft folyósítását
jelenti 5 éven keresztül.

Információ:
O T T H O N VAN!

Claudiával [121

23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 TotalCar (ism.)
0.15 Veled is megtörténhet:
Törvénysértő seriff
Amerikai film [12]
2.15 Aktív jism.| [12)
2.55 Vers éjfél után

nsoa

K

eJh&iyezeiíj

1 nyertes 4 db sorsjegyei

Német vígjáték [12]
22.00 Folytassa, Claudia!
Kabaréshow Liptai

06/80/821-821

SZERENCSEJÁTÉK RT

és vegyen részt újévi sorsolásunkon!

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38
Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15
Játékzóna 9.25 Maria 48. 10.15
Játékzóna 10.20 Topshop 11.20
Játékzóna 11.30 Delelő Vidám
show ebédidőben. Benne: 12.00
Híradó - 13.05 Antenna (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 16.15 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.20 Balázs - A
szembesítőshow [12] 17.25 Mónika [12| 18.30 Híradó
19.00 Fókusz [12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Esti showder
Fábry Sándorral |12|
22.45 Az utca törvénye
Amerikai akciófilmsor., 11. Kemény fickó [12]
23.40 Találkozások - este [12]
23.50 Híradó
23.55 Sportklub
0.00 Stella Moziklub [12]
0.35 Hihetetlen, de igaz!
Amerikai dok.-sorozat [12]
1.35 .hu Multimédia-magazin
2.05 Fókusz (ism.| [12]

5.45-8.20 Indul a nap 8.20 Hungarorama 8.30 Táncház Népzenei
magazin 9.00 Páratlan panorámák
9.05 Bohócdoktorok 10.00 Az állatok válaszolnak 11.20 Talentum
Haraszthy István 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó 12.10 Gazdakör (ism.| 12.25 Élő egyház
(ism.) 12.55 Mi dolgunk a világban? 13.00 Rákóczi nótája Magyar
játékfilm 14.35 Halló aus Berlin
Németnyelvlecke-sorozat 14.50
Anziksz - Kunhegyes 15.05 Csatahajók Angol ismeretterjesztő sor.
16.00 Nyelvőrző 16.25 Az én Európám 16.30 Régiók Szabadka/Ungvár 16.55 Öt perc zene
17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen Balázs Géza nyelvművelő műsora 18.00 Híradó 18.30 Kilátó
18.45 Bűvölet
19.35 Mese
20.10 Szerelem Magyar játékfilm
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Közép-európai magazin
22.35 Váltó Gazdasági magazin
23.05 Esti kérdés
23.50 Jonuc és a koldusmaffia
Magyar dokumentumfilm
0.35 JazzLand Cserfő születése
Magyar ismeretterjesztő sorozat
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.40
Szerelem Magyar játékfilm 3.05
Talentum Haraszthy István 3.30
Klipsz 3.55 A Szépművészeti Múzeum Régi Képtára 4.30 A Maros
Művészegyüttes táncai 5.00 Vers
5.05 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.05 Panoráma 116] 9.35 Hagyományok Háza 10.00 Záróra
11.00 Fogadóóra Oktatási magazin 11.30 Premier Színházi magazin 12.00 Déli harangszó 12.05
Fekete gyöngy 12.50 Debussy:
Szonáta 13.05 Mestersége színész
Béres Ilona 14.00 Családban marad 14.45 Kárpáti krónika 14.55
Sorstársak 15.25 N4 16.55 Riporter kerestetik! 17.55 Telesport
DKSK-Croatia Zagreb Európakupa női kosárlabda-mérkőzés.
Közvetítés Diósgyőrből
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek.
20.40 Ablak-esztétikus
21.05 Tárcatükör a közgazdasági
egyetemen Vendégek:
Juhász Ferenc és
Simicskó István
22.00 A csend fogságában
Amerikai film
23.40 Záróra
0.45 Megveszem ezt a nőt 1.30
Ablak-esztétikus 1.55 Ausztrália
Japán természetfilm-sorozat. 2.25
Anyanyelvi szószóló 2.50 Századfordító magyarok Dienes Valéria
(1879-1978) 3.45 Telesport
DKSK-Croatia Zagreb Európakupa női kosárlabda-mérkőzés

SZEGED
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ísm.|
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók
16.00 Poirot: Playmouth express.
Angol krimi (h) 16.30 A porcelán
atyja (h) 17.00 Kalandozás cserkészekkel. Magyar dokumentumfilm
(h) 17.30 Ármádia - honvédségi magazin (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 UNI-JÓ 18.25 Máriás
Bach - Varnus Xavér orgonál (h)
18.30 Lélektől-Lélekig - vallási műsor 19.00 Híradó 19.30 Kalandozás
cserkészekkel 20.00 Estelő 21.00
Poirot: A darázsfészek. Angol krimi
22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

11.00 Kalandozás cserkészekkel
11.30 Vásárlási műsorablak 11.45
Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság
16.00 Poirot: A Plymouth express.
17.00 Kalandozás cserkészekkel.
17.30 Ármádia - honvédségi magazin 18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17 Mese-sarok 18.22 Kincseink: Görög-katolikus templom
18.30 Tóth Aladár megemlékezés
19.00 Híradó (ism.) 19.10 Mi csak
kérdezünk 19.12 Mese-sarok 19.14
Negyedik dimenzió 20.00 Thalassa
- A szaharai kék menetelés, (ism.)
20.30 Kerekerdő 21.00 Poirot. A darázsfészek. 22.00 Nyári emlékeink:
Sóstói szieszta 23.00 Képújság

Q t v
VÁSÁRHELYI VÁROS l E l v i a Ó

16.00 Zene-doboz (ism.) 17.00 Gyerekeknek - mesefilm összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Vásárhelyi magazin 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25 Szerelmi álmok, 2. rész. Magyar dráma
22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése
23.00 Szigeti János könyvbemutatója 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz és
a 66,29Mhz 5.55-22.30 ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30 DélAlföldi Krónika 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.15 Lapszemle
8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.OO-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

FM9S4^Ródi688
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
15.00 Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Közélet (Zoltán Csaba) 22.00
Juhász Kund 00.00 Éjszakai
zenemix

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianívGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon: 0630/30-30-244 és 44-22-44
20.00 Euro-Express: Dénes Tamás 22.00 Inteam

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: lovasterápia. Vendégek: Szabó Gáborné, a Nagy Sándor utcai Általános Iskola igazgatója, Kissné
Hatvani Erika igazgatóhelyettes 12.00 Hírösszefoglaló
13.OO-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 18.15 Full extra
20.15 SMS kívánságműsor,
23.00-tól hírek, reggel 5 óráig
zenei válogatás.

A nap filmje
MTV

23.05

Alapképlet

Magyar tévéfilm

w

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.30 Városi Tv Szeged
műsora 20.30 Pályairány 21.00
Vadaspark - lakópark 21.15 Testsúly
- mozgás - szépség 21.30 Tudomány
Egyetem 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

®

WRMMtHMMa

hmm
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Szemközt (ism.) 8.00 Képmutatók (ism.)
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Körút 22.00 Szegedi hírek
(ism.)

ü k'M
» A
* o
9.00 Virágzó Magyarország: Diósd
9.30 Erdészcsillag - az erdők és erdészek magazinja 10.00 Napi műsorajánló és rövidfilmek 10.30 Nyitott
Világ: néptáncok 4 - Forgós táncok

Fsz.: Kern András, Bánsági
Ildikó, Faludy László, Mezey
Dani, Bars József, Basa István,
Both Béla, C s o n k a Ibolya,
Dávid Kiss Ferenc, D e t r e
Annamária.

Meghal az iskola veteránja, újat
kell keríteni az ünnepségre. János
úttörövezető és magyartanár az
iskolában. Szerelmes az igazgatónőjébe. Szeder Peti tanuló nehéz nehéz körülmények között
él anyjával és dédnagyapjával. A
dédnagyapa lesz a veterán az
ünnepségen. Összevissza mesél
a gyerekeknek. Az igazgatónő
megmondja Jánosnak, ő is szereti.

>
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ROZSDAMENTES

Alapítványok
Állást

keres

Állást

kínál

Bútor
Egészségügy

ÉS

Építőanyag

1

Garázs
keres

Gépjárművezető-képzés

Gép,

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITT1NGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

Egyéb

szerszám

SZEGED, BAKAYN.U,29.
Tel.:62/541-772
Szeged

Hagyaték

M

Háztartási

Contemporary

gép

Dance

Könyv

Company

Közlemény

is seeking

Magánház

an Office Manager

Mezőgazdasági gép

with fluent English
and strong PC user skills

Növény

( W o r d , Excel,
Outlook Express).

Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség

Állást keres
• 27 éves lány jó kommunikációs készséggel, aszszisztensi.
ügyfélszolgálati
vagy diszpécseri munkál
keres.
06-30-291-57-18
Szeged. (30702700)
Állást kínál
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számitógép-knalSI
tanfolyamok indulnak Szegeden.
(Windows 98. Word. Excel.
INTERNET) november 24-én.
m a y J . u . 7. H / 1 3 .
T e l . c 06-30/576-74-30

és gyakorlattal
rendelkező

művezetőt
felveszünk

M MEGBÍZHATÓ, t a l p r a e sett, reprezentatív, kedves,
fiatal hölgyet keresünk teázóba 6 órás, két műszakos
munkarendbe. Jelentkezni:
Szeged, Szent István tér 2.
Forrásvíz Klub, személyesen, a megjelenéstől 2 napig. (30803792)

s

szegedi munkahelyre.)
Fizetés megegyezés szerint.

között telefonon, a

Szeged egyik verető
ípítőanyag-kercskedésíhe
gyakorlattal rendelkező

• VÁRJUK allatszeretö magánszemélyek, cégek, vállalkozások természetbeni és
anyagi támogatását. Tappancs Állatvédő Alapítvány
Postabank és Takarékpénztár
Rt.
1199800606289010-10000001.
Tel.:
30/438-2828. (30803811)

M LAKATOS, h e g e s z t ő
szakmunkást keres szegedi
cég kiskundorozsmai munkahelyre. Alkalmazotti munkaviszony, kiemelt bérezés!
06-20/22-80-863. (30703109)

Építőipari képesítéssel

munkanapokon. 8 - 1 6 óra

Experience in the field of |
administration is an
advantage. Please send your
CV In English and Hungarian
along with a recent photo to:
szkb@vnet.hu
until 2 December 2003.

értékesítési
munkatársat

06-62/W2-385-ÖS számon.
• A PICK Szeged Rt. központi
telepére
keres
szennyvízkezelő munkakörbe vasipari szakmával rendelkező munkavállalót. Jelentkezni lehel: PICK Szeged Rt. Központi telep,
Dabis Gyula csoportvezetőnél személyesen, munkanapokon, 8-14 óra között,
Szeged, Szabadkai út 18.
(30803509)

felveszünk.

• BABABOLT keres g y a önéletrajzokat
korlott eladót részmunkai„Talpraesett .10X03808" jeligére
dőben, azonnali belépéssel.
a Sajtóházba
Jelentkezés: csütörtökön, 9
(Szeged, Stefánia 10.) várunk.
órától a Tisza L. krt. 53.
Címen. (30803702)
Távközlési szolgáltató
• BIZTONSÁGI örökét k e társaság lakossági üzletága
resünk vállalkozói igazolván)
értékesítési terület
nyal maroslelei, nagyfai, alirányítására
győi munkahelyre Tel.: 621
572-240. 06-30/2064-301.
munkatársat keres
(30803507)
szegedi munkahelyre.
• EURÓPA egyik l e g n a Követelmény: felsőfokú
gyobb modell-, művész- és
végzettség, értékesítési
rendezvényügynöksége keterületen szerzett gyakorlat,
resi
különbözö
területek
számítógépes ismeret.
művészeit.
hoszteszeket,
Jelentkezni a szakmai
modelleket, személyi kísérőönéletrajz megküldésével
ket kortól függetlenül. 62/
a hirdetés megjelenését követő
407-994. (30699975)
egy héten belül lehet.
Postacím:
6701 Szeged. Pf. 1393. £
A borítékra kérjük ráírni: §
„Értékesítés"

Motorkerékpár-vezérképviselet
kereskedöhálózata bővítéséhez

partnereket keres.
FELTÉTELEK: bemutatóterem, szerviz,
motorkerékpár-értékesítési tapasztalat.

• GYAKORLATTAL rendelkező, szakképzett felszolgálót felveszünk. Jelentkezni
a 30/259-6009 telefonszámon lehet. (30803704)
• IPARI szövetkezet felvételre keres gépésztechnikus,
forgácsoló, lakatos és hegesztő
szakmunkásokat.
Bérezés megegyezés szerint Érdeklődni Szevafém
62/425-250/125. (30803407)

Állást kínál

;

1241 Budapest, Pf.: 39
Szegedi székhelyű nagykereskedelmi cég munkatársat
keres K I E M E L T Ü G Y F É L - K A P C S O L A T T A R T Ó
(key-account manager) munkakörbe.
Elvárások:
• szakirányú felsőfokú végzettség
• angol nyelv tárgyalásszintű ismerete
• minimum 2 év. hasonló munkakörben és/vagy FMCG területen szerzett
tapasztalat
• Word. Excel felhasználói szintű ismerete
• érvényes B típusú gépkocsi-vezetői engedély

H I R D E T É S F E L V É T E L :

• KŐMŰVESEKET f e l v e szek. 20-9669-592, Szeged. (30803260)
• INFORMATIKAI cég k e res rendszerei értékesítésére gyakorlattal és gépkocsival rendelkező, számlaképes területi képviselőket.
Munkakör: új és meglévő
partnerekkel való kapcsolattartás és értékesítés. Önéletrajzaikat a
kővetkező
faxszámra: 06-1-470-0743
vagy e-mail címre: opt ertek@opten.hu
várjuk.
(30702442)

M MUNKALEHETŐSÉG
Csongrádon: több műszakos munkarendben, csomagolói munkakör betöltésére
várjuk felnőtt munkavállalók
jelentkezését.
Érdeklődni
hétköznapokon, 14-18 között
a
06-30/33-88-911
mobilszámon lehet. (30803635)
M NONSTOP szórakoztató
komplexumbakeresünk
konzumhölgyeket!
Magas
kereseti lehetőség. Telefon:
06-70/3860-120. (30803857)
M PIACKUTATÁSI munkákra tapasztalt kérdezőbiztosokat keresünk. 30/5252672, 62/487-497, Szeged.
(30803665)

• kapcsolattartás a beszerzéssel és a raktárral

Fényképés önéletrajzokat várjuk a pályázatimortons.hu e-mail

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(üzenetrögzítő

Is)

M TÁVMUNKA LEHETŐ
SÉGEK otthonában! Felbélyegzett válaszboríték ellenében küldjük ingyenes tájékoztatónkat!
G.I.L.
Bt.
8800 Nagykanizsa, Király út
14. (30599260)
M ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett, fiatal, agilis, leinformálható eladót keresek.
62/540-584,
Szeged.
(30803685)

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY KH.
Temeti sor 1. 62/259-058.

Szegedi székhelyű:
jelentős kivitellel rendelkező
nagyvállalat

EXPORTÜZLETKÖTŐT
keres.
KÖVETELMÉNYEK
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Exportüzletkötés területén szerzett, többéves szakmai tapasztalat
• Német és/vagy angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
(orosz nyelv tudása előnyt jelenthet)
• Kreatív, dinamikus egyéniség

Renault Laguna

2 130 000 F t .
Hitelre is.

6 4 0 0 0 0 0 Ft h e l y e t t

5 750 000 Ft.
Hitelre is.

|

Renault

§

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel: 62/231-801.

o
R e n a u l t Hódmezővásárhely, ™

M GUMIGARNITÚRA, a l u felni VW Pólóra eladó. Érd.:
06-20/9214-939. (Szeged).
(30803524)

Renault Clio 1.2

AKCIÓS AR

benzin-gáz. tgk., sárga, 1999 XII.
havi forg. helyezés. Sok extrával.

1 1 6 0 0 0 0 + áfa helyett
1 100 000 + áfa.
I
Hitelre is

Renault Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231-801

45 000 km-rel. Ezüstszínű.
Extrák: el. ablakok, kp.-i zár,
ködlámpa, áll. mag. vezetőülés
és kormány,

ft

1 550 000 Ft. Hitelre is.

|

Renault Hódmezővásárhely

"

Táncsics M üt 21. Tel : 62/231-801

16V, 140 LE, 5 ajtós,
ezüstszínű, 2001. XII. hónap,
120 000 km-rel. Sok extrával.
3 500 000 Ft. Hitelre is.
Renault Hódmezővásárhely,§
Táncsics M. út 21.
|
Tel.: 62/231-801

ül

9

M HASZNÁLT BÚTOR f e l vásárlás azonnali átvétellel,
készpénzért
is.
Szeged,
Gogol u. 331A. 62/423-108,
20/537-7570, 30/415-5904
(30702582)

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

16V, 115 LE, 2003-as, s
sok extrával, kevés km-rel. |
Tesztautó. Hitelre Is.
°

Renault Hódmezővásárhely,

10

M PIKKELYSÖMÖR l e g ú jabb kezelése gyógyközpontban! 62/431-422 (Szeged). (30601704)

M FOGADJA örökbe Totyit a
Tappancstól, aki 7 hónapos,
közepes testű, kan kutya
fekete színű, vörös szálakkal. Barátságos,
kedves.
Érd.: 70/380-2286. (30803693)
M GOMBÓC vagyok, f év
körüli, kistermetű, szürke
bundás,
tündéri
frizurás
szépség. Szeretetre éhesen
várom a gazdimat a Tappancsnál.
Érd.:
70/3802286. (30803690)

marosdckftjmper

RENAULT MEGANE
BERLINE

Honda Concerto 1.4
benzines, 4 ajtós, 1994-es évj..
138 000 km-rel. Extrák: kp.-i zár,
szervokormány, riasztó, r. magnó,
el. napfénytető
»

Ár: 7 7 0 000 F t .
Hitelre is.

1 990 000 Ft.
Hitelre is.

Renault Hódmezővásárhely,

16V, 115 LE, 2003. forg. |
helyezéssel, sok extrával. 1
Fekete metál színben. Kevés
km-rel. Tesztautó. Hitelre is.
Renault
Hódmezővásárhely, Táncsics
M. út 21. Tel.: 62/231-801.

Renault
Hódmezővásárhely, Táncsics M. út
21. Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1 _ „ „ , „ .

TWING0 Season 1 . 2 ,
2 0 0 3 . 0 9 . forg. helyezéssel,
sarkifény színű, kevés k m rel. S o k extrával.
T E S Z T Á R O N ! H I T E L R E IS.
Renault
Hódmezővásárhely,
§
T á n c s i c s M . út 2 1 .
I
R
Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1 .

VERSENY ES KONFERENCIA

FRISS ÉLŐHALVÁSÁR
a Fehértói Halgazdaságnál
minden pénteken és szombaton
8-14 óra között.
Ponty:
67« Ft/kg
Kárász: 310 Ft/kg
Busa:
300 Ft/kg
Amur:
449 Ft/kg
Harcsa: 1200 Ft/kg |

EEESS^BB
M HÓEKÉK traktorra előrehátra. targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
(30601027)

M 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)

A halakat térítés ellenében S
megtisztítjuk, filézzük. "
Érdeklődni lehel a 62/461-444-es
M HAGYATÉKOT felszámotelefonszámon.
lok, antik bútorokat, minm INFRAS, gáz Siesta kály- denféle régiséget, tollneműt
ha alig használtan eladó. a legmagasabb áron vásáIrányár: 13.000 Ft. Érdek- rolok. Azonnal fizetek, vilődni: 30/571-1631
Hód- dékre Is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216mezővásárhely. (30803661)
324, 30-383-7116. Szeged.
(30699060)

ZARTSZELVN
IYEK
III
mm-ig

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
VAGY AKAR FAMINTÁS

M TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0670/505-90-40, 62/247-269.
(30702511)

M É R E T R E VÁGVA IS !

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tattöxó, Fő u. 103.

062/541-770

Szeged, Lechner tér 8.

2003. n o v e m b e r 21-én, 10 órától

szakmai emlékversenyt,

CÉGEKNEK, BIZTONSÁGI ŐRÖKNEK,
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

szakmai bemutatót,

széles választékban kínálunk termelői áron

idegennyelvi (angol, német) versenyt

egy- é s kétrészes munkaruhákat, téli munkaruhákat,

és „Multimédiás anyagok használata

mellényeket, bélelt dzsekiket, férfi, női munkaköpenyeket,
munkavédelmi kesztyűket, védőfelszereléseket.

az oktatásban"

IPOLY MUNKAVÉDELMI CIPŐK GYÁRI ÁRON

c í m m e l konferenciát rendez az iskola a Forrás Szállóban.

11.00 ór ától 16.00 óráig vátják az é r d e k l ő d ő k e t .

S

62/271-407

E G Y E N R U H A Z A T ES
MUNKARUHÁZAT EGY HELYEN!

a Hansági Ferenc Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola szervezésében.

Helyszín: H U N G U E S T HOTEL. FORRÁS

M KOVÁCS Autósiskola. Bihari 29. 62-492-682. Szeged. (30599418)

szállítása.

^hh+rct^

(5 ajtós) 1.4,16V, 98 LE-s,
1999.05. havi,
21 000 km-rel, ezüstszínű.
Extrák: ABS, 4 légzsák,
szervokormány, kp.-i zár, el.
ablakok, r. magnó, ködlámpa,
áll. ülés, áll. kormány.

|
1

Táncsics M. út 21.06-62/231-801.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
FÖVENY és FÖLD
Megrendelhető telefonon:

Gazdit keres

M FOGADJA örökbe Gömböcöt a Tappancstól. aki 1
éves, kistestű, szürkésbarnás színű, göndör szőrű
szuka kutya. Picit félénk, de
barátságos, kedves. Érd.:
70/380-2286 (30803692)

EI^SIISB

Táncsics m. út 21.
Tel.: 06-62/231-801

Garázs

M PILLE u t c á b a n fűtött
garázs kiadó. 06-20/9465169, Szeged. (30803572)

Alkotmány u. 43.

Renault Mégane
Limusine
Autentique Plus 1.6

A szervező iskola c s a résztvevők a verseny napján

• B kategóriás jogosítvány

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

6772 DESZK,

AUDI A4

SZEGED, Szent-Györgyi Albert u. 1 6 / 2 4 .
• Mobilitás

M SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-. földelszállítás, földmunkák. Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133, 62—467-724, munkanapokon. Szeged. (30600338)

M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62/489-603.
(30599099)

Renault Laguna
Dinamique 2.0

HP

RENAULT Mégane II.
Berline 1 . 6

benzines, 5 ajtós, 1999. XI. havi,

;
i

Táncsics M. út 21. Tel : 62-231-801

Peugeot Partner 1 . 4

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

Bútor

M ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30599711)

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

2000 cm', benzines, mandulazöld,
2003. évj. Sok extrával.

M HULLÁMPALA bruttó 250
Ft/nm-töl, 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)

M RENAULT M é g a n e 1.4
RL 1996. évi, benzines,
ezüstmetál, sok extrával,
megkímélten eladó. Irányár:
1.500.000 Ft. Érd: 06-20/
9214-939, Szabóné. (Szeged) (30803517)

Renault Clio 1 . 2

AKCIÓS AR

M ÚJSZENTIVÁNI cég keres faipari gépmunkásokat,
asztalosokat felvételre. 62/
577-510. (30803863)

M A LEGKEDVEZŐBB leltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű
bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap kedvezmény, tel.: 30-206-5522, 62-452-266. (30702795)

M RENAULT Espace 2.1TD,
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710
Szeged. (30803440)

5

M SZILVESZTERIG lizetünk
fogyásáért. Tel.: 30/53-00035. (30601334)

1 légzsák, szervokormány,

Feladatok:
• kiemelt partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, azok rendszeres
látogatása
• akciók szervezése, lebonyolítása

CSÜTÖRTÖK, 2003. NOVEMBER 20.

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

Előzetes jelentkezés

Excellent organization and
communication skills are a
must.

Alapítványok

T E L E F O N O S

R O E T E S "

Apróbörze

ÜZLETHÁZ

Autó

Gazdit

NONSTOP

H I

|

félcipők

3 9 0 4 Ft + áfától,

bakancsok

3 9 6 0 Ft + áfától,

surranó

©en

6 9 4 4 Ft + áfa,

Lechner

téli bélelt bakancs 7 7 8 0 Ft + áfa,
bakancsok

Hirdetését már
7 0 postahivatalban is feladhatja!

m

6 2 8 0 Ft + áfától.

Vác^i
EGYEN- ES MUNKARUHÁZAT

|

tér

vili.szerelő félcipők,
jelentkezését részletes, magyar és idegen nyelvű
szakmai önéletrajzzal (fényképpel ellátva)
a Délmagyarország szegedi hírdetésfelvételi
irodájába, 6 7 2 0 Szeged, Melánia 10.,
j 2003. december 5-ig leadni szíveskedjék.
§

wv

Megközelíthető: _

\

_ Sít. István

Kálvin

>

t é r ^
l - vtó-

C
•

CSÜTÖRTÖK, 2003. NOVEMBER 20.
Háztartási gép

14

• FÜSZERMALOM (380 V)
rozsdamentes garattal eladó 70/385-3433. Szeged.
(30600884)

15

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (30599710)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LIINK könyveket, m a g á n könyvtárat.
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30702878)
16

Közlemény

A DEMASZ Rt.
Hódmezővásárhelyi
Üzemeltelésvezetősége
értesíti a lakosságot, hogy
a Hódmezővásárhely
Ipartelepi úton létesített
Bravotech nevű
;
transzformátorállomást °

véglegesen
feszültség alá helyezi
2003. november 21-én.
A berendezés érintése,
rongálása

• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége é r tesíti fogyasztóit, hogy 2003.
december 3-án, 7.30-16.00
óráig
áramszünetet
tart
Csongrád, Petőfi Tsz Saroktanya tr., Petőfi Tsz Gépműhely tr.. Petőfi Tsz Wimmertanya-tr., Lantos és l-sai tr.,
Kosiczky tr., Bakay tr. állomás ellátási körzetében és
környékén. Területileg érinti
a Kiskunfélegyházi út jobb
és bal oldalát, Saroktanyát
és környékét, Pelöfi Tsz
Gépműhely és környékét,
Vidre parti tanyák és környékét. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (30803620)

• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetösége értesíti fogyasztóit, hogy 2003
december 1-én, 7.30-16 00
óráig
áramszünetet
tart
Csongrád-Bokros Samu tr.,
Palásti tr.. Árpád iskola tr.állomás ellátási körzeteiben
és környékén. Területileg
érinti az Árpád iskolát és
környékét, Fehérkereszt-dűlőt és környékét, Bokrosi út
jobb és bal oldalát a Bokros
táblánál, Csongrád felől és
környékét. Áramszünet lesz
2003.
december
2-án,
7.30-16.00 óráig CsongrádBokros lil. számú Öntözömű
tr., Kátai tr., Termálkút III.
tr., Szőlővég tr., Árpád iskola tr., Gépműhely tr., Takarmánykeverő tr. ellátási körzeteiben és környékén. Területileg érinti Bokros Vízlépcső u. vége (Magaspart) és
környékét, Árpád iskola és
környékét, Fehérkereszt-dülö és környékét, Bokrosi
borpincét és környékbeli tanyákat. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (30803624)

1 7

Magánház

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek,
06-30/406-8012,
Szarka. (30803488)
• IKERHÁZ mindkét fele.
egyben vagy külön is eladó,
kétszer 60 nm, kétszer 15.8
millióért. Ráadás egy udvari
lakás 50 nm, pince, padlás,
udvar,
szerszámoskamra.
Garázs, kocsibeálló nincs!
Szeged, Lengyel u. Tel.: 30/
92-82-570. (30600852)
18

Mezögazd. gép

• TRAKTOR (MTZ 550-es
és 82-es típusú) 3 éves
műszakival,
piros
rendszámmal eladó. Ár: 500-700
eFt. 30/303-8233. (30803786)
19

Növény

• GYÜMÖLCSFÁK, díszfák,
tuják, fenyőfák, szőlőoltványok, bogyós gyümölcsök,
szomorúeperfák,
gömbjuharfák. Szeged, Körtöltés
31., 30/448-3747. (30803590)

• KÜLÖNLEGESEN szép
örökzöldek, kék, zöld, arany
tuják, gömbök, kúszók, virágzók, lombos fák nagy
méretben is! Toronyi Díszfaiskola Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62/405-812. Bármikor! (30500162)
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (30599617)
20

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vltrlntárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30599713)
• KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30599053)
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(30193573)

Amennyiben
ö n előfizetését valamilyen
okból csak késve tudta
rendezni,
és ezért néhány
lapszámol

az elmaradt lapszámokat
utólag kiküldjük.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk
ÖZV PETROVICS RUDOLFNÉ
BERKI MÁRIA
80 éves korában hosszú szenvedés után
itthagyott bennünket. Meggyötört, fáradt drága testét november 24-én, 13 órakor helyezzük örök nyugalomba imádott Édesapánk
mellé a Dugonics temetőben.
Gyászoló gyermekei Rudolf, (usztina,
Veronka, Dezső,
0.30803908
unokái, dédunokái
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, nagymamánk,
ÖZV SZUH ERNŐNÉ
PÉTER MÁRIA
hosszú betegség után, 2003. november 14-én, 69 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. november 24én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A
030803898
gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk, nagymama,
ÖZV PAPP IMRÉNÉ
HORVÁTH ILONA,
mihályteleki lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése november
24-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
03080391 r
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TÖRÖK JÁNOS
életének 92. évében csendben elhunyt. Temetése november 24én, 13 órakor lesz az Újszegedi temető ravatalozójából.
030803894
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
VARGA ZOLTÁN
GYÖRGY
nyugalmazott MAV-főtanácsos
82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
november 24-én, 11 órakor lesz
az Alsóvárosi temető ravatalozójában.
„3080,899
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,

II

IPARI ES
KERKSKEDEI.MI
Akkreditált UHérmFn)
Szeged, Tisza L. krt. 83.

OKTATÁSI KÖZPONT

D É L É I AŐTTI
FOGLALKOZÁSSAL
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
( - H A S Z N Á L Ó ) lanfolyam indul

2003. december l-jén.
Felvilágosítás, jelentkezés:

tel.: 62/555-595,30/269-76-92.
OKÉV: 06-0017-02.
Munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok szániára képzési
támogatás igényelhető.
Szja-kedvezmény igénybe vehető.
e-mail: ikokszeged@invitcl.hu Jg
Együttműködő partnerünk:
o
EUROCAT Kft.
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Számítástechnika

SZÁMÍTÓGÉP HELYSZÍNI
JAVÍTÁSA 0-24 ÓRÁIG.

nem kapott meg, kérésére

A x apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

—

*

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász II. B. 06-20/321-4489

21

Szakképzés

22

Professzionális színien, igény
szerinti használt, új alkatrészekkel.
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK.

06-20/520-6439
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
T O R - , NYOMTATÓ JA VI
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(30599746)

24
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H I R D E T É S "

Szolgáltatás

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

HORUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
mindennap
K
Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádióiéi.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058
• AJTÓ, ablak gépi szigetelése szilikonprofillal, garanciával. 06-70/250-7700.
(30703134)

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (30599106)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30599113)

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

MÉG EBBEN
AZ ÉVBEN
INDULÓ
TANFOLYAMAINK

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. Szeged. (30599058)

Tanúsítási szám: 07-0041-02

• KÖLTÖZTETÉS, e g y é b
szállítás rakodókkal,
1-5
tonnáig,
06-30/9538-624
(30498352)

M LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak s z á l lítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok!
62-497-358, 30-6304-690.
(Szeged) (30500059)
• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62/401-318. 6 2 / 5 5 5 - 7 9 6 .
06-30/271-9697. (30599118)
• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk
szerelése, javítása. 62-449029,
06-70-311-79-15.

• SZEMELV- és vagyonőrtantolyam indul Szegeden, a
Deák F. u. 22. szám alatt,
december 8-án, 8 órakor,
fegyverismereti
vizsgával
Regisztrált
munkanélküliek
képzés!
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésükei
elősegítjük. Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután). Latencia
Oktatási
Stúdió
Szeged
OKÉV nyt. száma:
060103-06. (30295103)

Pénzügyi
és számviteli
szakellenőr
Uniós ismeretekkel
mérlegképes
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel

OKJ 54 3436 04

Adótanácsadó |
mérlegképes
§
könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel

OKJ 71 3437 01
Bármely d i p l o m á v a l
csatlakozási lehetőség a

mérlegképes
könyvelői képzéshez.
Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged. Mérey u. 6/h.

(30702313)

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

Tanfolyam

• WEBLAPKÉSZÍTÉS w e b grafika, webanimáció tanfolyamok a MERLIN STÚDI
ÓNÁL! 62/424-314, 30/9073654. 06-0220-02. (30703163)

Tel: 62/420-652,481-068
itwtöúob
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN!
Városi ixerkesztáség:
Kossuth u. 8.
Tel./ fan: 637314-838.

TÍSHlrtTU
:::: i::::: i::::

áisikont és vcyjfcdififsdKdés

6430 Miadkieat, Siatadság tár 1.

MM.

• FÉMZÁROLT vetóburgonya korai fajták (Amorosa,
Rosara) eladók. Szatymaz,
Rákóczi u. 12. 62-283-477.
(30803798)
Tüzelőanyag
• VEGYES tűzifa megrendelhető szállítással. Tel.: 30/
232-9515. (30803767)
28

Üzlethelyiség

• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. szám alatt induló társasházban
földszinti,
75
nm-es üzlel eladó, 06-20/
9460-083. (30603269)

• ÖZE & Móczó Tánciskola!
Korcsoportonként
kezdő,
haladó szinten, a Százszorszép Gyermekházban CSOPORTOKAT INDÍT. Beiratkozás: nov. 15-én, 14-15ig. Kezdés: nov. 22-én,
14.00-tól.
Tel.:
30/5258422; 20/568-9635. (30702060)
Az ingatlan és a Jármű
rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR feltüntetéséi.

s
§

SIKKMn.

g

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

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

A NAPILAPBAN
feladni?

6720 Szeged, Vörösmarty u. 3.
(Bartók Béla Művelődési Központ)
Tel/fax: 543-043

SLÁGERSZAKMÁK!
A S I K E R BT. az alábbi
tanfolyamokat indítja:
2003. november 29-én:
- Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai menedzser
felsőfokú tanfolyam,
vizsgára bocsátás feltélele:
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.

rEEEÉ
ji EÉEELL1:?:

uééí

Hogy miért é r d e m e s a p r ó h i r d e t é s é t

Siker
' ' L « " Oktatás*"-' szervező Bt.

Oktatásszervezői Bt.
Szeged, Vörösmarty u. 3.
(Bartók Béla Művelődési Központ)
Tetjfax: 543-043
NYUGDÍJASOK, KISMAMÁK.
MUNKANÉLKÜLIEK, FIGYELEM!
A SIKER Bt. 2003. november
2B-án, délelőtti elfoglaltsággal
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
(-HASZNÁLÓ) tanfolyamot Indít.
Részletfizetési lehetőség,
30%-os adő-visszaigénylés.
Munkanélküliek, gyesen, gyeden lévők
a munkaügyi központ
támogatását igényelhetik.
Számítógép vásárlásánál
60 000 Ft levonható!
E-mait: siker@siker.hu
Akkreditációs lajstromszám: 0125
OKÉV tanúsítványszám: 06-00314)2.

• SZOFTVERÜZEMELTETŐ
számítógép-kezelő. ANGOL
nyelv, gépírás november
25-től.
Munkanélküliek,
gyesesek a munkaügyi központ támogatását igényelhetik! 62/424—484. Akkreditált képző: HUNIT-Magyarország (0129). (30600536)

SB

E-mail: siker@siker.hu
Akkreditációs lajstromszám: 0125
OKÉV tanúsítványszám: 06-0031-02

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

62/567-835

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ÖZV DOBÓ FERENCNÉ
MARÓTI MÁRIÁT
utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk a Fül-orrgégészeti Klinika orvosainak és
ápolóinak áldozatos munkájukért.
030/02767
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
DOBÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték.
030803921
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,
SEBŐK SZILVESZTER
halálának 5. évfordulójára.

„Téged elfelejteni soha nem
lehet, sajnos meg kell tanulni
élni nélküled. Fájó szívünk
fel-felzokog érted, míg élünk,
nem feledünk Téged."
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
CSÓKÁSI JENŐ
halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló felesége és
— C z f ^ O családjai

maim.

„

BORÁR MIHÁLY
72 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása november 24-én,
11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
030803918
Gyászoló felesége

GYÁSZHÍR

^ Fájó szívvel tudatjuk,
• • hogy szerettünk,
TÓTH JÓZSEFNÉ
*
MOLNÁR MÁRIA
82 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása
november 21-én, 15 órakor lesz
a Tiszaszigeti temetőben.
03080393,
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV PAPCSIK PÁLNÉ
VARGA FRANCISKA,
Csongrád, István u. 28. szám
alatti lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése november 21én, pénteken, 11 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

CSONGRÁD

Szerető családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfaíva. Alkotmány
krt 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel: 62/277382 Cs M.-i Kegyeleti Kft, 6791 Szeged,
Széksósi út 6. Tál.: 62/461-039 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa,
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u, 16, lel./lax: 62/534985,62/534-986 Márvány Kft 6760 Kislelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90
Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F u. 45.
Tel: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u.
17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft.,
6722 Szeged, Tisza L. krt 55. Tel.: 62/423869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon,
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulzu.2/A. Tel.: 62/425864 6722 Szeged, Török 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, Török u. 11/8 Tel.: 62/425-847 Gyevíép Kht. Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.: 267567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800
Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.:
62/246-605,62-248-775, Mécses 2001.
Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F.
u. 31. Tel /fax: 63/400-889.

GYÁSZHÍR

#

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, nagymama, testvér
és rokon,
ÖZV DOMA ISTVÁNNÉ
KERESZTES
ERZSÉBET,
szentesi lakos súlyos betegség
után, 77 éves korában elhunyt.
Temetése november 21-én, pénteken, 13 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV LAJOS
LAJOSNÉ
GRECSÓ ERZSÉBET,
Nagytőke, Bocskai u. 19. szám
alatti lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése november 25én, kedden, 11 órakor lesz a
Nagytőkéi temetőben.
Gyászoló család,
Nagytőke

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ÖZV KIS KÁLMÁNNE
VECSERI JULIANNA,
Szentes, Zrínyi u. 41. szám alatti lakos 99 éves korában elhunyt.
Temetése 2003. november 21én, de. 10 órakor a Kálvária temető ravatalozójából az alsó református temetőben lesz.
Gyászoló veje
és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,
ERDEI MIHÁLY,
Bajcsy-Zs. u. 10. alatti lakos rövid szenvedés után, 93 éves korában elhunyt. Drága halottunktól november 21-én, pénteken,
10 órakor veszünk végső búcsút
a Szeder temetőben.
030803928
Gyászoló család

T

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk minden közeli és távoli rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik férjem,
édesapánk, nagyapánk,
KEREKES ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak.
Kerekes Istvánná és családja,
Hódmezővásárhely, Eötvös u. 5/a

Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!
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K A P C S O L A T O K *

Vénában játszik szombaton a Pick Szeged

CSÜTÖRTÖK, 2003. NOVEMBER 20.

Storcz Botondék Pisnóban

Dorosék nem félnek

KAJAK-KENU
BUDAPEST (MTI)

Sári Nándor irányításával három hétig Horvátországban
edzőtáborozik az ismét összeült
olimpiai bajnok kajak négyes,
Kammerer
Zoltán,
a Démász-Szegedi VE versenyzője,
Storcz Botond, Vereckei Ákos és
Horváth Gábor.

A hazai, zordra fordult időjárási viszonyokkal ellentétben a
Pisno városát szegélyező adriai
öblökben még november végén
is vízre szállhatnak a versenyzők. A szakember úgy véli,
hogy a csapathajós tréningek
még koraiak, így a kvartett tagjai egyelőre egyesben gyakorolnak.
A sydneyi sikerek emléke, valamint a lehetőségek szűkülése
egy másik korábbi egységet is újra egy kajakba terelt: az olimpiai

bronzérmes Veréb Krisztián és
Bártfai Krisztián jövőre K2 1000
méteren versenyez. Utóbbi novemberben még Magyarországon készül, majd december elején Ausztráliába utazik, hogy az
ottani válogatott klasszisaival,
Nathan Baggaley-ve 1 és Fehérvári
Vincével
tréningezzen
együtt.
Februárban a Sári-csapat is a
Brisbane melletti Gold Coast-ra
utazik, így a Bártfai, Veréb egység
ott ül majd újra egy hajóba.

Kipróbálták a szegedi élsportolók is

Újfajta tréningprogram
FITNESZ
A Pick-játékosok annyit tekertek, hogy Veriába értek volna.

KÉZILABDA
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek ötödik fordulóját rendezik a hét
végén. Az E csoportban még
semmi nem dőlt el, de a szombati Veriasz-Pick Szeged és a
Sandeíjord-Zagreb
találkozó
eredménye már sok mindent
tisztázhat. A ¡görög együttest
erősítő Doros Ákos lapunknak
azt nyilatkozta, nyerni szeretnének volt csapata ellen.
Egyetlen egy dolog már eldőlt a
Bajnokok Ligája E csoportjában,
hogy egyenlő pontszám esetén a
Pick Szeged a Sandefjord előtt
végez, mivel Kovács Péter edző
együttesének hazai pályán négy
góllal (30-26) sikerült a norvégokat legyőzniük, míg idegenben csak kettövel(26-24) kaptak
ki.
- Mi nem csupán legyőzni szeretnénk a Picket, hanem ledolgozni az ötgólos (31-26) szegedi
vereségünket is - jelentette ki telefonbeszélgetésünkkor
Doros
Ákos, a Filipposz Veriasz beállósa, akit először a zágrábi súlyos-

nak (32-21) mondható vereség
okáról faggattuk.
- Kihagytunk 10-11 ziccert és
kaptunk legalább 15 gólt az ebből
vezetett indításból. Amikor felállt védelemmel szemben kellett
játszanunk, akkor már a horvátok sem tudtak villogni. A nagy
zakó után nincs más lehetőségünk, mint itthon hat góllal legyőzni a Pick Szegedet, majd pedig a következő hét végén Sandefjordból legalább egy ponttal
térjünk haza. Egyébként csak
csütörtöktől
készülünk
a
BL-mérkőzésre, mert szerdán
Szalonikiben játszottunk egy
bajnoki mérkőzést,
amelyet
könnyed játékkal sikerült megnyernünk. A csapat minden tagja egészséges. Nekem is rendbejött a sérülésem. Éles lózsi pedig
nagy kedvvel játszik, s segít Nikosz Mancosz edzőnek felkészíteni a játékosokat a Szeged elleni
mérkőzésre. Egyébként már anynyira ismerjük ellenfelünk játékát, hogy azt hiszem, nem is vettük fel az elmúlt hétvégi Sandefjord elleni mérkőzésüket. Mi
csak a győzelemre koncentrálunk.
Kovács Péter edző, hogy oldja a
feszített ritmusú bajnoki és

Fotó. Miskolczi Róbert
nemzetközi
kupasorozatot,
igyekszik a tréningeket változatossá tenni. így például kedden
délelőtt a Fit World vendégei voltak Mezeiék, akik Nagy Virginie
vezetőedző irányításával Spinning-programban vettek részt.
- Nagyon jól érezték magukat
a srácok, s a szobakerékpárok
alatti izzadságmennyiség bizonyította, hogy nagyon kihajtották magukat. Azonban a tréninget vezető nő zenére annyira jól
és változatosan, ugyanakkor az
izületeket nem terhelve, megmozgatta a társaságot, hogy szinte feldobódtak a srácok. Akarattal nem beszéltem eddig a görögországi mérkőzésről, ugyanis
nem akartam terhelni a srácokat
ezzel a problémával. De csütörtökön már nem lehet kitérni, hiszen kielemezzük a Veriasz elleni szegedi mérkőzést - mondta
Kovács Péter edző.
A Pick Szegedhez kapcsolódó
hír, hogy a női kézilabda NB
I-ben sereghajtó Békéscsabától
közös megegyezéssel megvált
Gera Norbert, a klub korábbi
utánpótlásedzője, s helyére a
Szegeden is megfordult Koleszár
György került.
SÜLI JÓZSEF

Két győzelem, egy vereség
A Csongrád megyei NB I/B-s
kézilabdacsapatok közül a dorozsmaiak nyertek, míg a Makó
KC a Salgótarján vendégeként
vereséget szenvedett.
K I S K U N D 0 R 0 Z S M A KSE—TÚRKEVE

21-20 (11-11)
NB l / B - s női kézilabda-mérkőzés. Szeged-Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Szikszai, Szilágyi.
SZKKSE: B 0 R 0 S N É - M U C S I 3 , Sipos 3,
KOCSIS 8, Takács, FÜLÖP 2, Vadászy 1.
Csere: Tóth 0. (kapus), Jancsarova 4,
Bodó. Horváth K„ Pocsai, Hódi, Terhe.
Edzők: Prónay Gyula, Giricz Sándor.

A tavaly még NB l-es Túrkeve ellen az utolsó percben Fülöp Andrea góljával nyert a rendkívül lelkesen küzdő, fegyelmezetten,
taktikusan kézilabdázó Kiskundorozsma.
MIKSI & MIKSI DOROZSMAKISKUNHALAS 30-26 ( 1 5 - 7 )
NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged - Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 3 5 0 néző. Vezette: Kovács, dr. Vaskó.

Miksi & Miksi Dorozsma: P 0 R 0 B I C S Á N D 0 R I . 4, Miksi 3, Balogh 1, Szepes
4, Lázár, SUTKA 3. Csere: Mikus (kapus),
Oszlánczi, MENOEBABA 2, ÖRDÖG 8,
Szabó Tönki 3, Fekete-Szabó 1, Puszta^
szeri 1 Edző: Ördög József.

Sándor találataival kezdett a
dorozsmai együttes, s erre halasi részről nem érkezett válasz. Ezután a védekezésre is
rátett egy lapáttal a hazai csapat, aminek eredményeként 15
percen keresztül nem kapott
gólt. A remek védekezést Porobic kapus jó teljesítménye tette
teljessé, 27 perc: 13-5. Ezt követően még kétszer mattolta a
vendégvédelmet a Miksi &
Miksi az első 30 percben. A
második játékrészt is a dorozsmai csapat kezdte jobban, a 39.
percre már tízre növelve az előnyét, 20-10.
SALGÓTARJÁN-MAKÓ KC

32-27 (15-16)

NB l / B - s férfi kézilabda-mérkőzés. Salgótarján, 100 néző. Vezette: Skriba,
Márczi.

M a k ó KC: NAGV2. - Dombegyházi 4, Katona 4, MINIK 9, Cselovszki 2, IGNÁCZ 7.
Gera. Csere: Avramov, Miklós (kapusok),
Madár, Sándor R„ Veréb, Balázs 1. Edző:
Szabó László.

A bajnokságban eddig veretlen
Salgótarjánhoz nem a legjobb
előjelekkel utazott a Makó, hiszen három standard kezdő
(Halász, Szepesi, Visy) különböző okok miatt nem tarthatott a társakkal. Ennek ellenére az első félidőben jól tartotta
magát a Maros-parti gárda. A
második félidő közepéig még
együtt haladt a két együttes,
ezt követően a hazaiak akarata
érvényesült és a Salgótarján fokozatosan elhúzott. Az is a teljes képhez tartozik, hogy míg a
hazaiak hat hetest dobhattak,
addig a vendégek egyet sem - a
bírók „megfújták" a hazai pályát...
A Makó KC legközelebb szombaton 17 órakor (az ifjúságiak 15
órától játszanak) a Debrecen ellen lép pályára.
I. P.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Body shaker - ez a neve annak az
újfajta tréningprogramnak, amelyet nemrég mutattak be Szegeden. A SZOTE fitnesztermében
félórás ismertető keretében lehetett találkozni a testrázógéppel.
Kipróbálta az eszközt többek kö-

zött a Pick Szeged néhány játékosa, így Berta Róbert, Habuczki
Tamás és Bajusz Sándor, aztán
Dudás Gyula gyalogló, Tóth Ferenc dzsúdós, valamint Sipos István ultramaratonista.
És hogy mit is takar ez az elnevezés? A body shaker Svédországból indult hódító útjára, és
most érkezett hazánkba. Felhasználási területei között említik a fitneszt, általában a sportot,
a sérülések utáni fizikoterápiát
és rehabilitációt, aztán a geriátri-

A gyerekek Nyilasival is focizhatnak az újszegedi sportcsarnokban

Hiányzó magyar példaképek
NYIL-PALYA
Az 1970-es évek közepétől jó
egy évtizeden át az FTC,
majd az Austria Wien, és persze a magyar válogatott meghatározó játékosa. Volt magyar és osztrák bajnok, kupagyőztes és gólkirály.
1975: legnagyobb klubsikere; KEK-döntőbe jutott a Ferencvárossal.
1978, 1982: a válogatottban két világbajnokságon is
szerepet kapott. Összesen
70-szeres válogatott, 32 góllal.
1981: ezüstcipős.
1992: az
irányításával
nyert 11 év után újra bajnoki
címet a Ferencváros.
2000: a Sport 1 TV szakkomentátora lett.
2003: csatlakozott az ország legnagyobb kölyökbulijához a Játszótérhez.

vagy Nyilasi. Ma mindenki Beckham, Ronaldo vagy Zidane bőrébe bújna. Azt hiszem, nem kell
megmagyaráznom, miért.
- Ennek ellenére a Játszótéren
a foci is közkedvelt sportági
- A Játszótér eddigi helyszínein
(Salgótarján, Győr) mindig mindenki mindent kipróbált, így szerencsére a focinál, a kézilabdánál, a kosárnál, a falmászóknál
és mindenhol kígyóztak a sorok.
Szerencsére még mindig sok kissrác szeretne focista lenni.
- Miért csatlakozott a Játszótér rendezvénysorozathoz 1
- Azért, mert imádom a gyerekeket, aranyosak, őszinték és

tudnak lelkesedni! Örülök, hogy
egy hónapban legalább egyszer
játszhatok velük egy nagyot. A
másik az, hogy az állandó csapatunk mellett (Barabás Évi, Kökény Bea, Ko-Ko, Várkonyi Attila
és Szekeres Pah) hónapról-hónapra még rengeteg olyan sportolóval találkozom, akikkel csak
ritkán, vagy sohasem futok öszsze. Itt Szegeden például a Játszótér vendége lesz Lékó Péter is,
akiről azt hallottam, hogy nemcsak a sakk, hanem a foci nagymestere is. Kíváncsi vagyok rá,
no és persze arra is, hogy Szegeden hányan lesznek ránk kíváncsiak! ?

Ezüstcipő, osztrák és magyar
bajnoki cím, több gólkirályság.
Nyilasi Tibor európai labdarúgóklasszis volt, pénteken pedig
az újszegedi sportcsarnokban, a
Játszótéren a gyerekek ízelítőt
láthatnak abból, vajon miért is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- A gyerekek tudják még, hogy
ki az a Nyilasi Tibor1
- Elvétve. A szülőknél általában nagyobb sikerem van. Persze
vannak, akik csodák csodájára
még mindig kérdezősködnek a
Ferencvárosról, és Tibi bácsinak
szólítanak. Ezeknek a gyerekeknek a szülei valószínűleg még
mindig sokat beszélhetnek a régi
fociról. A mai srácok már nem a
magyar fociból választanak példaképet. Ma már senkitől sem
halljuk, hogy én olyan focista
szeretnék lenni, mint Törőcsik

Adunk Önnek 3 hónapot - ajándékba!

%

Nyilasi Tibor szereti a gyerekeket, ezért csatlakozott a programhoz.

*

HVB Személyi Kölcsön - Kezes és fedezet nélkül igényelhető

0 Ft törlesztés az első 3 hónapban!*
*
*
06-40/50-40-50
Akciós T H M : 2 1 , 9 9 % - 2 6 , 3 5 %
'Az a k c i ó a 2 0 0 3 . d e c e m b e r 31 -ig, a 7 2 + 3 h ó n a p r a f o l y ó s í t o t t s z e m é l y i k ö l c s ö n r e v o n a t k o z i k .

át (izomfrissítést), a gyógyászatot és a kozmetikát is. A gép a
teljes vibrációs elven működik,
hiszen az alátámasztási pontból
kiindulva a mechanikai rázkódás
végighalad a testünkön. Ami érdekes: ma már több európai országban is használják az amatőrés az élsportolók. Aki szeretne az
új tréningprogrammal megismerkedni, annak a következő internetes
címeket
ajánljuk:
www.beti.hu, vagy www.bodyshaker.se.
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Meríma Secserbegovics fantasztikus produkciója

REFLEKTOR

Kosárlecke a horvát bajnoknak
KOSARLABDA
SZEVIEP-SZEGED—
SIBENIK (HORVÁT) 80-60
(16-14,22-14,25-12,17-20)
FIBA Európa-kupa, C csoport, V. forduló,
női kosárlabda-mérkőzés, újszegedi
sportcsarnok, 8 0 0 néző. Vezette: Janac
(szlovák), Macela (cseh).
Szeviép-Szeged: DONKÓ (2), MANDACHE (5), MÉSZÁROS ( 1 9 / 1 2 ) , RUSSAI (4),
SECSERBEGOVICS (28). Cserék: KAJDACSI ( 1 1 ) , FŰRÉSZ ( 5 / 3 ) , ROCZKOV ( 6 / 3 ) .
Edző: Újhelyi Gábor.
Sibenik: JELAVICS ( 2 4 ) , Erceg ( 3 / 3 ) , Fredotovics ( 5 / 3 ) , Abrlics (8), Zanze ( 1 0 ) .
Cserék: Perisa ( - ) , Lokas ( 6 / 6 ) , Gambiraza ( - ) , Bozikov ( - ) , Zubak (4). Edző:
Bralics Stipe.
Mezőnybeli dobószázalék: 3 3 / 7 6 4 3
% , NI. 2 1 / 6 6 3 2 % . Büntető dobószázalék: 8 / 1 1 73 % , ill. 1 4 / 1 9 7 4 % . Lepattanók: 3 0 , ill. 40. Legtöbb lepattanó: Secserbegovics és Mészáros 9 - 9 , ill.
Zanze 10. Legtöbb assziszt: Donkó és
Mészáros 5 - 5 , ill. Jelavics 6.

Rangadó a FIBA Európa-kupa C
csoportjában; az éllovas Szeged a
második helyen álló Sibenik gárdáját fogadta az újszegedi sportcsarnok. A tét nem volt kicsi: a
továbbjutás.
Idegesen kezdett mindkét csapat, több biztos dobóhelyzetet
rontottak el a játékosok. A Szeviép nyugodott meg hamarabb,

Mészáros triplája után a 4. percben 6-2 állt az eredményjelzőn.
Védekezésben jól működött a
hazai gépezett, támadásban viszont az első negyedben akadozott a játék. A második negyed
elején átvette a vezetést a horvát
bajnok. Ez alaposan felbosszantotta a Tisza-partiakat, akik a
közönség hathatós támogatásával a 14. percben újból előnyhöz
jutottak, 23-21. A hajrában Secserbegovics pontjainak köszönhetően fokozatosan nőtt a különbség, sőt Fűrész „trojkája"
után a félidőben 38-28 volt az állás. „Ez igen!" - több szurkoló
csettintett elégedetten a félidőben.
És ezután kezdődött a kosárlabdashow. Secserbegovics minden helyzetből betalált, Mészáros szórta a triplákat, Kajdacsi
fontos pontokat szerzett. Padlóra
került a Sibenik. A 26. percben
53-37, a 29. percben 58-38 állt
az eredményjelzőn. A horvátok
sztárja, a kupasorozat legeredményesebb kosarasa, Korona
Zanze nem bírta idegekkel, megsértődött, leült a kispadra. Szó
szerint levették a magyarok a
centert pályáról. A befejező ütközetben Roczkov is egy hárompontossal indított: folytatódott a
hazaiak remek játéka. A záró felvonásban egy valamit tudtak elérni a vendégek: megnyerték ezt
a negyedet. Az utolsó percben
felállva ünnepelt a hazai publikum, fantasztikus 80-60-as győ-

ÁLOMSZÉP
Ezt senki sem gondolta. A
sorsolás után nem voltak boldogok a szegedi vezetők. A
bombaerós Kassát, és hazája
két bajnokát, a Sibenikct és
Marburgot kapták ellenfélül
a FIBA Európa-kupában.
És láss csodát: az utolsó
forduló előtt vezet a Szeviép.
Éllovas! Ez több mint álomszép. A nemzetközi porondon is kezdik megismerni a
csapat nevét. Erről pedig a játékosok gondoskodnak. Remekelnek,
emlékezetes
meccseket játszanak. Már
csak egy lépés kell, egy kicsi.
Erre jövő hét csütörtökig várni kell.

Merima Secserbegovics (balról] igazolta klasszisát: 28 pontot dobott a Sibeniknek.

Fotó: Karnok Csaba

Szenzáció: a lettek kijutottak a portugáliai Eb-re!

Kacsa volt, hogy elmarad a szentesi küzdősportgála

Már az észtek is jobbak
LABDARUGAS
A magyar labdarúgó-válogatott
utolsó idei mérkőzésén 1-O-ra
vereséget szenvedett a nem túl
acélos Észtországtól.
„Búcsúzni csak szépen szabad!"
Minden magyar focista így nyilatkozott az idei utolsó válogatott mérkőzés előtt. A mieink az
Üllői úton a világverőnek semmiképp nem hívható Észtország
csapatát látták vendégül. A megtelt táblát nem tudták kiakasztani a Fradi-pályára, hiszen ezer
néző foglalt helyet a lelátón.
A meccs előtt Bozóky Imre, az
MLSZ elnöke nyújtotta át az év
labdarúgójának, a szegedi születésű Szabics Imrének a díjat.
A meccs elején főként a Stuttgart támadója ügyeskedett, azonban a csatárnak nem sikerült a
kapuba találnia egyszer sem. Támadgatott a magyar válogatott,
míg az észtek csak védekeztek,
igazán a félpályát sem tudták átlépni. Feledhető volt az első félidő. Ki gondolta volna ekkor,
hogy még rosszabb lesz a máso-

dik. Szégyen volt a második 45
perc.
Csak nagy néha sikerült a magyaroknak helyzetet kidolgozniuk, míg az észtek csak romboltak. A 60. perc tájékán rájöttek
arra, hogy érdemes lesz támadni
is, hiszen a magyar csapat sem
világverő alakulat - ezt a szurkolók régóta tudják.
Jött a feketeleves: a 86. pereljen
egy ártalmatlan szituáció végén
ide-oda pattogott a labda a tizenhatosunkon belül, végül az egymásra váró védőink közül Rooba
6 méterről spiccel úgy lőtt a kapuba, hogy a labda a lécről pattant a gólvonal mögé, 0-1. A hátralévő időben nem tudtunk már
egyenlíteni, így Gellei Imre legénysége — elképzelhető, hogy a
kapitány végleg búcsúzik - vereséggel köszönt el 2003-tól.

MAGYAR0SZÁGÉSZTORSZÁG 0 - 1 (0-0)
Barátságos labdarúgó-mérkőzés, Budapest, Üllői út, 1 0 0 0 néző.
Magyarország: Király (Végh) - Korolovszky, Dragóner, Pető Z., Bodor (Hercegfalvi), Simek (Pest), Lendvai

(Miriuta), Lisztes (Németh) Lipcsei (Farkas), Szabics, Gera (Kovács).
Gólszerző: Rooba (86.).

•

Európa-bajnoki pótselejtezők:
visszavágók: Szlovénia-HorvátországO-1 (0-0).
Gólszerző: Prso (61.).
A horvátok 2-1-es összesítéssel jutottak tovább.
Norvégia-Spanyolország
0-3
(0-1).

Gólszerzők: Raul (32.), Vicente
(49.), Etxeberria (56.).
A spanyolok 5-1 -el jutottak tovább.
Törökország-Lettország
2-2
(1-0).

Gólszerzők:
Ilhan Mansiz
(20.), Hakan Sükür (64.), ill. Laisans (66.), Verpakovskis (78.).
A lettek 3-2-vel jutottak tovább.
Wales-OroszországO-1 (0-1).
Gólszerző: Jevszejev (22.).
Az oroszok 1-0-al kerültek tovább.
Hollandia-Skócia 6-0 (3-0).
Gólszerzők: Van Nistelrooy
(37, 50., 67.), Sneijder (13.), Ooije (32., E de Boer (65.).
A hollandok 6-1 -el léptek tovább.

Rémhírnek bizonyult az az információ, amely tegnap az egyik
internetes oldalon arról tudósított: elmarad a november
29-ére tervezett szentesi küzdősportgála.
A www.profibox.hu nevű internetes honlap tegnap 15 óra 4
perckor a következő megdöbbentő hírt tette közzé címoldalán:
„A mérkőzéseket közvetíteni
szándékozó Sport 1 tv-társaság
kérésére elmarad, illetve későbbi
időpontra halasztódik a november 29-ére tervezett szentesi küzdösportgála."
Természetesen azonnal tárcsáztuk Bertók Róbert telefonszámát, aki az esemény főszervezője, s ő „lelőtte a kacsát":
- Már többen kerestek, telefonon és mindenkit megnyugtathattam, ahogy most az újságolvasókat is: nem marad el a küzdősportgála. A hírből annyi igaz,
hogy az eseményt a Sport 1 - a
tervekkel ellentétben - nem közvetíti élőben, de összefoglalót valószínűleg sugároz. Ezt a csatorna illetékesei azzal indokoltak,
hogy ők elsősorban az ökölvívásra specializálódtak és szerettek

volna boksz-címmeccset is. Erre
azonban nem volt lehetőség,
nem is szerepelt az eredeti programban. Természetesen azonnal
beszéltem Rácz Félix úrral, a Félix Box Promotion tulajdonosával, menedzserrel az ökölvívó-mérkőzések szervezőjével. O
arról tájékoztatott, hogy a bunyóprogram rövidül, egy-két öszszecsapás elmarad, de azok a
sportolók, akik megtöltik a csarnokot, láthatóak lesznek Szentesen a városi sportcsarnokban. A
közönséget nem éri veszteség,
mert a kiesett meccsek helyett
látványos, színvonalas harcművészeti küzdelmekre kerül majd
sor, ezzel kárpótoljuk őket.
Kötelek közé lép tehát november 29-én, (szombat) Szentesen a
nehézsúlyú magyar profibajnok
Petrányi Zoltán, s a szintén a legnehezebbek között vitézkedő Rubin Olivér, valamint a válogatott
és egykori olimpikon Nagy József. A 18 órakor kezdődő est
fénypontja, legjobban várt küzdelme azonban a Gasztány Ferenc kick-box,
pontosabban
low-kick címmeccse lesz, melyet
a török Ugur Yildiz ellen vív.
IMRE PÉTER

SZDRE-győzelem
RÖPLABDA

ÍME A T I P P i E i K

MTK (3).—FTC (1.)
Sopron (8.1-ZTÍ (11.)
Újpest (6.H>écs (7.)
Bremen (3.) Bochum (6.)
Dortmund (5.) Leverkusen (2.)
Köln (18.)—Hamburg (ÍZ)
1860 München (S.)-Bayem (4.)
Stuttgart (Ó-Hannover (10.)
Wolfsburg (7.)—M'gladbach (17.)
K'laitern (13.)—Hertha (14.)
Modena (8.)-luventus(l.)
Bologna (lSJ-Roma (2.)
Empoli (18VParma (4.)
Chievo (7.)—Milán (3.)

Kevesebb lesz a bunyó

SÜLI RÓBERT

Totópárbaj
12
1
IX
1
X2
X
X2
1
1
IX
2
2
X2
X

zelmet könyvelhetett el a Szeviép-Szeged. A Tisza-partiak ezzel
a sikerrel hatalmas lépést tettek
a továbbjutásért, ez csak akkor
nem sikerülhet, ha Kassán 32
pontnál többel kapnak ki.
Újhelyi Gábor: - Ez is magyar
bajnokság erősségét bizonyítja, a
nemzetközi kupában könnyebb
sikert elérni, mint itthon. Köszönjük a közönségünk lelkes
biztatását.
További eredmények, Euroliga,
A-csoport:
Barcelona
(spanyol)-Orsi Sopron 87-71. FIBA
Európa-kupa, B-csoport: Szolnok-Trutnov (cseh) 70-72.

IX
IX
1
IX
X2
X
2
1
1
X2
2
2
X2
X

Az utóbbi idők legkevesebb találatával, héttel is lehetett nyerni totópárbajunkban. Mivel mindkét
versenyző hét-hét helyes tippig
jutott, ráadásul egyikük sem voksolt helyesen a pluszmérkőzésre,
ezért az döntött A/exa Szabolcs javára Menyhárt Zoltán ellenében,
hogy előbbi produkált egy négyes
összefüggő sorozatot. Alexának
ez volt az ötödik győzelme, így
csatlakozott azok közé, akik szintén ennyiszer nyertek. Az egykori
Előző heti tippelőink közül
sprinter az újabb sikere esetén új Alexa Szabolcs és Menyhárt Zolcsúcsot állíthat fel.
tán is hét-hét találatot ért el.

SZEGEDI DRE-HALADAS

3:1 (20,16, -20, 23)
Az egyik szegedi brókerház értékpapír-kereskedője Szentágotai Szabolcs. A fiatalember Móravárosban, Gyálaréten és Kisteleken űzte a foci nagypályás változatát, majd a termi szakágra
váltott, és manapság az Első Beton NB l-es futsalcsapatának
kapitánya. Azokat a meccseket
szereti nézni, amelyeken a szurkolónak is kell pihennie a szünetbei?. Tírre jő példa akad az angol, vagy a-sparíyol első ligában,
ám az olaszban már nem igen
talál ilyeneket.

NB l - e s női röplabdamérkőzés. Szeged,
Radnóti-sportcsarnok, 1 0 0 néző. Vezette:
Kovács G., László.
Szegedi DRE: Dobos, Székelyhídi, Kiss,
SZÉL, Lányi, Duba. Csere: Baksa (liberó), Kádár Németh. Edző: Nusser Elemér.

Az első szettben mindkét gárda
egyforma mennyiségben és felváltva hibázott, s ez a tendencia egészen a hajráig tartott ekkor a jó nyitásoknak köszönhetően célba ért a Szeged. A
második játszmában már szinte hiba nélkül játszott a házigazda lila-zöld csapat, s ez ellen nem volt ellenszere a ven-

dégeknek. A magabiztos szettsiker „megnyugtatta" a Tisza-partiakat, s ismét jöttek a
bakik. A Haladás huszonöt
pontjából legalább tizennyolcat
a Dubáék csináltak. Ez a „lendület" még a negyedik játékrészben is tartott, hiszen a Vas
megyeiek 20:15-re vezettek, viszont Dobos és Szél jó nyitássorozatainak köszönhetően a
Szeged előbb egyenlített, majd
fordított és megnyerte a mérkőzést.
Nusser Elemér: - A saját árnyékunkat
már átléptük, bízom benne, hogy innentől teljesítményben
és eredményességben is felfelé vezet az út és
végül felkapaszkodunk a dobogóra.
I.P.

FIATALOK GÓLJAI
Az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságok
eredményei, NB I/B, U19: FC
Szeged-REAC l - l , a szegedi
gólszerző: Túri. U17: FC
Szeged-REAC 2-0, gólszerzők:
Szekeres, Fejsze. Kiemelt
bajnokság, U15: Szolnoki
IVLÁV-Tísza Volán SC 2-1, a
vendégek gólját Varga szerezte.
HFC-Nagykőrös 1 -1, a hazai gólt
Imre szerezte. U13: Szolnoki
MÁV-Tisza Volán SC 1-7, a
vendégek gólszerzői: Grünwald
(2), Molnár (2), Puhalak,
Mihalkó, Kéri. HFC-Nagykőrös
6-0, gólszerzők: Szabó (2), Bakos,
Juhász, Fekete, Nagy Zs.
Budapest-bajnolcság, U16:
Videoton-Tisza Volán SC 0-1,
gólszerző: Leginszki. U14:
Újpest-Tisza Volán SC 5-0. NB
II-NBIII, serdülők:
Hetényegyháza-HFC
a HFC
gólszerzői: Vaits, Hortobágyi,
Rácz, Tóth R. Ifjúságiak:
Hetényegyháza-HFC l - l , a
vendégek gólszerzője: Szilágyi.
7VIÁSODIK FORDULÓ
A Rádió 88-kupa kispályás
labdarúgótornán ma a második
fordulót rendezik. Az újszegedi
Gellért Szabadidőközpont
eseményének programja, 18 óra:
Domaszék-Joker, 19.
Vilbek-Újszeged, 20:
Charlton-T. Hús, 21:
RET-Lucia
KSZSE-EREDMÉNYEK
Elkezdődött a kézilabdások „Jövő
bajnokai" elnevezésű
versenysorozata a 1990/91 -es
korosztályban. A KSZSE Szeged
eddig a három legjobb együttes
ellen lépett pályára és fölényes
győzelmeket aratott, ami
papírformának megfelelő hiszen
a klubnak ez a korcsoportja lett
az országos fináléban negyedik.
Eredményeik:
KSZSE-Soltvadkert 19-6(12-3),
-Odessza II. 25-15 (12-7),
-Kistelek 17-7 (8-2). A KSZSE
gólszerzői a három találkozón:
Szögi 24, Palágyi 8, Grandjean,
Arany 7-7, Molnár 5, Deák 4,
Incze 2, Dávid. Edző: Arany
Zoltán. OSB (országos
serdülőbajnokság) mérkőzésen:
Dorozsma KSE- KSZSE 11-16
(4-9). SZKKSE: Illés - Kiri 1,
Szankovics, Terbe 7, Varga,
kormány, Títz 3. Csere:
Andrakovics. Edző: Szabó Péter.
KSZSE: Varga - Romfa, Bódi 3,
Mészáros 1, Pásztor, Horváth,
Szögi 8. Csere: Dávid (kapus),
Farkas 1, Tátrai 1, Nagy 1,
Szilágyi 1. Edző: Grandjean
Gábor.
MEGYEI BAJNOKSÁG
A Szilánk Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság legutóbbi
lordulójának eredményei,
férfiak: Domaszék-Makó KCII.
38-26, Szcpi DSE-Röszke
29-29; az állás: 1. Domaszék 12,
2. Röszke 9 (262-251), 3.
Marostői SE 9 (234-230), 4.
Makó KC II. 8, 5. Szepi DSE 5
(224-247), 6. Algyő KE Mol 5
(206-232), 7. Vásárhelyi KE 0.
Nők: Deszk-Mindszent 29-16,
az állás: 1. Vásárhelyi KE 12, 2.
KSZSE ifi 9, 3. Deszk 7, 4. AJgyő
KE ifi 2, 5. Mindszent 0 ponttal.
MASZLAG BRONZÉRME
Békéscsabán bonyolították le az
AJKA Shotokan Karate-do
Szövetség országos bajnokságát.
Ezen a szegedi Mondó KE
versenyzője, Maszlag Balázs a
16-17 éves fiúk között a kata
(formagyakorlatok) számban a
harmadik helyen végzett.
SZERETETAKCIÓ
Szeretetakciós teremlabdarúgó
vándorlcupát rendeztek a
szentesi sportcsarnokban. A
végső győztes a Narancs lett,
megelőzve a Spitz FC, a Fipo és a
Belvárosi Favágók csapatát.
Különdíjasok, gólkirály:
Lelcrinszlci GáJjor (Belvárosi
Favágók), a torna legidősebb
játékosa: Tóth György
(Narancs).
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Igen enyhe idő

Vonathallgatás

fóttfefe

BAKOS ANDRAS
Először nem értettük, miért kell pizsamában, papucsban ácsorogni a folyosón. Mi értelme van.
Nem mondták meg, mire kell várnunk, csak álltak előttünk, gyakorlóban, bakancsban, és figyelték. nehogy valaki beszélgetni merjen; egy enyhén oldalt fordított fej elég volt, hogy valamelyikük elüvöltse magát. Ez már nem zavart bennünket különösebben, mert az előző este, a bevonulás előtti estén, még otthon
belenyugodtunk,
hogy ez ezzel jár: valószínűleg üvölteni fognak velünk. dacára annak, hogy mi nem intéztettünk
magunknak felmentő orvosi igazolást; nyilván fél
év múlva mi is üvölteni fogunk valakikkel, valamiért. mint a fába szorult féreg, igaz, állítólag
nem muszáj, viszont lehet, sőt ajánlott. Nem ez
zavart bennünket, inkább az. hogy nem tudtuk,
mire kell várni, meg az, hogy egymást figyelve elképzeltük saját esetlenségünket is abban a se
nem kék, se nem zöld pizsamaöltönyben. Ezen.
persze, mosolyogni is lehetett: egy álomhadsereg.
Álom ez az egész, rossz álom. Ök. a velünk többnyire egykorú, ám már fél éve itt rostokoló kiképzők ismerték ezt az érzést, láttuk, hogy tudják,
mire gondolunk, és mit nem értünk. Ezt a tudást
rendkívüli módon élvezték.
Egyikük az órájára nézett, és azt mormolta,
„hol a fenébe késik már". „Kii" - kérdezte valaki
vékony hangon az első sorban. „Köze 1 Van hoz-

zá?" - kiáltotta azonnal az egyik kiképző. De ekkor mindenki fölfigyelt a kattogásra; a nyitott ablakon behallatszott, ahogy a vonat lassan elmegy
a laktanya melletti erdőn túl. Az egyik kiképző
ekkor fölemelte a hangját. „Ez volt az első vonat,
amit innen hallottak, és elhihetik, erre a hangra
hosszú ideig emlékezni fognak. Van fogalmuk arról, milyen soká fogják hallani az utolsó vonatot ?"
Ezt mosolyogva mondta. Erre vártunk tehát. Egy
kis figyelmesség, elalvás előtt, ami néhányszor
még megismétlődött.
Azóta lebontották azt az épületet is, láthatom a
vonatból, ahogy lassan elmegy az egykori laktanya mellett. Igaz, azt a kiképzőt, aki annak idején
az esti vonathallgatásokat szervezte, nemrég láttam az egyik szórakozóhely előtt biztonsági őrként feszíteni. De rajta és a vonatsíneken kívül eltűnt minden, ami tizenkét évvel ezelőtt állandónak, mozdíthatatlannak látszott. Éppen így szorul ki az emlékezetből lassan minden egykori itteni emlék, a megaláztatásoké is, gondolom, és
végül nem marad más, csak valami messziről derengő elérzékenyülés, ha fölszálláskor rálépek a
vonat lépcsőjére. És csak kicsit dobban erősebbet
a szív, amikor a nagyfiam már odabenn, előredőlve az ülésen, komoly arccal megkérdezi: „miért
van az, apa, hogy mi mindig cikkor utazunk vonattal, ha szabadságon vagy?"

TRABANTBÓL LOPOTT
Trabant csomagtartóját törte tel egy
tolvaj, aki babakocsit, hátizsákot
vitt magával a benne lévő iratokkal
együtt. A kár negyvenezer forint.
KIFOSZTOTT CSOMAGTARTÓ
A Trabant után egy Lada csomagtartóját is felfeszítette egy ismeretlen. A kocsi tulajdonosától
élelmiszerekkel teli táskákat
emelt el a tolvaj. Ezenkívül még a
sértett mobiltelefonját is ellopta.
PÉNZTÁRCA
A MŰSZERFALRÓL
Az egyik szegedi benzinkútnál
csak rövid időre hagyta magára
autóját egy férfi. Pechére valakinek szemet szúrt a műszerfalra
tett pénztárca. Az ismeretlen tettes villámgyorsan benyúlt a kocsiba és elemelte a tárcát, amiben
a pénzen kívül személyes iratok
is voltak. A kár 25 ezer forint.

Az ősember
fogpiszkálója
LONDON (MTI)

Már az ősemberek is használtak
kezdetleges fogpiszkálót - állítja egy
amerikai kutató. Leslea Hlusko
meglátást egy 1,8 millió éves megkövesedett fogra alapozza, amelyen
- véleménye szerint - rendszeres
tisztításra utaló íves barázdák nyomai láthatók. A kutató úgy véli,
hogy az ősemberek az íny fájdalmainak enyhítése érdekében rendszeresen tisztogatták fogazatukat kihegyezett növényszárral. Az ókorban azután még népszerűbb lett a
fogpiszkálós fogápolás. Mint a BBC
internetes oldala utalt rá, az ókon
Kína, India, Japán és Irán lakosai faés fémfogpiszkálókat használtak.

Lottószámok
SKANPINÁVLOTTÓ
A: 1 , 6 , 1 3 , 1 9 , 2 1 , 2 4 , 3 0 .
B: 1 , 4 . 5 , 6 , 1 0 , 1 7 , 3 0 -

A baromfitenyésztés mellett a tollscprű, valamint a háztartási vatta gyártásának előnyeire is felhívta
a diákok figyelmét ez a helyes kis jószág. A csibe nagy sikert aratott a vásárhelyi pályaválasztási börFotó: Tésik Attila

zén.

A NAP VICCE
Kocsmában:
- Hé haver, mit keresel ilyen izgatottan a zsebedben?
- Csak azt szeretném tudni,
szomjas vagyok-e még.

Fizetős vécé
MOSZKVA (MTI)

Fizetőssé tették a vécét egy orosz
iskolában, de csak rövid időt ért
meg a reform. Az iskola a
dél-oroszországi Taganrog városában van. A fizetőssé tétel oka
nem az volt, hogy extrákkal bővült az illemhely szolgáltatása,
hanem az, hogy a diákok vandál
módon megrongálták, a javítási
költségeket pedig az iskola vezetése rájuk akarta hárítani. .Amikor azonban a város vezetőségének a fülébe iutott a fizetős iskolai vécé híre, azonnal ismét elrendelte az ingyenes hozzáférést.

Evezős kudarc
WELLINGTON (MTI)

Másodszor sem sikerült a brit Jim
Shekhdar kísérlete, hogy csónakjával Új-Zélandról Dél-Afrikába
evezzen. Kedden egy új-zélandi
kutató hajó kénytelen volt őt fedélzetére venru, nuután különlegesen
megépített nyolc méter hosszú
csónakja viharba került és felborult - közölte Shekhdar szerdán a
Radio New Zealand adásában. Az
57 éves férfi két héttel ezelőtt vágott neki a mintegy 13 ezer kilométeres útnak, és megmentéséig
1200 kilométert sikerült eveznie.

Kukacnyelésrekord
hanem az orrán át húzta elő magából. A kígyós orrdugulás-elháÚj kukacnyelésrekordnak örven- rító mutatvány - megint csak sadezhet a világ: 20 másodperc ját állítása szerint - a világon elalatt kétszáz földigilisztát nyelt sőnek neki sikerült. Manoharan
le egy indiai férfi és ezzel - saját szerint a gilisztanyelés terén edállítása szerint - világcsúcsot ja- dig egy amerikai tartotta a világrekordot: harminc másodperc
vított.
A 26 éves Manoharan a dél-in- alatt 94 gilisztát csúsztatott madiai Madrasban bámuló nézők gába.
előtt kukacoskodott. Hogy még
A versenyszabály értelmében
élvezetesebbé tegye a közönség- minden egyes lenyelt földigilisznek a napot, bekapott egy kis tának legkevesebb tíz centiméter
kobrát, de azt már nem nyelte le, hosszúnak kellett lennie.
ÚJDELHI (MTI)

ISTEN ÉLTESSE!
)OLAN
Kétféle magyarázat van a név
eredetére: az egyik szerint görög
származék, Héraklész első és
utolsó szerelmét „Iole"-nek hívták, ami a görög nyelven violát
jelent. Viszont magyar eredetére
vall az, hogy régi krónikákban
szerepel a „Jólián" leány- és a „Jólegén" férfinév. Dugonics András
„Etelka" c. regénye folytatásának
„fólánka, Etelka leánya" címet
adta. A mai Jolánkákkal szemben már nagyobb bizalommal viseltetünk, ezért elhagytuk nevükből a „jó"-ra emlékeztető
hosszú „ó"-t. A Jolánkákat lila
afrikai ibolyával köszöntsük fel.

Folytatódik a szinte tavas/iasan enyhe idő. A változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, eső sehol sem várható. A szél megélénkül.
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További kilátások
Az enyhe idő a következő napokban is folytatódik, komolyabb lehűlés egy jó ide«
nem várható. Pénteken erősen párás lesz a levegő, foltokban tartósan megmaradhat a köd. A többi napon néha előbukkan a nap. héttőn azonban krsebbeső is lehet.
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Vízállás:

A Tisza Szegednél 130 cm (hőfoka 6,0 C°), Csongrádnál -18 cm,
Mindszentnél 63 cm. A Maros Makónál -56 cin.
A Nap kel: 6.56, nyugszik: 16.02, Hold kel: 2.26, nyugszik: 14.49.

Képviselői logika
1
2
4
Rejtvényünk vízszintes
3
1., függőleges 7. és 38.
11
számú soraiban egy parlamenti képviselő kije13
lentése olvasható.
VÍZSZINTES:
1. A 19
megfejtés első sora. Zárt
19
betűk: A, Ő, K, V. 11.
Nagyra nőtt örökzöld nö22
vény. 12. Látóterébe. 13.
27
Hegység része. 14. Uj- 2! 29 I
jatlan női körgallér. 16. 29
30
Középszerű
emberek
34
vagy dolgok típusa. 18.
Élő Angliában. 19. Köztársaság Afrika közepén.
20. Apró mészképződ- 42 43
mény. 2 2 . Kúp alakú
l •
eszköz. 2 4 . Félig v a gány! 25. ...hadnagy. 27.
Melyik emberek tulajdona? 28. Hanság másik szóval. 29. Készpénz
(újabb keletű szóval). 31. Mágia zöme! 33.
Totó fele! 34. Levegőt kifújva szól. 37.
hhhhh! 39. Dátumrag 40. Bizony. 41. Emberek egymás mögött. 42. Kutyák réme. 45.
Dühös népi szóval.
FÜGGŐLEGES: 1. Fúvós hangszeren játszanak. 2. Ünnepi asztal (ehető) dísze. 3.
Környezetbarát járművek. 4. Télen használatos munkagépek. 5. Kiváltó tényező. 6 .
Közeli csillag. 7. A megfejtés második sora.
Zárt betűk: A. E. 8. Kút is, óra is van ilyen.
9. Mostar folyója. 10. Kioltja az életét. 15.
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•
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29

21

24

23
29

32

33
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41

40
44

I

37

3«

M

46

•
49

A S

Női név idegen változata. 17. Lángész latin
írásmóddal. 2 1 . Felszíjaz (például lovat).
23. United Kingdom. 26. Vadászati építmény. 28. Feltételes kötőszó. 30. Sajnáld!
32. Határrag. 35. Viszonylag enyhe iskolai
büntetés. 36. Több oldalról körülhatárolt.
37. Csavargó (például Jack London műveiben). 38. A megfejtés harmadik sora. Zárt
betűk: C, A. É. 41. Perzsa vezér. 43. Igevég.
44. Magam. 45. Kettős betű. 46. Ásvány.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése:
Amikor megnősültem, a feleségem fiatal
volt, én meg részeg.

Emberreggeli babbal
LONDON (MTI)

Magát tálalja fel reggelire egy brit
művész, de nem csak magában,
bár ő a főfogás.
A 37 éves Mark McGowan elsősorban főtt babbal körítette
magát, egy kádnyiba merült bele.
Orrlikaiba sültkrumplikat dugott, fejére pedig kendőt'kötött,
hogy „kontya" alá tucatnyi sültkolbászt dugjon, igy aztán nem
babos kendője van, hanem kolbászos. Mindehhez viszont evőeszközt nem adott. A művész
emberregelijével a hagyományos
angol konyhát akarja népszerűsíO r s z á g g y ű l é s i Könyvtár
teni. „Az olaszoknak ott a tésztáállományából törölve
juk, az ázsiaiaknak a rizsük, ez
Napfürdőzök a sydneyi Bondi Beachen november 19-én. Az ausztrál varosban számos kampányt is
meg a miénk" - utalt önkiállítáindítottak a bőrrák megelőzése érdekében. Figyelmeztették a lakosságot, KÜgy a tűző napon viseljesára McGowan. aki két héten át
nek sapkát, valamint hogy mindig kenjék be testüket napolajjal.
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szolgálja fel magát egy londoni
galériában, de nem állandóan,
„csak" száz órányit fog tespedni
a babfürdőben. Mindezt nem
meztelenül teszi, hanem nejlonruházatban.
Önfeltátalásának
amúgy semmi köze a kannibalizmushoz, jóllehet, épp a minap
került az emberevés a brit média
címoldalaira: a Fidzsi-szigetek
egyik törzse hatalmas ceremónia
közepette bocsánatot kért amiatt, hogy 136 éve megevett egy
brit misszonáriust. McGowan
amúgy szeptemberben is címoldalon szerepelt azzal, hogy egy
diót az orrával gurított végig Londonon. Kanosszája - amellyel a
diákhitelek problémáira akarta
felhívni a figyelmet - 11 napig
tartott.

