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Egy köbméter víz ára 254 helyett 336 forint lesz

TÉMÁINKBÓL

Februárban hideg zuhany

SZEGEDEN A LEGOLCSOBB
Az összes megyeszékhely, sőt
még Csongrád megye városai
közül is Szegeden a
legalacsonyabb az
önkormányzati lakások bérleti
díja. Annak kapcsán készült
körkép, hogy a vásárhelyi
önkormányzat húsz-negyven
százalékkal tervezi emelni a
szociális lakások bérleti díját.
3. oldal

A Magyar Villamos Művek területi igazgatóságának egykori szegedi székházában volt bejegyezve az a részvénytársaság, amelynek elnök-vezérigazgatóját
hétfőn Budapesten több pisztolylövéssel
ki akarta végezni egy bérgyilkos. A Démász Rt. szerint már hét éve nem a
Klauzál téri épület a Fortus Rt. székhelye.

MAGÁN-MUNKAKÖZVETÍTŐK
Szegeden a munkaügyi központ
mellett 16
magán-munkaközvetítő
irodában kínálnak segítséget a
munkanélkülieknek ahhoz,
hogy minél hamarabb új állást
találjanak. A közvetítés
valamennyi helyen ingyenes,
emellett többnyire valamilyen
pluszszolgáltatást is nyújtanak.
4. oldal

Információink szerint javult a hétfőn fejbe lőtt budapesti vállalkozó állapota, de a
Központi Honvédkórház a családtagok
kérésére nem nyilatkozik. Mint ismeretes, több lövést adtak le egy férfira Budapesten a XVII. kerületben. A 41 éves vállalkozó hivatalosan meg nem erősített
információk szerint Sáska László, akivel
valószínűleg bérgyilkos próbált meg végezni, a hidegvérű tettes hatszor lőtt a
gépkocsijában ülő férfire.
A támadásnak nem voltak szemtanúi. A
nyomozók a sértett Vólvójának állásából
következtetnek arra, hogy éppen hazaérkezett, amikor egy közepes kaliberű pisztolyból közelről rálőttek. Egy lövedék a fején érte. A mentők súlyos, életveszélyes
sérülésekkel szállították kórházba, ahol
több életmentő műtétet hajtottak végre
rajta.

Megújulva,
már két helyen Szegeden!
Kis utca 1. sz. alatt (Klauzál tér mellett)
I

Szeged Plazában (a könyvesboltnál)
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Ugyanez a fürdővíz jövőre már sokkal többe kerül. Bár a szegedi közgyűlés csak nettó 6,5 százalékos víz- és csatornadíj-emelést szavazott meg, a környezetterhelési díjjal együtt 31 százalékkal fizetünk majd többet, 254 helyett 336 forintot egy köbméFotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon
ter vízért. írásunkat az 5. oldalon találják.

kedvezményre jogosul
| mindenki 2003. dec. 31-ig, aki vásárláskor
ezt a hirdetést eladóinknak leadja!

MENEKÜLES A HALAL
TORKÁBÓL IZLANDON
Bardócz Attila szegedi tanár négy
társával együtt indult Izland
felfedezésére. A magyarok közül
elsőként tudtak átkelni Európa
legnagyobb gleccserén, a
Vatnajökullon. Az átkelés során
az egyik résztvevő valóban
kötélen táncolt az életéért,
amikor is a gleccser hasadékába
csúszott.
Randevú

www.delmagyar.hu

Szegedről indult
a meglőtt
igazgató cége

A „primitív" testvérpár egy fillért sem kapott még

További fejlesztéseket vár és remél a lakosság

Gán fivérek jön a másodfok

Igazi város lett Kistelek

December 18-án tárgyalja másodfokon a magyarcsanádi Gán
fivérek kártérítési igényét a
Csongrád Megyei Bíróság - tudtuk meg a testvérpár jogi képviselőjétől, a makói dr. Kotroczó Bélától.
Mint emlékezetes, Gán Miklós
és Zoltán tizenöt hónapot töltött
előzetes letartóztatásban, mert
azzal vádolták őket, hogy néhány
karton cigarettáért megöltek egy
feltehetően román állampolgárságú férfit.

A máig ismeretlen személyazonosságú áldozat egy Maroshoz közeli bányatóból került elő,
éppen három esztendeje. A bíróság Gánékat a vádak alól jogerősen felmentette. Ezt követően
ügyvédjük révén kártérítési pert
indítottak az állam ellen az ártatlanul rács mögött töltött hónapokért, a bíróság azonban az általuk kért két-kétmillió forint
helyett csak 1,2 milliót ítélt meg
fejenként.
Folytatás az 5. oldalon

Vezetékes telefonon nem beszélünk drágábban - állítja a szolgáltató

Ami a tarifák mögött van
A Csongrád megyében élők például a Matáv
honlapját és a szolgáltató díjcsomagjait tanulmányozva azt tapasztalják, hogy az ország más
térségeiben vannak alacsonyabb tarifák is. A helyi
szolgáltató, az Invitel képviselője azonban azt
állítja, összességében nincs különbség.
A távközlési szolgáltatók általában díjcsomagokban gondolkodnak, amelyek tartalmazzák az előfizetési díjat, valamint a különböző percdíjakat mondta el lapunknak Vidos Tibor, az Invitel külső
kapcsolatok és szabályozáságazati igazgatója. A vezető szerint egy-egy díjcsomagnak nem lehet tetszés szerint kiragadni az elemeit és azokat összehasonlítani egy másik szolgáltató tarifaáraival.
Az Invitel Alaphang díjcsomagjában ugyan a
nappali szakban a helyi hívás díja 14,50 forint, míg
a Matáv hasonló Bázis díjcsomagjában 10,50 forint, ugyanakkor az Invitelnél kisebb az előfizetési
díj: egyéni analóg fővonal esetében 2 ezer 990 forint, míg a Matávnál 3 ezer 210 forint. Vidos Tibor
szerint a különbözet, a több mint 200 forint árán
50 percig telefonálhatunk, vagyis a végeredményt
tekintve ugyanazt a szolgáltatást nyújtják a fogyasztóknak.
Előnyös és hátrányos elemek kiegyenlítik egymást a tarifákban.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 3. oldalon

Az önkormányzati tervekre voltak kíváncsiak a kistelekiek.
Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést tartottak
tegnap Kisteleken. A megjelentek többek között arra voltak kíváncsiak, milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben, lesz-e új
játszótér és fürdő, illetve épülnek-e járdák.
A nemrég átadott rendezvényház
nagytermébe gyülekeztek tegnap
délután a kistelekiek, hogy részt
vegyenek a nyilvános testületi
ülésen. Mintegy ötvenen hallgatták végig Nagy Sándor polgármestert, amint ismertette a jövő
évi költségvetést, illetve a város
terveit.
A jelenlévők előbb arra voltak kíváncsiak, hogy eddig mi
valósult meg a korábbi ígéretekből. - Legnagyobb öröm számomra, hogy az alvó Kistelekből végre egy városiasodó település kezd kinőni - mondta
Nagy Sándor. A folyamatosan
fejlődő központban egyre több
olyan hely létesül, ahová szíve-

sen mennek a kistelekiek.
Több rendezvény már mértékadónak számít. A gasztronómiai fesztiválon 144 ételt kóstolhatott meg a zsűri. Ez azt jelenti, hogy egyre több lakost sikerült bevonni a közösség életébe. Emellett hasonló érdeklődés kísérte a mezőgazdasági kiállítást, valamint a nemzetközi
táncfesztivált is.
A nyugdíjasklub vezetője, Rácz
Istvánná csak annyit tett hozzá:
feltűnt neki, hogy az elmúlt
években egyre több sikeres pályázatot nyújt be a város. - A hivatalban hét ember csak azzal foglalkozik, hogy pályázatokat ír.
Ennek is köszönhető az eredmé-

Fotó: Schmidt Andrea

nyesség - reagált a felvetésre a
polgármester.
Más arra volt kíváncsi, lesz-e
új játszótér. Az illetékes tárcák
eddig kevés pályázatot írtak ki
erre a célra. Az önkormányzatnak kész terve már van, csak
még a forrás hiányzik a megvalósításhoz. Az is kérdésként merült fel, folytatódik-e a járdaépítési program. - Az önkormányzat anyagot biztosít, a lakók pedig a portájuk előtt megépíthetik
a járdát - válaszolta a település
első embere.
A 84 Celsius-fokos termálkút
adta lehetőségeket kihasználva
fürdőt kívánnak a közeljövőben
kialakítani. A 102 millió forintos
beruházásnak köszönhetően egy
tan-, egy élmény- és egy ülőmedence épül az új szálloda és a
rendezvényház között.
K.T.

*

Medgyessy
befektetőket
toboroz
Medgyessy Péter szerint a forint
ellen spekulációs támadás folyik, de a gazdaság jó alapokon
áll, s így a spekulációs szándék
biztosan nem lesz sikeres.
BRÜSSZEL (MTI)

A magyar kormány gazdaságpolitikájának előterében az egyensúly
helyreállítása, a befektetők bizalmának visszanyerése és a versenyképesség növelése áll - jelentette
ki Medgyessy Péter Brüsszelben,
ahol belga vállalatvezetőkkel találkozott. A miniszterelnök a magyarországi befektetésekre ösztönözte a helyi üzleti élet képviselőit. Hazánk gazdaságának fejlődéséről szólva elmondta, hogy a külkereskedelmi forgalom majdnem
80 százaléka ma már az EU országaival bonyolódik, ami nagyfokú
integrációt jelent. Kijelentette,
Magyarország szeretne Közép-Európa logisztikai központjává válni.
A belga üzletemberekkel folytatott találkozón a miniszterelnököt a forint-euró árfolyamról
is kérdezték. Medgyessy Péter leszögezte: az euróval kapcsolatban a magyar kormánynak és a
jegybanknak közös és ambiciózus célkitűzése van. A gazdaságpolitika, amely ezt szolgálja, a
parlamentben zöld utat kapott a
2004. évi költségvetés fő számainak múlt heti jóváhagyásával.
Medgyessy Péter a távirati irodának Brüsszelben kijelentette: a
forint ellen spekulációs támadás
folyik, de a gazdaság alapjai jók
és a tendenciák is kedvezőek, s
így a spekulációs szándék biztosan nem lesz sikeres.
Guy Verhofstadt belga miniszterelnök Medgyessy Péterrel találkozva bejelentette: Belgium
támogatja Magyarországot abban, hogy az Európai Unió új
alapokmányába bekerüljön egy
cikkely a kisebbségek jogainak
tiszteletben tartásáról.
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A magyar jelentés szerint Varga-Balázs Péter nem vette észre a katonai jelzéseket

Merénylőnek nézték a lelőtt fiút
Sötétben, nagy sebességgel haladt az amerikai útzár felé járművével az a magyar fiatalember, akit amerikai katonák lőttek
le november 17-én Irakban. Az
amerikaiak azt hitték, öngyilkos
merénylő, és ezért adtak le lövéseket a közeledő gépkocsira.
BUDAPEST (MTI)

A Külügyminisztérium tegnap
nyilvánosságra hozta annak a
vizsgálatnak az eredményét,
amelyet a tárca két munkatársa
folytatott a helyszínen az Irakban elhunyt magyar fiatalember
ügyében. A jelentés szerint öngyilkos merénylőnek vélték,
ezért adtak le célzott lövést az
amerikai katonák a Varga-Balázs
Péter által vezetett járműre,
amely nagy sebességgel közeledett egy amerikai ellenőrző ponthoz november 17-én. A győri fiatalember a tényfeltáró bizottság
megállapítása szerint nem vette
észre az amerikai katonák fényjelzéseit és a levegőbe leadott figyelmeztető lövéseket sem, és
sebességét nem csökkentve közeledett az úttesten keresztben
álló amerikai katonai járműhöz.
A veszélyes útszakaszra tekintettel, mint minden más külföldi, a
helyi viszonyokhoz képest nagyobb, 100 km/h fölötti sebes-

Varga-Balázs Péter ezt a Kia-pickup gépkocsit vezette, amikor egy ellenőrző pontnál rálőttek az amerikai katonák Irakban.
Fotó: MTI
séggel haladt a gépkocsi. Ezt a
fiatalembert alkalmazó ToiFor
Kft. iraki kisegítő alkalmazottja,
Tarek Nadzsi Szigil állította, akit
Varga-Balázs Péter éppen haza
akart szállítani. A gépkocsiban a
jelentés szerint induláskor ketten ültek, és a helyi viszonyokat

ismerve, nem valószínű, hogy
menet közben idegen utasokat
vettek volna fel. A vizsgálati jelentést bemutató külügyi tájékoztatón hozzátették, hogy az
Irakban tartózkodó külföldiek
rendszerint gyorsan közlekednek, félnek ugyanis attól, hogy

az úton megtámadják őket, elveszik értékeiket.
Az ellenőrző pontnál aztán a
gépkocsi nagy erővel az utat elzáró amerikai katonai járműbe csapódott. Tarek Nadzsi megerősítette, hogy az ütközést megelőzően nem észleltek ellenőrző

pontra utaló jelzéseket. A tragikus eset eredményeként Varga-Balázs Péter vélhetően azonnal életét vesztette, bár a boncolást végző iraki orvos helyszíni
elsősegélyre utaló kötésnyomokat talált - olvasható a közleményben. A vele együtt utazó
irakit a bal karján lőtték meg, s
először a ramadi kórházba vitték, ahonnan később egy amerikaiak által felügyelt bagdadi katonai kórházba szállították. Onnan négy nappal később átvitték
egy börtönkórházba, de végül november 29-én kiengedték.
A jelentés emlékeztet arra,
hogy Varga-Balázs Péter a helyi
lakosokra jellemzően öltözködött, és ritkán borotválkozott,
hogy ezzel is csökkentse annak
kockázatát, hogy a helyi lakosság
külföldinek nézze. Az amerikai
is irakinak nézték, és a helyi
rendőrségnek adták át a holttestét. A tragikus eset után fél órával
egyébként egy másik gépkocsi
vezetője is figyelmen kívül hagyta az útzárnál lévő amerikaiak
jelzéseit. A katonák rájuk is lövéseket adtak le, aminek következtében két iraki meghalt, egy pedig megsebesült. A győri fiatalember holttestét múlt hét csütörtökön éjjel hozták Magyarországra, és ezen a héten pénteken
temetik el.

Elrendelték Szaddám letartóztatását
MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A megbuktatott iraki elnök, Szaddám Húszéin áll az amerikai katonák ellen, Irakban végrehajtott sorozatos támadások
mögött. Ezt hangoztatta a Francé 2 francia
televíziónak adott, hétfő esti nyilatkozatában Dzsalál Talabani, az amerikaiak által kinevezett ideiglenes iraki kormányzótanács leköszönő elnöke. Szerinte Szad-

dám Húszéin pénzeli és toborozza külföldről a terroristákat, s a hatalmától
megfosztott iraki elnök és az al-Kaida
nemzetközi terrorszervezet közötti kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissga.
Egy bagdadi bíróság elrendelte Szaddám
Húszéin letartóztatását - jelentette be
Bagdadban az Iraki Nemzeti Egyetértés
nevű mozgalom. A bírói határozat alapjául egy huszonnyolc évvel ezelőtti gyilkos-

sági kísérlet szolgál. A vád szerint a közép-keleti ország volt elnöke 1975-ben
utasítást adott Ijád al-Alavi meggyilkolására. Aiavi jelenleg az iraki kormányzótanács tagja, és a letartóztatás elrendelését
bejelentő mozgalom vezetője.
Közben emelőszerkezetek segítségével
tegnap az iraki fővárosban megkezdték az
egykori elnöki palotát díszítő négy hatalmas Szaddám Huszein-mellszobor eltá-

volítását a szövetségesek. Tegnap is meghalt egy amerikai katona egy út mentén
elhelyezett pokolgép robbanása következtében a sűrűn lakott Számárrá észak-iraki
város közelében.
Madrid közelében, a spanyol katonai hírszerzés központjában tegnap délben tartották annak a hét spanyol hírszerző tisztnek
a gyászszertartását, akiket szombaton öltek meg Irakban egy rajtaütés során.

Az ügyész órákig sorolta
Vita a forint gyengüléséről
a vádakat Szabadi ellen
Varga Mihály úgy véli, a kormány gazdasági baklövéseket követ el

A jegybanki kamatemelésről és ezzel összefüggésben a forint gyengüléséről, a jövő évi adóváltozásokról beszéltek a felszólalók a jövő évi
költségvetés újra megnyitott részletes vitájában
tegnap a parlamentben.

A vádpontok ismertetésével
kezdődött cl Szabadi Bélának,
az Orbán-kormány államtitkárának büntetőpere tegnap a Fővárosi Bíróságon.

BUDAPEST (MTI)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Órákig tartott, amíg az ügyész ismertette a vádiratot Szabadi Béla
volt kisgazda politikus, egykori
államtitkár büntetőperében a Fővárosi Bíróságon - számolt be a
perről az Origó internetes portál.
Több rendbeli, különösen nagy
értékre elkövetett hűtlen kezelés,
sikkasztás, csalás és felbujtóként
elkövetett magánokirat-hamisítás bűntettével vádolják Torgyán
József volt agrárminiszter egykori
bizalmasát. Szabadi ellen két
vádirat is van, mindkettőben más
bűntettek miatt kéri felelősségre
vonását az ügyészség. A vádhatóság szerint a volt államtitkár több
mint 5 millió forintos vagyoni
hátrányt okozott azzal, hogy milliós repülőjegyekkel utazott egzotikus országokba állami pénzen.
(óval jelentősebb az FTC-vei kötetett reklámszerződésekkel okozott kár, amelynek egyedüli célja
az ügyészség szerint a klub pénzügyi támogatása volt. Másféltucat, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium érdekeltségébe tartozó cégnek és kutatóintézetnek kellett támogatniuk a
Fradit Szabadi Béla utasítása alap-

Szabadi Béla és ügyvédje, Bárándy György a vádirat ismertetése
után a bíróságon.

ján - a vádirat szerint. A támogatások összege a néhány millió forinttól a százmilliós nagyságrendig terjedtek. Cserébe a cégek
olyan helyeken kaptak reklámfelületet, mint például a birkózócsarnok, a futófolyosó, a népligeti,
komplexum külső kerítése, az atlétikapálya. A reklámszerződések,
pontosabban a Fradinak adott
milliók a legtöbb cégnek komoly
pénzügyi nehézségeket, likviditási
problémákat okoztak.
A második vádiratban ugyan-

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

csak hűtlen kezeléssel és csalással vádolja az ügyészség a volt államtitkárt és Torgyán József miniszter egykori bizalmasát, Simon Lászlót, többek között indokolatlan exporttámogatások és a
cukor és a liszt piaci áron alul
történő értékesítésére kiadott
utasítások miatt, amellyel 200
millió forintos kárt okoztak az
ügyészség szerint.
A bíró a tárgyaláson a védelem
kérésére feloldotta a Szabadit
sújtó lakhelyelhagyási tilalmat.

Az országgyűlésben napirend előtt Lévai Katalin
esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter fehér szalag viselésére kérte azokat a férfiakat, illetve képviselőket, akik ellenzik a nők elleni erőszakot.
Font Sándor MDF-es képviselő elmondta, hogy a
stratégiai fontosságú energiaágazat privatizálásának következményét még ma is nyögik a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők. Szerinte a kormány hibákat követett el a Mol Rt. privatizációjának előkészítésében, és szintén hibát követ el a
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. eladásával.
Veres fános, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára közölte, a Mol privatizációjánál világos
stratégia érvényesül, a Szerencsejáték Rt.-vel kapcsolatban pedig nem született olyan döntés, amely
meghatározná, milyen személyi körre kellene kiterjednie a privatizációnak.
A szabad demokrata Gusztos Péter a Grespik-ügyre utalva azt mondta, hogy „ezek az emberek és az ő
elvbarátaik nem lennének ilyen bátrak, hogyha nem

kapnának rendszeresen nyílt és burkolt politikai támogatást a magyar közéletben". A képviselő elmondta, hogy pártja üdvözli Orbán Viktor Fidesz-elnök elhatárolódását Grespik László kijelentéseitől.
A jövő évi költségvetés újra megnyitott részletes
vitájában a büdzsé főszámait nem érintő módosításokról tárgyaltak a képviselők. A fideszes Varga Mihály a jegybanki kamatemelésről szólva sorozatos
kormányzati baklövésekről, gazdaságirányítási hibákról beszélt. Úgy vélte, hogy ha a kamat mértéke
nem változik hamarosan, akkor az a költségvetés,
amelyet a kormány 2004-re beterjesztett, teljesen
alapját veszti.
Veres János, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára Varga Mihály kijelentéseire reagálva elmondta: a kormány úgy gondolja, hogy nem szükségszerű a magas jegybanki alapkamat tartós fennmaradása, az alapkamat megemelésének ugyanis
nem fundamentális okai vannak, annak indoka a
spekulánsok céljainak kivédése volt.
Fideszes képviselők úgy vélték, hogy az új adófajták bevezetése, illetve a régi adók közül az általános
forgalmi adó kulcsainak megemelése az egész magyar társadalmat, a lakosságot és a vállalkozásokat
egyaránt sújtja. Ezzel szemben MSZP-s honatyák
arról szóltak, hogy a jövő évi adóváltozások nagy
mértékben hozzájárulnak a magyarországi vállalkozások versenyképességének javításához.

Egyeztetés az állampolgárságról
BUDAPEST (MTI)

Négypárti egyeztetést kezdeményezett Dávid Ibolya, az MDF elnöke a magyar állampolgárságról
szóló törvény módosításáról. A
megbeszélést ma tartják. Az
MDF elnöke, volt igazság-

ügy-miniszter a Fidesz, az MSZF)
és az SZDSZ elnökének küldött
meghívólevelet. A politikus elmondta: az MDF azért kezdeményezte az állampolgársági törvény módosítását, hogy mind
többen, akik határainkon túl élnek, de egyik vagy másik felme-

nőjük magyar, magyar nyelven
beszélnek és élni kívánnak a kettős állampolgárság lehetőségével, ezt megkapják. A párt előterjesztését korábban az országgyűlés nem tűzte napirendre, az
MSZP és az SZDSZ további tárgyalásokat tartott szükségesnek.
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A több pisztolylövéssel megsebesített vezérigazgató cége Szegedről indult

A Démásznak nincs köze
a Fortus Rt.-hez

SULYOK ERZSEBET

Folytatás az 1. oldalról

A támadás esetleges motivációjáról a férfi családtagjai, munkatársai és a rendőrség nem nyilatkozott. A Fortus Rt. igazgatósága
tegnap közleményt juttatott el a
távirati irodának, mely szerint a
cégnek „semminemű - sem természetes személyekkel, sem jogi
személyekkel szemben fennálló
- tartozása nincs". A tájékoztatásból az is kiderült, hogy a Fortus a magyar üzemanyagpiac
meghatározó szereplőivel áll tartós gazdasági kapcsolatban. A
Fortus Rt. közölte: a rendőrség
által felajánlott egymillió forinton felül további hárommilliót
ajánl fel a nyomravezetőnek.
Az 1995-ben alapított társaság
a Magyar Villamos Művek és
Gyurcsány Ferenc jelenlegi ifjúsági miniszter nevével fémjelzett
Altus Rt., húszmillió forintos
alaptőkével hozta létre az MVM
kőolajtárolóinak működtetésére.
Gyurcsány Ferenc két évvel később kikerült a társaság felügyelőbizottságából. A Fortus 90 százalékos többségi tulajdonosa egy
ciprusi off-shore cég, míg a fennmaradó tíz százalék az elnök-vezérigazgató tulajdonát képezi.
A Céginfó adatai szerint az
rt.-nek Budapest mellett Szegeden, a Klauzál tér 9. alatt, a Dé-

Golyónyomok sorakoznak az igazgató autójának ablakán.
mász Rt. székházában is van
székhelye. A dél-magyarországi áramszolgáltató információs
pultja mögött ülő hölgy tegnap
meglepődve hallgatta kérdésünket, hogy hol találjuk a Fortus Rt.
irodáit, majd kijelentette, ilyen
cég nincs az épületben. Kecse-Nagy Sándor, a Démász Rt.
kommunikációs osztályvezetője
először azt mondta, minden bizonnyal elírásról van szó, majd
azonnal felvette a kapcsolatot a
Démász jogászaival. Kiderült,

MTI Telefotó

hogy miután 1995 decemberében a helyi szolgáltatók kiváltak
a trösztből, és megalakult a Démász Rt: 1996 januárjában székhelyáthelyezés miatt törölték a
Fortus Rt. szegedi székhelyét. Jelenleg a Soroksári út 3/A számú
cím szerepel a cég székhelyeként
a cégbírósági adatok között.
Taczakov Szilvána rendőr százados, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense
érdeklődésünkre elmondta, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság

Csongrád megye
székhelye a legolcsóbb
Négy és fél évvel ezelőtt, 1999
áprilisában emelték fel utoljára
a szociális bérlakások bérleti díját Vásárhelyen. Az azóta is érvényben lévő tarifák alapján az
összkomfortos és komfortos otthonokért havonta és négyzétméterenként 71, a félkomfortosokért 25, míg a komfort nélküliekért 15.forintot kell fizetni. A
legnagyobb lakás mintegy 70
négyzetméteres, ennek díja 5
ezer forint körül van, míg vannak olyan otthonok is, melyekért csupán párszáz forintot kell
fizetni.
Az elképzelések szerint január
elsejétől mintegy 20-40 százalékkal emelkednének a tarifák. A
város közgyűlése a csütörtöki
ülésen szavaz arról az előterjesz-

•

Ö N K O R M Á N Y Z A T I BÉRLAKÁSOK B É R L E T I DÍJA (Ft/hóM)
MAKÓ

Komfortfokozat

SZE6ED

SZENTES

VÁSÁRHELY
(tervezett)

110

85

100

85

106-117'

70

Komfortos

92

65

Félkomfortos

44

39

40

35

Komfort nélküli

27

26

25

20

Összkomfortos

"

Forrás: DM
tésről, amelynek értelmében a
komfort nélküli lakások 20, a félkomfortosok 35, míg a két legdrágább típus 85 forintba kerülne négyzetméterenként havonta.
A szükséglakások ára viszont
változatlanul 6 forint lenne jövőre is.
A környező településeken érvényben lévő bérleti díjakkal öszszehasonlítva elmondható, hogy
a vásárhelyi árak - még a tervezett drágulás után is - alatta maradnak a megyei átlagnak. Míg
például Makón 106, illetve 117
forint az összkomfortos lakások
négyzetmétere havonta, Szentesen ugyanezért 110 forintot kér-

nek. A Békés megyei Orosházán
pedig 170, míg Gyulán 132 forintot kell fizetni.
Az országos adatok tükrében
egyébként Csongrád megye székhelye bizonyul a legolcsóbbnak,
Szegeden ugyanis komfortfokozattól függően 26-70 forint közt
mozognak az árak négyzetméterenként. A vásárhelyi díjak is a
legalacsonyabbak közt vannak,
míg a legtöbbet Salgótarjánban
kéri az önkormányzat a bérlakásokért. Itt a komfort nélküli otthon havi 203, az összkomfortos
pedig 262 forintba kerül négyzetméterenként.
SZÖGI ANDREA

Rákos Tibor a készülő felsőoktatási törvényt kritizálta

Párbeszédet hiányol a Fidesz
A Fidesz szegedi politikusai azt állítják, hogy a készülő felsőoktatási törvény a kétszintű képzés tervezett bevezetésével rengeteg feszültséget okoz
majd. Szerintük a hallgatókat az egyetemi szolgáltatások fogyasztójává silányítja le a tervezet.
- Időben, még a jóval a törvény normaszövegének
megfogalmazása előtt szeretnénk figyelmeztetni a
kormányt és az oktatási tárcát, hogy a tervezett felsőoktatási törvény számos veszélyt rejt magában jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Rákos Tibor országgyűlési képviselő, a Fidesz-MPSZ szegedi
szervezetének elnöke.
A sajtótájékoztatón részt vevő Pósán László, az
országgyűlés oktatási és tudományos bizottságának fideszes tagja a tervezettel kapcsolatban megjegyezte, a minisztérium nem folytat valódi párbeszédet a szakértőkkel, és a jelek szerint figyelmen
kívül hagyja az eddig tett észrevételeket is.

nyomozói eddig még nem keresték meg az üggyel kapcsolatban
szegedi kollégáikat.
- A nyomozás nagy erőkkel, a
terv szerint folyik Budapesten.
Amennyiben szükséges, természetesen felvesszük a kapcsolatot
az illetékes szervekkel - tájékoztatta lapunkat Kozák László, a
BRFK sajtóosztálynak vezetője,
aki az ügyről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el többet.

A népek nem kapják föl a fejüket a monetáris hírekre. A drasztikus alapkamat-emelés nem rontja el a hétvégi húsleves ízét. A
népek hozzászoktak, hogy a fejük fölött állandóan valamilyen, ha
nem monetáris, akkor más ízléstelenség folyik. Mostanáig minden választáskor életjelet adott magáról a társadalom, folyamatosan tesztelte a pártokat - mindig másikat választott. Hátha csökkenhet az ízléstelenség áradata. De már nincs kit választani. Vagyis ez így nem megy tovább.
Miképpen az sem, hogy a jegybankelnök és a kormány ne
értsen szót. Szakértők szerint a mostani, a november végi valutaválság már „csak" következmény.
Nem csak azért, mert
megelőzték a januári, majd a júniusi spekulációs akciók, hiszen már ezek is következmények
voltak. A befektetői magatartás - mint a szeizmográf. Amint az látszott - és csak az
nem látta, aki nem akarta -, hogy az új kormány és a nemzeti
bank nem partnerek, hanem, hiába igyekeznek titkolni, inkább ellenfelek, a befektetők ezt a kockázati tényezőt hozzácsapták a többihez és kezdtek elhúzni innen, mint ősszel a
vadlibák. Januárban kaptak egy pofont a jegybanktól, veszítettek tízmillió eurókat. Mondhattuk volna, majd ha ráérünk,
sajnáljuk őket, mint ahogyan fárai Zsigmond somolygott, hogy
túljárt az eszükön.
Csakhogy ez nem Capitaly játék a homokozóban. Amit akkor
elvesztettek a pénztulajdonosok, most visszanyerték, plusz megmutatták a jegybankelnöknek, hogy az ő kárukra nem érdemes
dicsekedni.
Pillanatnyilag az van, hogy a hosszú távú befektetők már kívülről nézik, mint kibic a pókerpartit, a gazdaságpohtika esetlenkedését és a jegybanki blöfföket. A kamatkülönbségekre
bazírozó
spekulatívja maradt inkább itt. A kialakult magas kamatot hoszszabb távon nem viseli el a költségvetés és a gazdaság. Vagyis valamit hamarosan megint csinálni kell, valami mellbevágó monetáris hírnek jönni kell.
Vagy inkább menni kell. Azoknak, akik képtelenek egymással szót érteni. A népeket abszolút nem izgatjá, ha a továbbiakban is pénzügyeken gyakorlatoznak. De csakis a saját zsebükre!

A. T. J.

Tisztújítás a kereszténydemokratáknál
Sárvárra
megy az öt- Kalmár Szegeden és
milliárd
a megyében is elnök

Lakbérek: közel 20 százalékkal drágulhatnak Vásárhelyen

Húsz-negyven százalékkal tervezi emelni a szociális lakások
havi bérleti díját a vásárhelyi
önkormányzat. Az árak azonban még így is alatta maradnának a környező településeken
érvényben lévő tarifáknak.

Kapitális
homokozó

- Ráadásul a törvénytervezetbe a bolognai folyamatra hivatkozva számos olyan dolgot is ehejt a
minisztérium, amelyek nem képezik szerves részét
az átalakulásnak - tette hozzá Pósán. Az ellenzéki
politikus elmondta, azzal, hogy törvénytervezet átalakítaná az egyetemi vezetést, a felsőoktatási intézmények könnyen a politikai zsákmányszerzés
színterévé válhatnak. - Arról nem is beszélve, hogy
a hallgatók jogai és eddigi képviselete számos helyen sérülhet, s az egyetemisták a különböző szolgáltatások fogyasztóivá silányulnak le - mondta
Pósán László.
A politikus kifejtette: annak ellenére, hogy három éve lezajlott az egyetemi integráció, a valódi
belső integráció még korántsem ért véget. - Egy
újabb, elkapkodott átalakítás könnyen a padlóra
küldheti a felsőoktatást - jegyezte meg az oktatási
bizottság tagja.
G. SZ. L.

A Szerencsejáték Rt. kedden
nyilvánosságra hozta az öttalálatos szelvény sorszámát. A hozzáértők számára ebből kiderülhetett, hogy Sárváron adták fel a telitalálatos
lottószelvényt
mondta el a cég szóvivője. Somorai László hozzátette: a sorszámból az is kideríthető, hogy mikor
adták fel az öttalálatos szelvényt.
Az 5,9 milliárd forintot érő szelvény 5 hetes lottó volt és a 45.
héten adták fel. A nyertes még
nem jelentkezett.

Kalmár Ferenc szegedi önkormányzati képviselőt választotta
elnöknek a Kereszténydemokrata Néppárt Csongrád megyei, valamint szegedi szervezete. Az új
elnök a választások után kijelentette: ezzel a megyében és Szegeden is befejeződött az újjáalakulás folyamata, a jövőben a fejlesztésre és természetesen új helyi szervezetek alakítására törekszünk.
A KDNP megyei szervezete két

alelnököt választott: a tisztséget
Hamvas Ödön hódmezővásárhelyi orvos és Orbán Imre makói
történész tölti be.
A párt szegedi szervezetének
tiszteletbeli elnöke továbbra is
Ladányi Gabriella gyógyszerész, ügyvezető titkára Mihálffy Lajos programozó matematikus. Elnökségi tagok: Baradnay Gyula professzor, Gaizer Ferenc professzor, Kohlmann Ferenc jogász.

Vezetékes telefonon nem beszélünk drágábban - állítja a szolgáltató

Ami a tarifák mögött van
Folytatás az 1. oldalról

A szakember felhívta a figyelmet
azokra a díjcsomagokra is, amelyek részben vagy teljes egészében lebeszélhetők - ezek ára 2
ezer 680 és 4 ezer forint között
mozog.
Ugyanakkor olvasóink azt is
észrevették, hogy a vezetékes
hálózatból a mobil szolgáltatókhoz kezdeményezett hívásokban nagyok a különbségek az Invitel és a Matáv tarifái között.
Ugyanabban az Alaphang és Bázis díjcsomagban a Pannon
GSM hálózatába az Inviteltől
100, a Matávtól 75 forintért lehet „kilépni". Vidos Tibor válaszában hangsúlyozta: megint
csak a díjcsomagok egészét kell
figyelembe venni és értékelni a
szolgáltatást.
Elismerte, ezen e területen az
Invitel drágább a Matávnál, olcsóbb viszont a Hungarotelnél,
az Invitel pedig más tarifákban
kompenzálja a fogyasztót. A különbség abból is adódik - tette
hozzá a vezető -, hogy az Invitel
nem tulajdonos egyetlen mobilszolgáltató társaságban sem,
szemben a Matáwal.
Egyben cáfolta azon vélekedéseket, hogy a „drágaság" okának
kiindulópontja az lenne: vonalakat bérelnek a Matávtól. Ez

MOBILOS NYOMULÁS
Tovább csökkent a vezetékes telefon fővonalak száma: míg tavaly
az első negyedév végén közel 3,73 millió bekapcsolt fővonal volt,
addig a Hírközlési Felügyelet (HIF) adatai szerint az idén március
végén már csak 3,64 milliót használtak az előfizetők. Az üzleti fővonalak száma mintegy nyolcezerrel esett vissza az előző negyedévhez képest, a HIF szerint ezeket feltehetően az alternatív és a
mobilszolgáltatók akcióinak a hatására mondták le. Az egyéni fővonalak száma mintegy húszezerrel csökkent tavaly év vége óta. A
vezetékes szolgáltatók közül a legnagyobb, 79 százalékos részesedést a Matáv mondhatja magáénak, amely magas piaci koncentrációra utal.
Az Invitel 12, a Hungarotel 5, az Emitel 2, s a Monortel szintén
2 százalék piaci részesedést birtokol. A HIF elemzése szerint a vezetékes forgalom az idén az első negyedévben a kezdeményezett
hívások időtartamát tekintve mintegy két százalékkal nőtt az elmúlt év utolsó negyedéhez viszonyítva. Ezen belül a beszélgetések
időtartamának növekedése elhanyagolható, egy százalék alatti
volt, míg az internethívások időtartama öt százalékkal emelkedett. Ennek hatására az internetforgalom tette ki az összes hívásidő körülbelül egyharmadát.
azért nem helytálló, mert egyrészt valamennyien bérbe vesznek elemeket más hálózatából
azokon a területeken, ahol saját
maguk nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, ezért
egyetlen szolgáltató sem engedheti meg, hogy túl magas áron
adjon bérbe infrastruktúrát.
Másrészt az Invitel saját szolgáltatási területén korszerű hálózatot épített ki, ezért nem is

„szorul rá", hogy másoktól béreljen vonalakat.
A vezetékes távközlésben egyes
szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok szabályozott árasak,
ilyen például a már emlegetett
Alaphang díjcsomag, és vannak
szabadáras területek és díjcsomagok, amelyekben a szolgáltatók a piac és az ügyfelek igényei
szerint alakítják áraikat.
FEKETE KLÁRA

4

KÖRKÉP
ALGYŐ. A Dél-alföldi Teleházak
Regionális Közhasznú
Egyesülete és a Mobilitás
Dél-alföldi Regionális
Szolgáltató Iroda által kiirt
pályázatra az algyői teleház
munkatársai is beadták
munkájukat. A Tblenyár
elnevezésű
ú j ságíróprogra m j u kka 1 inásodi k
helyezést értek el az algyőiek. A
program célja, hogy a helyi
gyermekek megismerkedjenek
az újságírás alapjaival.

•

HIRDETÉS*
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A diploma nem ad garanciát új munkahely megszerzésére

Szegediek sikere a vidéki színházak találkozóján

Magán-munkaközvetítő

Összefognának
a honi nemzetik
A vidéki színházak találkozóján
telt ház előtt nagy sikert aratott
a budapesti Nemzeti Színházban a szegedi teátrum társulata.

ÍMciosJCözpont

BALÁSTYA. Agrárfórumra
várják a helyi gazdákat holnap
délután 5 órától a művelődési
házba. Az érdeklődök számos
hasznos tanácsot hallgathatnak
meg a mezőgazdasági
termelésben jövőre bekövetkező
változásokról. Mivel hazánk
májustól az Európai Unió tagja
lesz, így több területen is
módosításokat vezetnek be az
eddigi megszokott gazdálkodási
formákban.
DÓC. Egészségnapokat
rendeznek december 4-én és
5-én a községben. A művelődési
ház nagytermében holnap 9 és
13 óra között várják az önkéntes
véradókat. Az orvosi rendelőben
pedig 10-től 11 óráig
vércukorszintet, vérnyomást,
testsúlyt, illetve testmagasságot
mérnek. Ha már ma kérnek
útiköltségpapírt a
háziorvosuktól a dóciak, akkor
már holnap reggel fél nyolctól
délig a szegcdi Vasas Szent Péter
utcai rendelőintézetben igénybe
vehetik a nőgyógyászati rák-,
illetve emlőszűrést.
DOMASZÉK. A térségi vízmű az
eredménytelen díjbeszedések és
a rendszeressé váló díjhátralék
miatt költségalapú rendszert
vezetett be. Ezért a már
most felmerülő költségek a
határidőre nem fizető
fogyasztókat terhelik. Ha a
fogyasztó személyesen nem
rendezi számláját vagy két
beszedési kísérlet is
eredménytelen, akkor az
elsőhátralékos felszólítással
együtt a teljes költséget, vagyis
700 forint plusz huszonöt
százalékos áfát meg kell fizetnie.
A lakatlan és vízfogyasztás
nélküli ingatlannal rendelkezők
kérhetik az évi két leolvasást, a
féléves alapdíj egyösszegű
számlázását vagy a számlának és
a befizetési csekknek a
bejelentett lakcímre történő
küldését.
MÓRAHALOM. A helyi
Szó-Mi-Szó énekegyüttes holnap
este 6 és 8 óra között tartja
próbáját, illetve
klubfoglalkozását az Aranyszöm
Rendezvényházban. A tagok
nemcsak a régi számokat
gyakorolják, hanem újakat is
megtanulnak, valamint kötetlen
beszélgetésre is sor kerül.
PUSZTAMÉRGES. Vásárlással
egybekötött gyapjú termékek
bemutatóját rendezik a
karácsony jegyében pénteken, a
művelődési ház nagytermében.
Az érdeklődőket délelőtt kilenc
órától várják.

Az Unicornis tanfolyamokat is kínál.
A szakmunkásoknak jelenleg nagyobb esélyük van arra, hogy
munkát találjanak, mint a diplomásoknak. Csongrád megyében
valamivel több mint 15 ezer regisztrált munkanélkülit tart nyilván
a megyei munkaügyi központ. Az állami mellett sokan keresik fel a
magán munkaközvetítő irodákat is.
Szegeden a Csongrád megyei
munkaügyi központ mellett 16
magán-munkaközvetítő irodában kínálnak segítséget a munkanélkülieknek ahhoz, hogy minél hamarabb új állást találjanak
maguknak. A közvetítés valamennyi helyen ingyenes, emellett szinte minden iroda valamilyen pluszszolgáltatást is nyújt
az érintetteknek.
- A mi irodánkban a hozzánk
betérő munkanélkülieknek az
aktuális állások mellett különböző tanfolyamokat is kínálunk.
Ezekkel részben az eddig tudásukat erősíthetik meg, de arra is
van mód, hogy más szakmát ta-

nuljanak - mondta Greksza Attila, az Unicornis Oktatási és Oktatásszervezési Bt. vezetője. Az
Unicornissal közös irodában lévő Escorial fobs munkaerő-közvetítő iroda az állásközvetítésben
segíti az ügyfeleket.
- A magán-munkaközvetítő
irodák elterjedése egyébként
nem számít újdonságnak. A valódi munkaerő-közvetítés nálunk és a hozzánk hasonló irodákban folyik. A munkaügyi
központok igyekeznek leadni ezt
a feladatot. Törvényességi felügyeletet azonban gyakorolnak
felettünk - nyilatkozta lapunknak Greksza Attila.

Fotó: Karnok Csaba

- Nagyon sokan és nagyon sokfajta végzettséggel fordulnak
hozzánk - vette át a szót Illés Tímea, az Escorial Jobs képviselője. - A legnagyobb kereslet most
a szakmunkások iránt van, nekik könnyebben tudunk állást
találni, mint a diplomásoknak.
Az azonban kevés, hogy valaki
bejön hozzánk. Az ügyfélnek is
tenni kell azért, hogy legyen állása.
A magán-munkaerőközvetítés
piaca most még a zavarosban való halászásra is alkalmas. Nincs még meg ennek a területnek a tisztessége. Nagyon sokan
kihasználják a munkanélküliek
tudatlanságát,
tájékozatlanságát. Egyesek több ezer forintot is
elkérnek olyan szolgáltatásokért,
amelyek valójában ingyenesek jegyezte meg Greksza Attila.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

A Szegedi Nemzeti Színház két
őszi produkciójával vett részt a
vidéki teátrumok péntekig tartó budapesti találkozóján. A tizennyolc színház 28 előadását
felvonultató seregszemlén hétfő este a Nemzeti Színházban
először az Almási-Tóth András
rendezésében októberben bemutatott Hat szereplő szerzőt
keres című Pirandello-darabot
játszották a szegediek.
- Bevallom, izgultam egy kicsit. Nagyon vártam már ezt az
estét, mert a Nemzeti Színházat eddig csak kívülről láttam.
Néhány apró technikai malőr
ellenére jól sikerült az előadásunk, úgy éreztem, szép sikerük volt. Telt ház, értő, érzékeny és szimpatizáns közönség
előtt játszottunk. Fontosnak
tartom, hogy időnként legyen
részünk ilyen megmérettetésekben, kihívásokban. Rengeteg kollégával, régi baráttal találkoztunk, jólesett, hogy kíváncsiak voltak ránk - mesélte
tegnap az Anyát játszó Fekete
Gizi.
- Meglepően nagy volt az érdeklődés mindkét előadásunk
iránt, a közönség őszintén kíváncsi volt ránk - mondta Janik
László, aki nemcsak a Pirandello-dráma egyik szereplőjeként,

hanem a másik produkció,
Mrozek Emigránsok című színművének rendezőjeként is izgulhatott. Ezt az előadást Szerémi Zoltán és Megyeri Zoltán főszereplésével csak néhány hete
mutatták be a szegedi nagyszínpadon kialakított Holdudvarban. - A Nemzeti nagyszínpadának vasfüggönnyel leválasztható hátsó részében játszottunk, miközben bontották a
másik előadás díszleteit. Furcsák voltak a körülmények, a
világosítóval például adóvevőn
tartottuk a kapcsolatot. Féltem,
hogy kicsit mostohagyerekként
kezelnek majd bennünket, de
szó sem volt erről, igazi premierhangulat teremtődött és csupa kedvező visszhangot hallottunk. A sorozatos botrányok
után fontos, hogy érdemben ott
lehet a társulat az országos
színházi palettán.
- Kiemelkedően nagy sikere
volt az együttesnek, úgy érzem,
ez a vendégszereplés roppant
fontos pillanat volt a társulat életében - értékelte a hétfői bemutatkozást a szegedi direktor,
Székhelyi József, aki azt is hozzátette: - Jordán Tamás, a Nemzeti
igazgatója az előadás után javasolta, hogy közösen dolgozzuk ki
és alapítsuk meg a nemzeti színházak honi szövetségét. Miután
ez hajdan mindkettőnk pályázatában benne volt, közös vágyunk, hogy az összefogás létrejöhessen.
H. ZS.

SZTE: innovációs díj
A dél-alföldi régió leginnovatívabb fejlesztési projektje díjat kapott a
Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatósága. Az elismerést
dr. Búzás Norbert innovációs igazgató vette át Kecskeméten. A Kutatásfejlesztési Tanácsadó Központ alapította díjat azok a vállalkozások
kapják, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az adott régióban, hozzájárulva ezzel a térség versenyképességének javításához.
Búzás Norbert a díj kapcsán elmondta: a régió tartós versenyképességének eléréséhez a tudásra alapozott technológiai ipar megteremtése
a legjobb lehetőség, melyben az egyetem szellemi tőkéje lehet az elsődleges bázis.
Az innovációs transzfer elősegítése érdekében a Szegedi Tudományegyetem nemrég együttműködési megállapodást kötött a kaliforniai
Cedars-Sinai Medical Centerrel orvosi találmányok közös hasznosítására.

Németh György karikatúrái könyvben

Sót visz a szentesi Csíky doktor az olaszok levesébe

Az én városom
- rajzban elbeszélve

Az unióba csalogat Prodi

Több év terméséből áll Németh
György tegnap bemutatott karikatúragyűjtcményc. A lapunkban heti rendszerességgel megjelenő vidám, de elgondolkodtató
rajzokon kívül régi karikatúrákat is bemutat Az én városom című kötet.
MUNKATÁRSUNKTÓL

SÁNDORFALVA. A Sándorfalvi
Alapfokú Művészetoktatási

- Többéves nyűglődés után végre
megjelent karikatúráim gyűjteménye - mondta Németh György Az
én vámsom című könyvének tegnapi sajtóbemutatóján. Rendhagyó sajtótájékoztató volt, hiszen

Iskola e z e n a h é t e n n y í l t ó r á k a t

m o s t először fordult elő, hogy az

rajzokat. Németh György egy kicsit reméli, hogy néhány kifigurázott személy megsértődik, mert ez
a karikatúra lényege.
NÉGY, vagyis Németh György
rajzai a szegedi közélet szereplőit, elsősorban a politikusokat figurázza ki. Ráadásul a mostani
igen bonyolult és szövevényes
ügyek csak úgy ontják magukból
a jobbnál jobb témákat.
A kötetet Szuromi Pál művészeti
író szerkesztette és Szív Ernő, vagyis Darvasi László írt hozzá ajánlást. A közönség nem csak könyvbe rendezgetve vagy a lap hátsó oldalain találkozhat NEGY munkáival. Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának rajz-művészettörténet tanszékén (Brüszszeh körút 37.) holnap délután 5
órakor kiállítás nyílik a karikatúrákból. Emellett A Szentföldtől a
szent városig címmel is láthatnak
fotókat az érdeklődők.

tart. A leendő tanulók, illetve
szüleik az órarend szerinti
időpontokban felkereshetik az
intézményt. A művelődési ház
nagytermében ma délután 5
órától pedig összevont szülői
értekezlet kezdődik.

alkotó, aki egyben az MTI fotóriportere is az asztal másik oldalán
foglalt helyet, vagyis őt faggatták
kollégái. Az 1980-as években készült fekete-fehér munkákon kívül
a kötet bemutatja a lapunkban is
heti rendszerességgel megjelenő

SZEGED. A Millenniumi
Kávéház (Dugonics tér 12.) mai
témája az évszázad mérkőzése.
Este hét órától levetítik az
1953-as angol-magyar
futballmérkőzést, amelyen
6:3-as győzelmet aratott az
Aranycsapat. A meccs után
pedig a közönség megnézheti
felvételről Szabics Imrével, a VfB
Stuttgart szegedi csatárával
készítetett interjút.

Szemközt Szalaival
Ma ismét jelentkezik a Városi Televízióban a Szemközt című műsor,
esté negyed 8 órakor. A magyar labdarúgásról és a szegedi foci helyzetéről Lévai Ferenc, a VTV szerkesztője és lapunk munkatársa faggatja
Szalai Istvánt, az FC Szeged vezetőedzőjét. A műsorban többek között terítékre kerül a Magyar Labdarúgó-szövetség és a média viszonya, a válogatott sikertelenségi sorozata, valamint a szegedi labdarúgó klub jelene és jövője is. Az elhangzottakat szerkesztett formában
szombati lapunkban olvashatják.

A firenzei kortárs világbiennáléra indul szerdán a szentesi
orvos-szobrász. Dr. Csíky László öt alkotását küldte el a rangos
versenyre, a hatodikat, az Európa Bizottság elnökének figuráját meglepetésnek szánja.
Firenzébe utazik szerdán a szentesi dr. Csíky László, miután a kínai világkiállításról már elhozta
korábban a fődíjat két karikatúraszobrával. Az olaszországi kortárs világbiennáléra a magyar
szobrászok közül egyedül őt hívták meg, ami nagy dolognak számít, mert vagy 200 festőművész
és szobrász verseng ott a zsűri
kegyeiért. A rangos kulturális
esemény védnöke egyébként az
ENSZ fótitkára, Koffi Annán.
Csíky doktor hat szoborral
vesz részt a biennálén, és ezek
között van a Raul Wallenbergnek
emléket állító mű is. Még az indulása előtti napokban e-mailt
küldött neki New Yorkból a Wallenberg nevét viselő társaság alapítója s elnöke, és gratulált neki,
hogy Firenzében kiállítják a
számtalan zsidó ember életét
megmentő svéd diplomata tiszteletére készített szobrát. Szokásához híven persze most sem
csak portrékkal szerepel a nemzetközi mezőnyben a szentesi alkotó, hanem karikatúrákkal is.
Ezek között van - kifejezetten erre az alkalomra készített - Romano Prodi figurája, amelyet

meglepetésnek szán Csíky. Az
Európai Bizottság elnöke integet,
mintegy azt sugallva: „Gyertek,
kicsi magyarok az EU-ba! Majd
meglátjátok, hogy milyen jó
lesz." Ezt a szöveget helyezi el
angol nyelven Csíky doktor Prodi
karikatúraszobra alá. Azt állítja
az alkotó erről a műről: az uniónak szánja e fanyar mosolyt. De
nevezhetjük fricskának is, vagy
ahogyan a szobrász fogalmaz: sót
visz a levesbe.
A firenzei zsűriben világhírű
professzorok lesznek. Csíky
nemigen reménykedik előkelő

helyezésben, azt mondja: „Inkább kis szürke eminenciásként
leszek ott jelen, nemzetem, hazám képviseletében". Nem számít az életművét megkoronázó
professzionális nagydíjra, szerinte ugyanis az már régen elkelt.
Mi meg azt mondjuk: várjuk
csak ki a végét... Csíky László
azonban úgy van vele, nem álszerény ő, csupán realista. Kétszáz
művész közül bárkit válaszhatnak az ítészek. Hogy kinek mi
tetszik, azt előre nem lehet tudni.
B. I.
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«KAPCSOLATOK»

Egy köbméter víz ára az adó és az áremelés miatt 254 helyett 336 forint lesz

Csikkdísz
Hopp, egy csikk! Aztán egy gyorsétteremből zsákmányolt papírzacskó repül. Hogy ez utóbbi még véletlenül se érezze magát magányosnak, a szalvéta is leírja a maga ívét, amíg a suhanc kezéből eljut a díszburkolatig. Éppen ott landol, ahol már egy műanyag pohárral birkózik az őszi szél.
Aztán már enyhén részeg öregember közéig, nejlonzacskójából
nejlonflakonban lötykölődő nejlonbor maradéka huppan, nyomában száraz kiflivég. Jó lesz a gyomorégés ellen, pár éve „ültetett"
díszköveknek. A fal mellett fagyitölcsért tapos a kamasz, barátnője
szolidan vihog, vakolatra törli csizmája sarkáról a sarat. S már röpülhet is az újabb csikk, parazsa utolsót izzik halála előtt.
Tájkép, csata nélkül, Szeged Kárász utcájáról. A békesség hatalmas, alig fér el a házak között. Bár már lassan est közéig, tulajdonképpen a szemét sincs akkora - köszönet a nap mint nap reménytelen küzdelmüket vívó utcatakarítóknak -, hogy hegynek nevezgetném. Csöndben múlik el a nap, csöndben, mint reményeink.
Mert hogy egyszer, nem is oly régen, amikor Szeged sétálóutcájában
még tört aszfalton tört a tűsarok, s hulló vakolat elől menekült a
polgár, ej, de nagyon bíztunk abban, hogy a felújított Kárász értékeit
megbecsüljük, rendjére fegyelemmel vigyázunk. Ez juthat eszébe a
bánatosan ácsorgó nénikének is, amikor „Talán inkább a szemetesbe!" halk mondattal figyelmezteti a zsebszeméttől szabaduló kamaszt.
- Mit pofázik, öreganyám ? - kapja a választ, majd hosszú csönd.
A harmadik csikket márkás bakancs tapossa a Klauzált tér sarán.
B. Z .

A „primitív" testvérpár egy fillért sem kapott még

Gán fivérek ügye
- másodfokon
Folytatás az 1. oldalról

Az ítélet indoklása, mely szerint
„az átlagosnál primitívebb személyiségükből kifolyólag a majd
tizenöt hónapos elzárást nem élték meg olyan fokú pszichés károsodással, amely indokolná a
kereseti kérelemben előterjesztett kártalanítási összeg megítélését", országos visszhangot keltett.
A roma testvérpár jogi képviselője, dr. Kotroczó Béla lapunk érdeklődésére azt is elmondta,
hogy Gán Miklós és Zoltán egyelőre azt az 1,2 milliót sem kapta
még meg, amit első fokon már
megítélt nekik a bíróság, és
amelynek jogosságát az alperes
állam nevében eljáró Igazságügyi

Minisztérium sem vitatta, hiszen nem nyújtott be fellebbezést. A makói ügyvéd értelmezése szerint az ily módon részjogerőre emelkedett 1,2 milliós kártérítési összeget az állam átutalhatta volna ügyfeleinek, az
ugyanis nehezen elképzelhető,
hogy másodfokon ennél az öszszegnél kevesebbet ítélnének
meg nekik. Dr. Kotroczó Béla
szerint a hasonló esetekben az
első fokú ítéletet követően gyakorlat annak az összegnek a kifizetése, amelyet egyik fél sem vitat, jelen esetben azonban ez
nem történt meg. A makói ügyvédnek korábban már volt olyan
pere, amelyben ilyen kifizetésre
sor került.
S Z . I. M .

Varga-emléktábla
A Szegedi Hagyományőrző és
Városképvédő Egyesület kezdeményezésére születésének 93.
évfordulóján, ma 14 órakor
avatják fel a tavaly elhunyt
Kossuth-díjas díszlettervező,
Szeged díszpolgára, Varga Mátyás domborműves emléktábláját az általa létrehozott Színházművészeti Kiállítóház (Bécsi körút 1 l/A.) falán. Botka
László polgármester köszöntője után megemlékező beszédet

mond Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatója és
Vörös Gabriella, a Móra Ferenc
Múzeum igazgatója. Közreműködnek: Galkó Bence színművész, Nyíri Ferenc harsonaművész és Takács Éva. Az emléktáblát az egyesület adományokból, Barta András szobrászművész
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térítés

nélküli

munkája
eredményeképpen
hozta létre.

Februári hideg zuhany
A szegedi közgyűlés nettó 6,5
százalékos víz- és csatornadíj-emelést szavazott meg, ám a
környezetterhelési díjjal együtt
31 százalékkal fizetünk többet
jövőre egy köbméter vízért.
A fogyasztók egyelőre nehezen
igazodnak el a leendő viz- és
csatornadíjak ügyében, ami
érthető, hiszen a drágulás mértékének megállapításában még
a szakemberek sem látnak teljesen tisztán. Az áremelésben
egyedül a kiinduló helyzet volt
megnyugtató a nagy többség
számára: a köbméterenkénti
nettó 6,5, bruttó 9,3 százalékos, 2004. január l-jétől érvényes áremelkedés
ugyanis,
amely az inflációt és a szolgáltató megnövekedett feladatait
is tartalmazta, nem tűnt hajmeresztőnek. Eszerint az eddigi 254,80 forintos köbméterenkénti árak mintegy 24 forinttal
emelkednének 278,60 forintra.
Ez a számítás már az áfaváltozást, az eddigi 12 százalékos
forgalmi adó 15 százalékra való megemelését is tartalmazza.
Szívrohamot tehát nem ez a
kis mértékű drágulás, hanem
az úgynevezett környezetterhelési díj okoz majd, amelyet először január l-jétől vezetnek
be: mértéke köbméterenként
57,42 forint. Ha ezt az összeget hozzáadjuk a 278,60 forintunkhoz, akkor a végeredmény
a 336 forintos víz- és csatornadíj, köbméterenként.
Szentgyörgyi Pál, Szeged gazdasági
alpolgármestere
közgyűlés
előtti sajtótájékoztatóján a
környezetterhelési díjjal együtt
31,5 százalékos áremelkedést
jelentett be a múlt héten.

N e m c s a k a k ú t , a v í z d í j is m a g a s l e s z .

A Fidesz-MPSZ városi elnöke, Rákos Tibor elmondta, nekik volt igazuk, amikor már
előre figyelmeztették a lakosságot: 300 forint fölé emelkedik
majd a víz- és csatornadíj,
szemben a korábban beharangozottakkal, amikor még csak
20 százalékos drágulásról volt

Fotó: Karnok Csaba

szó. Egyes felvetések szerint
különben a környezetterhelési
díjra (amely egyfajta adó) is kivethető az áfa, mások viszont
azt feltételezik, hogy az adót
nem lehet tovább adóztatni.
A környezetterhelési díj olyan
adónem, amelyet a felszíni vizekbe bocsátott vízterhelő anyag,

Pénz helyett gázt adtak

Pusztamérgesi libamájat
loptak a tolvajok
Mintegy 7 mázsa fagyasztott libamájat loptak el
leleményes tolvajok a pusztamérgesi Fobu cégtől.
Egy kecskeméti vállakózás rendelt meg szabályos számlán 8 mázsa fagyasztott libamájat a
pusztamérgesi Fobu Kft.-tői. A Csongrád megye
szélén levő településről hétfőn vágott neki a cég
autója, hogy elszállítsa a megrendelőnek
Bács-Kiskun fővárosába a kért árut. A megállapodás szerint készpénzzel kellett rendezni a
számlát.

KÖSZÖNET
A DÉLI APRÓNAK

Kecskeméten megkezdték az átrakodást a másik
járműbe. A mennyisség nagy részét, mintegy 7 mázsa libamájat már át is tették, amikor a megrendelő
képviselői elindultak a vezetőfülke irányába, hogy
hozzák a pénzt.
Ám nem ez történt. Beugrottak a járműbe, gázt
adtak és faképnél hagyták a Fobu szállítóit a maradék libamájjal, ami még a pusztamérgesi járművön
maradt.
A csaló tolvajok által okozott kár 2-2,5 millió forintra tehető.
V E S .

Köszönetet mondott az elmúlt
évek támogatásáért a Déli Apró
szerkesztőségének Tekulics Péter
professzor, a szegedi
gyermekkórház igazgatója. Az
emlékérmet és emléklapot
tegnap Konkoly Béla lapigazgató
(képünkön) vette át.

Sárkányról filmezett a fizikus
A filmezés kedvéért még sárkányrepülőre és hőlégballonra
is fölszállt Tápai Csaba, hogy
városismertető CD-lemezén légi fölvételekről is bemutathassa
Szegedet. A multimédiás (a
film, animáció, hang, fotó, háromdimenziós kép eszköztárát
fölhasználó) számitógépes lemez párját ritkítja Magyarországon: a vidéki városok közül
még sehol sem készült hasonló.
Budapestről két CD-t állítottak
össze, s a Balaton környékének
látnivalóit is ebben a formában
mutatták be. A „Szeged multimédiás CD-ROM" közel négyórás anyagot, három és fél ezer

fájlt, csaknem hatvan rövidfilmet, huszonnégy háromdimenziós fotót, kétszáz régi szegedi
képet és számtalan egyéb fölvételt tartalmaz.
- Az ötlet az 1998-as augusztus húszaddá tűzijáték alatt pattant ki, bár rögtön az is eszembe
jutott, hogy biztosan készült már
hasonló anyag, csak én nem találkoztam vele. Utánanéztem, és
ldderült: nincs ilyen - mesélte a
Szeged CD történetét Tápai Csaba. Elsőként átnézte a föllelhető
városismertető forrásmunkákat,
majd maga is végigjárta a turistáidnak ajánlott sétaútvonalakat,
közben jegyzetelt és fényképezett, fümezett.
Digitális
videokamerájával
maga készítette a légi fölvételeket is. Több alkalommal repülőről és hőlégballonról vette filmre
a várost, egyszer pedig még egy
sárkányrepülő-oktatógép tanulóülésébe is bekötötte magát, s
utasként szállt föl. - Az első per-

A fizikus n é g y ó r á s m u l t i m é d i á s C D - t k é s z í t e t t .

cekben halálfélelmem volt, de
aztán már filmezni is tudtam. A
feleségemnek csak utólag mondtam el a dolgot, mert nem akartam, hogy idegeskedjen - vallotta
be a háromgyermekes családapa.
A lemez elkészítése mintegy
hatmillió forintba került, pedig

EK.

HÍREK

Vidéken nincs párja a várost bemutató Szeged CD-nek

A magyar városok közül Szegeden kívül csak Budapestről
készült multimédiás bemutatóanyag. A filmeket, háromdimenziós fotókat tartalmazó városismertető szövegét angol,
francia és német nyelvre is lefordították.

magyarul szennyvíz után köteles
kifizetni a szolgáltató. Mint köztudott, Szeged szennyvize több
mint 90 százalékban tisztítatlanul ömlik a Tiszába, a Szegedi
Vízmű Rt.-nek tehát fizetnie
kell. Ugyanakkor a törvény azt is
leírja, hogy a szolgáltató az öszszeget átháríthatja a lakosságra.
(Az önkormányzat az államnak
befizetett összeg felét visszaigényelheti és környezetvédelmi beruházásokra fordíthatja.)
A Szegedi Vízmű Rt. egyelőre
még számol, és majd pontos adatok birtokában áll a nyilvánosság
elé. Információink szerint a szolgáltatónak is fejtörést okoz néhány, még mindig tisztázatlan
pont. Ma csak*az biztos, hogy a
víz- és csatornadíjszámlákon a
környezetterhelési díjat külön
sorban szerepeltetik majd. De mi
van akkor - és ezt egyik olvasónk
vetette fel -, ha ő csak az „eredeti" vízdíjat fizeti ki, az „adót" pedig" nem. Mivel a vízmű nem
adóhatóság, vajon mit léphet
ilyen esetben? Átadja-e a listát az
önkormányzatnak, hogy a polgármesteri hivatal szedje be a
köztartozást?
Számításaink szerint egy átlagos négytagú család havi vízfogyasztása 10 köbméter, vagyis
kéthavonta kifizetett számlájuk
5 ezer forint körül mozgott eddig. A változásoknak köszönhetően ez az összeg elérheti majd a
6 ezer 500 forintot. A családok
ráadásul januárban még nem
szembesülnek a drasztikus mértékű drágulással, hiszen abban a
hónapban még korábbi számlákat egyenlítenek ki. A nagy felzúdulás február-március tájékán
várható.

Fotó: Gyenes Kálmán

az alkotó, ahol csak tudott, takarékoskodott. A költségeket pályázati pénzből, támogatók révén, illetve nem kis részben
bankkölcsönből fedezte a végzettségére nézve fizikus újszentiváni fiatalember, aki jelenlegi
foglalkozását számítástechnikai

vállalkozóként jelölte meg. A
Széchenyi-terv pályázatán egymillió forintot nyert, ugyanenynyivel segített a Pick Rt., s a fő
támogatók között volt még a
MAV Rt., valamint a Mahart Tiszayacht Kft. is.
A folyamatosan frissített Szeged CD első változata 2000 karácsonyára elkészült, de az akkori
városvezetés nem érdeklődött a
lemez iránt. Az új önkormányzatnál annyit sikerült elérni,
hogy az Európai Unió képviseletében Szegedre látogató /ürgén
Köppel kapta meg a város ajándékaként, díszdobozban a szöveg-alámondásos CD-t, amelynek angol, francia és német nyelvű változata is elkészült.
A szabadtéri játékok idején
Montserrat Caballé operaénekesnőt Tápai Csaba egyik egyetemi tanára lepte meg (lemondva
saját példányáról) a Szeged szépségeit bemutató lemezzel.
NYILAS PÉTER

ELGÁZOLTAK
EGY ASSZONYT
Gyalogost ütött el egy autó
kedden a déli órákban Szegeden.
Egy középkorú asszony a Szilléri
sugárút és a Debreceni utca
kereszteződésénél, a
gyalogátkelő közelében akart
átmenni az úttesten, amikor egy
személykocsi elgázolta. A nő az
elsődleges vélemények szerint
súlyos sérüléseket szenvedett. A
baleset pontos körülményeit, a
felelősséget szakértők
bevonásával vizsgálja rendőrség.
HŐSÖKRE EMLÉKEZNEK
A Honvéd Hagyományőrző
Egyesület és a Belvárosi
Egyházközség szervezésében ma
15 órakor megkoszorúzzák az 5.
honvéd gyalogezred hőseinek
domborműves emlékművét a
fogadalmi templom nyugati
tornyának falán. A
megemlékezésre várják az
egykori bajtársakat és a szegedi
polgárokat.
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SZEGEDI JOG HALLGATÓ LETT AZ EV ARCA VERSENY MÁSODIK HELYEZETTJE

Beatrixot inkább a jog érdekli
A szegedi egyetem harmadéves joghallgatója, Márton
Beatrix Zita második helyezést ért el az egyik legranelőre a jogszabályok és paragrafusok jobban érdeklik,
mint a kifutó.
minden versenyző egyedül
van a színpadon. Másfél percig kell a kamerák kereszttüzében állni.
A versenyen a párja unszolására indult el. A legjobb barátnőjét ugyanis számos, ehhez hasonló versenyre elkísérte, s a barátja sosem értette,
miért nem jelentkezik ő is.
Most először engedett neki.
A második helyezéssel egy
ausztriai és egy hazai fotózást
nyert, valamint 200 ezer forint
értékű szépségcsomagot. Valamint garanciát arra, hogy a
közeljövőben sűrűn fog csörögni a mobiltelefonja. - Nagyon sok ügynökség képviselője kérte el a telefonszámomat. Ezeken a versenyeken
szokták megtalálni az új arcokat, remélem, második helyezésem jó ajánlólevél - tette
hozzá Beatrix.
A következő meglepetés akkor ért, amikor kijelentette,
számára a tanulás és a jog a
legfontosabb, a modellkedés
egyelőre hobbi. - A nagyapám
nagy álma volt, hogy jogot tanuljak. Persze nemcsak az ő
kedvéért választottam ezt, engem is érdekelt. Igazából még
nem döntöttem el, hogy a jogon belül mivel szeretnék fog-

Alkotmányos vita

Az Európai Unió most készülő
új alkotmányát is megvitatták
azon a konferencián, amelyet a
közelmúltban szervezett a szegedi egyetem összehasonlító
jogi intézete, politológia, alkotmányjogi és nemzetközi magánjogi tanszéke. A tanácskozáson felszólalt Martonyi János
volt külügyminiszter, ald az alkotmánytervezetet ésszerű, kiegyensúlyozott koncepciónak
nevezte. Ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy fontos dolgok hiányoznak belőle, így pél-

dául a kisebbségek közösségi
jogaira való pozitív hivatkozás.
Jean Rossetto, a Tours-i Egyetem professzora azt hangsúlyozta, hogy az EU-t alkotmányosan meg kell szilárdítani. Komoly akadályát látja
azonban annak, hogy a kidolgozott szöveget
alkotmánynak lehessen tekinteni.
Ezek közé sorolta a tagállamoknak engedélyezett visszalépési jogot, valamint az unió
saját tagországai által korlátozott illetékességét.

ról, olyan kutatási témát keresve, amelybe esetleg belgiumi
egyetemek, intézetek is bekapcsolódhatnak. - Hasonló céllal
látogatott az egyetemre a kanadai nagykövet is, aki kijelentette, szívesen fogadnak magyar ösztöndíjasokat - mondta
lapunknak Dékány Imre.
A szintén Szegeden járt francia kultúrattasé felajánlotta,
hogy a kormányközi együttműködésen túl az SZTE és
franciaországi egyetemek közös doktori képzéseket indíthatnának. Bemutatkozó viziten ismerkedett a szegedi universitasszal Indonézia nagykövete, s felkereste az intézményt
a német nagykövet asszony,
valamint az ausztrál nagykövetség sajtóattaséja is. Az egyetem napja, november 1 l-e alkalmából pedig a temesvári és
a veronai egyetem képviselői
jártak itt, elsősorban a doktori
képzések iránt érdeklődve.
H. SZ.

Egyetemi tanácsülés

Beatrix reméli, második helyezésejó ajánlólevél.
lalkozni. Azt tudo'm, hogy védőügyvéd nem leszek. Érdekel
a családjog, szívesen szakosodnék erre a területre, azon
belül is a mediációra.
A tanulás és a modellkedés

FOTÓ: KARNOK CSABA

mellett arra is van ideje, hogy
kevés szabadidejében a Rotaract Klubon keresztül szegény, hátrányos helyzetű kisgyermekeken segítsen.
G. SZ. L.

Ülést tartott a Szegedi Tudományegyetem tanácsa hétfőn. Az
ülésen első napirendi pontként a tanácstagok meghallgatták dr.
Szabó Imre dékán beszámolóját az állam- és jogtudományi kar
helyzetéről és jövőképéről. Ezt követően egyetemi szabályzatokat fogadott el a testület, így A hallgatói felülbírálati kérelmek
benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot, a
Hallgatói fegyelmi szabályzat módosítását és az egyetem keretei
között folytatott pályázati tevékenységre vonatkozó szabályzatot. Következő napirendi pontként tanszékvezetői megbízásokat hagyott jóvá a tanács. Dr. Kemény Lxijos egyetemi tanár az orvoskar bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának tanszékvezetője lett, dr. Ésik Zoltán egyetemi tanár a természettudományi
kar számítástudomány alapjai tanszékének élére került, dr. Gyimóthy Tibor egyetemi docens a TTK szoftverfejlesztési tanszékét irányítja, míg dr. Marsi István főiskolai tanár a tanárképző főiskolai kar kémia tanszékének vezetésére kapott megbízást.
EGYETEMI KLUBOK

A SZEGEDI ES KOLOZSVÁRI EGYETEM ÖSSZEFOGASA

Házasságot is hozott már
a cserekapcsolat
A szakmai programok, kutatások, előadások látogatása mellett a szórakozás is fontos szerepet
játszik az egyetemisták életében. Hét év óta a
szegedi és a kolozsvári egyetem hallgatót három
hetet tölthetnek el a másik intézményben. A cél,
hogy jobban megismerjék vendéglátóik világát.

A konferencia egyik előadója Martonyi János volt.

Egymásnak adták a kilincset a
külföldi delegációk az elmúlt
két hónapban a Szegedi Tudományegyetemen.
Dékány Imre, a nemzetközi
kapcsolatokat is felügyelő tudományos rektorhelyettes úgy
véli, a hazánkba akkreditált
nagykövetek és attasék látogatása azt jelzi, hogy az általuk
képviselt országok a vidéki
nagy egyetemeken folyó munka iránt is érdeklődnek. A belga nagykövet és a technológiai
attasé, valamint a vallon és a
flamand tartomány képviselője például a technológiai
transzfer és az innováció lehetőségeiről faggatta a vendéglátókat. A Szegeden jelentős tudományos háttérrel rendelkező biotechnológia is érdekelte
őket, valamint tájékozódtak az
egyetem posztgraduális képzéseiről és doktori programjai-

gosabb hazai modellversenyen. Beatrixot azonban egy-

Egyes, nem reprezentatív
közvélemény-kutatások szerint a szegedi egyetem jogi
karára járnak tanulni a legszebb lányok. Ha Márton
Beatrix Zitát vesszük alapul,
akkor a fenti állítás mindenképpen igaz. A hölgy ugyanis
harmadéves joghallgató Szegeden, és nemcsak az „átlagegyetemisták"
szerint
szép. Második helyezést ért
el ugyanis a hét végén rendezett Bonton Az év arca 2003
modellversenyen.
Legnagyobb meglepetésemre kiderült róla, hogy ez volt az
első verseny, amin elindult. Tizenkét éves lehettem, amikor először láttam egy ilyen
versenyt. A szüleimmel nézőként izgultam végig. Akkor határoztam el, hogy egyszer elindulok egy ilyen megmérettetésen - emlékezett vissza
Beatrix az első szépségversennyel kapcsolatos élményére. Majd gyorsan ki is javít: ez
nem szépség-, hanem modellverseny volt, s a laikus kérdezőnek el is magyarázza, mi
a különbség a kettő között. Egy modellversenyen nagyon
sokat számít az alak, a mozgás, és az, hogy valaki menynyire fotogén. Ráadásul itt

Diplomatákat fogadtak

Teljes egészében hallgatói kezdeményezésre indult el még 1996-ban a diákcsereprogram a Szegedi Tudományegyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem között. Ennek
keretében félévente 12-12 hallgató három hetet
tölthet el a másik intézményben. Az áthallgatás
lehetőséget nyújt az otthon fellelhetetlen könyvtári, levéltári anyagok kutatására, konzultációra
az oktatókkal, de számos órán, kutatási programban is részt vehetnek a diákok. A csereprogramnak köszönhetően a sok diplomamunka és
TDK-dolgozat mellett PhD-munkák is születtek.
- Erdély mindig is vonzotta a fiatalokat.
Ráadásul 1990 előtt nagyon nehéz volt kijutni,
ezért is döntöttünk úgy, hogy a rendszerváltás
után felvesszük a kapcsolatot valamelyik kinti
egyetemmel - mondta Csernik Antal, a szegedi
bölcsészkar hallgatói irodájának vezetője, egykori szervező. Azzal a nem titkolt céllal, hogy
erős kötelék alakuljon ki az anyaországi és az
erdélyi magyarság között.

JATE-KLUB

Most már Savanyó Szilvia bölcsészhallgató
vette át a szervezést. - A hozzánk érkező kolozsvárifiatalokatelsőként beíratjuk a szegedi könyvtárakba, hiszen munkájukhoz ott megtalálhatják
a szükséges anyagokat - vette át a szót Szilvia.
Főleg történészek, filológusok, geológusok és
földrajzosok jönnek az erdélyi nagyvárosból.
- Nálunk egy kicsit kevesebb szak közül
válogathatnak a szegediek. Ráadásul több területen nincs is magyar nyelvű oktatás, csak
román - tudtuk meg Orbán János kolozsvári
szervezőtől. A Tisza-parti város egyeteméről
főleg néprajzosok keresik fel őket. Hiszen „élőben" is megismerhetik az eddig csak tankönyvekben látott történelmi helyeket, mint
Szászföldet, Szebent, Brassót vagy Besztercét.
A szakmai megismerés mellett igen fontos a
szórakozás is. Szegeden a JATE-klubot keresik fel
előszeretettel a vendégek. - Nálunk jóval mozgalmasabb az éjszakai élet, mint a Tisza partján
- vélte János. A 320 ezer lakosú Kolozsváron ritka
az olyan fiatal, aki nem talál magának megfelelő
szórakozást. Az erdélyi látogatás csúcspontja,
hogy felkeresik a Tordai-hasadékot. A Szind nevű falucska menedékházában eltöltenek pár éjszakát hatalmas bulik közepette.
A hét éve tartó cserekapcsolat a barátságok
mellett már két házasságot és két gyermeket is
eredményezett.
K.T.

december 3 . 1 9 óra: Alonso
Alegria: Kötélen a Niagara színházi előadás, 21 óra: jogász Mikulás-buli DJ Almával
december 4. 21 óra: Alonso
Alegria: Kötélen a Niagara színházi előadás, 22 óra: Student-est - véradó buli, házigazda: Varga B. László, a
kisteremben
nosztalgiabuli
Molnár Lajossal
december 5. 19 óra: Hircus
nocturnus fest
december 6. 22 óra: Mikulás-buli, a nagyteremben DJ
Alma, a kisteremben DJ Alacsony
december 8. 21 óra: félévzáró TTK-s buli
SZOTE-KLUB

december 3. 19 óra: Filmklub
december 4. 22 óra: Red
Bull 33 °C party, „észhelyzet"
Patkós doktorral
december 5 . 2 2 óra: Péntek
esti házibuli Gajdács Zoltánnal
december 6. 22 óra: Szabad szombat party DJ Harmathtal
december 9. 21 óra: a Süti
zenekar koncertje, utána buli
Patkóssal
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Használ-e vonalas telefont1

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

DÖNTÉS
Mielőtt a szegedi közgyűlés tagjai döntöttek a bérletek összevonásáról, alaposan meg kellett
volna vizsgálni, kiket érint majd
a döntésük. Ugyanis egyre lehetetlenebbé teszik a megélhetést
a felháborító módosításokkal,
hangsúlyozta V. K.

SZABÓ KÁLMÁN
rokkantnyugdíjas:
- Persze, hogy használok. Szerintem jó, hogy van vonalas készülékünk. Londonban lakik ugyanis a
kisebbik lányom, vele így tarjuk a
kapcsolatot. Ilyen esetben sokkal
olcsóbb a vonalas telefon használata, mint a mobilkészüléké. Persze mobilom is van, ezen leginkább sms-ezni szoktunk.

TUNYOGI ERNŐ
nyugdíjas targoncavezető:
- Nem. Jó néhány éve kikapcsoltattam, mert költözés után hónapokig nem kaptunk vonalat az
új lakásunkba. Persze a készenléti díjat fizetni kellett, pedig nem
is beszéltünk a készülékről.
Ezért aztán megváltunk tőle.
Most mobilunk van, a 3 ezer forintos kártya pedig sokáig elég.

Tóth László vezérigazgató

HOROSZKÓP

A múlt héten szerdán csörgött a telefon a szomorú hírrel, 77 éves korában meghalt Tóth László, a
Kenderfonó és Szövőipari Vállalat (KSZV) nyugalmazott vezérigazgatója.
Tudjuk, hogy a mai felgyorsult életben - világban - nem sok idő marad a visszatekintésre.
Mégis úgy véljük, egy percre meg kell állnunk, hiszen Szeged ipara és a magyar kenderipar történetében az Ő vezetése alatti, az 1963-1985 közötti
időszak egy kiemelkedő korszak volt. A vállalat
szegedi és vidéki gyáraiban, telephelyein közel 6
ezer ember dolgozott. A vállalat gazdasági helyzete mindig stabil, nyereséges volt, sőt még fejlesztésekre is futotta.
E két évtized alatt a teljesség igénye nélkül a következő nagyobb beruházások történtek meg: A
Szegedi Kenderfonógyár rekonstrukciója, amely
alapja volt a jelentős mennyiségű és minőségű
kenderzsineg- és kötéltermelésnek. Ezen időszak
alatt épült fel az Újszegedi Szövőgyár területén az
új szövőcsarnok, ahová a legmodernebb nyu-

KOS: Hosszú pihenés után meg> B U próbál a tettek mezejére lépni: úgy
lendül bele a munkába, hogy mindenkit
ámulatba ejt. Ha a többieket is bevonja a
munkába, akkor öné lesz a teljes elismerés.
¿ M l BIKA: Szereti a békés, nyugodt éle*
Itet. Mindennek megadja a módját.
Jót enni, Inni, aludni, szerelmeskedni. Nem
kíván különlegességeket, de amit csinál, azt
teljes odafigyeléssel teszi.
^ k j IKREK: Legyen biztos a dolgában,
1 vagy játssza meg a magabiztost.
Nagy szüksége van felettese támogatására,
és látnia kell, hogy legalább a bátorság megvan önben a nagy súlyú munka elvégzéséhez.
; RÁK: Mindig a különlegeset kedvelli. A külsőségek nem indítják be.
Ezért valami olyannal kell próbálkoznia, ami
nem túl szokványos: romantika és titokzat o s s á g - e z legyen a jelszó!
j OROSZLÁN: Kellemes
utazásra
számíthat, amely egyben tanulmányút is lehet, olyan értelemben, hogy az
impulzusok, amik itt érik, megváltoztathatják gondolkodásmódját néhány dologban.
« & I SZŰZ: Ezen a héten a karrierje kap
hangsúlyt, a szakmája kerül reflektorfénybe. Ha nem vigyáz, elpuskázza egyik legnagyobb lehetőségét. Azt hiszi, most boldog, de
emiatt kudarcba fulladhat egy igazi cél.
MÉRLEG: Kitűnően megállja hellyét a munkában, de csak akkor,
ha van, aki megmondja, hogy mit kell
tennie. Ha nincs, aki irányítsa, bizony
összezavarodik, és attól tart, hogy hibát
követ el.
SKORPIÓ: Sokan
ragaszkodnak
KJ t hdzzá, hogy gyermeke elit iskolába
járjon, amihez sok pénzre van szükség.
Pénzügyei sikeresnek ígérkeznek, olyan információk birtokába jut, melyek ,3z,jizleti
életben segítik.

SZÉKELY ISTVÁN
gépkezelő:
- Egyáltalán nem használok vonalas telefont. Úgy 4-5 éve
mondtuk le, mert drága volt a
havidíj, s úgy döntött a család,
hogy ezt az összeget inkább a
mobilkészüléken beszéljük le.
Az sem mellékes, hogy a mobil
nem bérelt, hanem saját, így erre
sem kell havonta áldozni.

•

SZABADOS ADRIENN
diák:
- Bár a családnak van vonalas telefonja is, de én nem szoktam
használni. Inkább a mobilt részesítem előnyben, mert elég sokat megyek, így ez mindig kéznél
van, ha szükséges. Nem vagyok
helyhez kötve, akármikor utolérek bárkit, s engem is gyorsabban megtalálnak.

A szegedi közgyűlés megint nagyot alkotott és létrehozta az
„összvonalas csodát", nem törődve azokkal, akik nem vesznek
igénybe mást, mint egyféle közlekedési eszközt. Kényszerítik
őket arra, hogy vegyenek összvonalas bérletet, még ha soha nem
is ülnek máson, mint például buszon. Gratulálok nekik. Szégyelljék magukat a tisztelt városatyák! A saját példámat tudom
mondani: eddig 4600 Ft volt a
bérlet ára, hála a családbarát vá-

gat-európai szövőgépek kerültek. Új profil - a
műanyag alapú zsineg- és raschelzsák-gyártás települt Szegedre, sok-sok embernek teremtve
munkahelyet, adva szakmát a kezébe. Minden
gyárban, telepen új szociális és jóléti létesítmények épültek. Kelet-Magyarországon egy új kenderzsineggyár létesült, ezen az iparban és munkahelyben szegény vidéken. A fejlődés eredményeként - az export révén - a nemzetközi kapcsolatok útján Európa hírűvé vált a cég.
Tóth László karizmatikus vezető volt, aki a vezetői gárdában jól ötvözte az idős, tapasztalt és a
fiatal szakemberek munkáját. Ma természetes,
de akkor ritka gyakorlat volt, hogy harmincéves
fiatalok jelentős szakterületeket vagy gyárakat
vezessenek.
Mindezek miatt is tisztelgünk az egykori vezérigazgató, Tóth László szakmai tudása, emberi
nagyság előtt. Emlékét megőrizzük.
Nyugodjék békében.
Volt KSZV-s munkatársai

QSM

Az élvonal.

VIGYÁZAT!
N. H. panaszolta, hogy a hirdetés
útján alkalmazott takarítónő az
összes arany ékszert elemelte
a lakásukból. Olvasónk szerint
célszerű, ha mindenki előre leinformált személyt enged be az otthonába, ha nem akar hozzá hasonló kárt szenvedni.
P«rt'

lilestel

rosvezetésnek. Ez jövőre 6015
Ft-ba kerül. Az se állja ki a próbát, hogy olcsóbb lesz a diák- és
nyugdíjasbérlet: 762 Ft-ról 990
Ft(!) lett. Elég furcsa matematikát tanult a szocialista városvezetés. Mert akinek eddig nem
kellett a villamos és a troli, az ezután sem fog azzal utazni (jobban mondva, utazna, de mivel
lakóhelyéhez nem megy ilyen
jármű, így nem tudja igénybe

Használ-e
vonalas telefont?

Következő kérdésünk:
Magasak-e
a lakbérek?
Küldje e l v á l a s z á t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben!

(IGEN v a g y NEM)!

IGEN

NEM

A2SMS-aémtizManormál tanfaszerinttörtéré.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

SZEGED

venni). Köszönjük szépen! Na-

részben elérhető közlekedési eszköz lenne a busz, villamos és a
trolibusz. Mert addig eléggé
gusztustalan úgy beállítani egy
áremelést, hogy az milyen előnyös a lakosságnak. Inkább azon
mesterkedne a városvezetés,
hogy a járatok sűrűbben közlekedjenek a külső városrészekben, legyen a buszokon világítás,
fűtés. Ez volna az agyondicsért
jóléti fordulat? Köszönöm szépen, ebből inkább nem kérek.

gyon jó lenne, ha minden város-

RÁCZ LAJOS, SZEGED

segítséget vártam. Hiba volt,
hiszen naivan azt hittem, az
éjjeli ügyelet (szolgáltatás) sürgős esetben igénybe vehető.
Ez csak az első pofon volt, hiszen a röntgenbe leküldve hasonló fogadtatásban volt részem.
(15 percen belül a második kioktatás lett volna.) Az előbbiekből
okulva kértem viszont az ügyeletest, hogy tekintsen el az újabb
kioktatástól, mivel azt a sebészeti ügyeleten pár perce már megkaptam.
A harmadik pofon vagy hívjuk
revánsnak a röntgenből felérve (5
óra 49 perc) ért: 7 óra 40 percig
pihentettem a lábam a padon,
várva, hogy rám kerül-e a sor
(egyedül várakoztam). Végül
szakszerű, monoton sablontanáccsal ellátva (vizes ruhával borogassa, pihentesse) további tanácsért a háziorvoshoz irányítottak! Továbbra sem múlt a fájdalmam, lábam duzzadt és sajgott,
a háziorvosra hétvége lévén még
két napig várni kellett. Addig pedig a „kedves" beteg tűrje a fájdalmat, vagy keressen javasasz-

Mára kérdeztük:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

bérletcsoda

Betegfogadás a vásárhelyi Erzsébet-kórház
sebészeti osztálya orvosi ügyeletén

Megalázva,
megszégyenülve
éreztem magam, amikor néhány
hete (szombat) reggel 5 óra körül
NYILAS: A mai nap kedvezőnek zaklatni mertem az Erzsébet-kórház II. emeleti sebészeti
¡tűnik munkahelyi ügyel rendezéosztálya orvosi ügyeletét.
sére. Azért ne vállalja túl magát ebben a
Igaz, 56 éves létemre éppen
periódusban, mert ez inkább egy meditaakkor fordult velem elő előtívabb, befelé fordulásra alkalmas időször, hogy szokásos hajnali
szak.
munkába indulásomkor nem
tudtam saját lábamra állni a
i BAK: Egyedül Is megállja helyét az
fájdalomtól
és a bokaduzzanatI életben, de partnerével kéz a kéztól (a fájdalomcsillapítók elleben nemcsak biztonságban van, hanem
nére egész éjjel folyamatosan
könnyebben is boldogul. Viszonozza a kézfájt ). Én, „hülye" beteg, vetszorítást és használja ki azt a segítséget,
tem a bátorságot és összeszoríamit kaphat!
tott foggal, fájdalomtól sajgó
lábammal bebicegtem az ügyeI VÍZÖNTŐ: Különleges gyűjteménye letre hajnali 5 óra körül. Óriási
újabb darabjai jobban érdeklik,
hibát követtem el, mert az
mint a partnere, ezért egy kis veszekedés
ügyeletes orvos a „jó reggelt,
tarkíthatja napját. Csak arra ügyeljen, hogy
miben segíthetek"
helyett,
végérvényesen senkit ne bántson meg!
emelt hangon megkérdezte tőlem : „Tudja, hány óra van?
Maga
mikor szokott kelni,
> HALAK: Barátságos,
közvetlen
hányra megy dolgozni!?" A zá^ ^ s e b b e n a z időszakban, talán egy
porozó kérdésektől döbbenten
kicsit lusta is. A szépség iránti fogépróbáltam lábam fájdalmának
konysága hangsúlyt kap. Kényeztesse
okára fényt deríttetni, a kiokkicsit magát, de ne vigyen semmit túltatás és rendreutasítás helyett
zásba.

PANNON

MAROSTŐ
K. I. több lakótársa nevében is kifogásolta, hogy a Fő fasor végén a Fülemüle utcától - elviselhetetlen a por, esőben a sár. A marostői építkezés kapcsán az úttestre
felhordott földet nem takarítják
el az illetékesek.

emlékére

POSTABONTÁS

A szegedi összvonalas

CSATORNÁZOK
Szegeden a Göndör sor Benczúr
és Szántó Kovács János utca közötti szakaszán a csatornázás miatt felbontott úton mély gödrök
akadályozzák a személyautóval
való közlekedést. M. L.-né véle• • ^ • • • • Í . U U U Í

ménye szerint mielőbb be kellene
fedni zúzott kővel az úttestet.

szonyt, ráolvasással hátha segít,
elvégre még két nap van a hétvégi
ügyeletből! ?
A november 7-i helyi közgyűlésen viszont dr. Hamvas Ödön főigazgató nyilatkozata szerint javult az Erzsébet-kórház betegellátása és minden a betegekért
történik. Sajnos én erős cáfolatát
éltem át, bármilyen nyilatkozat
alapján is készülhetett elégedettségi felmérésük. Biztos vagyok
abban, hogy a kórházban szakmájukat szerető és munkájukat
becsülettel végző orvosok, ápolók jóval többen dolgoznak az intézményben. Lehet, hogy csak
rossz reggeli ébresztő voltam a
doktor úr és a röntgenes úr számára, de nem az ő bosszantásukra duzzadt be és fáj a lábam, még
ha ez ügyeleti időben is történt és
nem tudtam kivárni a 9 és 10 óra
közötti vizit utáni rendelést. Biztos vagyok benne, hogy a főigazgató utánajár a történteknek,
higgyék el, nem megkövetést,
csak emberséges hangot szerettem volna hallani.
Egy városi polgár

KOVÁCS MÁTÉ
December 1., 12 óra 4 0 perc, 3 0 0 0 g. Sz.:
Török Anita és Kovács László (Csólyospálos).

BÖRCSÖKBALLÓ

FODOR MARTIN
December 2., 9 óra 15 perc, 3 2 0 0 g. Sz.:
Papp Andrea és Fodor Attila (Makó).
SZENTES

KÓSA ALEXANDRA

November 29., 16 óra 0 perc, 4240 g. Sz.:
Kalmár Tímea és Börcsök Barnabás (Mórahalom).

November 28., 10 óra 20 perc, 3 3 0 0 g. Sz.:
Deák Tünde és Kósa Mihály (Csongrád).

KIRÁLY ELŐD ISTVÁN

November 28., 14 óra 4 0 perc, 3 1 4 0 g. Sz. :
Boda Ildikó és Fodor Attila (Tiszaföldvár).

November 30., 17 óra 40 perc, 3650 g. Sz.:
dr. Urbán Andrea és dr. Király István (Szeged).
KJSJUHÁSZ CSILLA ILONA
December 1., 14 óra 2 0 perc, 3 6 8 0 g. Sz.:
Kiss Tímea és Kisjuhász Károly (Szeged).

HADOBÁS KORNÉL
December 1., 15 óra 1 perc, 2 8 8 0 g. Sz.:
Deli Zsuzsanna és Hadobás Gábor (Csanádpalota).

FODOR BOGLÁRKA
SZATMÁRI-NAGY ZOLTÁN
November 30., 3 óra 5 perc, 3 4 4 0 g. Sz.:
Barna Edit és Szatmári-Nagy Lajos (Szentes).

SZABÓ FERENC AMADEUS
November 30., 3 óra 43 perc, 3 3 3 0 g. Sz.:
Szucsán Angéla és Szabó Ferenc (Szegvár).

KISS BENCE JÁNOS
November 30., 19 óra 13 perc, 3 2 5 0 g. Sz.:
Rónyai Ildikó és Kiss János (Öcsöd).

MAKÓ

BAKAI ZSOMBOR

SZIMÁN MÁTÉ NOEL

December 1., 18 óra 3 5 perc, 3 3 8 0 g. Sz.:
Sipos Ivett és Bakai László (Szentes).

December 1., 4 óra 4 5 perc, 3 5 0 0 g. Sz.:
Apjok Krisztina és Szlmán János (Makó).

Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési Idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

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 .

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-tól reggel 7 óráig. Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Csak sürgős esetben!

•

H I R D E T E S•

SZERDA, 2003. DECEMBER 3.
Skoda. Komolyan veszik

MÁR 0 FT BEFIZETÉSSEL
AZ ÖNÉ LEHET.
„A legkisebb alkatrész
meghibásodása a fél autó
kicserélésével jár."
Béla m e g l á t a s a

OTP Hitelkártyává! m i n d e n váratlan h e l y z e t e t m e g o l d h a t !
Könnyen kihasználhatja a legjobb lehetőségeket,
vagy megoldhat egy vátailanul felmerülő problémát.
Hitelkártyájával díjmentesen - és akár 45 napig kamatmentesen - vásárolhat.
2004. június 30-aig pedig eyyéb tranzakciói után is csak havi 1,2% kamatot számítunk fel.
HÜ most igényel OTP Hitelkártyát, 2004. június végéig díjmentesen vehet fel készpénzt
az OTP Bankjegy-automatáknál, es a számla zárlati dijat sem számítjuk fel

Skoda nyílt hétvége az IKESZ Autócentrumban.
OTP HITELKÁRTYA i ,

JÖHET BARMI!

i l „ v ,1 Kúlton
ttUof körtén* kaü'itrrn&Jitéí,
e
IHM

15 39% - M 5 0 % o« k e d v o i m é n n y a l - 2 0 0 * ¡ u n w t 3 0 i i f l

w w w ntpbank hu

2 0 0 3 . d e c e m b e r 6 - 7 - é n 9-tól 16 óráig fantasztikus akciókkal varjuk Ügyfeleinket.
Vásárlási
kedvezményeink:
- roncsautó beszámítás akár 4 0 0 . 0 0 0 F t - é r t tgy új 5kodaja már 0 Ft befizetéssel az One,
- téli ajándékcsomag,
- ingyenes teli átvizsgálás,
melyek kózül Ön kiválaszthatja a l e g e l ő n y ö s e b b ajanlatot.
Várjuk Önt es kedves csaladját S z e g e d e n az Izabella híd labanal.
"Vegyen S k o d á t regi aron d e c e m b e r 7-ig!
Az ö n Skoda márkaképviselete:

OTP HITELKARTYA

IKESZ Autócentrum
6 7 2 4 Szeged, Kossuth L. sgt. 112.

t

Tel.: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2 Fax.: 6 2 / 5 4 3 - 8 4 5

www.ikeszauto.hu

Számunkra is az a legfontosabb, hogy Ön és családja
biztonsága

az autózásban

Mindehhez most
kínálunk!

is teljes körű

legyen.

ismét milliós nyereményeket

Ha Ön társaságunknál érvényes gépjármű-

felelősségbiztosítással és mellette legalább egy. folyamatos
dfjfizetésű, nyilvántartásunkban 2004. január 31-én érvényben lévő szerződéssel rendelkezik, automatikusan részt vesz
sorsolásunkon, és megnyerheti a 114 születésnapi nyeremény
egyiket. Nyeremények: 1 darab Opei Astra személygépkocsi
bruttó 3 millió forint értékben, 1 darab bruttó 1 millió forint
értékű életbiztosítás, 1 darab bruttó 5 0 0 0 0 0 forint értékű
lakberendezés utalvány 1 darab, 2 fő részére szóló wellnesshétvége branó 100 000 forint értékben, 10 darab bruttó
2 1 0 0 0 forint értékű részvételi jegy az Allianz Hungária
Vezetéstechnikai Centrum tanfolyamára, valamint 100 darab
bruttó 5 0 0 0 forint értékű Forma l-es ajándékcsomag.
Allianz

Útközben is a

Hungária

autóbiztosítások

-

Együtt,

szövetségben

Az akció zárasa: 2004. januar 31.
Sorsolás: 2004. március 5.

a legfontosabb számomra.

Allianz (fii)

Hungária

A jáiékszabálvzat reszleteütS érdeklődhet interneten a
w'.v wahbírih. címen vast;. telefonon a 00-40-42' -421 -es számon.

SZTÁROK, ZENE, SÜLI, BULI MINDEN SZERDÁN
NAPI MELLEKLETEK

RANDEVÚ
SZERKESZTI: WERNER

KRISZTINA,

HEGEDŰS

SZABOLCS •

2003.

Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
Kedd A PÉNZ BESZÉL,
GYÓGY-ÍR

DECEMBER

3.

WWW.DELMAGYAR.HU

NEGYVENHÁROM NAPI GYALOGLAS A SENKI FÖLDJÉN

Menekülés a halál torkából
Fiatalokból álló magyar expedíció tagjai második alkalommal kísérelték meg az izlandi jeges fennsík meghódítását Ezúttal a magyarok közül elsőként szelték át
sikerrel Európa legnagyobb gleccserét, a VatnajökulK.

Bardócz Attila szegedi földrajz-rajz szakos tanárként keresi a kenyerét, saját szórakoztatására viszont minden szabadidejét a túrázásnak szenteli. Az erdélyi születésű fiatalember a Kárpátok hágóin szerzett tapasztalatokkal járta be az
iráni hegység Szíria és Törökország vonulatait. Sokéves
hegymászói tapasztalattal vágott neki négy társával együtt
az atlanti-óceáni sziget, Izland
felfedezésének. Az expedíció
kakukktojásaként életében először járt Izlandon, mivel a többiek, név szerint Gadányi Péter,
Folberth Péter, Kicsiny László,
Boros László már 2000-ben tett
egy kísérletet a sziget kelet-nyugati irányú átszelésére.
Az idén nyáron indult expedíció sikerét az jelentette,
hogy a magyarok közül elsőként tudtak átkelni Európa
legnagyobb gleccserén, a Vatnajökullon. Az előkészületek
közel két évet vettek igénybe, a
táj változásainak és a glecs-

cserek mozgásának feltérképezése után indultak útnak.
Maga az expedíció negyvenhárom napnyi kemény gyaloglásból állt, többnyire ember által még érintetlen vidékeken. Az induláshoz a N^agyar Földrajzi Társaság és a
Szegedi Tudományegyetem is
erkölcsi támogatását adta. Bár
az egyetem berkein belül néhányan istenkísértésnek tekintették
a
vállalkozást,
mondván, hogy egyszer már
szerencsésen túlélték a résztvevők, félő lenne egy újabb
kísérletbe bonyolódni.
- Ami azt illeti, tényleg nem
sétagalopp volt az utazás mondta Bardócz Attila. Tekintettel az extrém körülményekre, az időjárási viszonyokra és
arra, hogy negyvenhárom napon keresztül egy sátorba zárva kellett kitartaniuk jóban-rosszban. Izlandon, fekvésénél fogva, az óceáni éghajlat érvényesül, nyáron az
átlaghőmérséklet nem több ti-

RANDI-rovat
a vidám, ugyanakkor nagyon
megértő lányok jönnek be nekem. SMS számom: 20/
570-5172.
EZÜSTFENYŐ

Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket,
ugyanúgy hirdethettek, mint
eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket nem közöljük, az üzenetek tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A
borítékra írjátok rá: Randi-rovat! Címünk: 6720 Szeged,
Stefánia 10. Sajtóház.
EGYEDÜL VAGYOK

28 éves, fekete hajú, barna
szemű, 170 cm magas fiú vagyok. Zárkózott vagyok és kevés emberhez tudok közvetlen
lenni. Életemben is csak futó
barátságok alakultak ki. Tudom, helytelen, de nagyon
rossz néven veszem, ha különböző kérdésekkel lerohannak. Szeretnék hasonló adottságú és korú lánnyal megismerkedni. Elárulom, hogy nálam nem a külső a fontos, és
elsősorban a halk szavú, vagy

31 éves, 168 cm magas, barna hajú, kék szemű, csinos,
intelligens nő vagyok. Tartós
kapcsolat céljából szeretnék
megismerkedni egy 30-35 év
közötti, független, jó megjelenésű, őszinte, szegedi férfival. Amennyiben úgy érzed,
hogy te is szívesen találkoznál velem, írj „Ezüstfenyő"
jeligére.
TÁRSRA VÁROK

A november 12-i Randi-rovatban „Társra várok" jeligére válaszolt nekem egy srác. Neki
üzenem: az általad megjelölt
időpontban nem tudtam elmenni a találkozóra. Amenynyiben még mindig szeretnél
megismerni, december 13-án,
szombaton 17 órakor várlak az
árvízi emlékműnél.
ÉN IS TÁRSRA VÁROK

„Én is társra várok" jeligére:
Kérlek, ne haragudj rám, amiért csak most válaszolok neked. Szívesen találkoznék veled. December 13-án, szombaton 16 órakor a múzeum
előtt várlak.
CSILLAG

26 éves, 163 cm magas szegedi
lány vagyok. Szeretnék megismerkedni tőlem idősebb,
175 cm-nél magasabb, arányos testalkatú szegedi sráccal. Küld SMS-t a 20/
542-638l-es számra, vagy írj
„Csillag" jeligére.

Az expedíció tagjai: Folberth Péter, Gadányi Péter, Bardócz Attila, Boros László és Kicsiny László.
zennégy foknál, ehhez járult
hozzá, hogy harminc napon át
esett az eső. Minden este ki
kellett vájni a sátornak a helyét, hogy el ne vigye a szél. A
reggeli ébredés kávé és egyéb
frissítők nélkül is gondtalanul
ment, mivel csak a jeges patakokban tudtak megfürödni.
Izland szerelmeseinek a puszta továbbhaladáshoz is ko-

moly erőfeszítéseket kellett
tennie. Különösen veszélyesnek bizonyult a folyókon való
átkelés. Az igen sekély, de
rendkívül gyors sodrású Thojorsá, Izland főfolyója egyik
alkalommal Attilát is magával
ragadta, akit csak nagyra tömött hátizsákjánál fogva tudtak kimenteni. Másrészt nap
mint nap kemény küzdelmet

jelentett az úttalan utakon való tájékozódás, amiben némileg segített, hogy fák hiányában a viszonylag sík terepet
messze be lehetett látni.
Emellett segítséget nyújtott az
Izlandi Hegyi Mentőszolgálat
által adott műholdas navigáló
eszköz is.
A lelki próbatételt leginkább
a világtól való teljes elzártság

A TNT-s fiúk
megkomolyodtak
Majdnem három év hallgatás után ismét
berobbant a TNT együttes, de nem akármilyen hangzásvilággal, hiszen azt lehet mondani, hogy a negyedik album a legjobban
kiforrott a sorban, a fiúk megkomolyodtak.
Az album a megjelenés első hetében
aranylemez lett, de ezek után nincs megállás, hiszen az Unplugged album már dupla
platina. Az elmúlt év változásairól, az elkövetkezendő hónapok terveiről beszélgettünk a frontemberrel, Dobrády Ákossal. Arról kérdeztük, miért váratott magára majdnem hárofri évet az új album. - Szerettünk
volna egy igazi érett anyagot a közönség
elé tárni, mely nemcsak érzésvilágában,
hanem zenei hangzásában is igényesebb
és komolyabb - akárcsak mi - indokolja a

hosszú szünetet Áky. - 1997 óta megjelent
négy albumunk, s tapasztalatok hosszú sora tett minket éretté. Unplugged című albumunkból hetvenezer példány kelt el, így
átvehettük érte a dupla platinalemezt,
Egyetlen szó című lemezünk pedig a megjelenés után egy héttel aranylemez lett. Vagyis megérte várni.
Hamarosan látható lesz az Egyetlen szó
videoklipje. Nincs története, ez úgynevezett image klip, lüktető képsorokkal, filmes
hatással vegyítve. Ezek közé tartozik, amikor Inti és a statiszta lány őrült futásba kezd
a körúton. - Minden egyes videoklipnél
más stábbal dolgozunk, ennek egyik oka a
költségvetés, a kiadónk ugyanis nem tud
annyi pénzt szánni egy klipre, mint amit a
külföldi művészek kiadói megtehetnek. A
másik ok a változatosság: minden rendező
más témákat dolgoz fel, így a klipekbe nem
kerül sok azonos elem - magyarázza Ákos.
Az albumon duettet is hallhatunk Szekeres Adriennel, az Unisex zenekar egykori énekesnőjével. Áky megtiszteltetésnek érezte, hogy együtt énekelhet vele.
Amikor arról faggatjuk, mi vonzza jobban: a diszkós fellépés vagy az élőzenei
koncert, elmondja, „diszkóhaknit" nem
vállalnak többé, csak élő koncertet.
A duó másik tagja, Zuber Krisztián, azaz
Inti pedig - aki az együttes indulásakor a
rapbetétek előadását vállalta - az elmúlt
években énekelni tanult. - Az Éld az életed
című szám stílusban nagyon illik hozzá,
ugyanis rá kellett jönnünk, hogy neki a lassú, lírai számok nem igazán fekszenek, így
inkább a rockosabb stílusban találta meg a
helyét. Ennek még lesz folytatása, a későbbiekben szólólemezzel is jelentkezni fog.
ACZÉL ZSUZSA

jelentette, és az, hogy teljesen
egymásra voltak utalva. A külvilággal való egyetlen kapcsolatot egy műholdas telefon
biztosította, amivel kétnaponta adtak életjelet magukról. A
Vatnajökullon való átkelés során az egyik résztvevő valóban
kötélen táncolt az életéért,
amikor is a gleccser hasadékába csúszott, de szerencsére
a szakadék peremén keresztbe
vetve a síbotját, sikeresen kimentette magát a halál torkából.
- Minden megpróbáltatásért
kárpótlást nyújtott a táj lenyűgöző szépsége - mondta
Attila - , a szivárványkoronás
vízesések, a füstölgő tűzhányók, a gőzölgő hőforrások és
a süppedő kavicssivatag látványa életre szóló élmény számunkra. Különösen egyedülálló jelenség a gleccser jégtakarója alatt megbúvó, ma is
aktív vulkán, amelynek kráterében kis zöld tó látható,
mely az utolsó, 1996-os kitörés során keletkezett.
Az izlandi táj rabjává vált öt
hegymászó visszaérkezése óta
számos diavetítés és úti beszámoló keretében igyekszik
lenyűgözni az Izlandot még
nem ismerő érdeklődőket.
NAGY KRISZTINA

UZENp
-Élűvonal,
26 éves lány szeretne megismerkedni
tőle idősebb szegedi fiúval. SMS:

20/542-6381
38 éves, vidám természetű, fiatalos srác
vagyok. Keresem hasonló adottságú vásárhelyi
hölgy
ismeretségét.
SMS:
70/245-8823
I

Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

I 06-20/9432-663

Karácsony után indul

a ValóVilág 3
Hosszú bizonytalanság után eldőlt, hogy
az RTL Klub valóságshow-jának új része
még idén, az ünnepek között elkezdődik
- adta hírül az Origó internetes portál.
Korábban csak a villalakójelöltek teszteléséről szivárogtak ki hírek, december
elejére azonban az is eldőlt, hogy a hetek
óta zajló szereplőválogatás után az év
végi ünnepek idején kerül adásba a valóságshow. A kezdés pontos időpontját
várhatóan egy-két héten belül közli az
RTL Klub. Korábbi hírek szerint a valóságshow házigazdája újra Stohl András
lesz, a BeleValóVilágot pedig a W 1 szereplője, Majka vezeti.
Á TV2 holland licenc alapján készített
napi valóságshow-ja, a Big Brother magyarországi jövője még bizonytalan, így a
W3-nak a reality műfajában egyelőre
nincs vetélytársa.

•
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Albérletet kínál
Állást kínál
Autó
-

Bérlemény
Bélyeg
Bútor
Egészségügy

HF^B

Egyéb
Építőanyag
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Háztartási gép
Hirdetmény
Kertészkedés
Könyv
Közlemény
Lakásfelszerelés
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény

aj

Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetftés
Téglaépitésű lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vendéglátás

1

A l b é r l e t e t kínál

• BÉRBE adó Szeged-Alsóváros, Bálvány utcában
új. négyszobás magánházrész bútorozatlanul, garázszsal 90.000 Ft/hó + rezsi +
kaucióért, 62/426-346, 0630/255-88-33. (30906083)

Széles
kapcsolatrendszerrel
bíró

ERTEKESITESI
KÉPVISELŐT
keresünk márkás,
belföldi lakástextíliák
dél-magyarországi
forgalmazására
jutalékos rendszerben.,
„Sok munka, biztos
egzisztencia 31006527"
jeligére a Sajtóházba.

TANDÍJMENTES
alapiokú számítógép-kezelői és
Internet-tanfolyamok Indulnak S
december l-jén és 8-én!
iíi
Érdeklődni Katar City Bt.

Smpd. A/any I u. 7.11/13.06-3(3576-74-30
• AMERIKAI munkák v l zumügyintézéssel. Tel.: 0620-417-26-17. (30904819)
• AUTOMATÁKAT üzemeltető szegedi cég szervizes
munkakörbe
munkatársat
keres Érd.: munkaidőben
30/205-3109. (31006229)
M BELVÁROSI é t t e r e m
konyhai kisegltönöt keres.
Szegedi lakosok jelentkezését várjuk. 06-30/382-6758,
Szeged. (30905678)

• BELVÁROSI irodánkba
keresünk dinamikus, gépírni tudó munkatársat felhasználói szintű számítógépes gyakorlattal, kitűnő
Word és Excel ismerettel.
(Középfokú
könyvelésben
jártasság elónyt jelent.) Érdekes munka, fiatalos csapat. Jelentkezni: 62/543000, 20/579-5585. (31006559)
• BETANÍTOTT nöi és férfi
munkaerőt keresünk több
műszakos munkarendbe, jó
kereseti lehetőséggel Vas
megyébe. Szállás biztosított.
Érdeklődni lehet: 70-5443213, 70-559-05-04, 30598-88-21. (31006289)
• BIZTOSÍTÁSI alkusz üzletkötői gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres.
Érdeklődni.
06-30/9834807. Szeged. (30904959)
M BUDAPESTI stúdió sürgősen keres 16-36 éves
korig statisztákat a Barátok
közt, ill. a Szeress most c.
szappanoperákba,
videoklippekbe,
reklámfilmekbe
modelleket divat-reklámfotózásra, katalóguskészitésre,
show-műsorokba, divatbemutatókhoz.
Adatfelvétel,
fotózás, interjú: Szeged,
Forrás Szálló Érd : 07-6050-96-291. Profik, kezdők
jelentkezhetnek. (31006444)
• CORSO Cafe-ba (Szeged, Kárász u ) pultos-felszolgálót keresünk azonnali
belépéssel. 06-70/315-8973. (31006433)
• HÁZVEZETŐNŐT keresek
külföldre,
40-50
évest,
egyedülállót.
62/479-243,
reggel, este. (31006361)
• KREABETON Bt. géplakatos-hegesztó, pályakezdő
vagy tapasztalattal rendelkező munkatársat keres
06-20/9255-954. (31006398)
• KŐMŰVES és s e g é d munkást keresek. Érd.: 0620/9-457-739. (31006291)
• KÜLFÖLDRE keresünk
munkaerőt
Tel.: 06-20917-06-00, 06-30-354-3840. (30906165)
M NÉMETORSZÁGI ÖNTŐ
DEI MUNKÁRA GYAKOR
LATTAL RENDELKEZŐ
ÖNTVÉNYTISZTÍTÓKAT
keresünk kiküldetésre. Munkakezdés: 2004. január 15.
Jelentkezés:
62/547-826,
8.00-16.30-ig. Mobil: 0630/24-99-623. (31006358)
• PLAZÁBA vendéglátói
gyakorlattal rendelkező, fiatal lányt keresünk. 06-30/
436-3864, 06-30/234-4613,
Szeged. (30905966)
• SEGÉDMUNKÁSOKAI
keresünk állandó munkára
Jelentkezés:
munkaidőben
7-16-ig, Szegeden, az ösz
u. 43 szám alatt. (30905863)
• SZEGED Metró és Szeged Tesco Áruházban lévő,
fagylaltozó jellegű üzletünkbe megbízható, fiatal lányokat állandó munkára
eladónak felveszünk. FÉNYKÉPES önéletrajzokat a
1506 Budapest, Pf: 71-re
várjuk. (30906569)
M SZEGED BELVÁROS legfrekventáltabb részén lévő.
új szépségszalon kozmetikája keres váltó műszakba
igényes, munkáját szerető
kozmetikust.
06-20/4424876. (30905401)
M SZOBAFESTŐKET ós segédmunkásokat kft. felvesz.
06-30/9438-252. (30905782)

Állást kínál

2 f i $ K O L A f f
International foreign language school is looking for applicants in
Szeged and Budapest tor the position of
EDUCATIONAL M A N A G E R
requirements:
- Fluency in english
- Dedication to teaching
„
- Longer period spent in english native speaking countries
j
- Driving licence
We offer:
8
- Reliable background provided by an international company
- Career prospects
- Professional training abroad
- Outstanding salary
Car owners preferred.
To apply, please call 62/554-402, today between 2-8 pm,
ask for Tlmea Molnir
Raktározási végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező
m u n k a v á l l a l ó jelentkezését várja

raktárvezetői beosztásba
szegedi t e l e p h e l y ű ,
nemzetközi nagyvállalat.
Pályázatokat „Régió 0 3 1 0 0 6 4 2 0 " jeligére
a Sajtóházba várjuk.

NONSTOP

TELEFONOS

H I R D E T É S *

HIRDETÉSFELVÉTEL:

SZERDA, 2003. DECEMBER 3.

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

( ü z e n e t r ö g z í t ő

i s )

ÁLLÓLÁMPA-

Apróbörze

V Á S Á R
HALOGÉN

ALLÚLAMPA
mattréz. mattkrom.
bronz színben
A m i helyett

13 800 Ft

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

{Eglo-lux termék)

OTTHON-LUX
• SZEGEDI munkahelyre,
állandó munkára, CO-hegesztöt, általános lakatost
keresünk,
62-494-624,
8.00-10.00-ig. (30905668)
• SZÁLLODA sürgősen keres szobaasszonyt "Megbízható 030906129" jeligére
a Sajtóházba. (30906129)
M TEJDISZKONTBA élelmiszer-áruismerettel, gyakorlattal rendelkező eladót és
pénztárost keresünk. Jelentkezni lehet személyesen:
fejdiszkont Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. szám alatt
nyitvatartási időben a vezetőnél, a megjelenéstől számított egy héten belül.
(30905429)
M VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal és rendezett kamarai
tagsággal rendelkező biztonsági őröket felveszünk.
06-30/953-5779,
Szeged.
(30906173)
• ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező csemegepultost,
pénztárost keresünk felvételre Szeged: 30/202-9484.
(30906038)
• ÁRUISMERETTEL r e n delkező anyagbeszerzőt keres élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató
vállalkozás. Feltétel: B kategóriás
jogosítvány,
jó
munkabírás.
megbízhatóság, leinformálhatóság, max.
30 éves korig. 06-30/27990-22. (31006434)

• X RENT Autókölcsönző.
Személyautó, minibusz. 0630/445-6000,
www.xrentauto.hu (31006271)
• A LEGKEDVEZŐBB feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap kedvezmény,
30-205-55-22,
62-452-266. (31006502)
• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban, biztosításkötés
(Szegeden), Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30804580)

5

Bélyeg

10

• NAGYOBB BÉLYEG
GYŰJTEMÉNYT, bélyeghagyatékot, régi levélborítékot,
1950 előtti KÉPESLAPOKAT
vásárolok.
20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(30904722)
6

Bútor

• ANTIK BÚTOROK; RE
GISÉGEK; HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30906211)
• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (30905638)
H HASZNÁLTBÚTOR FEL
VÁSÁRLÁS azonnali átvétellel, készpénzért is. Szeged, Gogol u. 33/A. 62/423108, 20/537-7570, 30/4155904. (30904811)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi 25.
62/489-603.
(30905243)

H CANDIDIASIS (gombafertőzés) kivizsgálása, alternatív terápiája! Szegeden,
62-431-422. (31006335)

VASAK 2 « .400«™$

MÉRETRE V Á G V A IS 1

Bérlemény

RAKTARAK
BÉRELHETŐK
(SZejfioBoS

EH?®
6724 S/eged. Bakay N u. 52

Tel./Fax: ( 6 2 ) 4 6 7 - 6 4 7

(kamrába, garázsba, raktárba)

Alföld Pack Kft.

(30905643)

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.
(30905325)

• BÁRÁNYÁTVÉTEL minden szombaton, 7-9-ig Újszentiván,
Felszabadulás
29 alatt, 06-30/555-3029;
62/277-108. (31006383)

FELÚJÍTOTT

TARGONCÁK

M DÉMÁSZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
12. 11-én, 8-16 óráig áramszünetei tart Csongrád, Kert
u., Bethlen G. u., Perczel
Mór u., Budai N. A. u.,
Művésztelep, Keller és Tiszaoldal tr.-állomások ellátási körzeteiben és környékén.
Területileg
érinti
Csongrád, Bethlen G. u.,
Széchenyi u. és Hosszú u.,
Nyíl u., Kert u., Szemere B.
u., Pázmány P. u., Munkácsy u., Fekete J. u., Báthory u., Batthyány u., Perczel Mór u., Tinódi u., Csáky
Gy. u., Egyetértés u., Dobó
I. u., Összetartás u., Fö u Széchenyi u. felöli végét,
Nagymező u., Csengeri u.,
Petneházi u., Eötvös u.,
Tompa M. u., Wesselényi u.,
Kazinczy u., Hock J. u., Mátyás K. u., Koltói A. u., Budai N. A. u., Karinthy u.,
Kölcsey u., Kinizsi u., Gárdonyi G. u., Tiszaoldal,
Tombácz u., Uraság u.,
Öregszőlők és környékét.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését. (31006377)

Minden targonca árából
5% kedvezményt adunk!

DRÓTHÁLÓT
különböző méretben
és lyukbőségben,horganyozott
és fekete dróthuzalokat,

12 db 1.5tKomatsu FG15-16
9 db 1.51 Toyota 7FG15
3 db 1.81 Komatsu FG15-18

2

keretre szerelt hullámos
|
szöveteket, teskésdrötot, S
rabichálót, csirkehálót, szita-,
rostaszöveteket, horganyzott
szúnyoghálót

4 db 2 1 Komatsu FG20-12
2 db 21 Toyota 7FG20
2 db 2,51 Still R70-25
1 db 2.51 Toyota 7FG25
1db2.5tHysterH2.50XM
1 db 2.51 Linde H25

legolcsóbban
~
|

Totál Szerviz Kft.
Hódmezővásárhely.

M HOSSZÚANYAG SZÁLLÍ
TÓ utánfutót vennék (6-7
m). 30/263-1310. (31006403)
• OPEL Combo 1.7 dízel
eladó,
06-20/9757-656.
(31006415)

Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

H á z t a r t á s i gép

ROZSDAMENTES

ÉS

• HÁZTARTÁSI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok,
gázkészülékek,
híradástechnika: "Hélla" Műszaki
Bizományi, Szeged, Rókusi
krt. 9. (62/481-646, 20/4607132). (30905207)

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (30906206)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, magánkönyvtárat, könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30905309)

M NE szalassza el, van amit
fél áron Is megkap! PRO
FILVÁLTÁS miatt KIÁRUSÍ
TÁST tart a mélykúti HASZ HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK NÁLT NYUGATI ÁRUK boltja ruhaszárító-, mosogató-,
mosógép, tv, monitor, kerékpár: 5000 Ft-tól bútorok
és többszáz féle termék
árengedménnyel. Tel.: 06• OLTOTT mész, cement, 77/460-044. (30702865)
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
Hirdetmény
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)
• DÉMÁSZ Rt. Szentesi

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

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti díjából.

aaaKia®[3i)i)32

Közlemény
M AZ ÉPÍTÉSZMESTER Rt
(Hódmezővásárhely, Mária
Valéria u. 11-13.) 9-es számú bélyegzője elveszett,
használata 2003. december
1-jétől érvénytelen. (31006388)

SAVÁLLÓ

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FfTTINGEK, CSAVAROK

ÖSZI-TÉLI

siaaiLcasí®

s

Magánház

• FELÚJÍTOTT családi ház
sürgősen eladó, 30/9436287. (Öttömös) (30905853)
• LAKÁST, családi házat
keresek Szegeden és környékén. Kupecz, 06-30/
406-8012. (30804446)
H SZEGED KISKUNDO
ROZSMA, Majális utcában
magánház eladó. Irányár:
12,9 M Ft. 62/463-500, 0630/473-8570,
06-30/2751 5 5 5 . (30904969)

• SÁNDORFALVÁN, 4 szobás magánház központi fűtéssel,
melléképületekkel,
sürgősen eladó, 06-30/2135-735. (31006370)
21

M e z ő g a z d . gép

H SZEGED melletti szarvasmarhatelep EU-nak megfelelő telephelynek is alkalmasan eladó. Szegedi házat, lakást beszámítok. 70/
380-45-10. (31006499)
22

Növény

M DIÓOLTVÁNYOK, szölöoltványok,
gyümölcsoltványok, bogyós gyümölcsök,
áfonyák, tuják. 20 fajta
díszfa. Szeged, Körtöltés
31., 30/448-3747. (30904942)
M GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK
eladók. Alma, körte, meggy,
szilva, cseresznye, őszibarack. Szeged, Dorozsmai út
62/b.
06-30/9959-312.
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 62427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (31006285)
• TUJÁK, dísznövények
akciós kiárusítása! Toronyi
Díszfaiskola, Szeged, Magyar u. 214 , 62/405-812.

Üzemeltetésvezetösége értesiti fogyasztóit, hogy 2003.
12. 10-én, 11-én és 12-én
8-16 óráig áramszünetet
tart Csongrád, Bakó-dűlő
tr.-állomás ellátási körzetében és környékén Területileg érinti Csongrád Vízlépcső u., Zöldkereszt-dűlö,
Tombácz-dűlö, Uraság-dűlő, Tiszaoldal, Bakó-dűlö
egy részét és környékét.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését. (31006334)

Lakásfelszerelés

Karácsonyi vásár
akciós árakkal
Csaptelepek:
1525 Ft-tól.
Zuhanyszettek:
IIOO Ft-tól,
Fürdőszobai kiegészítők:
875 Ft-tól

AKCIÓ HELYE
Szegedi Ifjúsági Ház,
Szeged, F d s A Tisza-part 2.

AKCIÓ IDŐPONTJA: 2003.
december 5-én, 1 0 - 1 8 óráig

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN!
MÁRVÁNY KFT.
Temető ear 1. 6 2 / 2 5 0 - 0 5 8 .

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK, ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (30906208)
M KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)
• RÉGISÉGEK vétele, 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 21b , 10-17
Óráig. (23976954)
2 5 ! Ruházat
• HASZNÁLTRUHA-KERESKEDÖK! Eredeti gyűjtésű és szortírozott ruhák folyamatosan kaphatók, válogatási lehetőséggel. Hódmezővásárhely, Fáncsy u.
17. 62/238-580. (30804268)
M HASZNÁLTRUHA ÜZ
LETEK maradvány árukészletének felvásárlása. 62238-580. (30804278)
2 6 1 Szakképzés
IPARI ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
l
Akkreditált Intézmény
Szeged, TKzn L. krt. 83.
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
(-HASZNÁLÓ) tanfolyam indul
DÉLELŐTTI
FOGLALKOZÁSSAL
j

II• *—

2003. d e c e m b e r 10-én.
Felvilágosítás, jelentkezés:
tel.

jg
o

62/555-595,30/269-76-92

S

OKÉV: 06-0017-02
Munkanélküliek,
rokkantnyugdíjasok
támogatás
Szja-kedvezmény

gyesen lévők,
számára képzési
igényelhető.
igénybe vehető.

e-mail: ikokszeged@invitel.hu
Együttműködő partnerünk:
EUROCAT Számítástechnikai Kft.

2 J E 5 S W S M
MDUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(30905857)

PRECISO Bt.
Szerszámkészítés,
műanyag-feldolgozás
Szeged, Május 1. u. 44/B
Tel.: 30/9670-821

(30906764)

Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁBFOLYAMON
Nádin. Kárász u. B. 06-20/321-4489

Építőanyag

I N W A

20

a készítőtől vásároljon

H ZAPOROZSECHEZ gyári,
új alkatrészek és olajradiátor
(9 bordás) újonnan, dobozában eladó. Irányár: 10 E
Ft. Tel.: 06-30/403-25-59.

ÜZLETHÁZ

Dézsa u. L
Tel: 62/429-814

(30804402)

Szt István tér 9. Tel: 62/222-436
www.totalszerviz.hu.
total@vnet.hu

(31006580)

• DÉMÁSZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
12. 8-án és 10-én, 8-16
óráig, illetve 15-én, 8-14
óráig
áramszünetet
tart
Csongrád, Kert u. tr.-állomás ellátási körzetében és
környékén. Területileg érinti
Csongrád Bethlen G. u.,
Széchenyi u. és Hosszú u.
Pázmány Péter u. felőli végét, Nyíl u„ Kert u„ Szemere B. u., Pázmány P. u.
és környékét. Kérjük fogyasztóink szíves megértését. (31006367)

ÉV VÉGI AKCIÓ!

Szeged, Repülő tér 2.
Tél.: 62/S41-OÖ2,
06-30/4758-152.

6 7 2 4 Szeged,
A CAR
Kossuth L. sgt. 4 5 .
Telefon: 62-423-687. www.rewt4Mar.szeged.hu

- 3 0 %

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.

3 db 3 1 Linde. Komatsu.
Mitsubishi

• FORD Escort 1.3, 95-ös
évjárat, 4 ajtós, magyarországi, sérülésmentesen, hitellehetőséggel
eladó.
Irányár: 1,19 M Ft Érd.: 30205-55-22,
62-452-266
(31006513)

• MERCEDES 300 24V Coupé, 90-es évj., full extrás
eladó, cserélhető. Irányár:
1.99 M Ft. Érd.: 06-30/20555-22. (31006519)

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30906210)

HUn
S62/541'-770

M DACIÁT, dízel A R O - t
vennék.
06-30/319-6963,
Szeged. (30904968)

• MERCEDES 240D, 83as. 2005. májusig műszakival. családi okok miatt,
280.000-ért eladó. Érd.: 0620/226-1286. (31006411)

11

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

• C I T R O E N OX 1 6 0 0 ,
1994-es, sürgősen eladó.
06-30/648-6225,
Szeged.
(31006395)

M GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalomba helyezés, kivonás, súlyadó, biztosítás.
Csongrádi 64/b, 30-98-54697. (Szeged) (31006679)

• PAPÍRTÁLCAGYÁRTÓ
gép 340.000 Ft-ért eladó.
06-35/311-287. (30905003)

• DEPRESSZIÓ, stressz,
pánikbetegség
kezelése
Gyógyközpontban I!!
62/
431-422. (30601705)

CSŐ és VAS
ra
j ^ T T l1

Gép, s z e r s z á m

E C S Ü H

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSONt
Tallózó, FS u. 103.

• AKCIÓS, új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK, szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (30905252)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-577, 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (30905228)

Közlemény
A D É M Á S Z Rt. M a k ó i Üzemeltetése értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón kisfeszültségű
hálózat átépítése miatt 2003. december 11-én,
8 órától 16 óráig Makón, a Deák Ferenc utcában 23. számtól
27. számig áramszünet lesz, valamint tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Pulitzer sétányon és a Deák Ferenc utcán létesített, új
0,4 kV-os kábelt feszültség alá helyezzük, annak megközelítése
és érintése életveszélyes és tilos.
Fagyasztóink megértését köszönjük.
31000374

¿ramszűwt

A D É M Á S Z Rt. H ó d m e z ő v á s á r h e l y i
Ü z e m v e z e t ő s é g e értesíti a fogyasztóit
és a lakosságot, hogy á r a m s z ü n e t lesz
transzformátor-állomás átépítése miatt

2003. december 13-án, 8 órától 16 óráig
Mártély, Fürst S. Tsz J u h - h o d á l y , Szennyvíztelep, V í z m ű ,
Üdülőtelep, S z ú n y o g u., Vízkivétel tr.-körzetekben, valamint
2003. december 13-án, 9 órától 15 óráig
Mártély, Tisza u. végig, Petőfi u. v é g i g (Petőfi u.-i Ó v o d a

is).

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.
310063/3

A D é m á s z Rt. M a k ó i ü z e m e l t e t é s e értesíti Tisztelt Fogyasztóit, h o g y Ferencszállás o n kábeltelevíziós hálózat építése miatt
• 2003. december 12-én, 8 órától 16 óráig Ferencszálláson, a Szegedi utcán 6 6 . számtól 126. számig, az 55.
s z á m t ó l 1 0 7 . s z á m i g t e r j e d ő szakaszán,
• 2003. december 15-én, 8 órától 16 óráig a Szegedi utc á b a n 1 2 8 . számtól 2 0 2 . s z á m i g és 1 0 9 . s z á m t ó l 1 7 3 . szám i g t e r j e d ő szakaszán,
• 2003. december 16-án, 8 órától 16 óráig a Petőfi utcán végig, az Új osztáson végig és a Szegedi utcán 1. számtól 5 3 .
számig, valamint 2. számtól 6 4 . számig terjedő szakaszán,
• 2003. december 17-én, 8 árától 16 óráig a S z e g e d i utc á b a n 2. s z á m t ó l 6 4 . s z á m i g és 1. s z á m t ó l 4 9 . s z á m i g t e r jedő s z a k a s z á n á r a m s z ü n e t lesz.
Fogyasztóink megértését köszönjük

SZERDA, 2003. DECEMBER 3.
2 7 Szolgáltatás

WOMA KFT.
- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás
- Veszélyes
hulladékok
szállítása

SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130
• FASZERKEZETŰ házak
építése
95.000
Ft/nm
kulcsrakész. Szabad kapacitás festő, ács, villanyszerelő szakmákban. 06-70/
205-1578. (30703146)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. (Szeged) (30905500)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szillén
sgt. 24. Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)
• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged. (30905598)
• KÖNYVELÉST, tel|es körú
ügyintézést vállalunk. Bt.-k
kettős könyvitelre történő
áttérését is. Mérlegképes
könyvelő,
adótanácsadó.
06-30/228-42-50. (30905709)
• KÖVETELÉSBEHAJTÁS
cégek és magánszemélyek
részére, rövid határidővel.
Tel.: 20/250-4533. (30905551)
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«KAPCSOLATOK»
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny. harmonikaajtó.
szúnyogháló TÉLI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62/401-318 62/555-796,
06-30/271-9697. (30905304)
• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredóny javítása, ablakfordítás
62/457 562, 06 30/
9436 411, TÖRÖK TIBOR.
(31006316)
• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 6 2 425-240. (30905769)
• 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.

(30601719)

2 8 Tanfolyam
• SZEMELY- és vagyonőrtanfolyam Indul Szegeden, a
Dfeák F_ u. 22. szám alatt,
december 8-án, 8 órakor,
fegyverismereti
vizsgával.
Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésükei
elősegítjük. Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután). Latencia
Oktatási
Stúdió
Szeged.
OKÉV nyt. száma:
060103-06. (30295103)

• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. alatt épüló társasházban
45; 57; 63 és 72 nm-es
lakások
eladók,
06-20/
9460-083. (31006288)
• SZEGED, H o l t - M a r o s
melletti telken épülő, 6 lakásos társasházban lakások
leköthetők. Csaba u. 22/B.
alatti új társasházban azonnal beköltözhető, 86 nm-es
lakás garázzsal 17,5 M Ftért eladó. 30/99-39-558,
62/483-401. (30702841)
• ÖSZ u. 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok, parkolók
eladók.
Szeged, Gutenberg utcai,
zárt, udvari parkolók bérbe
adók vagy eladók. Szeged,
öthatom ír. 26. sz. alatt 1
db 87 nm-es lakás eladó.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/116. (31006454)
• ÚJSZEGED, liget melletti,
143 nm-es, társasházi lakás
(3 szoba + nappali) teljesen
felújított, új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, padlóés radiátorfűtéssel, klímával,
dupla
garázslehetőséggel
eladó. Kisebb lakást beszámítok. Ár: 29,9 M Ft. 0670/380-45-10. (31006516)

3 1 Termény, takarmány •

Gratulálunk

• KUKORICA szállítva eladó. Érd.: 06-30-436-0693.
(30804073)

KUVINY1
LAJOSNÉ

A sorstól kaptuk ajándék
gyanánt
A legfeláldozóbb
Édesanyát.
Szíve mindig a családért dobog,
Éleiében eddig sosem kért,
csak adott. '
Még vigyáz ránk.
hiszen röpke életünk,
Édesanya nélkül
keveset ér Nekünk.
Szívből
köszöntünk
60.
születésnapod
alkalmából!
Férjed, lányod, ünői

60.

• TAKARMÁNYBURGONYA
eladó.
Tel.:
62/281-784,
Mórahatom. (31006270)

E G E & E S
• AKCIÓ! Akác és tölgy tűzifa eladó szállítással, viszonteladóknak Is, 06-72/
267-327. (Pécs) (30905219)
33

Üzlethelyiség

• CSONGRÁDI sgt - i , 110
nm-es Iroda bérleti joga
átadó, 25.000 Ft/nm. 06-30/
9436-034, Szeged. (31006278)

Hegyközi

Tel. ¡62/541-760

A

Sok
boldogságot
kívánunk
Neked!
Kívánjuk, hogy sikeres legyen

a kora sem végzetes,

további életed!
Terhes mama, tata.
Édesapád,
nővéred, nagynénéd és családja

Most töltöd a 70. évet,
Mögötted egy dolgos élet.
Kívánunk még sok szép évet.
Kati, öcsi, Erika, Zolika

¿Boldog

Jvévnapö

EgyetUnVACKOM!

Vendéglátás

Mit kívánjak szomorú

• CSEPP a Tengerben Halászcsárda. Szeged, Szamos u. 4., 62/552-012.
(30905450)

i f j . TERHES

tovább boldog lenni,
szeretlek!

1<

Gubancod

Ország, világ tudja meg,

Tatár tata
70 éves lett!

ügyvezető
igazgatónak
alkalmából

Boldog születésnapot kíván
Neki szerető unokája Szabolcs
és családja

gratulál

ZÖLD számon

Ádám

FERENCET

névnapján köszönti
és jó egészséget "kíván
Édesanyja, Édesapja,
gyermekei, húga és családja

CSONKA
FERENC
névnapja

m

Tápén,

szívednek?

Csak annyit: tudj, akarj

az ingyenesen hívható

és József
• • h h J

Téglaépítésü lakás

06-80/821-821

MERL! INGATLANIR0DA
SZEGED,
LONDONI KRT. 14. Mobil: »26J-ÄS48.

Szombatonként a 466-847-es fővonalon.

1

SZEGED, BAKAY N. U.29.

f&oldog

JVévnapo

Istvánnal^

tehetik meg.

ELEMEK RAKTÁRRÓL

FERENCNEK

névnapja alkalmából
gratulál
és jó egészséget
kíván
felesége, lánya, fia,
veje és négy unokája

még mindig Ő az Apukám."

észrevételeiket
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TERHES

az arca sem sovány,

és a kézbesítéssel kapcsolatos

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42. (30601022)

Tápéra,

„A haja kissé deres már,

• SZOLÁRIUMSTÚDIÓ és
szauna bérleti joga Szegeden, teljes berendezéssel
eladó. Tel.: 30/9455-177,
20/9853-730. (30905117)

Az előfizetéssel

JVévnapot

Tiszaszigetre,

• SZEGED, Fő fasoron 63,
22, 45, 68 nm-es üzlethelyiségek eladók. Ár: 185.000
Ft/nm. Érd.: 30/9939-558.
(30905516)

34

i

•ní&oldog

Hargitai utcai, 150nm-es,
új sorház 31 M
• Fülemüle u., 177 nm-es,
szerkezetkész sorház 25 M
1
Damjanich u.. 40-42 nm-es
lakások 9,8 M
31006389

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

Volvo

márkaszerviz

S z e g e d , K á r á s z u. 2.

• Haszonjárművek teljeskörű
műszaki
vizsgáztatása

javítása,

• Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata
• Alkatrész értékesítés
Tisza Volán Rt.
Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
Tel./fax: (62) 560-198

VOLVO

Xsara Picasso 1 6i SX
3.690.000 Ft-tól ajándék klímával
Fogyasztás na*. amslTKOMftktwiewgv«): 10,076,1/7.5
COi kihocsátás (srkm]: 178

Xsara2 Playback I11.41 SX
3.360.000 Ft-tól - 350.000 Ft árelőny
Fogyasztás M«r. arrm'^w MuymgMu: 9.2/5.4/6,7
CO: kibocsátás (g/km): 159

Xsara Picasso 2.0 HDI
4.530.000 Ft-tól, (akar 400.000 Ft árelőny)
Fogyasztás Mer .»-MvTárown kiwVrtgyeü' 7,0/4.6(5.5
C0: kibocsátás (g/lon): 147

Xsara2 Playback II 1.6<-16V SX
3.565.000 Ft-tól - 350.000 Ft árelőny
Fogyasztás Mv
Mn áváttogyta): 9.05,66.9
CO, kibocsátás (g/km): 160

Bartlngo Giant 1.41
Klímával már 3.225.000 Ft-tól
Fogyasztás Mtf. wwvíro«« tuviA'wgy«.' 9,716.2/7,5
C0: WDocsálás (g/km) 176

B e r t n g o G U n t 1.81-1 ( V
Klímával + ABS-el mar 3.530.000 Ft-tól
Fogyasztás 0». mzom/mmorHwMMgynr 9,6667.4
C0: kibocsátás (g/km): 175

Berlin go Giant 1 . 9 D
Klímával már 3.545.000 Ft-tól
Fogyasztás im ,*os/m.-o«»i Wvatmoycsi: 8,65.7/6.9
CO- kibocsátás (g/km): 181

B w t a g o t t a r t 2 . 0 HOI
Klímával + ABS-el mar 3.965.000 Ft-tól
Fogyasztás {tttr. „mnvtnsm IMjAVgHsj: 7.2/4,9/5,7
C0: Ubocsálás (g/km): 152

IÁLLÍTÁS
¡ N O V E M B E R 29 -

DECEMBER 7.
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ÁRVERÉS:
D E C E M B E R 9-11.

BÁV BIZOMÁNYI KERESKEDŐHÁZ ÉS ZÁLOGHITEL RT.

^^^^^^^HHBte¡M '

ADVENTI JATEK - 3. rész
Részletek az igyenesen
zöldszámunkon:
06/80

1092 BP.. LÓNYAY U. 32.. TELEFON: 455-7439

jjH^^H

hívhaló
821-821

DÉLMAGYARORSZÁG
X DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A OÉ1.VU.AG HÉTVÉGI KIADÁSA

Ls eLó^otduLt

•••iiji
te

AKCIÓS F I N A N S Z Í R O Z Á S I LEHETŐSÉG
10% kezdóbefizelés • kedvező hitelelbírálás • alacsony kamatok

W Ê K K ' : ^

móTi,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához

iépWWÉÉ

és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

MlliBillH

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

info: 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

IWTríHWM
KalÉÉÉaiÉÉÉÉaH

Az On márkakereskedője:
ZIXEM 2000 KFT.
6728 Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: (62) 549-666
Fax: (62) 549-669
E-mail: info@zixem.hu

Ra|
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I HöfcIM

J
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Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TÖRÖK MIHÁLYNÉ
TARI A N N A
végső búcsúztatásakor fájdalmunkban osztoztak.
0310065.1.1
Gyászoló szerettei

SZEGED
GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
SZÁDECZKI
KÁROLYNÉ
SZŐKE ROZÁLIÁT
elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot helyeztek s fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
031006.140
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
MITYÓK GÉZA
73 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 15 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben. Gyászmise 14 órakor.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
DR. FARKAS TIBORT
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
030905746
Gyászoló család

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
KOMÓCSIN ANDRÁSNÉ
MAKRA MÁRIA

5

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KACZIBA LAJOS NÉ
HOFFER ERZSÉBET
83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
december 5-én, 11 órakor lesz az
Alsóvárosi temető ravatalozójából.
,»**«»
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TÓTH MÁTYÁSNÉ
HEROLD KATALIN
életének 53. évében örökre
itthagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása december
5-én, 13 órakor lesz az Algyői temetőben.
a,.0044,1
Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. TÓTH LÁSZLÓ
(a Kenderfonó
és Szövőipari Vállalat
volt vezérigazgatója)
életének 78. évében váratlanul
elhunyt. Szűk családi körben örök
nyugalomba helyeztük.
0.10905524
Gyászoló család

„Nélküled oly üres a ház, lelkünk
megnyugvást nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RACZ LAJOS
műköves.
Kistelek, Pacsirta sor 7. szám
alatti lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én,
14 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
03.006514
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a legdrágább gyermek, édesanya,
élettárs, anyós és nagymama,
VAS TIBORNÉ
PÁSZTOR KATALIN,
Földeák, Makói u. 32. szám alatti lakos 46 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegség után
elhunyt. Temetése december 6án, szombaton, 9 órakor lesz az
Óföldeáki temetőben.
031006605
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
JANCSIK PÁL
temetésén megjelentek. Külön köszönjük a makói belgyógyászati
és a neurológiai osztály orvosainak
és ápolóinak áldozatos munJtáját.
Köszönjük gondozónőjének az ENI
vezetőinek segítőkészségét. Köszönjük a részvét virágait.
031006592
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, volt szomszédoknak, ismerősöknek, akik
FARKAS JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek.
031006633
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
IFJ. ÖRDÖG GÁBOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
010904906
Gyászoló család

SZENTES

„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire
szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál. De tudjuk, a csillagok
közt a legfényesebb Te leszel. Utat mutatsz,
mert szívünkben mindörökké létezel."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
szerettünk,
N E M E S SÁNDOR
halálának első évfordulóján.
031006614
Édesanyja és szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSŰRI ANTAL
87 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 11 órakor
lesz a sándorfalvi Felsó temetőben.
Gyászoló gondviselője
ni100657.1
és családjai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NÉMETH DEZSŐNÉ
MAKRA MÁRIA
52 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 15 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben.
A gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyósxkőzleményeket a megjelenés előtti munkanapén
9 Aráig tudunk elfogadni.
Gyásxkőzlomény megrendelésekor kérjük
a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük!

MAKÓ

MEGEMLEKEZES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk,
PAULIK GYULA
életének 69. évében, súlyos betegség után elhunyt. Temetése december 5-én, 13 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
(110905749
Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, dédapa és rokon,
NAGY LAJOS ANDRÁS
(nyugdíjas
MAV-felügyelő)
életének 90. évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. december 8-án,
13 órakor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászmisét ugyanezen a
napon, reggel 7 órakor mondunk
a Szeged-rókusi plébánia templomban.
n.„oo5«N
Gyászoló család

SZERDA, 2003. DECEMBER 3.

GYÁSZHÍR

83 éves korában elhunyt. Temetése 2003.
december 5-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi
temető ravatalozójából.
oaioMus
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BÖRCSÖK ISTVÁN
76 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 11 órakor
lesz a Rúzsai temetőben. Gyászmise 10 órakor
0.,I006 *
A gyászoló család

H I R D E T É S *

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
A múltba vissznézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett sporttárs,
FÜVESI MIHÁLY
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
MISI-t sportlövő generációk szerették, tisztelték.
Gyertek, kísérjük utolsó útjára
2003. december 4-én, 9 órakor a
vásárhelyi Dilinka temetőben!
A Hódmezővásárhelyi
031006764
Polgári Lövészegylet

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett fiam,
IFJ. FÜVESI MIHÁLY,
Hódmezővásárhely, Szerencse u.
16. szám alatti lakos 50 éves korában elhunyt. Tfemetése december 4-én, délelőtt 9 órakor lesz a
vásárhelyi Dilinka temetőben.
„1,004615
Gyászoló édesapja
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
édesanya, nagymama, dédimama,
KOVÁCS LŐRINCNÉ
PAP ROZÁLIA
85 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én, 14 órakor
lesz a Székkutasi temetőben.
Gyászoló család,
oi i oo6 i5d
Székkutas

G V A S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorlalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Hennkné, 6754 Újszentiván,
Május 1 u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M - i Kegyeleti Kit, 6791 Szeged. Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0
Makó, Verebes u 2. Tel.: 62/212-840 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./laz: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kit, 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Égisz 9 0 Temetkezési Kit, 6 6 0 0 Szentes. Simá F. u 45. léi.: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád.
Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Fléra Center Kit, 6722 Szeged, Trsza L. krt. 55. Tét: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Vrrágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tél, 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tár,
8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel, 62/425-864
6722 Szeged. Törők u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés. 6 9 0 0 Makó. Kórház u. 13. Tel.: 62/213514 Szegedi Temetkezési Kit, 6722 Szeged, Attila u Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged, Tőrök u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 Tel.: 267-567 Servk. Temetkezés, Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tét: 62/246-605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 .
Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSURGAI LÁSZLÓ,
Szentes, Honvéd u. 16/A szám
alatti lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én,
csütörtökön, 14 órakor lesz a
szentesi Kálvária temetó ravatalozójából.
31006535 Gyászoló család, Szentes

KERESZTES-NAGY
BORBÁLA
szentesi lakos 83 éves korában elhunyt. Hamvait a szentesi Jézus
Szíve templom altemplomában
helyezzük el december 5-én, pénteken, 13 órakor.
031006239
Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet, isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DÖMSÖDI ROZÁLIA,
Eperjes, Nagykirályság 5. szám
alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése december 4-én,
csütörtökön, 10 órakor lesz a szentesi Kálvária temető kápolnájából.
031006552
Gyászoló család

„Segítő szavad örökké halljuk,
dolgos kezed mindig érezzük,
könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BÍRÓ GÁBOR PÉTER,
Szentes, Honvéd u. 24/3. szám
alatti lakos 58 éves korában elhunyt. Tfemetése december 4-én,
csütörtökön, 13 órakor lesz a
szentesi Alsó református temető
ravatalozójából.
Gyászoló család,
minnrunx
Szentes

I

Mély fájdalomtól szomorú szívvel tudatjuk, hogy
I a legdrágább feleség, édesanya, testvér, keresztanya,
rokon,
DR. KÓCZÁN
ISTVÁNNÉ
NÉMETH ERZSÉBET,
Kisér u. 11. alatti lakos szíve november 26-án megszűnt dobogni. Fáradt testét december 5-én,
14.00-kor helyezzük örök nyugalomra a Kálvária temető központi ravatalozójából.
031006619
Gyászoló család

T

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ERDŐHÁTI
NAGY MIKLÓS,
Szentes, Bercsényi u. 2. szám
alatti lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése december 5én, pénteken, 14 órakor lesz a
szentesi Szeder temetőben.
A gyászoló család,
Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak,
barátoknak, jó szomszédoknak és
mindazoknak, akik
FARKAS FERENC
temetésén megjelentek. Külön köszönjük a rendőrségnek, sürgősségi osztálynak, KPA piacárusainak
a küldött koszorúkat. A Szathmári
kertészemek, Rózsa Virágüzletnek
a szép koszorúkat. Térinek a sok
segítséget.
031006447
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
GYURCSÁN JÁNOSNÉ
ŐZE MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
szentesi Városellátó Intézmény
dolgozóinak.
Gyászoló család

faipari
QU/ESTOR

QUAESTOR PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

jS

RT.

AZ E R T E K A
MÉRTÉK
B á r m e l y összegű
m e g t a k a r í t á s n á l előnyös.
Az egy éves á l l a m p a p í r k a m a t o t
mindig meghaladó,
kiszámítható kamatozás.
Folyamatosan v á s á r o l h a t ó .

A Syngenta Seeds Vetőmag
termelő és Kereskedelmi Kft.

zöldségüzletágába (hajtatási növények).
Bács-Kiskun és Csongrád területére
TERÜLETI KÉPVISELŐT keres

Feladatok:

e kapcsolattartás a vevokkell

• vevői megelégedettség fenntartása
• szakmai támogatás nyújtása
a vevőknek
• folyamatos piacfigyelés.
Elvárások:

• agrár- vagy kertészmérnöki
végzettség
• az angol nyelv középszintű ismerete
• számitógép-felhasználói ismeretek
(Word. Excel, Outlook)
• jogosítvány
• értékesítési vagy marketingterületen szerzett tapasztalat
• kiváló kommunikációs és
meggyőzőkészség.
Jelentkezni önéletrajzzal, levélben

J e l e n h i r d e t é s n e m m i n ő s ü l n y i l v á n o s a j á n l a t t é t e l n e k , ós n e m h e l y e t t e s í t i a Q U A E S T O R I n g a t l a n K ö t v é n y ,
a PSZAF é l t a l 1 1 1 / 1 0 . 2 6 0 / 2 0 0 1 . s z ó m o n 2 0 0 1 . 0 3 . 2 9 én j ó v á h a g y o t t h i v a t a l o s t á | é k o z t a t ó j á n a k m e g i s m e r é s é t !
A Kibocsátási Tájékoztató megtekinthető a Forgalmazó helyeken.

Szeged,

K ö l c s e y u. 1 1 . 1. e m e l e t

Tel.:

62/424-565

vagy e-mailen lehet:

Postán: Syngenta Seeds Kft.,

1535 Budapest, Pf. 772.

E-mailen: ildiko.acs@syngenta.com

Víz-, gáz-, központi fűtési
szerelési anyagok
kedvező áron.
Év végi KLVDI csaptelepakció de«. I-10-ig
6724 Szeged, Pacsirta u. 14.
Tel.: 62/478-811
Nyitva: H.-P.: 7.30-17.00-ig
Szo., Vas.: 8.00-12.00-ig

|
I

Baktóhús Kft.

húsakciója

amig a készlet'tart

Kocsonyahúsok
folyamatosan kaphatók.

- részletfizetés,

óriási

választék,

- ajándék lamelló szerszám és
robogó vásárlóinknak.
- néhány éves gépek árverése
1000 h't-os kikiáltási áron
UH1 Bp.. Besence u. 14.
Tel. :< 1)200-3666

Sertéstarja
Sertésoldalas

Nyitva tartás: k.-p.-ig: 7 - 1 2 , 14-17-ig
szo.: 7 - 1 2 - i g

Bőrös
malachús

Cím: Baktóhús Kft.
Szeged, Ladvánszky u. 19.

Marhalábszár

Tel.: 472-296

p k

szerszámok
Meghívjuk Önt egy igazi
házivásárára: dec. 5-6-7-én
-10 - 50% kedvezmények,
- üzemelő gépek 3.000 nm-en,

599 Ft/kg
599 Ft/kg
559 Ft/kg
880 Ft/kg
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

18,20.15 óra Bad Boys 2: 13.45,
16.30,19.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Miről álmodik a lány. Színes amerikaifilm;este 8
óra A szövetség. Színes amerikai film
SZENTES
Du.fél6 óra Birkanyírás. Színes amerikai vígjáték; este 8 óra: A Karib-tenger kalózai. Színes amerikai kalandfilm

PONT
SZÍNHÁZ
SZEGED

NEMZETI SZÍNHÁZ
De. 10 óra: Pinokkió - zenés játék. Füles-bériet; du. 2 óra: Pinokkió - zenés
játék Vklor-bérlet; este 7 óra: Emigránsok Bérletszünet.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra Álhtok farsangja. Vitéz
László-bériét

lATE-Klub (Toldi u. 2.)
Este 7 óra Ahnso Alegría: Kötélen a
Niagara felett. Szereplők Márkus Judit
és Janik László.

MOZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du fél 4 óra 8 mérföld. Színes amerikai film; háromnegyed 6 és este 8 óra:
Kontroll. Színes magyar film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, estefél7 és háromnegyed 9 óra Good bye, Lenin. Színes
német film.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM
Du. 4, estefél7 ésfél9 óra: Egy tó
listen és Budán. Színes magyar film
GRAND CAFÉ
Du 5 óra: Szegedi tévés műhelyek; este 7 óra Regjonahtás és média. A beszélgetést Balog lózsef vezeti; este 11
óra Császárok klubja. Színes amerikai
film.
PLAZA CINEMA CITY
Balhé: 15.15,17.15 óra Kill Bill: 13,
19.15 óra Titokzatos folyó: 13.15, 16,
18.45 óra Kegyeden bánásmód:
16.15,18.15,20.15óra Némó nyomában: 14,16,18,20 óra Mindenóó:
13.30 óra. Amerika Pite 3: 15.45,
17.45,19.45 óra Mátrix Revolution:
15,17.30,20 óra. Segítség hal lettem:
14.15 óra Kapitány és katona: 13.30,
16.15,19 óra S. W.A T. 13.30, 15.45,

Beszélgetés Dolák-Saly Róbert humoristával. Az előadás címe: Humor és
művészet

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Kachorja - az ártatlan szökevény
10.00 Új Szeszélyes évszakok (ism.)
[16) 11.00 Barangolások a kínai
művészetben 12.00 Déh harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 A reménység folyója Francia tévéfilmsorozat, 5. 14.00 Hrvatska krónika
Horvát nyelvű nemzetiségi magazin
KIÁLLÍTÁS
K Ö Z É I .FT
14.25 Ecranul nostru 14.55 EuronSZEGED
játék euróért! 15.10 Anyanyelvi
SZEGED
A
Juhász
Gyula
Művelődési
Központszószóló Balázs Géza és Grétsy
A Móra Ferenc Múzeum könyvtáráLászló anyanyelvi műsora 15.40
ban (Vörösmarty u. 5.) du. 5 órakor
ban (Roosevelt tér 1-3.) 9 óraknn
Élesben 16.30 Békéscsabai evangényílik
a Móra Ferenc Múzeum tudományos
likus templomok (ism.) 16.50 Refelolvasóülése Múzeumi kutatások
karácsonyi kiállítás és vásár a művéformátus ifjúsági műsor 17.00 TaCsongrád megyében címmel.
szeti csoportok alkotásaiból fpatchnúságtevők Dr. Csókay András
17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés
work, népi díszítőművészet, üvegfestéAz Ifjúsági Házban (Felső Tisza part szet, tűzzománc). Ünnepélyes megnyi- Tények és képek Magyarországról
2.) de. 10 órakor
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
tót Madurkáné Marton Erzsébet igazIdőjárás-jelentés. Körzeti híradók.
Dl. Regionális Családvédelmi Konfegató
mond.
Közeli. Kulturális híradó 18.25 Unirencia. Téma: A család és a munka viós pályázati kalauz 18.35 Szerellága.
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákó- mem, Afrika Német-olasz tévéfilmsorozat, 11. Birtokon belül, 2/1. (16]
A SZAB-székházban (Somogyi u. 1.) czi u. 1.) megnyílt:
19.25 Kívül-belül
de. 10 órakor
a „Napsugaras" Dél-Tisza menti Kul19.30 Híradó este
Bajusz Izabella - Az enhanoer of zeste
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
turális Egyesület tagjainak iparművéfehérje szerepe az cpigcnctikus represzszeti alkotásaiból rendezett kiállítás. A 20.05 Sobri
szió létrehozásában drosophila
22.05 Szerda este Benne: Híradó
tárlat megtekinthető: december 10-éig
melanogesterben.
22.40 Hungarikum
hétköznapokon 8-tól 20 óráig
23.10 Malle-sorozat: Lidércfény
A Bartók Béla Művelődési Központban (Vörösmarty u. 3.) este 6 órakor A Millenniumi Kávéházban (DugoElfogadás minden szinten - Borneminics tér 12.) megnyílt:
sza Gergely előadása.
a Mester Tánoda Alapfokú Művészeti
5.50 Faluvilág 6.05 Propaganda
Alapítványi
Iskola Zománcművesz
Kulturális magazin (ism.) [12) 6.30
A Közéleti Kávéház rendezvénye az
Jó reggelt, Magyarország! 7.15 LaMTESZ-székbázban (Kígyó u. 6.) es- osztályának Műhelyek-Művek című
za© Szórakoztató, vidám reggeli csetűzzománckiállítása. A tárlat megtete 6 órakor
vej 8.50 Stahl konyhája 9.00 Tripla
kinthető: december 4-éig
Világjáró magyarok Szívet cseréljen,
vagy semmi 9.30 Maria Del Caraki hazát cserél... Vendégek nyugdíjas
men 10.40 Teleshop 11.30 Bébilepedagógusok és tanítványaik Házigaz- A mórahalmi Arányszám Rendezsen Amerikai vígjátéksorozat |12|
12.00 Kastélyszálló 12.50 Az elveda: Kocsis István tanár
vényházban megnyílt
szett ékkövek titka Angol kalandfilm [12| 14.30 Kapcsoltam TelefoA Millenniumi Kávéházban (Dugo- Schmidt Andrea, a Lapcom Délmagyarország KiadófotóriporterénekÜn- nos Vetélkedő 15.00 Egytől a kettőre
nics tér 12.) este 7 órakor
nepeink - Erdély című kiállítása. A tár- Amerikai vígjátéksorozat, 97. 15.30
6:3 - Az évszázad mérkőzése. Az
Charlie - Majom a családban Né1953-as Anglia-Magyarország labdalat megtekinthető: december 30-áig
met családi kalandfilmsorozat, 77.
rúgó-mérkőzés levetítése. A szünetben naponta 9-től 18 óráig
Nyomasztó helyzet 16.30 Jakupcsek
a közelmúltban Szabics Imrével kéKözéleti talkshow [12| 17.30 Kataszült kávéházi beszélgetés bemutatálin bírónő 18.30 Tények Hírműsor.
A Somogyi-könyvtár odesszai fiókSkandinávlottó-soisolás
könyvtárában (Székely sor 11.) meg- 19.05 Aktív A TV 2 magazinja
19.35 Hárman párban Szerelmi
A Sík Sándor Piarista Egyetemi Szak- nyílt
kalandtúra
knüégrum társalgóiában (Lechner tér Dégi László művésztanár kamaratárla20.00 Ali you need is love - Ha Tfe
ta.
2/A.) este 7 órakor
is akarod A határtalan
érzelmek show-ja
21.00 A specialista Közben:
kenósorsolás
23.20 Cinematrix Mozimagazin
23.55 Jó estét, Magyarország!
0.45 Falcone
1.45 Gyermeklélek 3.
2.25 Vers éjfél után
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18 óráig
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-től 19 óráig várja látogatóit

TV 2

likém
K
L. U

Irí

s

\ 1 A

i Velünk most nyerhet
bkár havi 100 000 Ft-ot,
m
5 éven keresztül.
Minden Délmagyarország- és Délvilág-előfizető
automatikusan részt vesz a sorsoláson, amennyiben
rendelkezik JANUÁR hónapra érvényes előfizetéssel.

FŐDli_

bankszámlán elhelyezett]

negyedmillió F|

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:
2000 db HAVI FIX sorsjegy.
1 nyertes 4 db sorsjegyet nyer.

Sorsolás: 2004. január 14, közjegyző jelenlétében.

^c^NÜ

\

íelent'5

é v e n keresztül

Információ:
OTTHON VAN!

06/80/821-821
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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 Mexikói filmsorozat, 57. 10.15 Játékzóna 10.20
Topshop 11.20 Játékzóna 11.30
Delelő Vidám show ebédidőben.
Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
13.05 Autómánia Autósmagazin
(ism.) 13.35 Játékzóna Játék 14.20
Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.10 C s a k egy szavadba kerül!

Telefonos villámjáték 15.15 Kórház
a város szélén Csehszlovák filmsorozat. A vita (12) 16.20 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A
szembesítöshow [12] 17.25 Mónika
- A kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin |12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Szupermozi: Bombázók a
seregnek Amerikai vígjáték
23.05 XXI. század - a legendák
velünk élnek [12|
23.35 Az elnök emberei
0.30 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12)
0.40 Híradó - Késő esti kiadás
0.45 Sportklub
1.00 Hihetetlen, de igaz!
1.55 Antenna
2.25 Fókusz

TELEVÍZIÓ

-

S Z Í R Í N C S U A T B Í RT

Fizessen elő most, és vegyen részt újévi sorsolásunkon!

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívülbelül 9.05 Úton Európa-magazin
9.30 Tudósklub 10.25 A lány és
Grand 12.00 Déli harangszó 12.01
Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 89. 12.50 Főtér „Fedezzük fel
együtt Magyarországot!" Összefoglaló 13.30 Hajlék 14.00 Családban
marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
20. 14.45 Kárpáti krónika 14.55
Alpok-Duna-Adria Öt ország tartományi televízióinak közös műsora
15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
Kaposvári KK-Mlckarna Runin férfi
kosárlabda-mérkőzés. Közvetítés
Kaposvárról
19.40 Esti mese Piros alma szép
meséi. Francia rajzfilmsorozat,
5-6. Azzedine és Zora
csacsi. Az égből pottyant
egét; Mazsola Magyar
bábfilmsorozat. Télapót
várjuk (ff.)
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus Bánki
Ilonával Benne: Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.05 Eltolt határok, kitoloncolt
népek Nemzetállamálom
21.40 Az ördög háromszöge
Amerikai bűnügyi fűm 118)
23.25 Záróra
0.30 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 63-64. 1.15 Ablaktematikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora 1.45
Alaszka Japán természetfilm-sorozat.
A Mount McKinley állatvilága 2.15
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 201. 2.40 Népzenei
magazin 3.10 Alpok-Duna-Adria Öt
ország tartományi televízióinak közös műsora 3.35 GerendásSztevanovity: Tena 3.45 Telesport
Kaposvári KK-Mlekarna Runin férfi
kosárlabda-mérkőzés

^

SZEGED

T E L E V Í Z I Ó

D U NA

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
VG
a főnyereményt, ami havi 100 000 Ft folyósítását

dárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, kulturális hírek, sport, meteorológia 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet
19.35 Mese
20.05 A csend világa
21.20 Brahms: Akadémiai ünnepi
nyitány
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Talentum
22.35 klub.dunatv.hu
23.05 Szeretem Andreát
0.45 Adventköszöntö 0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.40
Gengszterfilm - Rockfesztivál Magyar zenés film

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama Kitekintő
8.30 A magyar történelem nagy csatái 8.55 Forrás-befoglalás 9.00
„Halló aus Berlin" 9.15 Egri csillagok 11.00 Gong Kulturális hetilap
11.40 Bekezdések 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör 12.25
Isten kezében 12.50 Beavatás Álom 13.05 Kötő-jel 14.00 Párhuzamos életutak 14.30 Avignon
14.35 Amikor a világ arabul beszélt
15.00 A repülés története 15.55
Virtus 16.25 Mi dolgunk a világban? 16.30 Régiók Székelyudvarhely 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalen-

06.30 Híradó (ism.) 07.00 Esteló
(ism.) 08.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00 Ökavango - a
vadon szíve, 10. rész (h) 17.00 Mindentudás egyeteme - Hámori József: mit tud az emberi agy? (h)
18.00 Vásárlási műsorablak jh)
18.15 Máriás Bach - Varnus Xavér
orgonál (h) 18.25 UNI-JÓ 18.30
Thalassa - A tenger magazinja (h)
19.00 Híradó 19.30 IBA - erdők
és erdészek magazinja (h) 20.00
Esteló 21.00 Holnapnál jobb a tegnap. Francia filmdráma (h) 22.10
Híradó (ism.) 23.00 Képújság

Dokumentum Műhely: kaposvári
történetek 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók
12.00 Képújság 16.00 Ökavango a vadon szíve, 10. rész 17.00 Egy
életen át... Felnőttképzési magazin,
3. rész 17.30 Egy életen át, 4. rész
18.00 Makó Vtv Főcím 18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk 18.17
Mese-sarok 18.22 Reklám 18.24
Kincseink 18.30 Sportszerda 19.00
Reklám 19.03 Híradó 19.13 Mi
csak kérdezünk 19.15 Mese-sarok
19.20 Reklám 19.30 Sportszerda
(ism.) 20.00 Thalassa - természetíilm-sorozat: Tengeri uborkák és
dollárok (ism.) 20.30 Egészségkörnyezet-hírek 21.00 Holnapnál
jobb a tegnap. Francia filmdráma
23.00 Képújság

• T V
VtóÁJtHElYl vAüOS IHVlab

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(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 Az inkák kincse. Bolgárolasz-perui film 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin, 2. rész (ism.) 0.00 Képújság

fyRji

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Cjfé 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10,00 Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila] 20.00
Kiss Balázs 00.00 Éjszakai
zenemix
vUU

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariaruvGenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.. 06-3030 30 244 és 44 22 44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 120 perc Marosi
Antallal

Ráilié7 ni e7 r 6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: adójogszabály-változások. Vendégek: dr. Csurgó
Edit, az APEH Csongrád megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese és dr. Szűcs Edit
ügyfélszolgálati osztályvezető
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 18.15 Sportturmix
20.15 Dínomdánom, reggel
5 óráig zenei válogatás

i f u r

22.00-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.45 Kreuter Kft. - Vadaspark
- lakópark 18.55-20.00 Városi Tv
Szeged műsora 20.00 Arcok Szegedről: dr. Szajbély Mihály tanszékvezető egyetemi tanár 20.20 Miénk a város 21.00 Szerszámosláda
21.30 Szegedi kultúra 22.00 Városi Tv Szeged műsora

A nap filmje
TV 2
21.00 A specialista
Amerikai akciófilm

VÁROSI TELEVÍZIÓ
SZEGED

(a Telin Tv csatornáján) 7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Fogadóóra
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10
Mese 19.15 Szemközt 19.30 Képmutatók (ism.) 22.00 Szegedi hírek (ism.)

Mi
6.00 Képújság 7.00 Makó Vtv Főcím 7.01 Műsorajánló 7.02 Reklám 7.05 Híradó (ism.) 7.15 Mi
csak kérdezünk 7.17 Mese-sarok
7.22 Reklám 7.24 Kalendárium
7.30 Fókusz 8.00 Reklám 8.03 Híradó 8.13 Mi csak kérdezünk 8.15
Mese-sarok 8.20 Reklám 8.30
Mezg. téü esték 9.00 Különjárat Balogh Zoltán keményzenei magazinja 9.30 Bencze-show 10.00 Napi műsorajánló és rövidfilmek 10.30
Nyitott Világ: Emberi gének 11.00

Fsz.: Sylvester Stallone,
Sharon Stone, Eric Roberts
Ray Quick valaha bombaszakértőként dolgozott a CIA-nek, de
ma már visszavonultan él Miamiban. May Munro egy rejtélyes
múltú, veszélyes szépség, aki
megesküszik, hogy bosszút áll
szülei gyilkosain. Segítőtársának a megfelelő embert, Rayt
szemeli ki. May sorra lépre csalja, Ray pedig a levegőbe röpíti a
banda régi tagjait, de Ray Quickben felmerül a gyanú: talán ő is
csak egy bábu társa tervében,
és a gyönyörű asszony az ő sorsát is eldöntötte már...
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Konditerem a sportcsarnokban

A BVSC ellen hangol a Fradira a Szeged Beton VE

Az év mérkőzése jön

MUNKATÁRSUNKTÓL

A sportcsarnok szolgáltatása konditeremmel bővült.

Fotó: Gyenes Kálmán

A Szegedi Városi Sportigazgatóság régóta szerette volna, ha az
újszegedi sportcsarnok szolgáltatási körét újabbakkal is bővíthetné. A vágy teljesült, és december
elejétől megnyílt a négyszáz
négyzetméteres, negyven, Olaszországból importált géppel felszerelt konditerem. A helyiség
légkondicionált, és az izmok erősítése, karbantartása mellett szauna, szolárium és masszázs is a
vendégek rendelkezésére áll. A
szakemberek igény esetén egyénre szabott programokat állítanak
össze, és ezen belül akár személyi edző is segítheti a munkát. A
fitneszterem nemcsak a klubok,
hanem a nagyközönség előtt is
nyitva áll. A minibüfében pedig
táplálék-kiegészítőket lehet vásárolni.

VÍZILABDA
Másfél héttel ezelőtt hatalmas
meglepetésre a Szeged Beton VE
vízilabdacsapata a Komjádi
uszodában 10-7-re legyőzte a
Jégcsillag-FTC gárdáját a férfi
LEN-kupa nyolcaddöntőjének
első összecsapásán. A visszavágót szombaton délután 5 órakor
rendezik az újszegedi sportuszodában.
Nem nagy merészség leírni:
szombaton délután minden bizonnyal az utolsó helyig megtelik az újszegedi sportuszoda lelátója. Az lenne furcsa, ha ez nem
így történne, ugyanis a Szeged
Beton VE férfi vízilabdacsapata
az év mérkőzését vívja a Jégcsillag-FTC ellen. A tét nem akármekkora: a párharc győztese a
második számú férfi vízilabda
európai kupában, a LEN-ben a
legjobb nyolc között folytathatja
jövőre.
Amikor napvilágot látott, hogy
a két magyar kupaindulót összesorsolták, a szakemberek többsége egy lyukas két fillért sem adott
volna a Szeged továbbjutására.
Most már azért teljesen más a
helyzet, lévén, hogy Molnár Péterék általános döbbenetet keltve, az „odavágón" 10-7-re jobbnak bizonyultak a zöld-fehéreknél. A Komjádi uszodában régen
látott nagyszerű teljesítménnyel
rukkolt elő a szegedi gárda; öröm
volt nézni, ahogy küzdöttek, harcoltak a játékosok, fegyelmezetten, egymást kisegítve védekez-

tek, higgadtan, hideg fejjel támadtak. Száz szónak is egy a vége: csapást mértek a Ferencvárosra.
A háromgólos előny ellenére
tévedés lenne azt hinni, hogy a
Beton már biztosan negyeddöntős. A Fradi van annyira erős,
hogy Szegeden vívja ki a továbbjutást. De ez csak a hazaiakon
múlik. Amennyiben a Tisza-partiak megismétlik a november
22-i játékukat, a Ferencváros
nem gondolhatja komolyan a továbblépést. Ha megismétlik... A
hétvégi, Egerben lejátszott bajnokin ugyanis egy másikat, egy
sokkalta csúnyább arcát mutatta
a csapat. Az eredmény sem maradt el, a Heves megyeiek 7-6-ra
győztek.
- Jókor, még időben jött a „pofon" - magyarázta fuhász György
szakosztály-igazgató. - A srácok
is elismerték, tompák voltak, a
fejükben már a Fradi elleni kupavisszavágó járt. A ráhangolással
nem lesz gond, ma délelőtt és
délután a vasárnapi Euroliga-csoportmeccsre
készülő
BVSC-vei Szegeden kétkapuzunk.
A sportvezető elárulta, a 14
éven aluliak és a nyugdíjasok ingyen tekinthetik meg a szombati
kupacsatát, a felnőttek belépője
500 forintba kerül. A jegy egyben
tombolaként
is
funkcionál,
ugyanis a második negyed utáni
szünetben dedikált labdát, ajándékcsomagot lehet nyerni vele.
Ezenkívül a klub Mikulás-napi
meglepetéssel is szolgál majd a
gyerkőcöknek.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Pénz a fejlődésre
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium sportlétesítményekkel kapcsolatos pályázatain Csongrád megye több mint
32 millió forintot nyert.
MUNKATÁRSUNKTÓL

.

Még tavasszal adták be a megyei
települések a sportlétesítmények
fejlesztésének,
korszerűsítésének, bővítésének támogatására a
pályázataikat. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a napokban a szakértői és érdekképviseleti vélemények elbírálása után
döntött, és információink szerint
Csongrád megye több mint harminckét millió forintot nyert.
- Valós a hír - erősítette meg
információnkat Újhelyi István
országgyűlési képviselő. - Az
alapvető elképzelés az volt, hogy
végre olyan kisebb települések is
fejlődhessenek, amelyek ilyen

támogatásban még nem részesültek.
Újhelyi példákkal is alátámasztotta ezt. Domaszéken a
községi focipályát újítják fel, Újszentivánon lovassporttelep létesül; Röszkén pedig a sportpálya
öntözőrendszere fejlődik. A legnagyobb összeget a szentesi
sportuszoda felújítására fordíthatják, de jutott pénz a szegedi
Felső Tisza-parti stadion eredményjelzőjének felújítására, illetve az Etelka sori munkacsarnokban a felfüggesztett kosárpalánk létesítésére, valamint az
SZTE egyik pályájának rekonstrukciójára is.
- Örülök a sikeres lobbinak,
mert bár ezek kis értékű beruházások, általában pont ezekre a
fejlesztésekre nem szokott pénz
jutni. Ráadásul mind a tömegsport támogatását is jelentik egyben - tette még hozzá Újhelyi.

Roveretóban folytatja
a Szeviép-Szeged
KOSARLABDA
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata jelenleg a hatodik helyen áll az NB I A csoportban.

pannon praktikum

A részletekről és a további ajánlatokról érdeklődj bemutatótermeinkben (Szeged. Széchenyi tér 2/A; Szeged, Kárász utca 16.) vagy
hivatalos viszonteladóinknál országszerte! A készülékek csak Pannon GSM SIM-kártyával használhatók. Ajánlatunk 2003. december 1-től az akciós készlet erejéig tart. Pannon GSM nonstop információs vonal:
173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200). Készülékes csomagjainkat már

PANNON

honlapunkon, a PannonNetShopban is megvásárolhatod, www.pannongsm.hu

Az é l v o n a l .

G S M
m

Ilyen is régen fordult elő. Hét
közben nem lép pályára a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női
kosárlabdacsapata. A FIBA Európa-kupában szünet van és a magyar bajnokságban sem játszanak meccset. Rá is fér az együttesre a pihenés, hiszen hosszú,
kőkemény
sorozatterhelésen
vannak túl a kosarasok az európai kupasorozat első szakasza
alatt. A fáradtság igazán a Zalaegerszeg elleni összecsapáson
látszott, a Tisza-partiaknak szó
szerint meg kellett küzdeniük a
második győzelemért. A lényeg,
hogy megvan a kötelező, a
74-72-es győzelem után lehet
készülni a következő feladatokra. A Szeviép legközelebb szombaton a Foton-Sopron ellen ide-

genben játszik. A „kis Sopron" az
elmúlt fordulóban hatalmas bravúrt hajtott végre, idegenben a
BSE-t verte meg öt góllal, 65-60ra. Újhelyi Gábor vezetőedző
hétfőre pihenőt adott a játékosainak, az első tréninget tegnap délelőtt vezényelte a mester Mészároséknak.
Az is eldőlt, hogy a szegedi gárda a második kör első FIBA Európa-kupameccsét december 10-én
20.30-kor játssza Olaszországban, a Rovereto otthonában.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Pécs
7
2. Szolnok
6
3. Orsi-Sopron
6
4. Diósgyőr
6
5. BSE
2
6. Szeviép
2
7. BEAC
2
8. Foton-Sopron
3
9. ZTE
0
10. Szekszárd
0

1
1
1
5
S
5
4
6
6

575458556568446443387355384327-

401
313
430
405
482
558
511
413
468
448

1.000
0,929
0,929
0,929
0,643
0,643
0,643
0,643
0,500
0,500

A Foton-Soprontól egy büntetőpont levonva.
S. R.
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Laza
győzelem
A magyar női kézilabda-válogatott esélyeshez méltóan legyőzte a sokáig keményen küzdő, de a végére alaposan elfáradó
Afrika-bajnok Elefántcsontpartot a horvátországi olimpiai
kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság első fordulójában.
CSÁKTORNYA (MTI)

MAGYARORSZÁGELEFÁNTCSONTPART
43-25 (19-13)
Csáktornya, 3 0 0 néző. Vezette: Hansson,
Olsson (svédek).
Magyarország: Sugár - Lovász 6, Radulovics 13 (8), Siti 3, Kulcsár 4, Szrnka 2,
Kirsner 4. Cserék: Sirina (kapus), Görbicz 3, Tóth 1, Pigniczki 2, Feriing 2, Bohus 2, Mehlmann 1.

Hétméteresek: 8/8, ¡11.3/1
Kiállítások: 6, illetve 10.
Az egyetlen másodpercig sem vezető, helyenként azonban látványos elemeket bemutató Afrika-bajnok csupán öt percig volt
méltó ellenfél. Ekkor még 4-3-at
mutatott az eredményjelző, ezután már nem kellett izgulni.
Igaz, hibák akadtak, de ez a
vb-rajt miatti izgalomra fogható.
Sugár Tímea egyre többet védett,
Radulovics a kezdeti bizonytalanság után n e m hibázott, míg
Kulcsár Anita és Lovász Zsuzsanna sok jó labdát kapott Siti
Esztertől.
A második játékrészre sokat
cserélt Mocsai - m i n d e n benevezett játékos lehetőséghez jutott és gólt is szerzett(!) -< és az
új felállás a szép kézilabda rovására ment. Sugár vissza került a kapuba, és vele már jobban ment, m i n t Sirina Irinával.
Ráadásul létszámfölényben az
egykori szegedi Kirsner Erika
többször is meglépett, és az 55.
percben már 3 5 - 2 5 volt az állás, majd a lefújásig - újabb
nyolc magyar találat következett.
A magyar csapat szerdán 19
órakor Németország ellen lép pályára.
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December 13-án Szegeden, 21-én Montpellier-ben lesz a nyolcaddöntő

Simán nyert a Pick Szeged

SZTE-S USZOERMEK
Az egyetemi és főiskolai úszó
magyar bajnokságot Budapesten,
a Komjádi uszodában rendezték.
A viadalon a Szegedi
"Iüdományegyetem hallgatói a
következő eredményeket érték el,
nők: Lukács Lilla (Állam- és
Jogtudományi Kar) 400 m-es
gyorsúszásban arany-, míg 100 m
gyorson bronzérmet nyert. 100 m
mellen Sárzó Adrienn (JGYTF)
második, fánosi Adél (JGYTF)
200 m vegyesen harmadik lett. A
4x 100 m-es vegyes váltóban a
fánosi, Sárzó, Gergely Andrea
(JGYTF), Lukács összetételű
gárda a második helyen csapott
célba.

KÉZILABDA
SZIGETVAR—
PICKSZEGED16-26 (6-16)
Szigetvár, 4 0 0 néző. Vezette: Bujdosó,
Tomecskó.
Szigetvár: Szerte - GÚNYA 4, Koncz,
Horváth R 1 . , Lévay, Becskei, Frányó 1.
Csere: Tóth 3, Horváth Sz„ Vajda 2, MONOSTORI 4 Kovacsevics 1. Edző: Tóth
András.
Pick Szeged: PERGER - Noris 4, LALUSKA1, ILYES 3, Mezei 1, Eklemovics 4,
Vadkerti 5. Csere: Matics 2, Oláh 2 (2),
Józsa 3, Habuczki .Halász 1. Edző: Kovács Péter.

Kiállítások: 2, III. 4 perc. Hétméteresek:
- , ¡11.2/2.
A zágrábi mérkőzést sajnos n e m
sikerült teljesen sérülésmentesen megúszni a Pick Szegednek.
Ezért Kovács Péter edző úgy döntött, hogy Bajuszt pihenteti, s helyén az ifista Halászt szerepelteti. A Barcson töltött idő kellemesen telt, hiszen mint sztárokat
kezelték játékosainkat a kisváros
kézilabdabarátai.
Olyannyira
szeretik ott ezt a sportágat, hogy
még a zágrrbi mérkőzésre is elmentek tizenhármam, sőt egy
jlyan baráti társaság mondott le
a hétfői focijáról a sportcsarnokban, amely tizenkét éve egyetlenegy sem hagyott ki eddig. Kovács
edző pedig kedd délelőtt sem
hagyta a szállodában tespedni játékosait, futóedzést tarott nekik.
A társaság két órával a mérkőzés kezdete előtt érkezett meg
Zrinyi Miklós várvédő városába.
A tizenegyezer lakosú település
nagy szeretettel és tisztelettel fogadta a BL-résztvevő szegedieket,
különösen a válogatottakat köszöntötte nagy ovációval. Bevált
a Tisza-parti tréner jóslata, hogy
nehéz percek várnak csapatára,
hiszen nem igazán veszik komolyan az újonc együttest. Matics
zavaró szerepet kapott védekezésben, azonban a mérkőzés elején ez sem tudta megakadályozni a szigetvári gólok útját. Azon-

Ilyés Ferenc három ,zor köszönt be a szigetvári kapuba.

FRANKO BUCSUUTJA
Frankó Jánosnak a zágrábi BL csoportmérkőzés volt az utolsó
olyan útja, amikor a volán mögött ülve elvitte a Pick Szeged kézilabdacsapatát. Több mint tizenöt évig szállította a kéziseket. Ott
volt velük minden jóban és rosszban. Együtt örült 1996-ban a bajnoki cím megszerzésekor Dunaújvárosban. Olyan pilóta volt, aki
soha n e m kifogásolta, hogy segíteni kell a szerelést vinni, vagy a
mérkőzésen a filmfelvevőt kell kezelni. Soha n e m tiltakozott, ha
hajnalban, vagy késő este kelt útra a csapat. A srácok maguk közé
tartozónak vallották és kezelték. Csak egyet nem sikerült neki elsajátítani, az ultiban még a horvát fővárosban is megfizette, immáron sokadszorra a tandíjat. Azonban a pilóta elvégezte a főiskolát, s képesítésének megfelelő beosztásba kerül. A játékosok
azonban szeretnék, ha nem szakadna el tőlük.

ban senki nem gondolta a nézőtéren azt, hogy ez így is marad.
Amint egyre jobban belemelegedtek Mezeiék, úgy nőtt a távolság. Ez köszönhető volt Perger-

mm
Szeged-

BÓDAI MŰANYAG

nek a kapuban, s a jól osztó és
gólokat lövő Eklemovicsnak. így
a 23. percre tízre nőtt a vendégek
előnye.
A második játékrész elején La-
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Fotó: Gyenes Kálmán

luskát, Mezeit és Eklemovicsot
leültette a kispadra, s helyükre
három pihent játékosát küldte a
pályára Kovács Péter, akik sajnos
nem érezték a játékot, s a hazaiak zsinórban négyszer zörgették
meg Perger hálóját. A legjobb
taktikát azonban a műsorközlő
alkalmazta, aki a szünetben
agyondicsérte a vendégeket, hogy
mennyire komolyan veszik a
mérkőzést, pedig egy nagyon nehéz erőpróbáról érkeztek. A szegediek pedig elhitték, hogy ők a
sztárok, s könnyelműre vették a
formát. Az ellenfelet sokáig túlságosan is tisztelő hazaiak pedig
játszották, amit tudnak, s ennek
meg is lett az eredménye, hiszen
lefaragták a tizenegy gólos hátrányukat nyolcra.
Tóth András: - Az eredménynyel elégedett vagyok, hiszen hazánk egyik legjobb csapata ellen
sokáig jól játszottunk.
Kovács Péter: -A zágrábi mérkőzés után az ott kevesebb szerepet kapókat játszattam,
hiszen
a célunk az volt, hogy senki ne
sérüljön meg.
SÜLI JÓZSEF

Alakulóban a Kiamnyik-Lékó döntő

Csütörtökön az MK-ban: Beton-Pécs, T. Hús-Vasas

Hiányzik háromszázezer euró

Kilenc szegedi gól
A BAiNOKSflG ALIASA

SAKK

FUTSAL

Idén nem jött össze. M á r m i n t a
Kramnyik-Lékó
klasszikus

Idegenben is magabiztos győzelmet aratott a futsai NB I-ben
az Első Beton. A harkányi sikerrel a szegediek a negyedik
helyre zárkóztak fel.

s a k k v i l á g b a j n o k i d ö n t ő . Jövőre

sikerülhet. A magyar kormány
és a hazai támogatók m i n d e n t
megtesznek, hogy a szegedi
nagymester itthon lehessen világbajnok.
Még mindig minden bizonytalan. A Lékó
Péter-Vlagyimir
Kramnyik klasszikus sakk világbajnoki döntővel kapcsolatosan.
Lesz vagy nem lesz? Hónapok
óta ezt kérdezik a sakkbarátok.
Az biztos: a magyar kormány jövőre is támogatja a klasszikus
sakkvilágbajnoki mérkőzés megrendezését. Ez tegnap hangzott el
az IHM és a sakkszövetség sajtótájékoztatóján. Ezen az összejövetelen Kovács Kálmán informatikai miniszter bejelentette: kezdeményezi, hogy szponzorok segítségével a díjalapot is sikerüljön előteremteni.
A szegedi Lékó Péter a tavalyi
dortmundi szupertorna megnyerésével szerzett jogot Kramnyik
kihívására, de a nyárra tervezett
világbajnoki párharcnak még
mindig nincs időpontja és helyszíne. Sokáig úgy tűnt, hogy még
az év végén asztalhoz ülhet a két
klasszis, hiszen egy magyar
szponzorcsoport - köztük az
Arago Rt. - is áldását adta, hogy
mindent megtesz a hazai rendezésért. Eddig nem sikerült megvalósítani.
Kállai Gábor, a szövetség szak-

REFLEKTOR

HARKÁNYFÜRDŐ-ELSŐ BETON
3-9 (0-4)
Harkány, 100 néző. Vezette: Balajti, Botló.
Első Beton: Tihanyi - Mahler, Szentágotai, Kovács R, Balogh T. Csere: Jászai
(kapus), Ambrus, Cserenkó, Keller, K.
Tóth. Laszk, Fekete. Edző: Bódi Attila.

Az Első Beton gólszerzői: Szentágotai
Lékó Péter már edzésben van.
mai igazgatója hangsúlyozta, a
kormány - amint azt korábban
Medgyessy Péter miniszterelnök
is jelezte - jövőre is biztosítja a
rendezés költségeit, a díjalapról
azonban még n e m sikerült megegyezni. A magyar szövetség
szponzorok által 300 ezer eurót
ajánlott Kramnyiknak, aki ezt
kevesellte. A Tisza-parti klasszis,
Lékó Péter többször beszélt az
orosz nagymesterrel, s úgy véli
600 ezer eurós díjalap esetén jó
esély mutatkozik a mérkőzés létrejöttére.
- Arról már hónapokkal ezelőtt
nyilatkoztam - válaszolt a sajtótájékoztató után keresésünkre Lékó
Péter - , hogy velem nem lesz nehéz megegyezni, hiszen én mindenben partner leszek. A keményebb dió: Kramnyik. Az orosz
mester diktál. Azonban az ő érde-

Fotó: Miskolczi Róbert

(2), Laszk (2), Ambrus (2), K. Tóth, Mahler, Keller.

ke is az, hogy legyen világbajnoki
döntő, így szerintem tavaszra öszszejöhet a címmérkőzés. Ami igazán örömteli, hogy Kramnyik Magyarországon hajlandó asztalhoz
ülni, szívesen játszana nálunk. Az
országban érezhető, hogy megmozdult valami. Mindenki azon
van, hogy sikerüljön a rendezés.
Jelenleg edzésben vagyok, a karácsonyi ünnepek után edzőtáborba
vonulok, majd következik januárban a Wíjk aan Zee-i nemzetközi
torna.
Ami igazán érdekes lehet:
2000-ben a Kaszaparov-Kramnyik világbajnoki döntő összdíjazása 2,5 millió dollár volt. A Lékó-Rramnyik finálé jóval kevesebb összegből jöhetne össze, és
csak nagyon kicsin múlik a hazai
rendezés.
...

Hiába törte meg a gólcsendet K.
Tóth már a 6. perc elején, a további szegedi találatokra egészen
az első félidő hajrájáig várni kellett. A Szeged egyre jobban bemelegedett, és n e m hagyott kétséget afelől, hogy melyik a jobb
együttes. A házigazdák 5-0, 7-1
és 8 - 2 után tudták bevenni Tihanyi kapuját. A győzelemmel a
Beton a táblázaton felzárkózott a
negyedik helyre a fővárosi nagy
klubok mögé.
Bódi Attila: - Nagyon szép dolgokat csináltunk a meccsen. Bár
voltak kihagyásaink,
összességében magabiztosan
szereztük
meg a győzelmet.
Tbvábbi eredmények: Miskolc-Trans-Am 5-7, BudaörsAbony 5-5, Kanárik-Cső-Montage 7-8, Csömör-Aramis 4-3,
Pécs-Csillaghegy 16-1, szabadnapos: Vasas.
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1. Csömör
2. Cső-Montage
3. Aramis
4. Első Beton
5. Vasas
6. Kanárik
7. Pécs
8. TransAm
9. Miskolc
10. Csillaghegy
11. Abony
12. Harkányfürdő
13. Budaörs

10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
11

9
8
8
6
5
5
5
4
3
2
1
1
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2128
20 26
20 25
42 19
34 18
47 16
41 17
50 13
81 11
80 7
58 4
58 4
93 1

Az NB II-ben: T. Hús Domaszék-Vásárosnamény 3 - 5 (2-1).
T. Hús: Kovács-Hajdú, Péter, Németh L., Németh T Csere: Kelemen. Edző: id. Ambrus Balázs. A
hazai gólszerzők: Péter, Hajdú,
HBF-Lubicka-Gödöllő 6 - 2 (2-1).
HBF-Lubicka: Bagdi - Kovács,
Brinszky, Szabó T., Miklós. Csere:
Hódi, Czakó, Farkas Z., Tóth E.,
Vass, Szalai A. Játékos-edző:
Brinszky Adrián. A hazai gólszerzők: Brinszky (3), Kovács (2), Czakó. Békéscsaba-Pécs 4-2.
A bajnokság állása: 1. Szentesi
Vasutas 24 (57-29), 2. Békéscsaba
24 (33-21), 3. Vásárosnamény 18,
4. HBF-Lubicka 9 (47-46), 5. T.
Hús 9 (39-48), 6. Gödöllő 7
(27-53), 7. Pécs 7 (40-69) ponttal.
A futsai MK legjobb nyolc
együttese közé jutásáért még három megyei gárda érdekelt. Mindhárom csütörtökön játssza az első
meccsét. Első Beton-Healthy Tex
Pécs (újszegedi sportcsarnok,
19.30),
Abony-HBF-Lubicka
(Abony, 19.30), T Hús Domaszék-Vasas (Domaszék, 19.30).
M Á D I JÓZSEF

A férfiak versenyében Szentesi
Szabolcs (JGYTF) aranyérmes
lett 100 m gyorson és háton, míg
50 m gyorson ezüstérmet nyert.
Fekete András (JGYTF) 100 m
pillangón második, lOOm
mellen pedig harmadik lett. Az
egyetem 4x 100 m-es vegyes
váltója - Szentesi, Stenszky
Csaba (JGYTF), Fekete,
Várkonyi Csaba
(Bölcsészettudományi Kar) aranyérmes lett. A versenyzőket
Kiss Gyula és Katona Zsolt
készítette fel.
EGYSZER GYŐZTEK
Az országos első osztályú
utánpótlás fiú
vízilabda-bajnokság legutóbbi
fordulójában a Szegedi Vízipóló
Suli korosztályos csapatai a
BVSC-vel mérték össze
tudásukat. Eredmények, ifik:
BVSC-SZVPS 12-4 (4-0, 3-0,
3 - 1 , 2-3), a szegedi gólszerzők:
Görög, Fodor 2-2. Serdülők:
BVSC-SZVPS 2-11 (0-3, 0-4,
1-3, l - l ) , g.: Vincze Zs. 4,
Donauer 3, Szabó Z., Rácz V.
2-2. Gyermek: BVSC-SZVPS
1 2 - 4 ( 6 - 1 , 3 - 1 , 0 - 0 , 3 - 2 ) , g.:
Török B. 2, Mózes, Kurai.
PEDAGÓGUS-KUPA
Ásotthalom, Mórahalom,
Zákányszék és Domaszék
sportcsarnokaiban 2004. január
10-én tizenkettedszer rendezik
meg a Pedagógus-kupa
teremlabdarúgó-tornát. Az
eddigiektől eltérően fontos
változás, hogy a csapatokban csak
olyan játékosok szerepelhetnek,
akik pedagógusigazolvánnyal
rendelkeznek. N e m feltétel
Csongrád megyei, illetve azonos
intézményben dolgozni. A
gárdákban egyetem vagy főiskola
nappali tagozatos hallgatói nem
játszhatnak. Nevezni december
18-áig írásban az ásotthalmi
sportcsarnokban (6783
Ásotthalom, Béke u. 3.) vagy
telefonon (627291-090,
62/281-048,06/30-337-0896,
06/20-410-8200) lehet. A viadal
sorsolását december 18-án 18
órakor tartják a szegedi Ságvári
gimnázium földrajz
tantermében.
«
Mikulás-kupa néven december
13-14-én kispályás focitornát
rendeznek a domaszéki
sportcsarnokban. Jelentkezni
Rácz Lászlónál a
06-30-9123-200-as, illetve a
06-62-271 -966-os számon
lehet.
SPORTBÁL BALÁSTYÁN
December 6-án (szombat) 19
órától sportbált rendeznek
Balástyán a Hotel Orchideában,
melyre a baráti kör minden
érdeklődót szeretettel vár.
Bővebb információ és
jelentkezés Palotás Istvánnál a
06-20/9369-286-os
telefonszámon.
KÉT GYŐZELEM
Az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságokban, NB
I/B, U19: FC Szeged-Dabas 2-0,
gólszerzők: Péter, Völgyi D. U17:
FC Szeged-Dabas 7-1, a hazai
gólszerzők: Fejsze, Szélpál T.,
Végh, Tóth, Terhes, Szekeres,
Stetakovics.
Mindkét szegedi gárda a
harmadik helyen zárta az őszi
sorozatot.
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Magunkban beszélni

Borús, párás idő

KÉK hírek

M s zítette

SZÍV ERNŐ
A közvélekedés úgy tartja, hogy a magukban beszélő emberek többnyire bolondok, idióták, satöbbi. És ez persze gyakran is van, vonszolja szegény magát az utcán, és motyog, és maga sem
tudja mit motyog. Mindegy. Sérelmek, vereségek,
bántalmak,
fájások. Sok romlott, halott szó.
Nyelvszemét,
törmelék. Megörültünk,
például.
Hanem ám magam gyakran kerülök olyan élethelyzetekbe. hogy sokáig, nagyon sokáig, mondjuk akár egy egész hétig élő ember nem szóht,
nem kérdez, nem szid, nem mondja, hogy szeretlek, vagy hogy kapd be, Ernő, hát ilyenkor bizony
szerénységem gyakran a magánbeszéd
mentálhigiénés fegyveréhez folyamodik. Mert az nem úgy
van, hogy csak gondolkodsz, írsz, csak gondolkodsz, írsz, és a szád közben be van rácsozva,
mint Hannibal Lecter tanár úrnak, aki szeret embereket enni. Na, szóval, az ember beszélni kezd
a magány hetedik napján. Például nincs, aki azt
mondja, hogy hülye vagy. Hát bevállalod. Istenem, Ernő, micsoda barom vagy te! Egy idióta!
Bólogatsz, hát igen, sajnos, így van, kérlek. Vagy
van olyan, hogy valaki igazat ad neked1 Nem,
ilyen ember sem akad, üres a szobád, üres a láthatár, a horizont kifosztva, mint egy ingyenkönyvtár. Ezért te bólintasz, 6, állati okos voltál
Ernő, hogy rámosolyogtál arra a két és fél méteres
flamand kislányra, mert 6 is elmosolyodott, és abbahagyta a flamand férfibaba rettenetes
kínzását,
föl csináltad, komán, Ernő, gratulálok. És én
ilyenkor büszke vagyok, mintha maga de Gaull
vagy Rohespierre mondta volna. Kitüntetés, francia állami érdemrend, de csak szerényen. Vagy

veled van, aki azt szokta mondani, hogy szeretlek, Ernői Ó, nincs veled, sajnos nincs. Ezért aztán én mondom magamnak, hogy iszonyatosan
szeretlek, Ernő, és te szeretsz-e engem, hm?!
Hogyne, hát persze, mint az állat. Vagy kérek magamtól pénzt, vagy megyek az utcán, és hangosan
mondom a véleményemet a szembejövő hölgyekről, urakról, fákról, autókról, ilyenek. Vagy néha
nem is mondok egyebet, mint a nevemet. Felkelek, fogat mosok, kikeresem az új alsógatyát, és
azt mondom, bonjour, Szív Ernő. Kitapogatok a
lábaimmal a parkba, ahol áll egy kétszáz éves vörös fenyő, hihetetlen érzés beállni a szálkás törzse
mellé, és bámulni felfelé az ágai közé, mintha
Tolkien erdejében lennél. Jó, és felszólok, hogy
hé, hó. Szív Ernő van itt. Hát még csak ez hiányzott, dörmögi a fa, jó, a kétszáz éves vörös fenyők
meglehetősen beképzeltek, nem szabad megsértődni. Annyi mindent láttak már, és annyian szóltak hozzájuk. Vagy vannak az éjszakák. Hát azok
a legcudarabbak, biztosan veletek is előfordult,
hogy jajgatva ébredtek, kiáltoztok valamit, segítség, hozzatok mézet, kockacukrot, vagy elég egy
tál. Kint zúg a szél. De te, mert ember vagy, csak
azért is beszélsz. Visszapofázol. Feleselsz. Fújjál,
hülye szél, rázzad a fák üres koronáját, öld a föld
alá a meleget, vidd a tenger fölé a kislányok sóhajtását, csinálj, amit akarsz. És aztán megvárod,
míg virrad, öltözöl, és magadban beszélve futsz a
nyálkás, ezüstös füvön, és minden körülötted tékozló, elmúló élőlényt fennhangon biztosítasz arról. hogy jól van, ami van, de viszont lesz még
minden másképpen is. Például.

VERDIJ A TAPEI
RONGÁLÓRA

Ismeretlen tettes a közelmúltban megrongálta a szabadságharc hőseinek emlékére felállított emlékművet Tápén. A Szegedi Rendőrkapitányság rongálás
miatt indított eljárást. A bűncselekmény november 21 -ére virradóra történt. A tettes a szegedi
polgármesteri hivatal tápéi kirendeltsége előtt álló szobor
megrongálásával 50 ezer forint
kárt okozott. A rendőrség kéri,
hogy aki a bűncselekményről,
vagy az elkövetőkről bármit tud,
jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon személyesen (Párizsi körút 16-22.) vagy hívja a
rendőrség 107-es, 112-es, vagy a
telefontanú
06/80/555-111 -es
hívószámát. A Csongrád Megyei
.Rendőr-főkapitányság a nyomravezetőnek 100 ezer forint jutalmat ajánlott fel.
KAMIONNAK
ÜTKÖZÖTT

Könnyű sérüléssel járó baleset
történt az E75-ÖS főúton Balástya és Kistelek között. Egy török
rendszámú kamion tartott Budapest felől Szeged irányába, amikor egy mögötte haladó személygépkocsi utolérte, és eddig ismeretlen okból nekiütközött. Az
autót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszínelés
idejére, egy órára a fél útpályát
lezárták. A baleset körülményeit
a rendőrség vizsgálja.
ISKOLAI
CSOJÍITOLVAJ

Egy szegedi általános iskolába
tört be egy ismeretlen, édesszájú
tolvaj, aki az intézmény büféjéből csokoládét és váltópénzt vitt
magával 6 ezer forint értékben.

Ma borús, párás, többfelé tartósan ködös időre kell számítani. Helyenként szitálás.
ónos ködszitálás is előfordulhat. Többnyíre mérsékelt marad a légmozgás
Szeged
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További kilátások
A következő napokban folytatódik a párás, helyenként tartósan ködös idő. Szrtálás,
ónos szitálás is előfordulhat, de jelentős csapadékra nem kell számítani. A hét
végén egy hidegfront hatására jelentős lehűlés várható.
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.È

Mater
Mbi:0°
Párás

FERENC, OLIVIA

Yoko Ono
válik

Unokaöccsével fizetett

irományából törölve
-,íi

Szombat

Max*"
Mbi:-2°
Borult

Max:8
Mhcr
Változó

ö

Vasárnap

Max3°
Mta:-2°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 126 cm (hőfoka 6,2 C°), Csongrádnál -27 cin,
Mindszentnél 57 cm. A Maros Makónál -57 cm.
A Nap kel: 7.13, nyugszik: 15.53, Hold kel: 14.08, nyugszik: 1.47.

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!

ISTEN ELTESSE!
A népvándorlás viharos századaira nyúlik vissza a név eredete.
Ugyanis ebben az időben a Rajna
mentén lakó frankok átvándoroltak Galliába, azaz a mai Franciaország területére. A frankok
nyelvén a Ferenc eredeti szava
szabad embert jelentett. Erről a
vidékről terjedt el aztán a név, és
- Doktor úr, egyre gyakrabban felmegy a vérnyomásom. Lehet, hogy roma vagyok? Németh György karikatúrája vették fel a különböző nyelvek
Francois, Francesco, Francis,
Franz formáját. Nyelvünkben
német közvetítéssel alakult ki a
Ferenc forma.
Ma tartják névnapjukat az Olíviák
is A ritka női név a latin olíhogy
otthon
felejtette
a
pénztárPHNOMPENH (MTI)
cáját, és csupán zálogba csapja a va szóból ered, melynek magyar
Pénz helyett az unokaöccsével fi- gyereket, míg visszatér. Az illető jelentése olajfa.
PÁRIZS (MTI)
zetett egy benzinkútnál Kambo- azonban, miután hazament a
Yoko Ono huszonkét évi házas- dzsában egy motorkerékpáros pénzért, magát felejtette otthon:
már két éve várja a benzinkutas
A NAP VICCE
ság után válik magyar származáférfi.
sú férjétől, a nála 18 évvel fiataAz újfajta fizetési eszköz 3 liter néni.
labb Sámuel Havadtőy amerikai benzint ér, fiú és 9 éves. PontoA gyerek lassan 11 esztendős, - Hogy kezdődik az agglegény
régiségkereskedőtől.
sabban 9 éves volt, amikor a kút- és továbbra is az idős kútkezelő szakácskönyv?
- ???
A hír a Le Figaro Személyiségek kezelő nőre hagyta a motorke- asszony neveli, aki immár úgy
című pletykarovatában jelent rékpáros. A férfi azt mondta, tekint rá, mint az unokájára.
- Végy egy tiszta tányért...
meg pár sorban. A francia lap felfedezésként adja elő, hogy John
Lennon volt felesége a Beatlessztár halála után fél évvel nőül
ment az Amerikában élő felkapott lakberendezőhöz és galériatulajdonoshoz. A Figaro nem tud
arról, hogy a hivatalos válási eljárás megkezdődött-e már, de azt
biztosra mondja, hogy a pár szétköltözött. A házasság tényét Magyarországon nem kell felfedezni:
Havadtőy Sámuel, aki a hatvanas
években hagyta el Magyarországot, 1992-ben Yoko Onóval
együtt a volt Alkotmány utcában
Galéria 56 néven nyitott műkereskedést. Az új régiségboltot
Keith Haring amerikai képzőművész életművének szentelt kiállítással avatták fel. A fiatalon elhunyt alkotó utolsó munkáját,
egy fehérarannyal borított szárnyas oltárképet később a házaspár
a budapesti Ludwig Gyűjteménynek ajándékozta. A galéria megnyitása után a Yoko Ono-Havadtóy házaspár sűrűn látogatott a
magyar fővárosba. 1998-ban John Gyerekek próbálnak elkapni egy zsiradékkal bekent malacot az első nemzeti rodeóverseny-sorozat előzetes
Lennon litográfiáiból rendeztek bemutatóján Manilában. Az idegenforgalmi minisztérium á l t / j y z ^ r y ^ z u t eseményt azzal a céllal rendezkiállítást a Galéria 56-ban.
ték, hogy újra fellendítsék a lanyhuló turistaforgalmat a Fülöp-sziget éKfmWÖMUmS f KöriwfíiF"""
Fevila

^r v n* t e K•

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz J
már több mint 10 éri az Izabella híd
lábánál.
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Botlás kétszer
Rejtvényünk vízszintes
1 és 48 számú soraiban egy régi közmondás
olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A
megfejtés első sora. Zárt
betűk: D, K, K. 8 Gyakori
kötőszó. 10. Ágybetét
acélból készült rúgózása. 11. Nagy szenvedést
okoz. 13. Terike másként. 14 Durván maceráló. 15. Kis Erika. 16.
...fair lady. 17. Bogárpáncél anyaga. 19. Libahang. 20. Menekülési lehetőség. 22. Kettős betű.
23. Banki átutalási művelet. 25. Osztrák sportklub röviden. 27. Utca része! 28. Feszítő
eszközzel repesztő. 30. Vízszintesen nagy
kiterjedésű. 32. Amerikai színésznő (Fonda). 34. Valaminél későbbi. 35. E. Ö. T. 37.
Tizenegy Weimarban. 39. Régi udvari kocsitároló építmény. 40. Szállítóoszlop. 42. Tetszetős kellék. 43. Kommunikációs eszköz.
45. Egyenlő. 48. A megfejtés második sora.
49. Fekete is, sárga is van.
FÜGGŐLEGES: 1. Kórházba került miatta
(két szó). 2. Komolyzenei alkotásaik. 3. Nagyon látszik. 4. Távolabbi helyre. 5 Nátrium

kémiai jele. 6. Rendezésre váró jogi kérdés.
7. Házi szárnyas. 8. Meleg. 9. Alkimista. 12.
Szlovák. 14. Tavaszi ünnep jelképes állata.
16. Személyes névmás. 18. Ehhez a helyhez
tartozó. 20. Édes ital. 21. Honfoglaló vezér.
24. Érthetetlen, titokzatos dolog. 26. Kártékony rovar. 29. Vajon maga? 31. Lob. 33.
Hajít. 36. Jócskán benne van a korban 38.
Vége idegen szóval. 41. Részesrag. 44. Kobak régiesen. 46. Félig régi! 47. Levéltartó.
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése:
Amit nem értesz, nem is a tied.

New York-i magyaré
a Concorde orrnegye
LONDON (MTI)
A magyar származású Gáspár Ferenc New York-i lakos vásárolta
meg mintegy 460 ezer eurónak
megfelelő 320 ezer fontért egy
Concorde szuperszonikus repülőgép orrhegyét azon az árverésen,
amelyen a forgalomból immár
végleg kivont gépek alkatrészei és
emléktárgyai kerültek kalapács alá
hétfőn Londonban. A 120 árverésre bocsátott alkatrész közül ez volt

a legjelentősebb, s becsült értékének tízszeresén ütötték le. A Bonhams cég által rendezett árverés
1,3 millió dolláros bevételéből
mintegy félmilüó dollárnak megfelelő összeget jótékony célra, sérült gyermekek támogatására fordít a British Airways légitársaság.
Az utasainak luxus ellátást
biztosító gépek egyik szürke pokrócának kikiáltási ára 100 dollárnak megfelelő összeg volt, de ennek dupláján kelt el.

