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ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Tudomány, logisztika, élelmiszeripar, falusi és gyógyturizmus szerepelt a kínálatban

TÉMÁINKBÓL
TAXIS GYUSZI GYANÚS
Pénzmosással gyanúsította meg
a rendőrség azt a férfit, aki
taxival nagy összegű pénzt
szállított, így a K and H
brókercégénél történt sikkasztás
és pénzmosás gyanúsítottjainak
száma 12-re nőtt. A férfit „Taxis
Gyusziként" emlegeti a sajtó, és
egyes hírek szerint ő volt az, aki
taxijában különböző összegeket
szállított Kulcsár Attila
megbízásából.
2. oldal

Befektetőket csábított a megye

KIZÁRTÁRA DIÁKOT
Testnevelőtanárát sértegette és
randalírozott az iskolában, ezért
kizártak egy 16 éves, hatodikos
fiút az alternatív iskolából.
Édesanyja úgy gondolja,
igazságtalanság történt, az
igazgató azonban azt mondja,
már nem tűrhettek tovább.
5. oldal

ADÁSÁT

IDÉN RÁDIÓT HOZ
A MIKULÁS!

Egy távol-keleti üzletember és Szentes ajánlata. Nagy Sándor szegedi alpolgármester a török nagykövetség tanácsosával, Melda Akogluval beszélget.

ADJA A FÜLÉT,
Ml ADJUK A PAPIÓTI

SZABAD A PETARDA
Egy új rendelet értelmében idén
szilveszterkor legálisan lehet
használni a kis
gyújtóanyag-tartalmú
petárdákat. Az orvosok emiatt az
év utolsó napján több munkára
számítanak, hiszen a
pirotechnikai eszközök súlyos
sérüléseket okozhatnak.
6. oldal

www.delmagyar.hu

Csongrád megye városai és kistérségei a gazdasági
diplomácia Magyarországra akkreditált képviselőinek
kínáltak befektetési lehetőségeket tegnap Budapesten,
az ITD Hungary és a Csongrád Megyei Önkormányzat
által megrendezett fórumon.
Spányik Péter, az ITD Hungary vezérigazgató-helyettese, Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke és Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere köszöntötte a diplomáciai testületek, pénzügyi szervezetek, be-

fektetői tanácsadó cégek képviselőit az ITDH és a megyei önkormányzat által megrendezett fórumon. A találkozón elhangzott: Csongrád megye, s benne Szeged
számára az uniós csatlakozás komoly lehetőséget hordoz, a shengeni batár kitolódása miatt valóban innen
nyílik majd Európa kapuja. Szeged a tudományra építhet, a kistérségek és a városok elsősorban a turisztikai
lehetőségekben és az ipari parkok benépesülésében látnak esélyt.
Szeri István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-

Vihar a devizapiacon
A devizapiaci vihar és az azzal járó bizonytalanság még az exportáló cégeknek sem kedvez. A Szegedi Paprika Rt.-nél nem látják
előre, hogyan érinti a céget a kamatlábak változása. A Szentesi
Hungerit Rt. vezérigazgatója úgy
fogalmazott, bár az európai piacokon szerzett árbevétel meg-

emelkedik, sokat veszítenek a
növekvő kamatterheken. A Kisteleki M + M Sajtgyártó Kft.-nek
viszont nem az árfolyamváltozás
okoz elsődlegesen gondot, hanem az, hogy egy hónapja nem
kapnak exporttámogatást.

Veszélyes, környezetszennyező

Fotó: Karnok Csaba

kamara elnöke a realitásokra koncentrált, azt hangsúlyozta, tény, hogy a térség gazdasági mutatói nem tartoznak a legjobbak közé, de kiválóak a logisztikai adottságaink, kiemelkedő a befogadóképességünk, s a gazdaság sajátos átalakulása okán erősebb a szerkezetváltási
attitűdünk. A kamara elnöke a szellemi tőkében, az ipari parkokban és az élelmiszeriparban lát fejlődési lehetőséget.
Folytatás a 3. oldalon

anyagot szállító kamion borult árokba

Tömeges baleset az 55-ösön

írásunk a 3. oldalon

Szegeden van egy „igazi" is, eredeti, ősz szakállal

Már elkezdődött a Mikulás-járás
A Mikulás már tegnap útnak indult, hogy ajándékot vigyen a szegedi apróságoknak. A gyermekklinika és a gyermekkórház kis betegei nagy örömmel
fogadták a nagyszakállút, aki ma a város több pontján is felbukkan majd. A sérült gyermekek játékos
délelőttjére a sportcsarnokba, a nagycsaládosokhoz
pedig a volt Dugonics moziba látogat el.
Kevesen tudják, de városunknak is van egy „igazi" Télapója, eredeti ősz szakállal. Szabó János akár
otthonukban is meglátogatja a gyerekeket, és
mindezért csak annyit kér, amennyit a szülők
szánnak arra a minden bizonnyal hatalmas meglepetésre, hogy a Mikulás házhoz megy.
A M i k u l á s t a betegek is várják.

Fotó: Schmidt Andrea

írásaink a 4. és 6. oldalon

A ködös idő és a lefagyott út is szerepet játszott abban, hogy tegnap reggel rövid időn belül négy jármű borult árokba az 55-ös főúton, Ásotthalom közelében, köztük egy veszélyes anyagot szállító szlovák rendszámú kamion. A rakomány átpakolását már lapzártánk után kezdték meg, a fél útpályát
óvatosságból egész napra lezárták. (Részletek a 3. oldalon.)
Fotó: Gyenes Kálmán
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Medgyessy Péter szerint Luxemburg, ez a kis, ám
annál gazdagabb állam az elmúlt évtizedben komoly segítséget adott ahhoz, hogy a tagjelöltek végig tudják járni a csatlakozás útját, s a következő
években is lehet számítani rá: a kis országnak nagy
a tekintélye, hiszen az EU alapítói közé tartozik. A
kormányfő elmondta: a képviselőház elnökével
folytatott csütörtöki megbeszélésén felvetette,
hogy Luxemburg még nem ratifikálta az EU leendő
tagjai, köztük Magyarország csatlakozási szerződését. Tárgyalópartnerei biztosították, hogy ebben
nincs hátsó szándék, a parlament még nem végzett
a jövő évi költségvetés megtárgyalásával. A nagyhercegség karácsony előtt, de legkésőbb a jövő év
elején ratifikálni fogja az EU-csatlakozást - mondták el a vendéglátók.
A kormányfő megnyitotta a luxemburgi magyar
nagykövetség új épületét, s kitüntetést adott át an-

Amerikai páncélozott katonai jármű lángol Bagdadban, m i u t á n
iraki gerillák felrobbantottak egy út m e n t é n elrejtett pokolgépet.
A katonáknak sikerült k i m e n e k ü l n i a járműből. Az előtérben egy
MTI Telefotó/AP/Laurent Rebours

Nem tudják elfogadni az autópályadíj-emelést

Az MKIK az M5-ősről
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIKj közlekedési kollégiuma nem tudja elfogadni a
14,5-26,8 százalékos jövő évi autópályadíj-emelést. A kamara
hangoztatja: az elfogadott autópályadíj-rendelet nem szolgálja a
magyar gazdaság hosszú távú érdekeit. A szervezet emlékeztet
arra, hogy a pénzügyi kormányzat az éves inflációs célkitűzést
5-6 százalékban jelölte meg. A
kamara állásfoglalásában kitér
arra, hogy a nehéz tehergépjárművek útdíja esetében az általános forgalmi adó levonásának és
visszaigényelhetőségének meg-
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A szolidaritás anyagi forrásai
LUXEMBOURG (MTI)

BUDAPEST (MTI)

L

Medgyessy Péter miniszterelnök befejezte luxemburgi tárgyalásait

Az Európai U n i ó országainak pénzügyileg is segíteniük kell az ú j o n n a n csatlakozók felzárkózását: ez nem nagylelkűség, hanem nekik is
érdekük, hiszen ezzel erősödő piacra találnak mondotta luxemburgi hivatalos látogatása végén
magyar újságíróknak adott interjújában Medgyessy Péter miniszterelnök.

iraki rendőr érkezik.

Q
—

nak a luxemburgi üzletembernek, Jean Riesnek,
aki az elmúlt évtizedben tiszteletbeli főkonzulként
képviselte Magyarországot a nagyhercegségben. Az
uniós csatlakozás közeledtével fontossá vált, hogy
Magyarország minden tagállamban rendelkezzen
helyi külképviselettel. Ezért döntött úgy a kormány
tavaly, hogy önálló nagykövetséget hoz létre Luxemburgban. Az új, immár luxemburgi magyar
nagykövet, Szőcs Ferenc idén májusban nyújtotta
át megbízólevelét, s a mostani miniszterelnöki látogatás adott alkalmat az épület felavatására. A ceremónián megjelent Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök, ezzel is bizonyítva, milyen
szoros barátság fűzi össze a két kormányfőt. Medgyessy beszédében kiemelte, hogy Juncker sokkal
nagyobb politikai súllyal rendelkezik, mint amit
országa nagysága indokolna, s ezzel a súllyal mindig ott volt Magyarország mellett - ezért köszönetet mondott neki. Jean-Claude Juncker elmondta:
teljes mértékben megérti a csatlakozó országok igényét arra, hogy az EU tagországai - ugyanúgy, mint
az előző bővítések során - legyenek szolidárisak az
újonnan belépőkkel. „A csatlakozás után fokozni
kell a szolidaritás anyagi forrásait" - mondta, emlékeztetve, hogy az EU költségvetése csak a tagállamok összesített GDP-jének 1 százaléka körül
mozog, ez a szerződések szerint 1,27 százalékig is
felmehetne.

A htván államfő az alkotmánybíróság előtt számolt be kapcsolatairól

szüntetése ellentétes az értéktöbblet típusú adó közgazdasági
logikájával, valamint az Európai
Unió gyakorlatával. A kollégium
állásfoglalásában szerepel, hogy
egyetértenek az M5-ös autópálya
évközi bevonásával az országos,
egységes matricás rendszerbe.
Ugyanakkor a matrica árának jelentős megemelését elfogadhatatlannak tartják. Az MKIK közlekedési kollégiuma egyetért a
környezetvédelmi minisztérium
olyan jellegű előterjesztésével,
amelyek nemzetgazdasági költséghaszon-elemzés szintjén kívánják vizsgálni az alkalmazható
autópályadíjak mértékének megállapítását.

Elmozdítással fenyegetik

Jót tett pénzünknek az államkötvényaukció

Javuló forintpozíció
BUDAPEST (MTI-ECO)

A tegnap, csütörtökön délben
közzétett
államkötvényaukció
sikerének hírére erősödött a forint helyzete a bankközi devizapiacon. Borbély László András,
az Államadósság Kezelő Központ
általános vezérigazgató-helyettese pozitív fejleménynek nevezte
az aukció sikerét, azt, hogy az elfogadott ajánlatok hozama a kéthetes jegybanki betéti kamat
(12,5 százalék) közvetlen közelében volt.
Az aukció eredményének köz-

zététele után közvetlenül 4,78
százalékra javult a forint pozíciója az azt megelőző 4,20 százalékos szintről. Szerdán 3,50 százalékon állt a forint késő este. Az
euróra délben 268,85 forinton
született üzlet, míg a délelőtt folyamán 269,70-271,00 forint
között ingadozott a közös valuta
árfolyama.
Szerdán késő este 272,45/50
forinton jegyezték az eurót. A
dollár délben 223,20/224,00 forinton állt, szemben a késő délutáni 225,15/225.30 forintos
jegyzéssel.

Az álló Rolandas Paksas államfő
VILNIUS, VARSÓ (MTI)

Az elmozdítással fenyegetett Rolandas Paksas litván elnöknek
csütörtökön az alkotmánybíróság előtt kellett számot adnia a
fegyvercsempészettel vádolt Jurijus Borisovas orosz származású
üzletemberhez fűződő kapcsola-

Rejtő E. Tibor marad, Taxis Gyuszi gyanús
BUDAPEST (MTI)

határozat ellen. A Rejtő E. Tibort, a K and H
Bank volt vezérigazgatóját védő ügyvéd szabadlábra helyezési kérelmet terjesztett elő,
amelyet a Fővárosi Főügyészség annak tartalma alapján a bírói meghosszabbítás elleni
fellebbezésként továbbított az elbíráló fórum
felé.

A nyomozási bíró február 29-ig meghosszabbította Rejtő E. Tibor és társai előzetes letartóztatását - közölte Albert Viktor, a Fővárosi
Bíróság sajtótitkára. A Budai Központi Kerületi Bíróság november 25-én döntött Rejtő E.
Tibor, fíitvai Miklós, Garamszegi Gábor és El
Abed Hasszán előzetes letartóztatásának
meghosszabbításáról. A határozat ellen a szír
férfi kivételével valamennyien fellebbezést
nyújtottak be - mondta Albert Viktor. November 26-án a bíróság nyomozási csoportjának döntése alapján Garamszegi Gábort ötmillió forint óvadék ellenében házi őrizetbe
bocsáthatták volna, ám egyrészt az óvadékot
még nem helyezték letétbe, másrészt az
ügyészség fellebbezést nyújtott be ez ellen a

Pénzmosással gyanúsította meg a rendőrség azt a férfit, aki taxival nagy összegű pénzt
szállított, így a K and H brókercégénél történt
sikkasztás és pénzmosás gyanúsítottjainak
száma 12-re nőtt - közölte a rendőrség csütörtökön, Budapesten.
A férfit ..Taxis Gyusziként" emlegeti a sajtó, és egyes hírek szerint ő volt az, aki taxijában különböző összegeket szállított a K and
H brókercégénél, a K and H Equitiesnél történt sikkasztás és pénzmosás fő terheltje,
Kulcsár Attila megbízásából.
Tovább folytatják az egyszer már meghallgatott ügyfélkör kihallgatását, hogy részteles
információkat
kapjanak
a
számlákon
1998-2001 között történt pénzmozgásokról

*

RÖVIDEN
ORBÁN KONTRA JUSZT
Orbán Viktor jogerősen pert
nyert Juszt Lászlóval szemben. A
Fővárosi Bíróság határozata
szerint az újságíró megsértette a
volt miniszterelnök személyiségi
jogait, amikor azt írta róla, hogy
„zsidózik". A Népszava tavaly
október 28-ai számában Juszt
azt írta: „ennyi butaságot,
tisztességtelenséget rég
hallottam egy nap alatt magukat
felelős politikusoknak tekintő
férfiúktól. Az, hogy Orbán és
Kövér zsidózik egy-egy kiadósat,
hogy még mindig nem látták be:
nem az utca a politika tere, nem
lep meg". A jogerős ítélet arra
kötelezi Juszt Lászlót, hogy a
Népszavában tegyen közzé
nyilatkozatot, amelyben elnézést
kér Orbán Viktortól.

SORSTALANSÁG
Az Európa Tanács filmes alapja,
az Eurimages által valaha
magyar filmnek megítélt
legnagyobb összegű támogatást
kapta meg az irodalmi
az érdeklődő alkotmánybírók előtt.
MTI Telefotó/AP/Mindaugas Kulbis Nobel-díjas Kertész Imre
regényéből készülő Sorstalanság
tairól és arról a döntéséről, hogy gárságot akkori választási hadjá- produkció. A Sorstalanság
állampolgárságot adott a kétes rata legfőbb anyagi támogatójá- megfilmesítésével első
nak. A másfél órás meghallgatá- rendezésére készülő Koltai Lajos
hírű vállalkozónak.
Paksas, akit egy parlamenti son Paksas közölte, hogy nem nevével jegyzett produkció 650
vizsgálóbizottság azzal vádolt sértette meg sem az alkotmányt, ezer euró támogatást kap az
meg jelentésében, hogy összeját- sem a hatályos törvényeket, Eurimagestól. A tervezett
szik az orosz alvilággal, tavaly mert nem tudott a Litvániában költségvetés 2,5 milliárd forint.
1962-ben letelepedett üzletem- A magyar állam 920 millió
április 11 -én kelt rendeletében
forintos támogatást nyújt.
adományozott litván állampol- ber elleni vizsgálatról.

Tizenegy országban szórták - utalták - szét a pénzt a folyamatosan vizsgált brókerügy terheltjei

Csütörtökön újabb fejleményekkel gazdagodott a K and H-törtcnet. Bővült a kulcsszereplők köre és a bankárok, illetve gyanúsított gazdasági vezetők egy része az
ünnepek alatt is előzetesben marad.

Henri luxemburgi nagyherceg
is fogadta Medgyessy Pétert.

- mondta sajtótájékoztatón a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) gazdaságvédelmi osztályának vezetője.
Papp Csaba alezredes közölte: írás- és tőkepiaci szakértők is folyamatosan dolgoznak és
elemzik a lefoglalt dokumentumokat.
Mint mondta, a nyomozó hatóság több
mint 10 országhoz fordult jogsegélykérelemmel, 11 országot azért kerestek meg, hogy információkat kapjanak a terheltek

külföldi

bankszámláiról, négy országot pedig azért,
hogy felderítse az érintett gazdasági társaságok tevékenységét.
Gera Antal, az SZBEI vizsgálati főosztályának vezetője úgy nyilatkozott: „nem volt látványos nyomozati cselekmény" a K and H
Equities-ügyben folyó nyomozásban az elmúlt három hétben, és a rendőrség tovább
folytatja a sikkasztás és pénzmosás ügyében
indított eljárást. Mint mondta, tovább folytatódott a banki alkalmazottakkal szemben a
bejelentési kötelezettség elmulasztás miatt
indított eljárás, de a gyanúsítottak száma 18 - n e m nőtt.

Az elnök kegyelme
BERLIN (MTI)

Johannes Rau német államfő kegyelemben részesítette Rolf Clemens Wagner egykori terroristát,
aki részt vett a német munkaadók
szövetsége
elnökének,
Hanns-Martin Schleyernek a
meggyilkolásában. Az elnöki kegyelmet a németországi szokásnak megfelelően indoklás nélkül
jelentette be az államfő. Az 59
éves Rolf Clemens Wagner 24
évet ült börtönben, a Vörös Hadsereg Frakció (RAF) elnevezésű
terroristacsoporthoz
tartozott,
amely 1971 és 1993 között legkevesebb harminc embert gyilkolt meg Németországban, köztük magas rangú személyeket. A
RAF
1977-ben
rabolta
el
Hanns-Martin Schleyert, majd
valahol a belga-francia határon
egy erdőben végeztek vele. Wagner részt vett az akcióban, a szövetségi ügyészség gyanúja szerint

Rolf C l e m e n s Wagner - a negyed évszázaddal ezelőtti letartóztatásakor.

MTI Telefotó/AP

ő lőtte agyon Schleyert. Az államfői gesztust Schleyer özvegye
ellenezte.
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Tudomány, logisztika, élelmiszeripar, gyógyturizmus a kínálatban

Befektetőket csábít a megye

Csalik
a pénznek
SULYOK ERZSEBET

Csongrád megyei csúcstalálkozó volt tegnap Budapesten. Szeri István, Marosvári Attila és a polgármesterek: Nagy Sándor, Nógrádi
Zoltán, Szirbik Imre, Búzás Péter.
Folytatás az 1. oldalról

A tudás alapú fejlődésben bízik
Búzás Norbert, az SZTE innovációs igazgatója, s Dudits Dénes, a
Biopolisz elnöke is. Számos tudományos kutatás ért a megvalósítás küszöbére hangzott el
mindkét intézmény részéről. Az
SZTE befektetőket vár a tanulmányi és információs központ
működtetéséhez, üzleti inkubátorház létrehozásához, diáklakások modell szerinti fejlesztéséhez és működtetéséhez. Emellett
számos kutatás, orvosi alkalmazások, találmányok állnak készen befektetőre várva. Komoly
munka mellé komoly befektetőkre számít a Biopolisz is,
amely egyebek mellett nemesíté-

Fotó: Karnok Csaba

si eljárásokat, szív- és érrendszeri kutatások kézzel fogható eredményeit kínálja hasznosításra.
A városok és azok térségeinek
képviseletében jelen lévő polgármesterek kiérlelt, tudatos térségfejlesztési munkáról tettek tanúbizonyságot, amikor konkrét terveiket a befektetők elé tárták.
Csongrád képviseletében Bedő
Tamás polármester, Szentes képviseletében Szirbik Imre pogármester, Kistelekről Nagy Sándor
polgármester,
Mórahalomról
Nógrádi Zoltán polgármester,
Makóról Búzás Péter polgármester, Hódmezővásárhelyről Csáki
Imre városi főmérnök vázolta a
térségek fejlesztési terveit. A kisebb települések számára elsősorban az ipari parkok, valamint

a turisztikai fejlesztések élveznek prioritást, de minden egyes
területnek megvan a maga speciális elképzelése is. Csongrádon
szélenergiaparkhoz várnak tőkét, év végére be is fejeződnek a
próbamérések.
A szentesiek többek között a
termálkutak hatékonyabb kiaknázásához szeretnének befektetőket, geotermikus erőmű mielőbbi működésében bíznak, s
tőkét várnak a környezetkímélő,
megújuló energiaforrások további hasznosításához. A termálkutakhoz másutt is komoly reményeket fűznek, elsősorban Kisteleken és Mórahalmon. Az előbbi
városnak kész tervei vannak egy
százhektáros termál- és aquaparkról, melyet üdülő és lovasfa-

lu egészítene ki. Emellett a település társat keres egy exporttámogató kereskedelmi-logisztikai
beruházáshoz,
egy
dísznövény-árverési csarnok felépítéséhez és üzemeltetéséhez. Mórahalmot az agrárintegrációs sikerei is arra predesztinálják, ezt az
utat kell követni, míg Makó az
ipari parkban és a hagymában,
mint hungaricumban bízva keres
befektetőket az élelmiszer-feldolgozóiparba.
A települések képviselői úgy
vélik, a kedvező földrajzi fekvés
csábító lehet a külföldi tőke számára, csakúgy, mint a viszonylag
gyorsan megtérülő vadászat, a falusi és egészségturizmusba irányuló projektlehetőségek.
O.K.K.

Amit a forinttal nyernek a vámon,
azt könnyen elveszíthetik a réven
A várakozások szerint rövid
időn belül lecsillapodhat az
utóbbi napokban keletkezett és
majdnem pénzügyi válságot
okozó devizapiaci vihar. De
hogy hány forint lesz egy euró a
„béke" után, nehéz megjósolni.
A bizonytalanság azoknak az
exportőröknek sem kedvez,
akik hasznot húzhatnának a forint gyengüléséből.
A forint árfolyama a hét közepén
hektikus pályát járt be, az euróval 275 forinton kereskedtek, a
nap folyamán elért „legerősebb"
árfolyam 269 forint volt. Tegnap
már kezdtek megnyugodni a kedélyek, a 270 forintos délelőtti
„nyitást" követően alig változott,
sőt 270 alá ment az árfolyam. Az
euró ma mintegy 20 forinttal
drágább, mint a legutóbbi negyedév végén. Csak összehasonlításképpen: 2002 utolsó napján
még 235 forintot ért az euró, június 30-án, a sáveltolás után 267
forint volt a kurzus, a harmadik
negyedévben pedig 254 forintig
javult az árfolyam.
Azt gondolhatnánk, az exportáló cégeknek egyértelműen kedvez a jelenlegi helyzet, de erről
nincs szó, a bizonytalanság
ugyanis árt az üzletnek. S az a
nyereség, ami a „vámon" keletkezhet, könnyedén elvész a „réven". A Szegedi Paprika Rt. vezérigazgatója, Bartos András is
úgy fogalmazott: egyelőre nehéz
bármit is mondani. Nem látják
például azt előre, hogy a kamatlábak változása, emelkedése mi-

A s z e n t e s i K o n t a v i l l - L e g r a n d R t . is n a g y e x p o r t ő r .

ként érinti a céget. A vezérigazgató szerint nem kellett volna
azonnal megemelni a jegybanki
alapkamatot. Ezzel a lépéssel
ugyanis olyan fura helyzet állt
elő, hogy hiába lenne az exportőrök számára kedvező egy 270 forintos euróárfolyam, ha a cégek
forint- és devizaalapú hitelei átrendeződnek, s veszteségük keletkezik. Őt erősítette Magyar József, a szentesi Hungerit Rt. vezérigazgatója, aki kifejtette: noha
a gyenge forint miatt megemelkedik az 50 százalékban európai

Fotó: Tésik Attila

piacokra termelő cég árbevétele,
ugyanakkor sokat veszítenek a
megnövekedett kamatterheken.
A gyenge forint miatt ráadásul a
határidős üzleteken is buknak.
Ezekre a szerződésekre a bankok
beszélték rá a céget olyan megfontolásból, hogy így biztosan
tudják, mekkora bevételre számíthatnak.
Horváth István, a szentesi
Kontavill-Legrand Rt. vezérigazgatója arról tájékoztatta lapunkat, noha árbevételük 40 százalékát az export teszi ki. mégsem

örülhetnek: ilyen rövid távon
ugyanis kedvezőtlen az árfolyam
ingadozása. Ráadásul a szentesi
gyár exportja és importja kiegyensúlyozott, vagyis a mostani
megbicsaklás, valamint a kamatkiadások növekedése még több
tízmillió forintos mínusz is
okozhat.
A Kisteleki M + M Sajtgyártó
Kft. termelési igazgatója, Ménesi Tamás az árfolyamváltozás
pozitív hatását nem érzékeli, a
cégnek dollárban fizet meghatározó, szaúd-arábiai partnere.
Szerinte a tejipari társaságoknak az euróövezetbe irányuló
exportjával kapcsolatban pillanatnyilag nem az árfolyam-ingadozás a legnagyobb gondja,
hanem az, hogy november 5.
óta nem kapnak exporttámogatást. Az FVM nem áll a tejtanács mögé, a közös kasszából
elfogyott pénz, így valamennyi
szállítmányon veszteség keletkezik, függetlenül attól, hogy
erős, avagy gyenge-e a forint.
Külföldi lapvélemények szerint
Magyarország egy fokkal közelebb került a pénzügyi válsághoz
kedden, amikor a kormány kénytelen volt lemondani egy államkötvény-aukciót a befektetőknek
a gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmai miatt. Olyan vélekedések is napvilágra kerültek,
hogy forint árfolyamának esése
nagyobb is lehetett volna, ha
nem olyan kedvezőek az ipari
termelési és a feldolgozóipari exportadatok.
F.K.

Májusban együttműködési megállapodást írt alá az ITDH, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht., valamint a Szegedi Tudományegyetem és a Biopolisz Élettudományi Konzorcium. Akkor Ledniczky Péter, az ITDH szegedi kötődésű vezérigazgatója a szegedi önkormányzatnál és a Csongrád megyei közgyűlésnél, valamint a gazdaságfejlesztésben érdekelt más szervezeteknél is tájékozódott. Javítani a térség tőkevonzó képességét az
ITDH és a régió jobb együttműködésével - ez volt a téma és a feladat. Tegnap az ITDH megszervezte, hogy a nemzetközi gazdasági szereplők, tanácsadók, közvetítők, gazdasági diplomaták találkozhassanak Budapesten Csongrád megye képviselőivel. E két
esemény - no és a közöttük eltelt időben történtek - minimum
arra jogosítanak, hogy megállapítsuk: mozdul végre ez a vidék is.
Sok évnyi hasztalan és reménytelen várakozás után történik valami azért, hogy a Dél-Alföld is elkezdhesse a fölzárkózást a fejlettebb régiókhoz.
A két találkozó között ugyanis Szeged egyetemén
rohamtempóban kezdték kiépíteni az úgynevezett technológiai transzfer
intézményeit. Egyre-másra kötik a megállapodásokat
kutatásfejlesztésben „utazó" cégekkel, tőkeerős gazdasági társaságokkal - a tudásalapú ipar képviselőivel. A gazdaság igényeihez
igazodva megkezdték a műszaki képzés feltételeinek kialakítását. A Szegedi Biológiai Központ főigazgatójának, Dudits Dénes
akadémikusnak
a katalizátort szerepvállalása is kamatozik
már az élettudományi konzorcium tevékenységében, a szegedi
önkormányzat és a Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. pedig
ezekben a napokban alapítja meg a konzorciumhoz kötődő innovációs céget, a Szegedi Biopolisz Kft.-t. A városházán előkészítették a szegedi logisztikai park közművesítését, amely a terület értékesítésének az első, alapvető feltétele. A kormányzati
Pályázat Előkészítő Alap (PEA) támogatott programjai között
ott van a szegedi önkormányzat pályázata a dél-alföldi települések integrált e-kormányzat rendszeréről. Ez azt jelenti, hogy
a régió fölzárkózását a Szeged központtal, uniós támogatással
kiépülő elektronikus közigazgatás is segíti korszerű szolgáltatásaival. S éppen csak említsük most, hogy az útépítési reménysugár is fölerősödött.
A fejlesztő, innovációs cégeket, a tudásalapú ipart okkal érdekelheti mindaz, amit tegnap Szeged és régió képviselői a nemzetközi gazdaság diplomatáinak elmondtak. Az agyonhasznált kifejezés - befektetőkre várunk - persze továbbra is aktuális. De tessék elhinni, az nagy dolog, hogy mostanában mintha egyre jobban tudnánk, pontosan mire is kellene ide az a sok pénz.

Veszélyes anyagot szállító kamion borult árokba

Tömeges baleset
történt az 55-ösön
A ködös idő és a lefagyott út
játszott közre tegnap reggel abban, hogy rövid időn belül négy
jármú borult árokba az 55-ös
főúton, Ásotthalom közelében,
köztük egy veszélyes anyagot
szállító szlovák rendszámú kamion. A rakomány átpakolását
már lapzártánk után kezdték
meg, a fél útpályát egész napra
lezárták.
Veszélyes, erősen környezetszennyező anyagot szállított az a
szlovák rendszámú kamion,
amelyik tegnap reggel az 55-ös
főúton, Ásotthalom közelében
az árokba borult.
Csütörtök reggel a sűrű köd leszállt az útra, több helyen megfagyott, ezért az utak rendkívül
csúszóssá váltak. Ennek és a sofőrök figyelmetlenségének köszönhetően egymás után négy
jármű csúszott árokba az 55-ös
főút 28. és 35. kilométere között.
Először furgon, majd kamion,
végül két személygépkocsi - egy
Lada Samara és egy BMW - csúszott le az útról. Ez utóbbi egyébként a tetejére borulva állt meg
az út mentén. Személyi sérülés
nem történt, mindenki megúszta a baleseteket.
A Szerbiába tartó szlovák rendszámú kamion több méteren keresztül letarolta az árkot, majd
az utas felőli oldalára dőlve állt
meg az út mellett. A jármű 22
tonna bárium-karbonátot szállított.
- A fehér por belélegezve mérgező lehet. Ha vízzel érintkezik,
rosszabb a helyzet, hiszen gőz,
gáz keletkezhet, így még könynyebb belélegezni és még nagyobb a káros hatás - tájékoztatott a helyszínen, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa, Tátrai János százados. A szakember ezért

figyelmeztetett, ne menjünk túl
közel a teherautóhoz. A zsákokban szállított rakomány egyébként szerencsére csak kicsit sérült meg.
Ottjártunkkor Tátrai százados
éppen arról tárgyalt a tűzoltókkal, hogyan fogják összeszedni a
kamion rakományát. Csütörtökön délelőtt ugyanis még két lehetőség volt. Vagy a szállító cég
küld embereket Kikindáról, akik
átpakolják és továbbszállítják a
2 2 t o n n a b á r i u m - s z u l f á t o t , vagy

pedig a megyei katasztrófavédelmiseknek kell gondoskodniuk
erről.
Bálint Gábor professzor kérdésünkre elmondta, az anyagot régen röntgenkontrasztanyagnak
is használták, de a festék-, a fotóés a műanyagiparban is alkalmazzák. A Szegedi Tudományegyetem professzora hangsúlyozta, nehézfémtartalma miatt a vegyület környezetszennyező hatású.
Délutánra az is kiderült, a szlovák cégnek nincs arra embere,
aki elvégezné ezt a feladatot. Most a vállalkozás ügyvezetőjét
várjuk, aki már Bajánál jár mondta később a kataszrófavédelmi igazgatóság munkatársa.
A veszélyes anyagot végül
mintegy húsz katasztrófavédelmi szakember az esti órákban,
világítóberendezések fénye mellett kezdte el átpakolni egy másik kamionba. A szakemberek
egyszer használatos, könnyű
vegyvédelmi ruhát és légzőkészüléket viseltek a rendkívül veszélyes átrakodás alatt.
A helyszínt rendőrök és tűzoltók biztosították. Az árokba borult kamiont csak azután állították talpra, hogy a rakterét kiürítették. Az 55-ös főút ezen szakaszán a forgalmat egész nap rendőrök irányították.
A. T. I.
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KORKÉP
ALGYÓ. A hétfőn kezdődött
Gyermekkönyvhét 2003
elnevezésű programsorozat
zárásaként ma délelőtt 9 órától a
könyvtárban 14 év alatti
gyermekek ingyen
internetezhetnek. Ezt követően
a faluházban este 6 órától a
Mikulás várja a családokat. A
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal
szervezésében különféle
játékokat próbálhatnak ki a
gyermekek, valamint karácsonyi
ajándékokat és díszeket is
készíthetnek.
ÁSOTTHALOM. A múvelódési
házban holnap délután 5 órakor
a Borostyán nyugdíjasklub
tagjait keresi fel a Mikulás, aki
természetesen nem üres
puttonnyal jön. Ezt követően az
ifjúsági egyesület és nyugdíjasok
közösen készülődnek a
karácsonyra. Díszeket,
ajándékokat készítenek a
településen egyedül élő,
rászoruló időseknek. A program
költségeit a kultúrház a
Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium által
támogatott pályázatból fedezi.
BALÁSTYA. A művelődési
házban vasárnap délután 3
órától hármas évfordulóra várja
az érdeklődőket a Balástya
Közművelődéért és Fejlődéséért
Közalapítvány.
A jelenlévők megünneplik a
helyi mozi ötvenéves
fennállását.
Emellett megemlékeznek arról
is, hogy negyven évvel ezelőtt
vetítettek először szélesvásznú
filmet a községben. A
harmadszorra pedig azt
ünneplik a balástyaiak, hogy a
kilencvenes évek elején
megszüntetett mozit az
alapítvány 1998-ban
újraindította. A vendégek
megnézhetik az első Balástyán
vetített szélesvásznú íilmct, Az
aranyembert.
DESZK. A hagyományokhoz
híven idén is megrendezik a
deszki nyugdíjasok napját. A
község időseit ma délután 2
órától várják a sportcsarnokban.
Az önkormányzat négyszáz időst
hívott meg a rendezvényre. A
hangulatról a Viktória együttes
gondoskodik.
KÜBEKHÁZA. Egy korábbi
rendezvényen olyan sokan
szerették volna látni, hallani
Lakatos Krisztián önálló estjét,
hogy megismétlik. Az
érdeklődőket holnap este 7
órától várják az Abigél Hotel és
Étteremben (Fő utca 86.). A
Szeged étterem elöl este fél
hétkor különbusz indul
Kübckházára, ami a program
végén vissza is viszi a vendégeket
a megyeszékhelyre.
RÚZSA. Mikulás-ünnepséget
szerveznek ma délután két
órakor a művelődési házban. A
szervezők minden 14 év alatti
rúzsai gyermeket szeretettel
várnak. A kicsik ajándékot is
kapnak. Az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén lehetőség lesz
arra, hogy a Mikulás házhoz is
kivigye a csomagokat.
SZATYMAZ. A sportpálya fölé
m a d é l u t á n fél k e t t ő k o r - h a az

időjárás is engedi sárkányrepülővel érkezik a
Mikulás. Óvodásokat és
általános iskola alsó tagozatosait
várják a pályára. A Mikulás a
levegőből szaloncukrot szór a
gyermekeknek.
SZEGED. Adventi hetekre
várják az érdeklődőket december
19-éig a füvészkertbe. Az
érdeklődők kiállítást nézhetnek
meg adventi és karácsonyi
dísznövényekből
szombatonként 13 és 16,
vasárnaponként pedig 10 és 16
óra között. Holnap délelőtt 10
órától pedig asztalidíszekből,
kopogtató koszorúkból és élő
növényekből nyílik kiállítás,
valamint vásár.

•
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zsákszámra
Évzáró bankett, lapunkkal Ajándékok
a gyerekeknek

^%

Politikusok és gazdasági vezetők a partnertalálkozón.
Látványos információs lézershow-val kezdődött
tegnap este a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó
évzáró üzleti bankettje az egyetem Dugonics téri
aulájában, ahol a térség meghatározó médiavállalkozása gazdasági vezetőket, közéleti személyiségeket, politikusokat látott vendégül.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Lapcom Kft. Délmagyarország évzáró bankettjén
Pásztiné Mészáros Éva kiadóigazgató a térség olyan
emblematikus médiavállalkozásáról beszélt, mely
akkor is ott van, ha villanyt kell vinni a tanyai családnak, ha életmentő műtétekhez várnak segítséget, ha szerveződik az égési sérülteket ellátó sürgősségi osztály, ha inkubátorhiány van az újszülöttosztályon, vagy ha éppen menhelyre gyűjt a Tappancs Alapítvány. A dinamikusan fejlődő kiadó
ugyanakkor stabil foglalkoztatója is Csongrád megyének - hangoztatta az igazgatónő.
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Fotó: Schmidt

Andrea

Szetey András, a Délmagyarország és a Délvilág
főszerkesztője azt tartja a legnagyobb sikernek,
hogy általános napi beszédtémává vált az emberek
között, mit írt a Délmagyar, mit írt a Délvilág. A
nehéz gazdasági körülmények ellenére mind a 93
éves Délmagyarország, mind az 59 éves Délvilág
példányszáma folyamatosan emelkedik. Kiemelkedő értéknek nevezte a főszerkesztő, hogy az általa
vezetett lapok egyenlő távolságot tartanak a pártoktól. Természetesnek tartja az állandó megújulást, lépést tartva az életformák, olvasói szokások
átalakulásával. Ennek megfelelően formálódik az
újságok szerkezete, felépítése, arculata, hangvétele
is. - Immár a hetedik napon, vasárnap is - tette
hozzá Szetey András, ajánlva a vendégek figyelmébe a megújult formában és tartalommal megjelenő
Délmagyarország Vasárnap Reggelt.
A kiadó évzáró bankettje Benkő Dániel gitár- és
lantművész koncertjével folytatódott, majd fogadással zárult.

Karácsonyi Filmek Temesvárról
vásár lesz
MUNKATÁRSUNKTÓL

A helyi kézművesklaszter jellegzetessége, hogy egyedüliként foglalkozik kézműves mesterekkel tájékoztatta lapunkat Dankó Teréz projektkoordinátor. Megalakult a klasztermenedzsment is,
elkészült a kézműves alkotók és
alapanyag-termelők adatbázisa,
valamint megnyílt a bemutatóterem.
A menedzsment szakmai, kulturális és idegenforgalmi szolgáltatásokat szervez. Folyamatban
van az elektronikus kereskedelem
előkészítése, értékesítési hálózat
kiépítése, bemutató- (látvány-)
műhelyek kialakítása, bedolgozói
hálózat működtetése. Együttműködési programot dolgoztak ki a
Párizsi Kézműves Kamarával,
amelyek során közös képzéseket,
szakértői látogatásokat és rendezvényeket szerveznek. Széles körű
kapcsolatrendszert építettek ki a
dél-alföldi és határon túli kézművcsszervezetekkel.
A kézművesklaszter karácsonyi vásárt rendez december
18-21. között az ifjúsági házban,
népművészek, kézművesek és
iparművészek részvételével.

Időkapu
Olasz Attila Időkapu című kiállítását Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő nyitja meg ma 18 órakor a szegedi Juhász Gyula Művelődési Központ dísztermében.
Közreműködik: Kocsis Judit, a
Szegedi Nemzeti Színház énekkari művésze. A fiatal festőművész még az SZTE JGYTFK rajz
szakos hallgatója, de kiállításaival már országszerte sikert aratott. „Nála a fizikális matériák és
a mennyei régiók egyféle archaikus, kozmikus egységben leledzenek" - írta Olasz Attila festészetéről Szuromi Pál művészettörténész.

Valahol Európában címmel román dokumentumfilmeket mutat be
ma és holnap a Grand Café. A temesvári egyetem médiatudománnyal
foglalkozó professzora, Lucián Ionica válogatott a szegediek számára
az utóbbi évek legértékesebb darabjai közül. A filmrendezőként is ismert oktató a román dokumentumműhelyeket mutatja be. A magyar
közönség számára észrevétlen maradt, hogy Romániában mennyire
megerősödött a közelmúltban a dokumentarista műfaj. A szegedi múvészmozi szemléje ezért hiánypótló, szépséghibája azonban, hogy a
filmek román nyelven, angol fölirattal láthatók. A vetítések ma és holnap délután négy és este kilenc órakor kezdődnek. Szombaton este
hétkor román filmkészítőkkel ismerkedhet meg a közönség.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tudományegyetem
gyermekklinikájára és a szegedi
gyermekkórházba már tegnap
megérkezett a Mikulás. A nagyszakállú Télapót a rendőrség
„kérte meg" arra, hogy vigyen
ajándékot a kis betegeknek. Az
„öreg" mindannyiuknak személyesen adta át zsákjából az édességgel teli csomagokat.
A kicsik mindkét helyen már
reggel óta készülődtek, mert tudták, hogy a Mikulás meglátogatja
őket. A klinikán egy kislány például megállás nélkül énekelte a
Télapó itt van című dalt. Ennek
ellenére volt, aki megrettent a piros ruhás apótól. A rendőrkrampusz azért nem érkezett meg a
klinikára és a kórházba, mert indulás előtt kificamította a bokáját.
A Télapó előtt egyébként tegnap mástól is kaptak ajándékot a
gyermekklinika kis betegei: a
Minimax csatorna képviselői
gazdag ajándékcsomagot adtak
át minden gyereknek, amelyben
kifestő, könyv, póló, füzet, újság,
csoki, üdítő, chips, pénztárca,
jegyzettömb és matrica is volt.
«
Játékos programokkal szórakoztatják a sérült gyermekeket
ma délelőtt 10 órától délután
2-ig a Szegedi Sportcsarnokban,

ahová még a Mikulás is ellátogat.
A program egyik szervezője a
szegedi Sólyom utcai Óvoda, Altalános Iskola és Logopédiai Intézet. Godár Mária igazgatóhelyettes elmondta, hogy a rendezvényt a fogyatékosok európai éve
és világnapja alkalmából tartják
meg. Az eseményre meghívták a
Sólyom utcaihoz hasonló iskolákban tanuló gyerekeket: Hódmezővásárhelyről,
Szentesről,
Makóról és Ásotthalomról is várnak vendégeket, összesen több
mint négyszáz résztvevőre számítanak.
•

A szegedi Szegények és Nagycsaládosok Egyesülete Mikulás-ünnepséget rendez ma délután 5 órától a Kossuth Lajos sugárúti volt Dugonics moziban.
Ezen kiosztják a rászorulók között azokat az ajándékokat, amelyeket magánszemélyek és cégek
ajánlottak fel a rászorulóknak.
«
A szegedi önkormányzati városőrség idén is megszervezi a
szegényebb sorsú családok gyermekei részére az ingyenes Mikulás-járatokat. A fehérszakállút és hű társát, a Krampuszt a
62/46674 l-es
vagy
a
06-70/235- 0512-es telefonszám o n lehet megrendelni. A Mikulás ma és holnap keresi fel a
legkisebbeket.

Konferencia
a ferences lelkiségről
MUNKATÁRSUNKTÓL

Konferenciát rendeznek az alsóvárosi ferencesek szerzetesrendjük lelkiségéről hétfőn. Az előadás-sorozat előzeteseként Kiss
István Didák ferences testvér elmondta: a rendezvény része az
idén ötszáz esztendő alsóvárosi
templom jubileumi programsorozatának, amely egyébként január 4-én ér véget. A konferenciára számos tudományág képviselőit meghívták, így remélik,
hogy a témák színessége és aktualitása sok érdeklődőt fog vonzani az előadásokra.
A nap témái közt szerepel a
rend szegedi története, a temp-

lom művészeti elemzése és a
dél-magyarországi
ferencesek
csaknem fél évezredes tevékenysége. A konferencia szakmai jelentőségét emeli, hogy az alsóvá-,
rosi templomot hazánk második
legnagyobb középkori műemlék
együttesének minősítették. Erről
tart előadást Nóvák István szegedi főépítész. A ferencesek történelmi szerepéről beszél a tanárképző főiskola két professzora,
Szegfű László és Zakar Péter. A
ferences népi hatásokról Barna
Gábor, a tudományegyetem néprajz tanszékének oktatója tart
előadást. A konferencia helyszíne a kolostor ötös számú terme
lesz.

Németh György fotói és karikatúrái a rajz tanszék galériájában

A patinás múlt és a borostás jelen
N é m e t h György fotográfus, grafikusművész, lapunk munkatársa kettős tárlattal jelentkezett az SZTE JGYTFK Rajz és
Művészettörténet Tanszékének
galériájában: népszerű karikatúráit és legszebb felvételeit állította ki.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Zsúfolásig megtelt tegnap este
Németh György tárlatának megnyitójára a rajz tanszék galériája,
amely a házigazdaként köszöntőt mondó Papp György képzőművész, főiskolai tanár szerint a
rangos kiállításoknak köszönhetően egyre népszerűbbé válik.
Szuromi Pál művészeti író ajánlotta a közönség figyelmébe a
kettős tárlatot: a földszinten A
Szentföldtől a szent városig címmel a fotográfus mintegy száz artisztikus felvétele, az emeleten, a
nemrégiben Fischer Ernőről elnevezett teremben pedig azok a
karikatúrák láthatók, amelyek
Az én városom címmel a napokban reprezentatív kötetben is
megjelentek.
Németh György úgy rukkolt ki
elénk, mintha teljes, totális szellemi vértezetben szeretné megmutatni önmagát - mondta Szuromi
Pál, aki úgy fogalmazott: „A fotók
közegében egy meditatív, nosztalgikus művész jelenik meg előt-

N é m e t h György a kiállítás megnyitóján.
tünk. Aki mérhetetlenül szereti,
tiszteli az archaikus létezés természeti és tárgyi képződményeit.
Egyszerűen: a szépség, a megejtő
magasztosság misztériumait. Aztán hirtelenjében a hazai közélet
tülekedő,
acsarkodó
világába
csöppenünk. Itt már agitatív, mulatságos kortársi figurákkal találkozunk, akik egyúttal a rútság, a

komikusság nyilvánvaló megtestesítői. Úgyhogy a patinás múlt és
a borostás jelen, a szépség és a nevetségesség eleven kontrasztját kínálja e gazdag kiállítás."
S valóban, Mózes útjának vonalát, Izraelt, Petrát, majd Rómát
és Görögországot, a zord sziklákat, a sivatagot, az emberek nélküli utca- és épületrészleteket,

Fotó: Schmidt Andrea

vagy épp a makói ortodox zsidó
temetőt bemutató beszédes, művészi fotográfiák tükrében különösen kisszerűvé, jelentéktelenné nyomorodnak a gúnyrajzokon
felbukkanó mai potentátok. Németh György fotóival merengő
időutazásra, karikatúráival öszszekacsintásra vagy épp harsány
hahotára hívja publikumát.
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Kizártak egy 16 éves, hatodikos általános iskolást

Bokorharc
A rendszámát persze nem írtam fel. Talán a toll hiányzott a kezembői? Vagy egyszerűen csak lusta voltam?Netán fölmértem a
kárt, és úgy döntöttem, efféle csekélység miatt hiába is hergelném
a büntetésre szakosodott hatóságokat ? Mondjuk úgy: az autó oly
sebességgel hagyta el a helyszínt, hogy még négyütemű szemmeresztgetéssel sem tudtam megállapítani, milyen betűket és számokat is írtak a fenekére.
Mert bizony így történt. A parkolóból kikanyarodó kocsi egy
szemvillanás alatt feltolatott a szemközti zöldre, nyomorgatott
egy kevéskét a bokrokon, vágott egy közepesen mélynek számító
ösvényt a gyepen, aztán már gurult is tova. Ahogy az már megszokott városainkban, ahol - tessék csak odafigyelni az önkormányzatok költségvetési adataira - minden esztendőben súlyos
milliókat költenek arra, hogy az utcák és terek a lehető legszebb
arcukat mutassák.
Ám a rombolók technikája oly kifinomult, hogy azzal nem kelhet birokra a legszemfülesebb parkvédő sem. Van, aki csak egyet
taszít az utca bútorain, netán úgy forgolódik a közlekedés előtt lezárt területen, mintha az örökkévalóságnak szeretne jeleket
hagyni. Más kéjes örömöt lel abban, ha a füvön parkolhat, s fákra
csak azért nem támad, mert sehogy nem tud dzsipjével fölvergődni az ágakig.
Egy persze közös minden bokorharcos hadműveletben: a sáros,
avarral díszített gumiabroncsokat valamennyien az aszfaltba törlik. Este aztán szépséges természetfilmeket néznek a televízióban, irigylik a svájciakat, mert hej, de szép városokban laknak, fa,
és szidják a világot, mert valami durva ágú cserje összekarcolta
metálfényű járgányukat.
B. Z.

Kizöldül a Kukorica
utcai játszótér
Parkosították, felújították, valamint ivókutat helyeztek el
Szegeden a Kukorica utcai játszótéren.
MUNKATÁRSUNKTÓC

Lakossági kezdeményezésre növényeket telepítettek és ivókutat helyeztek el Szeged-Rókuson, a Kukorica utcai játszótéren, valamint felújították a játékokat. - Sok szülő jelezte,
hogy barátságosabb lenne a környék, ha több lenne a zöld, és
lenne lehetőség kézmosásra a
téren. Amúgy is sok gyermekes

család lakik erre, a legközelebbi
játszótér pedig a Kodály téren
van - mondta Havránné Mohácsi Ildikó, a városrész önkormányzati képviselője.
Ezért a Szegedi Közterület-fenntartási Kht. szakemberei
a választókörzeti és a zöldalapból
mintegy két és fél millió forint
értékben húsz földlabdás, előnevelt fát, hatszáz cserjét ültettek
ki, valamint hatszáz négyzetméternyi területen felújították a
gyepet. - A 2004-es költségvetés
lehetőségei szerint szeretnénk
tovább folytatni a parkosítást tette hozzá a képviselő.

Támadás a tanárok ellen
Kizártak egy 16 éves, de még
mindig csak hatodikos szegedi
általános iskolás fiút, mert
többször rendkívül csúnya és
durva hangon támadt tanáraira.
A fiú ezt elismeri, édesanyja
szerint pikkeltek gyermekére.
Az iskola igazgatója kijelentette: már nem lehetett tovább tolerálni, amit a diák „művelt".
Egy szegedi szülő azzal kereste
meg szerkesztőségünket, hogy fiát jogtalanul - egyik tanára szerinte valótlan állításai miatt - kizárták az iskolából. A 16 éves Balogh Zoltán a szegedi alternatív
iskola hatodik osztályába járt.
Testnevelő tanárával állandó
konfliktusa volt, az egyik fegyelmi tárgyalással végződött. A fiú
azt mondja, akkor azért marasztalták el, mert állítólag bement a
lányok öltözőjébe, és barátaival
együtt fogdosta a lányokat. A szigorú megrovással zárult ügy után
néhány nappal Zoltán ismét öszszetűzésbe került tanárával. A
fiú elismerte, obszcén szavakat
mondott, egymás után többször
is. Az eset után hívták be édesanyját, és közölték vele, hogy fiát
kizárják az iskolából.
A szülő, Kádár Klára azonban
nem akar a döntésbe belenyugodni. Azt állítja, pikkelnek gyermekére, egy szó sem igaz abból,
hogy fogdosták volna a lányokat,
és ezt mondja a többi diák is.
- A fiam most már nem tanköteles, így csak levelezőn végezhetné el az iskolát. Am ez számára nem megoldás, hiszen akkor
dolgoznia is kellene, ám 8 általános nélkül nem veszik fel sehova. Véleményem szerint azért
van ez az iskola, hogy a pfoblé-

h a t n a k a gyerekek.

Fotó: Gyenes Kálmán

Hitelt ígértek
a szentesi csalók
Csalás alapos gyanúja miatt
folytat eljárást a szentesi rendőrkapitányság a szegedi Nyári-Nagy István és Demeter László ellen - tájékoztatta lapunkat
M. Tbronykőy Márta hadnagy, a
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyomozás eddigi adatai szerint
a férfiak ez év július 22-én hirdetést adtak fel egy regionális lapban. „Hitelét átvállalom, kellő
fedezetre kölcsönt biztosítok" állt
a
hirdetésben,
s
a
30-457-7035-ös mobilszámot is
közzé tették.
A sértettek egy része ezen a
számon jelentkezett. A telefon
tulajdonosa megbeszélte az érdeklődőkkel, hogy a kért kölcsön
fedezetéül felajánlott ingatlant
mikor nézi meg az „értékbecslő".
A megbeszélt időben az egyik el-

követő megjelent a helyszínen,
és az ingatlan felértékeléséért 50
ezer és 200 ezer forint közötti
összeget vett fel. Ezután megállapodtak egy későbbi időpontban,
amikor a kölcsön folyósítására
sor kerül. Pénzt azonban végül
egyik sértett sem látott.
A szentesi rendőrök azt is megállapították, hogy nem csak Szentesen lehetnek sértettek. Annak
érdekében, hogy kiderüljön, mekkora kárt okoztak, hány embertől
csaltak ki pénzt a gyanúsítottak, a
Szentesi Rendőrkapitányság várja
mindazok jelentkezését, akiket
Demeter László és Nyári-Nagy
István így vagy hasonló módon
károsított meg.
Jelentkezni a kapitányságon lehet; személyesen, vagy telefonon
a 63/312-433-as telefonszámon,
illetve
a
telefontanú
06/80/555-11 l-es számán, valamint a 112-es és 107-es segélyhívón.

más gyerekek is megszerezhessék valahol az alapképesítést mondja a döntésbe belenyugodni
nem képes asszony.
Balogh Zoltán testnevelő tanára a fiú és az asszony állításaival
kapcsolatban megjegyezte: a fegyelmi tárgyalás nem csak az öltözőben történtek miatt indult.
Zoltán és néhány fiú zavarta a
testnevelésórát, ezért kiküldte
őket. Ezután randalírozni kezdtek: eltorlaszolták a lelátót, a
szomszédos teremben zajongtak
a kötelek és a gyűrű húzogatásával, sőt a lelátóról a fűtéscsövek-

re állva másztak le a földszintre.
Többszöri kérésére sem hagyták
abba, Balogh Zoltán közben
rendkívül csúnya és durva szavakkal sértegette, amit egyébként már előtte is többször, nagy
nyilvánosság előtt megtett. A tanár szerint már a fegyelmi tárgyaláson ki kellett volna zárni a
fiút az iskolából, de akkor még
csak szigorú megrovásban részesítették. Zoltán azonban a következő napokban tovább folytatta a
szitkozódást, ezért döntöttek
úgy, hogy felfüggesztik.
Garami István igazgató úgy fo-

Fotó: Schmidt Andrea

galmazott, nem tűrhették tovább
a fiú viselkedését. Mint mondta,
ha ezt megengedi, legközelebb
húsz másik gyerek csinálja majd
ugyanezeket. Azonban a történtek ellenére sem zárkóztak el attól, hogy a fiú befejezhesse tanulmányait az iskolában. Levelező
tagozaton elvégezheti a 8 osztályt, ám azt sem zárja ki, hogy
esetleg a jövő tanévben visszaveszik a nappali tagozatra. Ezt
egyébként az anyukának is el
akarta mondani, de nem hallgatta végig.
TÍMÁR KRISZTA

Az önkormányzatnak nincs pénze a termálra

Eladó a mindszenti fürdő

Bizonytalan a mindszenti termálfürdő további sorsa, ugyanis
támogatás nélkül nem boldogul
a meleg vizes strand tulajdonosa, a Szentpétery család.

Tavasszal már zöld környezetben, a megújult játszótéren ugrál-

Balogh Zoltánnak testnevelő tanárával állandó konfliktusa volt.

Évek óta már csak elvétve fogad
vendégeket a mindszenti termálfürdő. A mintegy 10 hektáros
díszparkban található kisebb kúria, és a mögötte lévő gyógymedence tulajdonosa a Szentpétery
család. 1995-ben nagy reményekkel vásárolták meg az egykori termelőszövetkezettől az ingatlant.
- Elég lerobbant állapotban
vettük meg a fürdőt - emlékezett

vissza Szentpétery Csabáné - , s
nagyon sokat rá kellett költenünk, hogy megnyithassuk a
nagyközönség előtt. Szinte minden anyagi lehetőségünket felemésztette a rekonstrukció, ám
végül mégis sikerült beindítanunk a vállalkozást.
A család igyekezete ellenére főként az érdeklődés hiánya miatt - be kellett fejezniük az üzemeltetést. A bezárást viszont
nem tartották véglegesnek, hiszen mint azt Szentpétery Csabáné

elmondta:

szívügyüknek

tekintették és tartják most is a
termálfürdő sorsát. Úgy gondolták, a kisvárosban élők érdeke is

azt kívánja, hogy tovább működjön a meleg vizes strand, ezért
többször is az önkormányzathoz
fordultak segítségért, s végül már
eladásra kínálták az ingatlant. A
város elöljárói a legutóbbi testületi ülésen a tulajdonos ajánlatát
elutasították.
- A fürdő működtetési költségének felvállalásában is segíthetne az önkormányzat - tette hozzá Szentpétery Csaba - , a 350
ezer forintot kizárólag a meleg
vizes strand üzemeltetésére fordítanánk.
Zsótér István polgármester is
úgy véli, a településnek mindenképpen ki kellene aknáznia

a létesítményt. A kisváros költségvetése viszont jelenleg nem
teszi lehetővé, hogy háromszázmillió forintért megvásárolják
az ingatlant. Mint ahogy a tulajdonos által meghatározott
havi több százezer forintos működtetési költséggel sem boldogul az önkormányzat a jelenlegi
költségvetési kilátások miatt. A
közös üzemeltetés lehetőségétől viszont nem zárkóznak el.
Hiszen a termálfürdő a gyógyászati célok mellett más
egyébre, így például a mindszenti gyerekek úszásoktatására
is alkalmas lenne.
S.T.A.

Próbaúton az Iris Agora

Buszokat bérel majd a Tisza Volán
Vásárlás helyett bérelt buszokkal bővíti
járműparkját a Tisza Volán Rt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bérelhető buszokat keres gépkocsiparkja bővítésére a Tisza Volán Rt., amely pályázatot
hirdetett a legjobb ajánlat kiválasztása céljából. Molnár József műszaki főmérnök tájékoztatása szerint a hazánkban még szokatlan
fejlesztési módszer (vásárlás helyett bérlet)
előnye, hogy a busztársaság megtakarítja a
beruházás költségeit, a járat működtetéséből
pedig futja a bérleti díjra és a fenntartás költségeire is.
Több cég is érdeklődött a Tisza Volán Rt.
pályázata iránt, s az egyik jelentkező néhány
napra kölcsönadta kipróbálásra a bérelhető
autóbuszt. Az Iris Agora voltaképpen Renault típusú, alacsony padlós busz, amely
mindenben megfelel az uniós műszaki előírásoknak. A kocsit december 10-éig láthatjuk Szegeden: a helyi járatokon utazók ismerkedhetnek meg vele.
Januárban hirdetik ki a pályázat győztesét,
akitől a tervek szerint négy autóbuszt bérel
majd hosszabb időre (5-15 évre) a Tisza Volán Rt.

December 10-éig jár Szegeden az alacsony padlós kölcsönbusz.

Fotó: Schmidt Andrea
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Az orvosok attól tartanak, súlyos sérüléseket okozhat a tűzijáték

Mikulás, időzítve is

Év végén szabad a petárda
A korábbi évek gyakorlatától eltérően, az idén az év utolsó
napján este hat órától másnap
reggel hatig már legálisan is lehet használni petárdát. Az új
rendelkezés hétfő óta hatályos,
de a megyei rendőr-főkapitányság még nem adott ki engedélyt
az árusításra.
Hétfő óta bármikor használhatunk játékos pirotechnikai eszközt, a petárdázás azonban továbbra is engedélyköteles. Kis tűzijátékot csak szilveszterkor szabad külön jóváhagyás nélkül
működtetni.
A kormány még szeptemberben hozott rendeletet a kisebb effcktanyag-tartalmú
termékek
szabad forgalmazásáról és felhasználásáról. Ring Réla, a Belügyminisztérium jogi főosztályának munkatársa elmondta: az új
rendelet a pirotechnikai eszközöket négy kategóriába sorolja. Parányi, „játékos" termékek például a szikrázó gyertyák, kis tűzijátéknak számítanak a pálcás rakéták, a forgó tüzek, léteznek
még emellett közepes, valamint
nagy tűzijátékok.
Legfeljebb három gramm gyújtóanyag-tartalmú eszközök vásárolhatók és robbanthatók koriá-

A játékos pirotechnikai eszközök forgalmazójának a rendőrség ad engedélyt. Fülöp Zoltán,
a Csongrád megyei főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának vezetője elmondta: több
hatóság
hozzájárulását
kell
megszereznie annak, aki boltjában ilyen robbanó „játékot" szeretne árulni. A katasztrófavédelem és a környezetvédelmi felügyelőség jóváhagyása után adják ki a rendőrök az engedélyt.
Az osztályvezető már találkozott olyan hirdetéssel, amelyben
az állt, hogy egy kereskedőnél a
későbbiekben majd petárdák
kaphatók, de ezt még senki sem
kérelmezte hivatalosan náluk.
Aki december 28-a után kis tűzijátékot vesz és január elsején
reggel hatig nem használja föl,
attól a kereskedő köteles azt
visszavenni. Ha öt nap után is
nála van még a petárda, szabálysértést követ el.
Decembcr 31 -én este hat órától m á s n a p reggel hatig a kis tűzijáték o k a t is engedélyezi a jogszabály.

tozás nélkül: ilyenek például a
tortadíszek vagy a konfettiágyúk.
December 31-én este hat órától másnap reggel hatig viszont
az úgynevezett kis tűzijátékokat
is engedélyezi a jogszabály. De-

TÜZES LEPKEK
A kereskedők között vannak, akik nem várnak a különböző engedélyekre, a szegedi piacokon már megjelentek a petárdák. A durranórudat munkatársunknak százas csomagban kínálták az árusok nyolcszáz forintért. A Távol-Keletről származó portékák között repülő és szikrázó tüzes lepkék is előfordulnak, mérettől függően száz-százötven forintért. A több tűzlöketet kiköpő cső hatszáz forintba kerül. A budapesti feketepiacon jóval nagyobb a választék, várhatóan Szegedre is eljutnak az illegális termékek,
amelyek egy része megfelel a magyar előírásoknak és magyar nyelvű használati utasítás is van hozzá. Akár húsz percig fénylő görögtűz is akad néhány ezer forintért.

GYERMEK . IFJÚSÁGI IS
SPORTMINISZTÉRIUM

Fotó: Karnok Csaba

cember 28-tól az év utolsó napjáig a vásárláshoz sem kell engedély.
- A veszélyforrások száma nő,
ezzel nekünk több munkánk lesz
- nyilatkozta lapunknak Varga
Endre. A szegedi új klinika traumatológiai osztályának docense
elmondta: a petárdák olyan súlyosan megsebesíthetik a kezet,
hogy amputációra is sor kerülhet. Az orvos szerint a pirotechnikai eszközökkel az a baj, hogy
sokszor fiatalok kezébe kerülnek, és olyankor használják,
amikor „már csökkent a belátási
képességük". Tiltással viszont
nem lehet elkerülni problémát,
hiszen eddig is csempészték,
használták a petárdákat, és balesetek is előfordultak - tette hozzá Varga Endre.

A megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságon már többen érdeklődtek, milyen feltételekkel árulhatnak petárdát. Hódi József, a
megelőzési osztály vezetője elmondta: egyelőre egy jogszabály-pontosításra várnak, amely
meghatározza, hogyan kell tárolni az ilyen eszközöket. Ezeket
termékeket pirotechnikai üzletben vagy más boltban elkülönítve lehet árusítani, de valószínűleg - ideiglenes tárolóból - utcán
is kínálhatják szilveszter előtt a
petárdákat.
Fülöp Zoltán megjegyezte: nehéz lesz a rendőrök dolga szilveszterkor, hiszen a petárdázást
pontosan szabályozta a jogalkotó, de ki az, aki egy robbanás
után bizonyítani tudja, hogy
esetleg nem megfelelő gyújtóanyag-tartalmú eszközt használtak a mulatozók.
M . B. I.

A Mikulás december 6-án házhoz megy. Azt viszont kevesen
tudják, hogy a látogatás időzíthető, mert a jóságos öreg megrendelhető szolgáltatás.
Gépész, karbantartó, tanár, cukrász, taxisofőr, tűzoltó - csupa
tisztes, civil foglalkozás, amit jó
néhányan, úgy tűnik csak azért
választanak, hogy a hétköznapokon megőrizzék inkognitójukat. Róluk a télelő rántja le a leplet: igen, ők mindannyian hivatásos Mikulások.
Szabó János számára a december egyenlő a piros ruhával, az
ajándékozással, a gyerekzsivajjal.
- Különleges kellékekre nincs
szükségem, a hajam, a szakállam,
a bajuszom hófehér és eredeti, s
ez rendjén is van így, hiszen tényleg én vagyok a Mikulás - mondja. Külseje, magabiztossága alapján állítása hihető, mégis faggatom, hogyan jött az ötlet, s mióta
öltözik télapónak. Zokon veszi,
hogy nem hiszem lappföldi származását, hiszen tudvalévő, a Mikulás-létre születni kell, és ez bizony nem hóbort, hanem hivatás.

Komolyra fordítva a beszélgetést, elmeséli, hogy 1984 óta
minden esztendőben felölti az
ünneplőjét, és ellátogat a gyerekekhez. E szolgáltatásra igény
van, s úgy tapasztalta, az illúziók
nemcsak gyereknek, felnőttnek
is kellenek. A szolgáltatás ára
iránt érdeklődve elmondja, nagyon sok szülő, óvónő, pedagógus keresi meg ilyenkor, ám tarifák nincsenek. Amennyit az emberek gondolnak, annyit adjanak. Szabó „Mikulás" János elégedett ember, apókás szíve csak
azért fáj, mert ő maga nem tud
saját forrásból elég pénzt előteremteni a valódi ajándékozásra.
Pedig jó volna szélesebb, karitatív alapokra helyezni e földi Mikulás-létet,
azaz
nemcsak
egy-két szaloncukrot vinni az intézményeknél tett látogatáskor,
hanem mást, többet, szebbet.
Szabó úr alapítványban gondolkodik, tiszaszigeti Mikulásként
támogatókról,
kapcsolatokról,
céges és civil összefogásról álmodik, amolyan Télapó-presztízsből-mondja.

Szabó „Mikulás" János szakállát h ú z h a t j á k !

O.K.K.

Fotó: Karnok Csaba

Az idei nyertesek:
146 település 2,1 millió polgára
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium idén
közel 5 milliárd forintot fordít ifjúsági és sportcélú
beruházások t á m o g a t á s á r a . A benyújtott pályázatok
elbiralása utan játszóterek építesére (IFJ-JT-03 pályázat) 5 4

települesi önkormányzat kapott egyenként átlagosan 2 583 000 forint támogatast. A Bozsik-program
keretében a labdarugas utánpótlás-nevelését
műfüves

szolgáló

palyak es multi-funkcionalis sportpályák építésére

Köszönöm, jól vagyok!

(SPO-BP-03 palyazat) kiirt palyázaton közel 1 0 0 t e l e p ü l é s

nyert, összesen több mint 3 milliárd forintot. Sportlétesítmények

epitésere es felujítasara (SPO-SL-03 pályázat)

Ha fontos Önnek a saját és szerettei egészsége, ha a betegségmegelőzést szolgáló aktív életvitel kialakításán fáradozik,
és szeretné mindezt gazdaságosan megoldani, akkor válassza az
OTP Egészségprogramot!

88 települes kapott összesen 750 millió forintot.
Legyen a sport mindenkié!

• Megbízható háttér.

A palya/at nyertesemen névsorát es a megítélt összegeket megtekintheti

• Alkalmazkodás az egyéni igényekhez.

a www.gyism.hu. vagy a www mobilitás hu Iníernet-cimen, vagy érdeklőd-

• Minőségi egészségfejlesztő szolgáltatások.

lön a (06-40) 444-555-os telefonszámon1

n Jelentős megtakarítás az egészségmegőrzésre
fordított kiadások terén.
I

I

OZDULJ

MAGYARORSZÁG!

Lépjen be - és érezze jól magát!
További információ: (06 1) 235 4242, www.egeszsegprogram.hu
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Vesz-e petárdát szilveszterre ?
ií
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CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzenetelket 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.

KEPVISELOK
Szentesi olvasónk, V. S. úgy véli,
jelzésértékű, hogy a parlament
ülésén milyen kevés képviselő jelent meg. Nem lehet csodálkozni,
hogy az ország gondjai szaporodnak, ha a honatyákat valójában
nem is érdekli, mi történik az üléseken (kivéve, amikor saját járandóságukat kell megszavazni).

SPIEGL MATE
egyetemista:
- Nem hiszem, hogy vásárolok
petárdát az év utolsó napján. De
jó dolognak tartom, hogy ahhoz
szilveszterkor legálisan is hozzá
lehet jutni. Arra viszont nagyon
kell majd figyelniük az árusoknak, hogy gyerekeknek né adjanak el ilyen veszélyes dolgokat,
nehogy történjen valami baleset.

ADOK ISTVANNE
nyugdíjas:
- Nem szoktam ilyesmit vásárolni. A kiskorúaknak nem lenne
szabad, hogy a kezébe kerüljön
ezekből a balesetveszélyes dolgokból, csak az a baj, hogy ők élvezik a durranásokat a leginkább. Szülői felügyelet mellett is
történhetnek
szerencsétlenségek, remélem nem lesz baj.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
m á M p ' reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.: 62/474-374 vasi 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Tel.:
474-374 vagy 104. Súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

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

Tisztelt

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
szombaton és vasárnap
A KÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepés munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104.
FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN
dr. Vereczkey Csaba, Forráskút. Tel.:
287-034 és 06-30-9-952-023.
PUSZTAMÉRGESEN,
ÖTTÖMÖSÖN
dr. Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth
u. 36. Tel.: 286-740.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
betegei részére ügyelet a mentőállomáson,
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása a hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel
7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.: 104;
597-040 és 598-610.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben.

Olvasóink!

Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen
megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
december 6—12-ig: dr. Rengei Antal, Szeged, Bécsi krt. 3/A. Tel.: 435-682.
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6
óráig.
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN
dr. Tímár Béla, Tápé, Honfoglalás u. 93.
Tel.: 496- 799.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÖRF G,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
dr. Mender Ferenc, Újszeged, Küküllői u. 5.
Tel.: 433-184.
DOMASZÉK, RÖSZKE
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás
u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,

H0D ALLATPATIKA

TÓTH VINCENE
szakács:
- Dehogy vásárolok petárdát!
Másoknak sem kellene. Eddig is
azért tiltották, mert veszélyes és
ez most sem változott meg. A sérüléseket, amit a petárdázók szereznek majd, állami pénzen kezelik és az érintettek még büntetést sem kapnak érte. N e m volt
egy ésszerű döntés.

OPUSZTASZER
dr. Kunstár Pál, Kistelek, Tömörkény u. 10.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ
dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz
Nana
u. 7. Tel.: 283-180 és
06-30-9-451-386.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70.
Tel.: 06-20-9-257-787.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tel.: 06-30-4-879-805.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOJVIBÓ
dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.:
06-20-9-739-149.

BEREK TIBOR
nyugdíjas:
- N e m fogok venni, de jól tették,
hogy törvényesen lehet majd vásárolni. Amit tiltanak, az mindig
vonzóbb, hátha ennek a döntésnek köszönhetően kevesebb durrogást lehet majd hallani. Szerintem nem olyan veszélyesek ezek,
de gyerekek kezébe nem lenne
szabad, hogy kerüljön belőlük.

POSTABONTÁS

Ha eljön a karácsony
- akiknek három nap a világ
Nézem az utca forgatagát, siető,
nyüzsgő emberek töltik be a teret. Van, ki megrakodva csomagokkal igyekszik, mások nézik a
kirakatok díszbe öltöztetett árukínálatát. Gondolkodom. Azt értem, aki némán csak ábrándozik
a díszes kirakatok előtt, kevésbé
azokat, akik sietősen igyekeznek
betuszkolni csomagtartóikba a
sok csomagot, melyek valószínűleg tele vannak méregdrága ajándékokkal.
Oldalra nézek, didergő hontalan ül a hideg szökőkút szélén.
Néhányan fagyosan vetnek rájuk
egy-egy pillantást, majd közönyösen továbbsietnek. Akad, aki
ad néhány forintot, szánalomból. Odamegyek, adok neki én is,
rám néz, majd gyorsan elfordítja
rólam tekintetét, ne lássam fáradt, megalázott szemét.
Bizonyára lepereg lelki szemei
előtt a múlt, amikor nem dideregve, kezét rongyos ruhájába
dugva kereste az ott lapuló, melegséget rejtő üveget. N e m mélázom rajta, gyorsan továbbsietek
én is. Lassan teljesen besötétedik, felcsillannak a fények a meleg szobák fenyőin, s nekem akaratlanul eszembe jut, vajon hol

lehet, s mit csinál ő? Nem kell
töprengeni rajta, valószínűleg reménykedve várja, amikor az ünnep alkalmából jótét kezek meleg étellel kínálják.
Csendesen elfogyasztja, könynyeivel nyeli a könyörület adományát. Igaz, ezt n e m látják, hiszen visszafogott könnyek ezek a
mosolygó köszönömön át. Mindenki nyugovóra tér, ő megveti
papírágyát, bebugyolálja magát,
amennyire lehet, és előkerül a
melegséget ígérő üveg is. Ha meleget nem is ad, az álmot elhozza. Ha szerencsés, s n e m túl fagyos az idő reggel, megint nézheti az utca forgatagát. Addig nem
tudom miről álmodik. Bizonyára
fűtött, meleg szobáról, családról,
szeretetről.
Álmát őrzik égi angyalok. Némelyik nem szerencsés, hozzájuk nem ily kegyes a sors, álmukban mosolyognak még néhányat. .. Talán nekik csak ez jutott.
Elmennek, elragadja őket a kegyetlen hideg, többé n e m nyelnek könnyekkel terhes adományt. Nekik csak három nap a
világ!
SZALAYNÉ KOMLÓSI GIZELLA,
PITVAROS

Nyugdíjba ment a postásunk
Nagy nap volt november 1-je Vígh Károly életében! Hatvanéves lett a
Karcsi, Karesz, a postás bácsi! A dolgos évek után a megérdemelt pihenés évei következnek. Nálunk, Szeged belvárosában teljesített
szolgálatot mindannyiunk nagy megelégedésére. Szinte családtagnak
számított, generációkat szolgált ki becsületesen, pontosan és kedvesen. Mindenkihez volt egy jó szava, munkáját jókedvűen, nagy hozzáértéssel végezte. Nagyon fog nekünk hiányozni, de tudjuk, hogy pihennie kell már. Nagyon jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk családja körében, köszönjük a sok jó hírt (és rosszat is) hozó levelet, pénzes utalványt.
A körzetében élő lakók

A Baka István vers- és
prózamondó verseny díjazottjai

A Bartók Béla Művelődési Központban a közelmúltban megrendezett
Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny helyezettjei a
középiskolás kategóriában:
I. Kulpinschy Eleonóra (Segítő Mária Katolikus Gimnázium, Csíkszereda, tanára Mirk László.)
II. Zsótér Mariann (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged,
tanára dr. Kovács Józsefné)
III. Korom Rita (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged, tanára dr. Kovács Józsefné)
A Baka István Alapítvány különdíját Kokas Dávid, a Déri Miksa
Ipari Szakközépiskola tanulója kapta. Tanára: Mónok Mária.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte- Felnőtt kategóriában megosztott I. hely: Csorba Kata (Szeged) és
Oláh Zoltán (Szeged-Budapest),
lesgondoskodni.
Megosztott II. hely: Eller Éva (Szeged) és Tóth Lambert (Szeged)
III. Balogh Bálint (Szeged)
Szeged, Bácsi krt. 5., 62/425-155, 80/625-155
A Baka István Alapítvány különdíját Eller Éva, a Magyar VersmonHódmezővásárhely, Andrássy út 52., 62/246-006
dásért Alapítvány különdíját Csorba Kata és Tóth Lambert kapta.

GREGOR BERNADETT
N. Ferencné visszataszítónak tartja,
hogy egy műsorban ilyen gusztustalanul beletiporjanak valakinek a
magánéletébe, mint tették ezt Gre-

PANNON
**•»** Az é l v o n a l .

GSM

gor Bernadettel. Olvasónk véleménye szerint nem helyénvaló, hogy
ráadásul sok gyermek jelenlétében,
illetve füle hallatára történt mindez.
ÓVODA
A szegedi Bem utcai óvoda kiscsoportosai nevében jelezte Bertókné Tóth Katalin, hogy a gyermekek nagy örömmel fogadták a
napokban ajándékba kapott játé kkonyhabútort.
MUNKAADÓK
T. L. felháborítónak tartja, hogy a
külföldi cégtulajdonosok figyelmen kívül hagyják a törvényeket
és nem törődnek a dolgozóikkal.
Tehetik, hiszen senki sem kéri
számon cselekedeteiket.

Ili
Mára

kérdeztük:

Vesz-e

petárdát

szilveszterre?

Következő kérdésünk:
V á r j a - e
a

Mikulást?

Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben!

(IGEN v a g y NEM)!

WM
—

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint törtfak.

06-30/30-30-921

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

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
PETER SZABOLCS
December 4., 8 óra 45 perc, 3150 g. Sz.:
Papp Éva és Péter Szabolcs (Forráskút).
JVIATUS TAMÁS
November 24., 22 óra 0 perc, 2084 g Sz.: Jónás
Mónika Mária és Matus Ferenc Zoltán (Szeged).
TÓTH ZSÓFIA ÉVA
December 3., 14 óra 24 perc, 3210 g. Sz.:
Keresztély Éva és Tóth Tibor (Szeged).
VÁSÁRHELY
GÁLOS IVETT
December 3., 16 óra 38 perc, 3650 g. Sz.:

H0R0SZK0P
Q u KOS: Pénzügyei előtérbe kerülnek
7 B . / e b b e n a hónapban. Fellendülésre
számíthat, elsősorban munkájának köszönhetően. Fizetésemelés, jutalom, előre nem
számított bevétel lepheti meg.

Forrai Hajnalka és Gálos István (Vásárhely).
BÁNFI LILI
December 4., 6 óra 3 5 perc, 3100 g. Sz.:
Vári Helga és Bánfi József (Vásárhely).
SZENTES
BÁLINT DÁVID FERENC
December 3., 8 óra 0 perc, 3030 g. Sz.: Révész Erzsébet és Bálint Ferenc (Csongrád).
NAGYPÁL MÁRTON
December 3., 15 óra 5 perc, 4030 g. Sz.:
Bóka Julianna és Nagypál Tibor (Csongrád).
Gratulálunk!

m

MÉRLEG: Amíg saját érzéseivel
I nincs tisztában, nem szabad döntenie a közös jövőt illetően. Akkor sem, ha partnere sürgeti! Nem sok eredményt remélhet
most, akár üzleti, akár személyes ügyeiben.

BIKA: Ha gondja volt az egészségé*
ivei, most a gyógyulásban reménykedhet. Otthon a változtatásokra páratlan
lehetőségek kínálkoznak ebben az időben.
Hivatásában akadhatnak problémák.

V
SKORPIÓ: Szokatlanul türelmet« L / i l e n , és csodálkozik, hogy mitől van
ez. Valószínűleg beteg, ezért feltétlenül menjen el orvoshoz. Ne hagyja figyelmen kívül az
orvos utasításait, szigorúan kövesse azokat!

( V j j IKREK: Gazdag kimeríthetetlen ötI lettára most sikerhez vezethet! Figyeljen oda, hogy ne bízzon meg munkatársaiban, különben megeshet, hogy valamelyikük
ellopja az ötletét és sajátként rukkol elő vele.

. NYILAS: Használjon ki minden alkal™ f mat, hogy kiszakadjon a hétköznapokból! Egy baráb meghívásra elutazhat Menjen
el, az új környezet minden gondolatát más
irányba tereli, így csak nyerhet a váltással.

RÁK: Van egy szívbéli ügye, amit
szeretne tisztába tenni, aztán azt
mondani: na ugye, hogy nekem lett igazam!
Tudja, hogy jól sejtette a dolgokat, elmúlnak
az idegfeszítő napok és már aludni is tud.

; BAK: A házassági és az üzlettárs) kapZMl j csolatok megmérettetnek, és könnyűnek találtatnak. Ezzel lezárul életének egy fejezete, csak nehogy újra ugyanabba a cipőbe lépjen!
Tartózkodjon a bosszúvágyó gondolatoktól.

Aj)OROSZLÁN: Saját magának és
szeretteinek vásárolhat néhány új
ruhát, ajándékot. Szeretné megváltoztatni
külsejét, megjelenését, ezért szánjon időt és
pénzt az átalakításra.

J f a VÍZÖNTŐ: A mai napon házimuni kával, otthoni tevés-vevéssel teljen
a napja. Amellett, hogy ezek a tevékenységek rendkívül hasznosak, mert megszűnik a
bűntudata, még pihentetik is az agyát.

i SZŰZ: Nincsenek ínyére a körülményék, és bosszantja, hogy nem tehet
ellene semmit. Azzal, hogy ellenkezik, még
rosszabbá teszi helyzetét. Terelje el figyelmét
a környezetében uralkodó körülményekről.

J i HALAK: Élvezi a kihívásokat és a
^ ^ f nehéz helyzeteket. Erős belső energiával rendelkezik és ez külső aurájában is
megmutatkozik. Egyéni stílusával lenyűgözi
társait és környezetét.

SZORAKOZTATAS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN
NAPI M E L L É K L E T E K

DELMADAR
SZERKESZTI:

VENDÉGTOLL

-

LITKAI

LÉVAY G I Z E L L A ,

GERGELY

Tehetségkutatás
A tehetségkutató versenyek azon az
alapvetően téves elképzelésen nyugszanak, hogy a világ tele van izzóan tehetséges bűvészekkel, hip-hop táncosokkal, népdalénekesekkel, tűznyelőkkel és
köcsögduda-virtuózokkal, akikre azért
nem vetült a rivaldafény, mert községük
területét eddig elkerülte a tehetségkutatás
forgószele. E szerint a teória szerint Madonnák és Mlchael Jacksonok ezrei küzdenek kohóipari szakmunkásképzőkben,
masszázsszalonokban és esztergapadok mögött anélkül, hogy
képmásuk előtt tinédzserek milliói esnének önkívületi állapotba.
Amikor valakinek a fejéből kipattan, hogy ezeket a tehetségeket fel
kell kutatni, még olyan áron is, hogy ez a tehetségkutatás több vért,
verejtéket és könnyet ígér, mint Churchill, akkor kezdődnek csak
igazán a bajok.
A tehetségkutató versenyek színhelye általában egy művelődési ház,
amely egy Richter-skála szerinti 7-es földrengés és Godzilla együttes
pusztítása utáni posztszoci állapotban vegetál, valahol a kultúra és a
szoft-pomó elemekre építő dzsesszbalettórák között félúton. Az egyetlen prosperáló üzemegység a büfé, ahol a helyi értelmiség alkoholistái
szeparálódhatnak az italbolthálózat által beszippantott proletariátustól. A nézőteret a felfedezendő tehetségek számos hozzátartozója, illetve a zsűri ingyenbüfé-szagra gyűlt családtagjai, barátai és üzletfelei
töltik meg, ők azonban csak addig, amíg az ingyenbüfé ki nem nyit A
zsűri összetétele nagyon változatos, általában helyet foglalnak benne
a szponzor képviselői, egy helyi erő és egy ember, aki kielégíti a művész kritériumait. Vegyük például a mikepércsi Dráma-Margarin színházi tehetségkutató versenyt, ahol egy margaringyáros mint elnök
dönti el, vajh, ki is lesz a legjobb Rómeó, s ebben nyújt neki segédkezet a málnafröccstől befolyásolt helyi művelődésszervező, valamint
Romanek Béla Mikepércsért-emlékérmes fakanálfaragó művész.

FÁBIÁN
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Martonyi meghatódott

Martonyi János, az Orbán-kormány
Medgyessy Péter beszédét hallgatja:
mondja ez az ember!

volt
külügyminisztere
- Istenem, de szépen
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Szirbik fegyelmez

GYÓGY-ÍR
Szerda RANDEVÚ
Csütörtök

5.

BIZALMASAN
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Minyon-ária

Verdi „Don Zserbó" című operájának tetőfokán a huncut
királykisasszony
térden állva esedezik édesanyja
bocsánatáért,
mert csintalanul minyonpapírt
húzott a főnemesek
nyaka
köré.
SZÖVEG: ASER, FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Három kívánság

A képen látható fiatalember a SZUE medencéjében
aranyhalat
fogott. Három kívánsága a következő volt: - Egy tálca pezsgőt
kérek, a medencében a víz változzon pezsgővé! Még egy pohár
pezsgőt lehetne?
SZÖVEGEK: V.FS., FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A DÉLMADÁR

Szirbik Imre szentesi polgármester szigorú főnök hírében áll. Az
önkormányzati
hivatalban különös fegyelmezési
módszert
alkalmaz: a notórius késők kesztyűskokit kapnak. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Az anyós próbája

Hoáaloki Siege d, Tkoi Lajos krt. 58. t i 06-62-543-465 » toáapal ll„
tatok v. 10. lt 315-1311 * fc*QNM, Mmomczky u. 4. ti 475-0165 - 0«WM,
Sít. Anna u. 55. t: 06-52-534-816 - Sopron, Ötvös u. 6.1:06-99-524-960 ' iutáaiIwfe
Aréna u. 4.1:06-94-500-523 • 6y*r, Schwetöel u. 15. T.: 06-96-542-168 •> Hywasytaa,
Szarvas v. 14. Ut 06-42-504-494 • MÚJrolc, Szentpáli u. 11. I: 06-46-506-672 »
Inéin 4ili> wir, Ady L u. 2. T.: 06-22-505-907 * Mts, Kazinay u. 3. T.: 06-72-534-770

Hétfő A DÉL SPORTJA
Kedd A PÉNZ BESZÉL,

Könny és mosoly

Vita esetén az eszméletén lévő szavazata dönt. A tehetségeket a
következő fő kategóriákba lehet sorolni: identitászavaros gyermekek, akiket szüleik életük árán is a Dáridóban és/vagy a Story
magazin címlapján akarnak látni, önjelölt doromb-, köcsögduda-,
nyenyere- és tamburaművészek, akiknek fellépési lehetőségei az
életveszélyes fenyegetések rendkívül magas száma miatt korlátozottak, szexuálisan koraérett tánccsoportok minél szűkebb ruházatban,
megélhetési bűvészek, abszolút zenei tévedésben élő énekesek és
egyéb.
A műsor vezetését nem is lehet ilyenkor másra bízni, csak olyanra,
aki magabiztosan szórja az olyan poénokat, mint például: „Kérem,
tapsoljanak hangosabban, mert akinek a legpirosabb a tenyere, az
ekcéma elleni krémet nyer." Illetve képes minden versenyzőt úgy
bemutatni a vérszomjas többi családtagnak, hogy a nevet egyszer
sem találja el. Ez leginkább azokat a szülőket bosszantja, akik
gyermeküket már 10 évesen pedofil mazsorettcsoportokba kényszerítik, gondolván, ez az egyetlen út vezethet a sikerhez. Ennek
legdurvább példája, amellyel eddigi életem során szembesültem,
Mitjam, a 8 éves démon volt, aki cukros bácsik ezreinek szívét
dobogtatta meg lolitát idéző hastáncprodukciójával. Ennek csoportváltozata, ahol a lányoknál az idegborzoló smink, falatnyi top,
fiúk esetén pedig a pederaszta tapadós naci atlétatrikóval párosítás
szériafelszerelés, azonban annyira népszerű lett, hogy bevásárlóközpontról bevásárlóközpontra hordják a szerencsétlen felfedezetteket az ember-belkereskedők. A műsor végén a zsűri viszszavonul, hogy felvegye a gázsit, majd gyakorlatilag minimális
kockázatot vállalva magára rábök valakikre, te, te meg te, vegyétek
át a szponzorajándékot. Fel vagytok fedezve.

A L l L K - M V C § f Szövetkezet 4 ó v a áll
ügyfelei szolgálatában a z o r s z á g több pontján.
H a Ó n b a í e f c i a J Ó j J lokviásét)
iránt é r d e k l ő d i k ,
ú j l o k á l t szeretne v á s á r o l n i v a g y nívás
ópHós]
ielket
keres családi h á z á h o z , forduljon
a H l i S - I N Y f l í Szövetkezet m u n k a t á r s a i h o z ,
és é r d e k l ő d j ö n ióJJ aktlólnluál
isi

SZIESZTA

Szombat

Az anyós elhatározza, prőbára teszi három vejét, hogy mennyire
szeretik.
Amikor látja, hogy jön a legidősebb veje, beleugrik a kútba, és
elkezd jajveszékelni. A vej gondolkodik egy kicsit, aztán kimenti.
Másnap reggel egy vadonatúj autót talál az ajtaja előtt, rajta egy
levél: „Jótett helyébe jót várj. Szerető anyósod". Másnap az
anyós látja a középső vejét. Újra beleugrik a kútba és jajveszékel.
A középső vej elgondolkodik, hát, a sógor kapott egy autót,
akkor hátha é n is kapok, és kimenti.
Másnap egy új motor áll az ajtaja előtt, rajta a felirat: „Jótett
helyébe jót várj. Szerető anyósod". Harmadnap látja az anyós a
legfiatalabb vejét. Újra beleugrik a kútba és jajveszékel. A
legfiatalabb vej elgondolkodik. „Az egyik sógor kapott egy autót,
a másik egy motort, akkor én biztos csak egy biciklit kapnék." Az
anyós megfullad, de másnap reggel ott áll a legfiatalabb vej
ajtaja előtt egy 600-as Merci, rajta egy levél: „Jótett helyébe jót
várj. Szerető apósod".

HETI

MONDÁSA

A pénz nem boldogít.
Az, akinek ötmilliárdja van,
semmivel sem
boldogabb, mint
akinek csak négy.
Szőkék
beszélgetnek
- Ma voltam terhességi teszten.
- És nehezek voltak a kérdések?

Baki

Az építésvezető kilátogat az
építkezésre, és egy fiatalembert lát csellengeni a m u n kások között. Gondolja, most
példát statuálhat. Odamegy a
fiúhoz:
- Fiam, mennyi a maga fizetése?

- 30 ezer - feleli a megszeppent fiú.
- Tessék, itt a fizetése, aztán
soha többet ne lássam itt magát!
Miközben a fiú m e g y kifelé,
az egyik munkás megszólal:
- Főnök, mi baja a pizzafutárral?!

Harapás?

Egy pasas begipszelt lábbal
horgászik a folyóparton. Arra
m e g y egy másik horgász, kérdi:
- Harapnak a halak?
- Nem, csak elestem.

Péntek, 2003. december 5.
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Amikor a Télapó válaszol...
Kedves Télapó!
Három éve már írtam Neked, most egy tűzoltóautót szeretnék kérni tőled. Kérlek, nekem nagyon-nagyon kellene egy
tűzoltóautó!
Szeretettel: Lacika
Kedves Lacika!
Na, ide figyelj! Azon az éjszakán, amikor te már alszol, egy
fáklyával érkezem a kéményen keresztül a házatokba. Meglátod,
annyi tűzoltóautó lesz ott, hogy azt se tudod, mit csinálj!
Télapó
Kedves Télapó!
Nagyon szeretnék egy kiskutyát! Hozz nekem egyet, lécci,
lécci, lécci!
Panni
Panni!
Lehet, hogy felétek bejön ez a debil stílus, de nálam ezzel
francot se érsz el. Kapsz egy pulóvert megint, és kész. Télapó
Kedves Télapó!
Mit csinálsz az év maradék 364 napjában? Játékokat készítesz?
Barátod, Tamás
Kedves Tamás!
Az összes nyavalyás játék Kínában készül. Van egy kedvenc
kaszinóm Vegasban, ahol az időmet koktélszürcsöléssel és a
pincérnők fenekének fogdosásával töltöm. A lóvémat meg a
játékasztalok mellett verem el. Öregem, te akartad tudni...
Télapó
Kedves Télapó!
Több Harry Potter-kártyára lenne szükségem! Az összes
barátomnak több Harry Potter-kártyája van, mint nekem.
Kérlek, próbálj valamit tenni!
Szeretettel: Misi
Kedves Misi!
Ettől mindig bedurran az agyam! A gyerkőcök állandóan
ezekért a hülye kártyákért nyúzzák a szüleiket, akik egy csomó
lóvét ölnek bele, pedig nem is tudtok kártyázni. Inkább egy
csúszdát kapsz, azt legalább tudod kezelni!
Télapó

Hull a pelyhes fehér hó...

Megtaláltam!

Szerepcsere

Informatika szerint a nők
és férfiak:
Vírus-nő:
Észre sem veszed, és beköltözött a lakásodba, mindent kisajátít
Internet-nő:
Fizetned kell, hogy hozzáférjél.
Szerver-férfi:
Mindig foglalt amikor szükséged van rá.
Windows-férfi:
Tudod, hogy teli van hibákkal,
de nem tudsz nélküle élni.
Powerpolnt-férfi:
Arra jó, hogy bemutasd másoknak, de önmagában nem
érték.
Excel-nő:
Azt mondják, hogy mindenfélére jó, de te csak az alapműveletekre használod.
Word-nő:
Mindig van egy meglepetése
számodra és nincs olyan ember
a világon, aki megértené.
D. 0. S.-férfi:
Valaha mindenkié volt de
most senkinek sem kell.
Backup-nő:
Azt hiszed róla, hogy minden ott
van, amire vészhelyzetben szükséged lehet de a valóságban
messze nem tud annyit nyújtani.
Scandísk-nő:
Tudjuk, hogy hasznos, és
csak segíteni akar, de valójában
senki sem tudja, hogy mit csinál.
Kepemyővedo-no:
Semmire sem jó, de szórakoztat

Kábelnő:
Csak akkor jó, ha be van
dugva.
Infravörös nő:
Érintkezés nélkül akarja a kapcsolatot fenntartani.
USB port-férfi:
Büszkén mondogatja magáról,
hogy minden gépbe bedugható.
Képernyőnő:
Mindent megmutat neked, de
ő semmit sem lát belőled.
Billentyűzet-férfi:
Minden funkcióhoz más-más
parancs/parancs
kombináció
szükséges, de kitanulható, és
többnyire jól működik.
Modem-férfi:
Jó
kapcsolatteremtő,
de
előbb-utóbb megszakad a kapcsolat
RAM-nő:
Amint megszakad a kapcsolat, azonnal mindent elfelejt.
Merevlemez férfi:
Mindenre mindig emlékszik.
Egémő:
Csak akkor működik, ha lökdösőd.
Multimédia-férfi:
Tőle minden szép, de amikor
kikapcsolod, visszatér a totál
unalom.
Felhasználóm:
Semmit sem csinál jól, és
állandóan kérdéseket tesz fel, és
meg akarja érteni a dolgot, és
nem érti, é s . . .

fc-nform(jgtor
AZ ÍKM TAMOGATASAVAL

www.ortlkKiszamla.hu
lrtfo@ortiineszamla .hu

Számlázzon :
bárhol,
]
, bárkinek, „^ _

bármennyit!

Online rendelkezésre állás - a megbízhatóságért!
Online integrálhatóság - a teljességórt!
O n l i n e a d a t b i z t o n s á g - a vádelemért!

o n l i r t e w e b
6728 Sreged.

Fonógyári

ót
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Tel.:
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62/640-30/
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Fut:

62/640-303

infotoolineneb.hu

- Gyertek gyorsan, srácok! Megtaláltam
Mikulást!

Passzolnak
Egy fiú óvatosan kezdi az
udvarlást:
- A kisasszonynak milyen
gyönyörű fogai vannak!
- Anyámtól örököltem, dicsekszik a lány.
- Milyen szerencse, hogy
passzolnak....
HÁROM TEHÉN BESZÉLGET.

- Nincs bika.
- Nincs bika.
- Leszbika.
A BÁNATOS ÖZVEGY ELMEGY EGY SPIRITISZTA SZEÁNSZRA, AHOL MEGIDÉZIK A FÉRJE SZELLEMÉT.

Amikor a szellem megjelenik, szépen elbeszélgetnek:
- És boldog vagy most a
túlvilágon?
- Nagyon, nagyon boldog
vagyok!
- Boldogabb, mint amikor
velem éltél itt a földön?
- Sokkal boldogabb vagyok!
- És milyen egyébként az
élet odafenn a mennyországban?
Miféle mennyországban? Én a pokolban vagyok!

M i a siker?
Sikernek számít, ha:
4 évesen: nem vizelsz a gatyádba,
12 évesen: vannak barátaid,
17 évesen: van jogsid,
19 évesen: szexelsz,
35 évesen: sok pénzt keresel,
60 évesen: szexelsz,
70 évesen: van jogsid,
75 évesen: vannak barátaid,
80 évesen: nem vizelsz a gatyádba.

a
- Egyáltalán nem érdekel, hogy tavaly is ti húztátok!

Belami puttonya
Egy csomag, s kész. Az idén nem fogjuk
elárvereztetni a nagymamát azért, mert szánon
nyargalászik a Mikulás bácsi - öltözött talpig a zord
atya jelmezébe Belami a Panel Pál-lakótelep
gigantikus méretű konyhájában. Majd - ahogy az
már lenni szokott év végi ünnep idején - tartott egy
rövidebb beszédet a mindent pénzben mérő világ
átkairól.
Odacsapott egyet a szülői felelőtlenségnek, a
globalizációnak, no meg a roskadásig megrakott
áruházi pultoknak. Illő módon felidézte régen volt
Mikulás- (pardon: Télapój-ünnepségek langymelegét, s közölte nejével, Görcs Jolánnal, hogy még
véletlenül se hozzon magával nejlonszatyrot, mert
amit Mikulás ürügyén a bevásárlókosárba raknak,
bőven elfér majd a kezükben is.
- Akkor tehát egy, azaz egyetlen csomag - idézte
fel Belami szavait fél órával később a hiperszuper
nonstopmarket előtt a bé nej, ahol éppen hatezer-nyolcszázkilencvenhét darab, csak egy csomagért leugró vásárló ölte egymást a bevásárlókocsikért, és régről itt maradt toronydaruk
segítségével pakolta be a hitelre vett ajándékokat,
s egyéb lábasjószágokat az autók összes rekeszébe. A terv változatlan - jelezte ekkor Belami,
s amikor egy becsukható kézi úthenger segítségével ösvényt vágott maguknak a tömegverekedéshez igencsak hasonlatos sorban, meg is
markolt néhány leértékelt Mikulás-csomagot.
- Ez nem is drága - nyugtatta férjét Jolán, majd
mint aki érmet nyert a feledékenységi világbajnokságon, két karton szaloncukrot emelt a
kocsiba, egy alig félméteres Mikulás kíséretében.
- No de asszony - háborgott Belami, midőn
fogait éppen egy síléccel verték ki úgy, hogy szeme
három könyöktől is káprázott. Ám a mondatot már
Jolán fejezte be akképpen, nehogy már itt hagyja
ezt az irtózatosan akciós terméket, amikor minden
fillért úgy meg kell fogni, mintha szappannal
simogatták volna.
Akciós felkiáltással aztán a bevásárlókocsiba
került még néhány vasbeton lepkeháló, jégből
készült napernyő, habszivacs kézi súlyzó. Belami
megjegyezte: ha már egyszer alámerültek az
akciózásban, talán áldozhatnának ötven pacalkonzervre és három doboz fogyasztó kapszulára is,
mert hogy ezek együttes hatása kifejezetten jót
tesz az egészségnek.
- Csak egy Mikulás-csomag - figyelmeztette
ekkor Jolán a külváros nyugalmazott szépfiúját, s

rávetődött két kőpaplanra meg három lézervezérlésű búgócsigára, ami nélkül már csak nem
indulhatnak neki az ünnepeknek.
- Digitális hógolyót nem is néztek a gyereknek?
Pedig az most nagy divat - kaptak tanácsot egy
polcra kihelyezett, s ott felejtett apukától, akit
többen is elektromos bólogató macinak néztek, s
már éppen fülénél fogva cibálták az árleolvasó
felé.
- Meg tikitakis fogyirolit! Azt keressenek, mert
holnap már nem lesz - ismerték fel Snájdlg Pepi
hangját még jókor, mert Belamit műhold ugyan
még nem, de az ájulás annál jobban kerülgette.
- Csak egy Mikulás-csomag. Csak egy... bicsaklott a külváros vénülő széplegényének
hangja, majd azon törte az agyát, hogy négy
másodperccel korábban a fagyaszott vulkánból
kértek-e húsz dekát, vagy sertésnek tarjából hat
kilót. Mert hogy a bevásárlókocsiban éppen annyi
élelmiszert halmoztak fel, hogy a bolt (úgyis, mint
shop) vezetője bejelentette: ehhez már lendkerekes hentest is kapnak ajándékba.
- Számítógép! Hatvanezer kilobájtos! - cibált
Belami mellett ekkor egy hatévesnél aligha idősebb srác két szülőt, négy nagyszülőt és néhány
keresztanyát. Kapott is rögvest vagy húsz mikrocsipmentes pofont, mintegy fokozván a szupermarketes bevásárlás hangulatát. Ám ez Belamit nem túlságosan vigasztalta. Ugyanis a
bevásárlásra szakosodott kocsit már csak gépi
erővel tudta vontatni, gyomorszája a torkán keresztül igyekezett kijutni a napvilágra, felesége,
tudják, a Jolán, pedig mélyhűtött mákos tarhonyát
cserélt összecsukhatós kanyarvinklire, mert jó lesz
az még, ha jönnek netán vendégek is.
- Ugye nem baj, ha jövő október 70-éig én már
többet nem jövök boltba takarékoskodni? - kérdezte Belami nejét, amikor hat kamionban hazavitték a csak egy Mikulás-csomagot. Jolán pedig
előkapta ekkor megsemmisítő pillantásait, öntevékenyen megforgatta összes szemét, s bekiabált a szobába.
- Na, fiam, most láthatod, a karácsonyi nagybevásárlás megint szegény anyádra marad. Hát
élet ez így? - tört ki a zokogás Görcs Jolánból, s
észre sem vette, hogy Belami nagy puttonnyal a
hátán már lopakodott is vissza a marketbe. Merthogy a csomagok átkutatása után gyorsan kiderült se Mikulást, se rénszarvast, se csomagot
nem hoztak magukkal.
BÁTYI ZOLTÁN
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•
Alapítványok

Bútor

• FIATAL, ambiciózus szakácsot keresünk nagyüzemi
konyhára, állandó délelőttös
munkára.
Jelentkezni
a
megjelenés napján Szeged,
Közép fasor 1-3. alatt, 1416 h-ig. 06-20/9760-436.

Egészségügy

(31X7140)

Egyéb

M

Albérletet kínál
Állást kínál
Autó

Építési telek
Építőanyag
Garázs
Gazdit keres

Qépjúrmúvezetú-képzéi
Gép, szerszám
Hagyaték
Hangszer
Haszonjármű
Háztartási gép
Hirdetmény
Ingatlancsere
Könyv
Közlemény
Magánház

Mezőgazdaságigep

•

GÉPJÁRMÜTECHNIKUST

felveszünk
autóalkatrészüzletbe. Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó jelentkezőt várunk. Jelentkezni
december 6-án, szombaton, 10-kor, Szeged, Dorozsmai út 12., MOL-kúttal
szemben, a FEBI épületben.
(31006897)
M INTÉZMÉNYÜNK, a Pá-

Régiségek
Ruházat

•

Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír

Szakképzés
Számítástechnika

Téglaépitésü lakás

M MULTINACIONÁLIS

Társközvetítés

Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vendéglátás
Vállalkozás

A l b é r l e t e t kínál

o

• AZ SZTE Egészségügyi
Főiskolai kara kát kollégiumába 8 órás munkaidővel
nevelőtanári állási hirdet
egyetemi
vagy
főiskolai
szintű pedagógiai végzettséggel, legalább 3 éves
kollégiumi nevelötanári gyakorlattal rendelkezők részére. Bérezés a Kjt. szerint
Az írásbeli pályázatot szakmai önéletrajzzal a titkárság
elmére (6726 Szeged, Temesvári krt. 31). a megjelenést követő egy héten
belül
kérjük
benyújtani
(31X7003)

Tel.:62/541-772
Széles
kapcsolatrendszerrel
bíró

ERTEKESITESI
KÉPVISELŐT
keresünk márkás,
belföldi lakástextíliák
dél-magyarországi
forgalmazására
jutalékos rendszerben.,

M OPEL Astra Caravan 14
Ecotec, 1997-es modell,
magyarországi,
metálzöld,
szép állapotban eladó. Ár:
1.24.M Ft. Érd.: 06-20-4603518, Szeged. (31X7248)
• P. Fiat 126 (1990-es, kulcsos indítású) 2004. áprilisáig érvényes műszakival és
zöldkártyával, jó motorral,
női tulajdonostól eladó. Ár:
170.000 Ft. Tel.: 06-20/39944-98. (31X6840)
M RENAULT T h a l i a RT
2002-es 9000 km-rel eladó.
Érd: 30/9830-750. (31006429)

M SZEGED BELVÁROS l e g -

frekventáltabb részén lévő,
új szépségszalon kozmetikája keres váltó műszakba
igényes, munkáját szerető
kozmetikust.
06-20/4424876. (30905401)
M SZEGEDI munkahelyre,
állandó munkára. CO-hegesztöt, általános lakatost
keresünk,
62-494-624.
8 00-10.00-ig. (30906668)
M SZKT k e r e s JÁRMŰFENNTARTÁSI

OSZ-

TÁLYVEZETŐT szakirányú
felsőfokú végzettséggel és
KOVÁCS s z a k m u n k á s t
(előny: gépszerelő, lakatos
szakma). Érd.: 592-230/139,
592-280/334 (30804544)

• BUDAPESTI stúdió sürgősen keres 16-36 éves
korig statisztákat a Barátok
közt. ¡II. a Szeress most c.
szappanoperákba,
videoklippekbe,
reklámfilmekbe
modelleket divat-reklámfotózásra, katalóguskészítésre,
show-műsorokba, divatbemutatókhoz.
Adatfelvétel,
fotózás, interjú: Szeged,
Forrás Szálló. Érd.: 06-7050-96-291. Profik, kezdők

• TELEFONOS ü g y e l e t i
munkára érettségizett, fiatal
férfi munkavállalót keresünk
(munkaidő: 16-08, háromnaponta), alapfokú számítógépes ismeret szükséges
Jelentkezés: írásban, kézzel
Irt, fényképes önéletrajzot
mellékelve, fizetési igény
megjelölésével "Megbízható
031007206" jeligére a Sajtóházba. (31X72X).

30. (30905707)

M VILLAMOS IP ARI vállalkozás keres műszaki végzettségű
adminisztrátort
Jelentkezés
fizetésigény
megjelölésével "Adminisztrátor 030905560" jeligére a
Sajtóházba. (30905560)

Alapítványok

A z „Alapítvány
a Szegedi Zsinagógáért"
ezúton köszöni m e g
a személyi jövedelemadó I %-ának
felajánlását.

A támogatás ősszegét - 426 211 Ft-ot
a Zsinagóga rekonstrukciójára
fordítottuk.

Épületgépész-raktár

végkiárusítást tart
Eladók.
csövek, szerelvények, oxigén-,
dissous- és PB-palackok,
gépi menetmetszők,
hegesztődinamók, trafók, <

T W I N G 0 Season 1 . 2 ,
2 0 0 3 . 09. forg. helyezéssel,
sarkifény színű, kevés kmrel. Sok extrával.
TESZTÁRON! HITELRE IS.
Renault
Hódmezővásárhely,
"
Táncsics M . út 2 1 .
!
s
Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1 .

Renault

Hódmezővásárhely,

Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231-801.

20X cms, benzines, mandulazöld,
2X3. ívj. Sok extrával.

keresünk Csongrád m e g y e

6 400 000 Ft helyett

területéről, k ö z é p f o k ú

5 7 5 0 000 F t .

végzettséggel.
Feladata: meglévő ügyfelek
ápolása, űj üzletek kölése
karrierlehetőség adotl!

Hitelre is.

s

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

INGYENES KÉPZÉS!
Signal Biztosító Kt.
Szeged. Tisza L. krt. 83.
IdZípoiuejtyeztelés:
62/542-735, 542-736

*
£

AKCIÓS AR

hosszú-magas, 1.9 dCi,
klímával, bemutatóautó, extra
kedvezménnyel. Hitelre is. ?

§

Renault

Renault

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

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

RENAULT Kangoo

&

Expression
15 dCi, 80 LE. sok extrával, 5
ezüstszínű. 2X3-as, extra
§
kedvezménnyel, bemutatóautó. «
Hitelre is.

FELVÁSÁRLÁSA Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (30906211)
M ANTIK bútorokat, régiségeket, tollnemút, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (30X5638)
M

M A LEGKEDVEZŐBB feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap kedvezmény,
30-205-55-22,
62-452-266. (31006502)

1 100 000 + á f a .
Hitelre is.

•

AUTÓÁTÍRATÁS

• DACIÁT, dízel A R O - t
vennék.
06-30/319-6963,
Szeged. (30904968)
• FORD Mondeo 1 8i 16V
GLX 1998. 05. 4 ajtós, metálbordó, légzsák, ABS. légkörid.. riasztójel, abl., hifi,
kp zár, ködlámpa, alufelni
új gumikkal + téligumi-garnitúra acélfelnivel, mo.-i
szervlzkönyves,
sérülésmentesen, kifogástalan állapotban,
magánszemélytől
eladó Hitel lehetséges. Ár:
1.976.745 Ft. Tel.: 30/9439902. Szeged. (31X7246)
ÁTÍRATÁS,

forgalomba helyezés, kivonás, súlyadó, biztosítás.
Csongrádi 64/b, 30-98-54697. (Szeged) (31006579)
• MEGKÍMÉLT, négyütemű
Wartburg, 2005-ig érvényes
műszakival, reális áron eladó 20/981-4160, Szeged.
(30905644)

Dinamique 2.0
16V, 140 LE, 5 ajtós,
ezüstszínű, 2001. XII. hónap,
120 000 km-rel. Sok extrával.
3 500 000 Ft. Hitelre is.

Renault Hódmezővásárhely,^
Táncsics M. út 21.

|

Tel: 62/231-801

Honda Concerto 1.4

Ár: 770 000 Ft.
Hitelre is.

Renault

|

Renault Mégane

s

Limusine
Autentique Plus 1.6

Hódmezővásárhely,

Táncsics M. út 21. X-62/231 -801

M 142 ember 1580 kg-ot
fogyott a segítségemmel!!
Legyen ön a 143. elégedett
fogyasztóm!
06-30/2180985. (30905136)
• DAGANATOS megbetegedések alternatív terápiája.
Gyógyközpontban! 62/431422. (Szeged) (31006341)
M FOGYÁS - az ünnepek
alatt is - éhezés nélkül! Lehetséges Önnek is, ha segítek 30/239-0556. (30905137)

benzines, 4 ajtós, 1994-es évj.,
138 OX km-rel. Extrák: kp.-i zár,
szervokormány, riasztó, r. magnó,
el. napfénytető.
«

M FÜL- és testgyertya kapható.
06-20/426-44-54
(X804498)

16V, 115 LE, 2003-as,
2
sok extrával, kevés km-rel. §
Tesztautó. Hitelre is.
™

M IDEGBECSÍPÖDÉS meg-

szűntetése azonnal 06-30/
5255-363. (30598893)

Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.

M 2 db olajkályha eladó,
3.000 Ft/db. 06-30/3157595, Szeged. (31X7242)

R E N A U L T M é g a n e II.
Berline 1 . 6

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

A KITE Rt. munkatársat keres

M FANTA vagyok, egy német juhász keverék szuka
kutyus. Eddig rossz körülmények között, félelemben
éltem. Most a Tappacs felcsillantotta a reményt, hogy
van egy család valahol, akik
engem is szeretnek, ós ezt
a szeretetet hűségemmel és
végtelen hálámmal tudom
viszonozni. Érd.: 70/38022-86. Szeged. (31X7276)
• KÖLYKÖK vagyunk. Nagyon sokfélék - német juhász keverékek, vizslakeverékek, kistermetűek, nagytermetűek,
fiúk.
lányok.
Egyik napról a másikra az
utcán találtuk magunkat.
Most már vidámak és játékosak vagyunk. Hűséges
társaid leszünk. Érd.: 70/
380-22-86.
Szeged.
M SZIA! Füles vagyok, a
Tappancs egyik védence. 7
hónapos, barna színű, erdélyi kopó keverék kan kutya vagyok. Imádok a kertben játszani, szaladgálni.
Ragaszkodó vagyok. Gyere
és barátkozzunk
össze!
Érd.: 70/380-2286. Szeged

EBI

(30906X1)
M ATI

CSÁSZÁRNÉ

BT

Moped, motor, személy, teher, nehézpótkocsi,
Eukonform árufuvarozó vállalkozó, Eu-konform buszos
vállalkozó, nehézgép, könynyúgép, targonca, ADR,
TIR, belföldi buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezető, taxivállalkozó és undortkeltő tanfolyamokat indít.

RENAULT Senic RXE1.4
16V, 98 LE, 20X. 04. hó, hordó a
metál, 65 X 0 km-rel.
S
Extrák: ABS. 4 légzsák, fedélzeti §
számitógép, klíma, el. ablakok, "
r.magnó, szervokormány, ködlámpa.
vonóhorog

5Qfl
M É R E T R E VÁGVA IS I

1541-770

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

M HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók
06-70/311 -9538.
(30X1027)
•

PAPÍRTÁLCAGYÁRTÓ

KITEL

FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.:/Fax: 62-464-021

J & K T U R A
DUO

Ó

!

Néhány közkedvelt fautánzatú_
és fehér bútorlapra

20-25%

K B Ü W Ü I W
• "HÉLIA" Műszaki bizományi
készpénzfizetéssel
vásárol korszerű, tiszta háztartási gépeket, gázkészülékeket, kerti, gazdasági gépeket, szerszámokat, kemping-,
szabadidőcikkeket!
"Hélia", Szeged, Rókusi krt.
9. (62/481-646, 20/4607132). Hétköznapokon: 8 13, 14—17—ig, szombatonként: 8-13—ig. (3X04340)
•

F Ü S Z E R M A L O M ( 3 8 0 V)

rozsdamentes garattal eladó. 70/385-3433. Szeged.
(31X7054)

• PROFILVÁLTÁS miatt KI
ÁRUSÍTÁST tart a MÉLYKÚTI HASZNÁLT NYUGATI

ÁRUK BOLTJA ruhaszárító, mosogató-, mosógép, tv,
monitor, kerékpár; 5000 Fttól bútorok és többszáz féle
termék
árengedménnyel.
Tel.: 77/460-044. (X7029X)

EBI H i r d e t m é n y
M DÉMÁSZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
12. 06-án 7.00 órától a
Csongrád-Bokros II. számú 20 kV-os vonalat feszültség alá helyezi. A 20
kV-os vonal Csongrád Kéttemető u.-tól indul és a Saroktanya
érintésével
a
Csongrád-bokrosi
MASTERFOODS KFT.-ig lett kiépítve. (31X7122)

kedvezmény!"

Nyitva: h . - p . : 8 - 1 6 , s z o . : 9 - 1 2 - i g

• ELCSERÉLNÉNK Szeged.
Budapesti krt.—i. 1,5 szobás,
III. emeleti, ötszintes épületben lévő panellakásunkat újszegedi hasonlóra, értékegyeztetéssel. Ár: 6,8 M Ft.
Erd.:
06-20/374-65-08.
(31X7034)
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV-FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE

KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (309X2X)
M KÉSZPÉNZÉRT V Á S Á R A

LÜNK könyveket, magánkönyvtárat, könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (30905309)
Magánház
• CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást
keresek,
06-30/406-8012,
Czakó. (30600655)
• ELADÓ kertes családi
ház. Gyálarét, Miklós út 64.
Érd.: 30/314-3018. (3090X76)
• FELÚJÍTOTT családi ház
sürgősen eladó, 30/94362 8 7 . ( Ö t t ö m ö s ) (30905853)
•

M A K Ó N , E r d e i Ferenc t é -

ren nagy téglaház eladó.
Érdeklődni:
230-809.
• SZEGEDEN vagy Makó
környékén családi házat,
vagy lakást keresek 3 M Fttól. Görbe, 06-30/374-6416. (31X7181)

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

I

SZALU

(310X772)

F e l t é t e l : - szakirányú középfokú képesítés
- B kategóriás jogosítvány
o
E l ő n y : - főiskolai v é g z e t t s é g
- számítógép- és alapfokú a n g o l n y e l v - i s m e r e t
§
Kezdő szakember jelentkezését Is várjuk.
A p á l y á z a t h o z c s a t o l n i kell: - r ö v i d szakmai önéletrajzot

C

HOSSZUANYAG

TÓ utánfutót vennék (6-7
m). 30/263-1310. (31006403)

0 6 - 3 5 / 3 1 1 - 2 8 7 . (30905003)

MHAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,

K

•

Haszonjármű

gép 340.000 Ft-ért eladó.
Hagyaték

A

16

max. 60 E

Ft a vonatkozó jogszabályok
értelmében
ADÓKEDVEZ
MÉNYKÉNT igénybe vehető. OKÉV tsz. 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240,
06-20/9431-

munkakörbe, Hódmezővásárhelyre.

- bizonyítványok másolatát

• ZONGORA eladó. Érdeklődni 06-30/312-08-99-es
telefonon. (31X7029)

Gépjárművezető-képzés

• KOVÁCS Autósiskola. Bihari
29.
62/492-682.

Gép, szerszám

szervizszerelői

A p á l y á z a t b e n y ú j t á s a KTTE RT. A l k ö z p o n t
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Kutas! üt 69.
Orcsik Gábor régió műszaki igazgatóhelyettes részére
B e n y ú j t á s i h á t á r i d ő : 2003. d e c e m b e r 15.

Hangszer

(31X7274)

444. (31006459)

2 580 000 Ft. Hitelre is.

Állást kínál

M BÜTYÖK vagyok. 7 éves,
szálkásszörű tacskó keverék
kan kutya. Kis termetem ellenére tapasztalt házőrző
hírében állok. A kor nem látszik rajtam, fürge vagyok és
virgonc. Várlak a Tappancsnál!
70/380-22-86.
Szeged. (31X7279)

TANDÍJ 30% A

Tel.: 06-62/231-801

16V, 115 LE, 2003. forg. |
helyezéssel, sok extrával, s
Fekete metál színben. Kevés
km-rel. Tesztautó. Hitelre is.

15

(31X7280)

Renault Laguna

I

leg-

gyorsabban. biztosításkötés
(Szegeden), Madách 24/b.
Körgyűrű,
62-425-043.
(30804580)

M GÉPJÁRMŰ

1 160 000 + áfa helyett

TáncsicsM. út21 .Tel.:627231 -801

TOLLFELVÁSÁRLÁS

Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62/489-603.
(30905243)

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

Renault Hódmezővásárhely.

Garázs

1 Gazdit keres

100 LE, busines felszereltség,

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.
Tel.: X-62/231-X1.

P e u g e o t Partner 1 . 4

H OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30X5971)

a

(309X325)

9 ' Építőanyag

RENAULT Trafic

Renault

• X RENT Autókölcsönző.
Személyautó, minibusz. 0630/445-6000,
www.xrentauto.hu (310X271)

Építési t e l e k

(31X7139)
Renault Clio Extrémé 1.2
16V, 75 LE, 2X2. febr., 18 OX kmrel. Extrák: ABS. 4 légzsák,
szervokormány, kp.-i zár, el. ablak,
el. tükör, fedélzeti komputer, rádiós
CD, sportülés, bőrkormány,
börváltó, spec. belső harmónia.

• A N T I K B Ú T O R O K ; RÉ
GISÉGEK; HAGYATÉKOK

o

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

M GARAZST bérelnénk kisteherautónak. a Tárogató
utca környékén. Sürgős!
06-20/9760-436,
Szeged.

Renault L a g u n a

KÉPVISELŐKET

főállású vezetőorientált

S

10

SIGNAL©
Vállalkozói munkaviszonyba

M TOLLFELVÁSÁRLÁS

Z U K gépkocsik stb.

Nagy né

kombi, 1.4 benzines, 20X. 08.
havi, 62 6 X km-rel. Ezüst színű.
Extrák: szervokormány, 2 légzsák,
r.magnó, vonóhorog,
«
2 080 000 Ft. Hitelre is.§

(30905643)

\

Érd,: 6 2 - 4 2 0 - 0 6 4 , 8 - 1 4 - i g ,

VOLKSWAGEN Polo

• 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.

kompresszorok,

8

SEGÉDMUNKÁSOKAT

keresünk állandó munkára.
Jelentkezés: munkaidőben
7-16-ig, Szegeden, az ösz
u. 43. szám aiatt. (30905863)

is)

H TÁRSASHÁZ építésére
alkalmas telket, vagy bontásra ítélt házat vennék.
Telefon:
06-20/9-524-158
Szeged. (31X7166)

2 220 000 Ft. Hitelre is.«

AKCIÓS AR

.Sok munka, biztos
egzisztencia 31006527"
jeligére a Sajtóházba.

• PLAZÁBA v e n d é g l á t ó i
gyakorlattal rendelkező, fiatal lányt keresünk. 06-30/
436-3864. 06-30/234-4613,
Szeged. (30905955)

M TANDÍJMENTES, alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-74-

• ELEKTROMOS munkák
kivitelezésével foglalkozó bt
építésvezetői keres. Érdeklődni:
06-30/20-66-777
06-30/555-7216. (31006657)

SZEGED, BAKAY N. U.29.

M OPEL Astra 98. nov.,
1600 cm3, 100 LE, ezüstmetál, extrákkal, minden tekintetben kifogástalan, kocsicsere miatt, első tulajdonostól eladó 2,2 M Ft-ért.
06-30/5368-453,
62/432139, Szeged. (31X7127)

cég

• BIZTOSÍTÁSI alkusz üzletkötői gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres
Érdeklődni:
06-30/9834807. Szeged. (30904959)

j e l e n t k e z h e t n e k . (31006444)

S A V Á L L Ó

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

keresünk kiküldetésre. Munkakezdés: 2004 január 15.
Jelentkezés:
62/547-826,
8.00-16.30-ig. Mobil: 06-

M

• AUTOMATÁKAT üzemeltető szegedi cég szervizes
munkakörbe
munkatársat
keres. Érd.: munkaidőben
30/205-3109. (31006229)

ES

• NÉMETORSZÁGI ÖNTŐ
DEI M U N K Á R A G Y A K O R
LATTAL RENDELKEZŐ
ÖNTVÉNYTISZTÍTÓKAT

• ÚJ, kétszintes, egyetemhez közeit társasházba keresünk két egyetemista lány
mellé albérlötársat. Irányár:
15.000 Ft. 20/9944-305.
Szeged. (31X7064)

Állást kínál

ROZSDAMENTES

közép- és felsőfokú végzettséggel. több munkakörbe munkatársakat keres, 30/
415-8095. (31X7121)

3 0 / 2 4 - 9 9 - 6 2 3 . (31006358)

(üzenetrögzítő

M POLSKI Fiat 126-OS,
1990-es, 41.000 km-rel eladó.
Érdeklődni:
06-30/
9830-750. (31006452)

KONYHATECHNOLÓGIAI

Tanfolyam

62/567-835

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

cég szegedi értékesítőt keres. 30/520-31-62. (30905765)
• KREABETON Bt géplakatos-hegesztö, pályakezdő
vagy tapasztalattal rendelkező munkatársat keres.
06-20/9255-954. (31006398)

Talált

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apró börze

szakképzett fodrászt keresünk Szeged, Fekete sas
utca 19-21. Tel.: 62/542920. (31X7011)
M GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keresek a kelebiai
gyógyszertárba (Szegedtől
45 km). Busszal is megközelíthető.
Készenlét,
ügyelet nincs. 06-30/9684610. (31006865)

TELEFONOS

PÉNTEK, 2003. DECEMBER 5.

készletéből

FODRÁSZSZALONBA

pay Endre Óvoda. Általános
Iskola. Szakiskola (Makó.
Vásárhelyi u. 1-3) felvesz 1
fő technika szakos tanárt.
Bérezés a Kjt. szerint. Jelentkezni munkaidőben, az
intézmény vezetőjénél, 62/
212-671. (31X72X)

Növény

NONSTOP

AKTUÁLIS«

g e d . (309X210)

M SÁNDORFALVÁN, 4 s z o -

bás magánház központi fűtéssel,
melléképűletekkel,
sürgősen eladó, 06-30/2135-735. (31006370)

Közlemény
A DÉMÁSZ Rt Szegedi Déli Üzemeltelés Vezetősége értesíti
Szeged lakosságát, hogy 2003. december 11-én, 0-12 úréig
áramszünet lesz az alábbi utcákban: Tarló u., Alsónyomás sor 1-28. számig.
$
A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetés Vezetősége értesíti
| Szeged lakosságát, hogy 2003. december 11-ún, 12-16 óráig áramszünet
|esz az alábbi utcákban: Tisza L. u. 75-95. és 82-1X. számig, Nyíl u. 41-49.
és 44-52. számig. Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.

•

PENTEK. 2003. DECEMBER 5.
23

Mezőgazd. gép

• MTZ 550-es traktor megkímélt állapotban eladó! A
gép Békéscsabán, az Agro-Békés Kft. telephelyén
(Kétegyházi út) megtekinthető. További
információ
napközben:
06-20/94-34312. (30904978)

• SZEGED, Tápai utcában
II. emeleti, 55 nm-es, két
szoba-hallos, erkélyes, klímás, hideg-, melegvízórás,
felújított lakás csendes környezetben, jó állapotban
8 900.000-ért eladó, 06-30/
9-358-015,
62-317-456.
(31006595)

27

Háztáji keltetőgépek
széles választékban,
év végéig akciós árakkal!
PL Maschine Kft.

j

Tel.: 23/389-371

;

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádlx, Kárász u. B. 06-20/321-4489

28

Régiségek

Növény
• BURGONYA ( é t k e z é s i ,
feketeföldi, vető) eladó. 0670/559-1683. (30803668)
• GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK
eladók. Alma, körte, meggy,
szilva, cseresznye, őszibarack. Szeged, Dorozsmai út
62/b.
06-30/9959-312.
(30804402)

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron. Bolgár Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u. 18., 6 2 427-991 Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (31006285)
• TUJÁK, dísznövények
akciós kiárusítása! Toronyi
Díszfaiskola, Szeged, Magyar u. 214., 62/405-812.
(30905764)

25

O k t a t á s t vállal

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

26

Panellakás

• NYITRA utcai, 2 szobás,
49 nm-es, V. emeleti, 2 v(zórás, hevederzáras lakás
eladó 6,2 M Ft-ért. 62/490112, 06-70/337-5929, Szeged. (31007038)

• KAPCSOLATFELVÉTEL
az angyalainkkal. Damjanich
27., december 7., vasárnap,
10.00. Tanfolyam díja: 2500
Ft. Szeretettel várlak! Fodor
Erzsébet, 06-20/379-0542.

• H A S Z N Á L T R U H A ÜZLETEK maradvány árukészletének felvásárlása 6 2 238-580. (30804278)

(31006828)

Szakképzés
IPAR) ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT
Akkreditált mtt'zmréiv
Szeged, Tisza I.. krt. 83.
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
( - H A S Z N Á L Ó ) tanfolyam indul
DÉLELŐTTI
FOGLALKOZÁSSAL
j
2003. d e c e m b e r IO-én.
|
Felvilágosítás, jelentkezés:
ö
lel.: 62/555-595, 30/269-76-92 ™
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I I

• DEBRECENI utcai, 1 + 2 es, 66 nm-es, II. emeleti,
szép, társasházi lakás garázzsal eladó. 62/483-484,
06-20/9853-730,
Szeged.

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt 59.
Körút Antikvárium és Ré- 3 1 S z á m í t á s t e c h n i k a
giségkereskedés
62-315• SZÁMÍTÓGÉP-, MONI
322, 30-9558-979. (30906208)
TOR , NYOMTATÓJAVÍ
• ANTIK bútorokat (1960- TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
1970-es évekbelieket is), 62-458-567.
Szeged.
képeket, kereteket, porcelá- (31006448)
nokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot legmagasabb napi áron vásá3 2 Talált
rolok. Hívjon bizalommal,
készpénzzel
fizetek. 70/
279-8960
(Szeged). • T A L A L T k u l c s c s o m ó
megtalálható
a 30/249(30804366)
6669. Szeged. (31007008)
Hl KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
3 3 Társközvetítés
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat, • TÁRSKÖZVETÍTÉS az Ön
tollnemüt, teljes hagyatékot. elvárásai alapján. FelvilágoAzonnali fizetés, vidékre is sítás: 30/278-1875. (31006600)
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)
3 4 Tanfolyam
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Ruházat

• HASZNÁLTRUHA-KE
RESKEDÖK! Eredeti gyűjtésű és szortírozott ruhák folyamatosan kaphatók, válogatási lehetőséggel. Hódmezővásárhely, Fáncsy u.
17. 62/238-580. (30804268)

• SZEGED, Budapesti krt-i,
47 nm-es, 1,5 szobás, III.
emeleti, járólapos, parkettás, • MAGYAR, pamut haris2 vlzórás, jó állapotban lévő nyanadrág 600 Ft-tól, gyerpanellakás ötszintes épület- mek-harisnyanadrág 350
ben eladó. Ár: 6,8 M Ft. Ft-tól a Mars tér a Fuszekli
Érd.:
06-20-374-65-08. Pavilonban, a volt Szecsődi
(31007027)
Illatszer helyén. (30905880)

cora

Téglaépítésü lakás

• ALSÓVÁROSON ÉPÜLŐ,
ÖTLAKÁSOS társasházban
71, 85-es nm lakás megvásárolható hitelügyintézéssel.
62/444-909,
06-30/
328-0172. (30905360)

OKÉV: 06-0017-02
Munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok számára képzési
támogatás Igényelhető.
Szja-kedvevnény igénybe vehető.
e-mail: ikokszegedC4invitel.hu
Együttműködő partnerünk:
KIÍROGAT Számítástechnikai Kit.

(31006624)

• SZEGED, EGYETEMHEZ
KÖZELI, induló társasházban 43-110 nm lakások leköthetők hitelügyintézéssel.
62/444-909,
06-30/3280 1 7 2 . (30905356)

Eaa
(30804073)

• TŰZIFA akció! 10.00013.500 Ft/köbméterig vágva
ingyen házhoz szállítva. 0630/580-7515. Pécs. (31006960)
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• CSONGRÁDI sgt.-i, 110
nm-es Iroda bérleti joga
átadó, 25.000 Ft/nm. 06-30/
9436-034, Szeged. (31006278)

• SZEGED, Csongrádi sgt.
29. alatt épülő társasházban
45; 57; 63 és 72 nm-es • HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
lakások
eladók,
06-20/ belvárosában üzlethelyiséget bérelnék 10-20 nm-ig,
9460-083. (31006288)
hosszú távra. Tel.: 06-30/
• ŐSZ u. 43. sz., Csong- 249-40-55. (31007165)
rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok, parkolók
eladók.
Szeged, Gutenberg utcai,
zárt, udvari parkolók bérbe
adók vagy eladók. Szeged,
Öthatom u. 26. sz. alatt 1 • D U G U L A S E L H A R I T A S
db 87 nm-es lakás eladó. 1000 Ft-tól, 1 év garanciáÉrdeklődni telefonon történő val! Szeged: 62-485-774.
időpont-egyeztetés alapján
(30905857)
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7. • AKCIÓS új típusú REDŐ1/116. (31006454)
NYÖK, RELUXÁK, szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
árnyékolástechnika.
• SZEGED, H o l t - M a r o s Égető
06-70/
melletti telken épülő, 6 laká- 06-62/489-603,
sos társasházban lakások 3168-817. (30905252)
leköthetők. Csaba u. 22/B.
alatti új társasházban azon- • D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S
Szeged és
nal beköltözhető, 86 nm-es garanciával,
lakás garázzsal 17,5 M Ft- Csongrád megye. Tel.: 06
ért eladó. 30/99-39-558, 30/9457-577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)
62/483-401. (30702841)

Vendéglátás

• CSEPP A Tengerben Halászcsárda.
Rendezvények
lebonyolítása.
62/552-012.
(31006693)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, FS u. 103.

1000+1

• EMELŐGÉP ÜGYINTÉZŐ,
Ipari gáz- és olaj-tüzelőberendezést kezelő, középfokú
raktárgazdálkodó,
kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyamot Indít 2003. december hónapban a CÉL-OKT
Bt.
Részletfizetés, 30%
adókedvezmény! Jelentkezés személyesen: Szeged,
dr. Boross József u. 4/B.
Bővebb felvilágosítás telefonon: 62/540-128 vagy 30/
911-7955.
Munkanélküliek
képzési támogatást igényelhetnek. Eng.sz.: 06-0069-

• FUVAROZÁS, költöztetés,
rakodás. 62/488-939, 20/
9835-897, Szeged. (30804425)

Árva utca 23. sz. alatt,
már épülő

társasházban

a következő lakások §
leköthetők:

s

I. em.: 47,5 m!, 50,07 nf
II. em.: 70,79 m!, 47,5 nf,
50,07 nf
tetőtér: 74,99 (62,05) nf.
Érdeklődni: C O R T I M E X

0 2 . (30905562)

Kft. 20/9524-158

>

•Homlokzatielújílás

T

* Épületbádogos

munkák
alpinlecbnika
segítségével

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés SZILÁNK* Szeged, Pulz
u. 46. Tel : 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

F i g y e l e m ! 1 . 0 0 0 m ' - r e bővült

üzletben

várjuk kedves vásárlóinkat
Orosházán a

ROMÁN BÚTORKERESKEDELEMNÉL
Oroshaza, Lehel u . 26.

I

alatt
is!

Sri

n

Gratulálunk

Baby aktív
játszószőnyeg
1m x 1m

Baby műszerfal
önindító
gáz és fékhang
index

1

és más kiegészítő bútorok.

különböző

I

t e l e f o n : 6 8 / 4 1 3 - 3 ! » . 3 0 / 9 6 6 Ö - 1H4
Nyitva: h - p 9 - 1 8 , szo.: 9-13-ig.

HiteUeh
Hitellehetőség,
házhoz
megoldható!

szállítás.

nagyon jó egészséget
és számtalan
sok

férjed,

tagja

V

Irodán.

,

...a

tés!!'

legolcsob

VARTA, PERION, OPTIMA 850

AKKUMULÁTOROK

KAPUTELEFON
S z e g e d , Szilléri s g t . 2 4 .

t

Tel/fax:

1000

62-439-138,

70-3141-709.

MESTER

A z I n g a t l a n és a J á r m ű

SZEX SHOP

i

rovatokban javasoljuk
az 1RÁNVÁR
(eltüntetését.

»HALLOTTA MAR?
MIKULÁS-NAPI

World of

TUI

SZENZÁCIÓ!

TUI Utazási Központ
S z e g e d Tourist
Szeged, Klauzál tér 7.
Tel.: 62/420-428

BOLTKIÜRÍTÉS
NAGYKER. ÁR
ALATT
A FAMÍLIA
DIVATHÁZBAN
Csak most, csak 2 napig!

December 6 - 7 . ' !
szombat-vasárnap.

buszjáratokra

A bolt M E G S Z Ű N É S I

Szerezzen örömet

miatt A TELJES
NŐI-FÉRFI-GYERMEK

szeretteinek!
Lepje meg őket

|

UTAZÁSI
UTALVÁNNYAL!

R U H Á Z A T I KÉSZLET

KIÁRUSÍTÁSRA
KERÜL!

Térképek, útikönyvek

EZT NEM LEHET K I H A G Y N I !

|

LE NE M A R A D J O N R Ó L A !

§

Cím: Família Divatház
Szeged, Fekete sas u. 28.
( a T i s z a n e t n é l . az U - h á z b a n )
Nyitva: s z o m b a t o n 9 - 1 5 - i g .
vasárnap 9-13-ig.

Amíg a készlet tart

B

H

M

H

H

H

H

H

M

i

_ .
IJL™«*^
v

* #

OWk

*

3

oNa

\arácsanyi

a\ciól

f

14 karátos, hivatalos magyar fémjellel ellátott, olasz, izraeli, magyar ékszerek

20~30-40%-os árengedmény
3 9 8 0 - 4 7 0 0 Ft/g

Resztetek

a

KIS -CS NAGYKÉP 1 1

•

vásárfás esetén

m

ó

AKKUMUtAToo

Szeg«!, Szilién igt 47/A. Tel (62)486-549
Nyitva tartás H4>: 9-12,13-18 óráig.
,
Szo:+12 értig.

Az Ö n ajándéka

10 000 Ft feletti

r

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

10% kedvezmény!

Clementoni
1000 db-os puzzle
6 féle kép

\

boldogságot

Viszonteladók jetenikezését ís várjuk'
a

születésnapja

HÉTVÉGE?!?

nemzetközi E U R O L I N E S

ebédlő-, hálógarnitúrák,

Anyukájának
Feleségének

alkalmából

2003. december 31-ig.
mindennap
10-20 óráig.

Jegyelővétel menetrendszerű

szekrénysorok, bőr ülőgarnitúrák

kívánunk

Iráni, kézi c s o m ő z á s ú
perzsaszőnyegek
£
óriási v á l a s z t é k b a n . f
10% k e d v e z m é n y !

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL,
resznyefából készült rusztik

és legkedvesebb

KARACSONYI
PERZSASZŐNYEGVÁSÁR
A FORRÁS SZÁLLÓBAN

ahová óriási választékban érkeztek
stíl- és stíl jellegű tölgy- és cse-

A világ legdrágább

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. D o bozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)

karácsonyra!

Tulajdonosainknak

ibér

l

Szeged, Oroszlán u. 3. T.:425-152

(47-es ut)

hangeffektusok
(mentő, tűzoltó,
rendőrség)

Bizalomkártya

V'""-'

OTTHONÁBAN PRÓBAI .EHETŐSÉG!
Érd.: 2 0 / 3 8 5 - 3 1 2 3

rfr 30/9433-634
ft.

Ax apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!

SZOLGÁLTATÓ

• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62/401-318, 6 2 / 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30/271-9697. (30905304)

• PONYVAKÉSZITÉS, - j a vítás. Tel.: 62-571-238, 0630-322-5743. (23673016)

meghívók

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS^BÉ

Szerető kisfiad Danika,

• KÖNYVELÉST, teljes körű
ügyintézést vállalunk. Bt.-k
kettős könyvitelre történő
áttérését Is. Mérlegképes
könyvelő,
adótanácsadó.
06-30/228-42-50. (30905709)

•ns-SI

Exkluzív esküvői

és a család többi

• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás, bútor-összeszerelés garanciával. 06-20-9975-271, Szeged. (31006863)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 3 0 - 9 550-537. (Szeged) (30905500)

Vállalkozás

névjegy, szórólap, kitűző

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

Üzlethelyiség

40

óra

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

E U Z S B ^ H

38

• CSONGRÁD központi helyén, József Attila 3. alatt,
volt Tiszti Klub, mely beépítettsége 500 m*. hozzá
tartozó telekkel, vállalkozás
vagy lakóingatlan céljára eladó
06-30-9-380-445.
(31006628)

U KUKORICA szállítva eladó. Érd.: 06-30-436-0693.

Az árak 2003. december 5-7-ig,
a készlet erejéig
érvenyesek

Bronz, -ezüst
-és aranyvasárnap

11

H I R D E T É S «

J
1

Olasz import láncok és karláncok 3980 Ft/g ártól í
Lánc: 6990 Ft/db-tól 31 990 Ft/db-ig
Karlánc: 990 Ft/db-tól 15 990 Ft/db-ig
Gyűrűk: 2790 Ft/db (több mint 30-féle modellben)
Exkluzív aranyóráig drágaköves ékszerek ás garnitúrák
Szeged, Kígyó u. 2. Szeged, Nagyáruház emelet
Makó, Széchenyi tér 13-15. Centrál Üzletház
,\K£ÍIÍ)NK

ftECEMlBlÉl

5 - T Ő 1 , '34-1©

12

•

Adjon ön is

AKTUÁLIS«

PÉNTEK, 2003. DECEMBER 5.

ELEDELGYŰJTÉS

értéket!

Karbantartási anyagok forgalmazásával foglalkozó multinacionális vállalat nagy munkabírású, energikus, kreatív, jól
kommunikáló, pozitív gondolkodású, műszaki érdeklődésű,
magabiztos fellépésű

2003. december 6-án.

TERÜLETI KÉPVISELŐ
VA

Cégünk teljesítményarányos jövedelmet, clórelépési és
továbbképzési lehetőséget, valamint a megfelelő feltételek
elérésekor (3 hónap) sz.olgálati autót biztosít.

l

9-11 óra között a RETEK U T C A I

11

S M A T C H üzletben

! f
! S

SZÁMLASZÁMUNK: POSTABANK ÉS TAKARÉKPÉNZTÁR RT.:

Hálás szívvel köszönjük, akik
szeretett testvérünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

SULIK JÁNOS,

NÉMETH DEZSŐNÉ
MAKRA MÁRIA

v o l t rúzsai plébános
temetésén részt vettek. Külön
megköszönjük a rúzsai hívek szerető gondoskodását.
Gyászoló család

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
O3I0D7236
A gyászoló család

SZEGED
GYÁSZHÍR

HUNGARV

„Foghatnánk a kezed, simogatnánk, könynyünk hiába hull, utadra indultál. Drága
Édesanyám, bár még szólhatnál, szívünk
szakad bele, hogy itthagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Édesanya, meny,
JANI S Á N D O R N É
BÖRCSÖK KATALIN
51 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése december 9-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.

ELADÓ
pozíciók betöltésére keres dinamikusan növekedő,
multinacionális kereskedelmi cég munkatársakat.
M u n k a v é g z é s helye: S z e g e d

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak,
o,,«™
Gyászoló család

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak,
a,™™
Gyászoló család

ZŐDI JÓZSEF

CSORDÁS ANDRÁS

MEGEMLEKEZES

Gyászoló család

Vezetői feladat:

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk Rád.

az iizlet teljes körú vezetói feladatainak ellátása
szakmai és személyzeti vonatkozásban.

„Nem néz rátok szemem megtört fénye.
Nem látjátok soha már kezem búcsút intve. Ajkamra n e m tudott panaszt csalni
sem kín, sem fájdalom. De a halál legyőzött, nem volt irgalom. Emlékem már itt
hagyom köztetek, mindenkitől búcsúzom,
isten veletek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
H U S Z K A JÁNOS
életének 64. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 9-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Gyászoló család

Követelmények:
kereskedelmi végzettség vagy tapasztalat.
vevőközpontú szemléletmód.
vezetói tapasztalat,
precizitás.

Jelentkezes módja:
Érdeklődése esetén kérjük, küldje el motivációs levelét
és szakmai önéletrajzát az alábbi címre:
1 3 0 0 Budapest, Pf. 169

Jelige: Szeged

IFJ. PETRÓCZI SÁNDOR
halálának 1 éves évfordulóján.
Szerető szüleid és testvéred

£zögi

és £ M T e m e t k e z é s i I r o d a

Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
liuloUsxúllítúsi ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n ) » 6 - 3 0 / 9 5 5 7 - 5 5 6 : ( l - 2 4 - i g

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

PAPP JÁNOS

PÉTER RÓZSA
G I M N Á Z I U M ÉS S Z A K K Ö Z É P I S K O L A

életének 69. évében elhunyt. Temetése 2003. december 8-án, 14
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Gyászoló család

Február l-jén induló, iskolarendszerű szakképzések érettségizetteknek:

23 év alatt, nappali tagozaton teljesen ingyenes
az alábbi szakokon:

képzések

- Gazdasági informatikus
- Idegenforgalmi technikus
- Idegenvezető
- Irodavezető
- Külkereskedelmi ügyintéző
- Marketing- és reklámügyintéző
- Nemzetközi logisztikai menedzser
- Újságíró
—Vámügyintéző

Egyetemi felvételi

s|

11998006-06289010-10000001

es

•
•
•
•

2 0 0 3 . december 6-án, szombaton,

Kérésre csekket küldünk:

BOLTVEZETO

•

| |

70/241-64-60,70/380-22-80

Gyászközlemények

Ha Ön középfokú végzettségű (előny a felsőfokú), van saját
autója, rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, szeret
emberekkel foglalkozni és szívesen csatlakozna egy biztos
hátterű, fiatalos lendületű csapathoz, kérjük, hogy küldje cl
kézzel írott, fényképes szakmai önéletrajzát legkésőbb
2003. december 18-ig az alábbi cimre:
Xintcx Hungary Kft.,
.
1441 Budapest, Pf. 653
X I N T É X

j

lakó kutyusoknak.

várják önkénteseink az a d o m á n y o k a t .

munkatársat keres Csongrád megye tcrületéról.
Az ideális pályázó 25-45 év közötti férfi.

Nyolc éve Magyarországon

Eledelgyűjtés a szegedi állatmenhelyen

mentességet nyújtó AIFSZ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖZV SZOLNOKI
FERENCNÉ
NAGY KATALIN
94 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 8-án, 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
030905626
Gyászoló család

DR. B. NAGY
ZOLTÁNNÉ
s

életének 85. évében elhunyt. Temetése 2003. december 8-án, 11
órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

szakok:

- Idegenforgalmi szakmenedzser (Budapesti Gazdasági Főiskola)
- Logisztikai műszaki menedzserasszisztens (Budapesti Műszaki Egyetem)
- Jogi asszisztens (Pécsi Tudományegyetem)
- Pénzügyi szakügyintéző (Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)
Valamennyi szakunk levelező tagozaton is indul, szombati tanítási napokkal.
Nappali tagozaton családi pótlék, sorkatonai szolgálathalasztás, ingyenes
kollégiumi elhelyezés.
Felvételi időpont: 2003. december 13 ,2004. január 10.
INGYENES TÁJÉKOZTATÓ FÜZET KÉRHETŐ:
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.Tel.: 22/348-103.
Ügyfélszolgálat: hétfőtől csütörtökig: 8-16, pénteken: 8-13, szombaton: 8-16-ig.

„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet nem adhat kétszer, Drága jó Édesanyát."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
felejthetetlen Édesanyám, nagymama, dédmama, testvér és rokon,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

ÖZV ENGIVILMOSNÉ
PAPDI ILONA

életének 48. évében elhunyt. Búcsúztatása december 13-án, 14
órakor lesz a Tápéi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
031007290
'

76 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 8-án, 11
órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család
nainntoco

TOMPAINÉ MAÁR ÉVA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

citibank

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

A 190 éves múltra visszatekintő Citibank - a Citigroup csoport tagja a világ vezető globális pénzintézete. A ma már több mint 100 ország-

KISS JÁNOSNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei

ban működő bank 1995 óta van jelen a magyar lakossági piacon.
Lakossiqi üzletágunk több csatornán keresztül értékesíti
termékeit és nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat ügyfeleinek.
Értékesítési csatornáink további bővítésa érdekében a kövatkező
karrierlehetőségeket ajánljuk:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,

• értékesítő képviselő •

HORVÁTH MÁTYÁS

Feladata a hitelkártya és személyi hitel termékeink értékesítése

temetésén megjelentek, virágaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,
köszönetet mondunk háziorvosunknak lelkiismeretes munkájáért, fáradozásáért.
Gyászoló család

lakossági ügyfelek számára vállalkozói jogviszonyban
a Citibank Rt. közvetlen megbízottjaként.
A sikeres jelölt kiváló értékesítési készséggel rendelkezik; vállalkozó
kedvű, ügyfélcentrikus, szorgalmas és empatikus egyéniség; előnyt
jelent gazdasági felsőfokú képesítés, illetve hasonló területen szerzett
tapasztalat.
Ha felkeltettük érdeklődését és szívesen dolgozna a Citibanknál, kérjük
küldje el jelentkezését a következő címre:
Citibank Rt. humánpolitikai osztály, „ÉRTÉKESÍTÉS 200311"
1134 Budapest, Váci út 35.
vagy e-mailen: recruitment cltibankhuAcit¡group.com

í

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BÖRCSÖK ISTVÁNT

utolsó útjára elkísérték.
ni 1007260
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR
„Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen. Drága jó lelke
nyugodjon békében."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó édesanyám, anyósom,

ÖZV GYARMATI
FERENCNÉ
HETÉNYI ANNA,

Hódmezővásárhely, Száraz u. 11.
szám alatti lakos méltósággal viselt, hosszú, súlyos betegség után,
80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése december 8-án,
de. fél 11 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
03IQ07IB6

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

PAP ISTVÁNNÉ
HEGEDŰS MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,

MÁTÉ FERENCNÉ

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
030804639
'

MAKÓ
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, munkatársaknak, BV dolgozóinak, ismerősöknek, jó
szomszédoknak, akik drága
szerettünket,

GYÁSZHÍR

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család, Szeged,
Hódmezővásárhely

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága kisfiunk,
KOVÁCS MARTIN,
makói lakos 11 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása december 8-án, hétfőn, 14 órakor lesz
a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család, Makó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

MEGEMLEKEZES

SÜLI IMRÉT

CSŰRI ANTAL

temetésén megjelentek.
Gyászoló gondviselője
és családjai
(»„„6671

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

MITYÓK GÉZA

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család
mi 1,16,U6

6

„Szívedben n e m volt más,
csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka volt egész életed.'
Fájó szívvel emlékezünk
NAGY GY. SÁNDOR
halálának 25. évfordulójára.
Felesége, gyermekei, unokái és
dédunokái

•
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Roclddubjában (Vörösmarty u. 5.) esMAKÓ
KillBili- Vohimel. Színes amerikai
te 8 órakor
film
Free Voll, Kórterem, lohrty Hotrod
SZENTES
koncertek
Du.fél6 óra: Olasz meló. Színes amerikai akcióthriller; este 8 óra: A szövetKTÁT.T.ÍTÁS
ség. Színes amerikai akcióthriller
BALÁSTYA
SZEGED
Este 6 óra: Charhe angyalai - Teljes Az MTESZ-székház előcsarnokában
gázzal. Színes, m. b. amerikai film.
(Kígyó u. 4.) de. 10 órakor nyílik
BORDÁNY
Gobelin 2003 című kiállítás. Kiállított
Este
6
óra:
Halálosabb
iramban.
Színes
SZÍNHÁZ
alkotások Yfirrott petit point gobelinamerikai film.
SZEGED
képek, miniatúrák, használati és díszDESZK
NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Oviapu. Színes, m. b. ame- tárgyak, ékszerek Kézzelfestett,művéEste 7 óra: Don Carhs - opera. Bajor
rikai film
Gizi-bériet.
szi gobelin mintalapok és gobelin kelléKISZOMBOR
BÁBSZÍNHÁZ
kek
Du. fél 3 óra: jancsi és Juliska. 3 kíván- Este 6 óra T3-A gépek lázadása. Színes, m. b. amerikai film
ság-bérlet.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
NAGYMÁGOCS
Este 7 óra: Malacka, a hős. Színes, m. Szabad Tér kiállítótermében (Victor
MOZI
b. amerikai film.
SZEGED
Hugó u. 5.) du. 5 órakor nyílik
SÁNDORFALVA
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Szent Karácsony címmel Schéner MiDu. 2 óra: Segítség, hal lettem. Színes, Este 6 óra: A Karib-tenger kalózai. Szí- hályfestő-,grafikus- és szobrászműm. b. dán film; du. fél 4, háromnegyed nes amerikai film
vész munkáiból a kiállítás. A tárlatot
6 és este 8 óra: Igazából szerelem. Szídi Rákosi Tibor; a Fidesz-MPSZ szegenes, m. b. angol film.
KÖZF.T.F.T
di elnöke és Döbrentei Kornél költő
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
SZEGED
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.) nyitja meg.
óra: Mióta Otar elment Színes francia de. 9 órakor
film; este fél 7 óra: Fellini-sorozat.
Konferencia - Nagy lépések az egészA Juhász Gyula Művelődési Központ
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM ségügyben; de. 10 órakor
dísztermében este 6 órakor nyílik
Du. 4 és este negyed 8 óra: Euréka.
\firvasovszki Viktória - Hsp 70 chapOlasz Attila Időkapu című kiállítása. A
Színes japán film.
erona homológ Synechocystis
GRAND CAFÉ
PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a
tárlatot Juhász Ferenc költő nyitja
stresszhelyzetek kivédésében és a
Du. 4 és este 9 óra: komán dokumenmeg Közreműködik Kocsis Judit, a
tilakoid membránokfizikaiállapotátumfilmek;
Szegedi Nemzeti Színház tagja.
este 7 óra: Gorán Rem horvát író estje. nak szabályozásában című PhDvédése.
A beszélgetést Virág Zoltán, az SZTE
SZENTES
Modem Magyar Irodalmi Tanszék doA Koszta József Múzeumban du. 4
Az Újszegedi Református Egyházcensevezeti.
községben (Szent Györgyi u. 6-8.)
PLAZA CINEMA CITY
órakor nyílik
du. 4 órakor kisifi középiskolásoknak.
Balhé: 15.15,17.15,21.30 óra KIS
a Kaszálj nékem búzát, árpát., című
Bili: 13,19.15 óra. Kapitány és katojátékkiállítás. A tárlatot Zsíros Katalin
na: 13.30,16.15,19,21.45 óra. Némó A Közéleti Kávéház rendezvénye a Sonéprajzkutató nyitja meg Közreműnyomában: 14, 16, 18, 20 óra. Ainen- mogyi-könyvtárban du. 5 órakor
ködnek Ivánovics Tünde népdalénekai Pite 3:16.15,22.15 óra. Kegyeden Nekünk sem 88! - Karitatív szervezebánásmód: 14.15,18.15,20.15 óra.
tek Szegeden. Vendégek: a szervezetek kes (Újvidéki és a Margaréta NéptáncMátrix Revahition: 15,17.30,20,
képviselői. Házigazdák Yfiss Imre és
csoport Lajtha László Zeneiskola
22.30 óra S. W.A 7? 13.15, 15.45, 18, Zoltán Csaba, a Rádió 88 műsorveze(Szentes|.
20.15,22.30 óra Igazából szerelem:
tői.
14.45,17.15,19.45,22.15 óra. SegítVÁSÁRHELY
ség hal lettem: 13 óra. Nagydumás
KONCERT
kiscsajok 14.45,17,19.30,21.45 óra SZEGED
A Tbrnyai János Múzeumban du. 5
Titokzatos Jdyó: 13.45,19.15,22 óra Az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part órakor nyílik
BadBpys2:16.30 óra
2.) este 7 órakor
Eifert János Képnovellák című tárlata.
VÁSÁRHELY
a Balázs Elemér Group lemezbemutaKöszöntőt mond: dr Lázár János poltó koncertjeDu. háromnegyed 6 óra Némó nyogármester;
országgyűlési képviselő. A
Our
Wotids
Beyond.
mában. Színes, m. b. amerikai film;
kiállítást Fenyvesi Félix Lajos költő
este 8 óra: Boldog születésnapot! Színes magyar film.
A Juhász Gyula Művelődési Központ nyitja meg.

PROGRAM

PONT

Whi

Dél-magyarországi Whirlpool
Márkabolt és Bemutatóterem

Home J c

Appliances

S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 34. • T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
N y i t v a tartás: h . - p . : 9 - 1 8 - i g , szo.: 9 - 1 2 - i g

TOTAL MO FROST AKCIÓ
BRAZIL HŰTŐ
• Total no frost • fehér • 265/60
• 170/62/65,6 cm
139 900 Ft
helyett
BRAZIL HŰTŐ
•Total no frost • Inox • 295/70
• 185/62/66,6 cm
159 900 Ft
helyett
BRAZIL HŰTŐ
• Total no frost • Inox
• 185/70/67,4 cm
199 900 Ft
helyett

Jégkirálynő
Total NO

99 000 Ft

• 193x90,2x79,4 cm
•415/2291
• „A" energiaosztály
• üvegpolcos
• jéggyártó kapacitása
6 kg/24 óra
• fehér

139 900 Ft

399 900 Ft helyett

299 900 Ft

149 900 Ft

(TUM: MjOMSjW« Kl IM: *2.%-M.iq>

TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!

HITELEK

- Vásároljon most, fizesse később. Kamatmentes hitelek 4 - 5 - 6 - 7 - 8 hónapos futamidő.

Szeged t e r ü l e t é n d í j m e n t e s házhoz szállítás.
-8%

/
FROST

MICRA I - 8 %

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

ALM ERA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 49. 9.55
Szórakoztató percek A halk szavú
asszony (ism.) 10.05 Az istenek játszókertje - A hokkaidói ainuk
11.05 Az Angyal Angol bűnügyi tévéfilmsorozat. A hamis pénzes grófnő 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.05 Remix Magazinműsor, majdnem felnőtteknek [16]
13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Euron-játék euróért!
Telefonos vetélkedő 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben Közéleti
talkshow |16| 16.30 Labirintus Az
eligazodás magazinja |16] 17.00
Álomsuli 17.30 Zöldpont 18.00
Híradó. Gazdasági híradó. Időjárásjelentés. Körzeti híradók. Kulturális
híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Életem zenéje Cserháti
Zsuzsa-emlékkoncert. A 2003. november 10-én megrendezett esemény közvetítése, felvételről
19.25 Kívül-belül (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.10 Keresztanya
Amerikai filmvígjáték [ 16]
22.00 Péntek este Benne: Híradó
22.35 Nagyítás Szilágyi János
műsora
23.15-1.17 Ötvenéves (lesz) a
Magyar Televízió
23.15 Híradó
23.20 Interjú Szabados Tamás
operatőrrel
23.25 A Déli-sarkon jártunk
Dokumentumfilm
0.10 Barbárok Játékfilm
1.00 Hajóépítők
Dokumentumfilm, 4/4.

Hawking és a világegyetem 15.15
Célkeresztben 15.40 Esti kérdés
16.25 Mi dolgunk a világban?
16.30 Régiók Kolozsvár 16.55 Öt
perc zene 17.00 Kalendárium 17.50
Vers 18.00 Híradó, kulturális hírek,
sport meteorológia 18.30 Kilátó
18.45 A Csikar
19.40 Mese
20.05 A szeretet ereje
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Júlia és a szellemek
0.20 Sziget-fesztivál 2003 0.45 Arcra arc 0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport
1.30 Mese 1.40 Közép-európai magazin 2.05 Esti kérdés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 201. 9.30 Anyanyelvi
szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 10.00
Záróra 11.00 Palóc trilógia Csonka
kontyolt házak és finom gyolcs, 371.
11.30 Heti menü Terítéken a kultúra. Mélykúti Ilona műsora 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 91. 12.50
Beethoven: A-dúr variáció 13.00
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar TI. 13.55
Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 22. 14.40 Kárpáti krónika 14.55 Piknik Baló Júlia műsora 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport DAC-Medvescak Interligajégkorongmérkőzés. Közvetítés Dunaújvárosból
19.40 Esti mese A kilincs és a
macska. A Mikulás. PomPom meséi. Gombóc Artúr
mint Télapó
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.40 Áblak-klasszikus Nagy
Györggyel
5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Föld körül [12) 21.05 NEVshowR-születésnap
6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 22.50 Budapesti Jazz Fesztivál
Winand Gábor és zenekara
Laza© 8.50 Stahl konyhája 9.00
Tripla vagy semmi 9.40 Maria Del 23.35 Záróra
Carmen 10.40 Teleshop 11.30 Kas- 0.40 Megveszem ezt a nőt Mexikói
télyszálló 12.30 A Mikulás titkár- tévéfilmsorozat, 67-68. 1.25 Ablaknője 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egy- klasszikus Nagy Györggyel 1.55 Foről a kettőre 15.30 A betolakodó gadóóra Oktatási magazin 2.20 Tu16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow dósklub 3.15 Sorstársak Rehabilitá[12] 17.30 Karaim bírónő Jogi show ciós magazin 3.45 Telesport
DAC-Medvescak Interliga-jégko|12| 18.30 Tények Hírműsor
rongmérkőzés
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
19.35 Hárman párban Szerelmi
SZEGED
kalandtúra
20.00 Bűbájos boszorkák Amerikai
T E L E V Í Z I Ó
filmsorozat, 24. Utazás
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Lélektől
a jövőbe |12]
lélekig - vallási műsor (ism.) 7.30
21.05 Dalnokok Ligája - A hang
Estelő (ism.) 8.30 Képújság 13.00
adók rangadója Aki „A"-t
Zenevonal 15.00 Torna |h) 15.30
mond, mondjon „B"-t is!
Vásárlási műsorablak 15.45 Kisfil[12] Közben: kenósorsolás
mek, ajánló (h) 16.00 Okavango 23.10 Alföldi - Lesz ez még így se!
a vadon szíve, 10. rész (h) 17.30 Er0.20 Jó estét, Magyarország!
dőgazdálkodás Somogyban (h) 18.00
1.05 Hazug igazság Amerikai
Kultúrtörténeti körutazás Erdélyromantikusfilm.|12)
ben, 4. rész 18.25 UNI-JÓ 18.30
3.15 \fers éjfél után
Városháza - önkormányzati magazin 19.00 Híradó 19.30 IBA-erdők
és erdészek magazinja (h) 20.00
K
l _ U
B
Estelő 21.00 Időn kívül francia film6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 dráma 22.20 Híradó (ism.) 22.50
kiskutya 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Képújság
Találkozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 Maria Mexikói filmsorozat, 59. 10.15 Játékzóna 10.20
Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 22.30-18.55 Hangos képújság
Delelő Vidám show ebédidőben. 7.30-9.00 Városi Tv Szeged műBenne: 12.00 Híradó - Déli kiadás sora 18.55-20.00 Városi Tv Szeged
12.10 Kavalkád Nemzetiségi műsor műsora 20.00 Diagnózis - egészség12.40 Ünnepnaptár 13.05 .hu Mulmagazin 21.00 McKenzye
timédia-magazin (ism.) 13.35 Játék- ügyi
zóna Játék 14.20 Receptklub 14.30 show 22.00 Városi Tv Szeged műJátékzóna 14.45 Disney-rajzfilmso- sora
rozat 101 kiskutya 15.10 Csak egy
szavadba kerül! 15.15 Kórház a váVÁROSI TELEVÍZIÓ
ros szélén 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.25 Balázs 17.25 Móni(a Telin Tv csatornáján) 7.30 Szeka 18.30 Híradó - Esti kiadás
gedi hírek 8.00 Körút (ism.) 18.55
19.00 Fókusz Közszolgálati
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
magazin |12]
Nagyító 22.00 Szegedi hírek (ism.)
19.40 Legyen ön is müliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2273-2274.
21.00 Szupermozi: Jöttem, láttam,
beköltöztem Amerikai
6.00 képújság 7.00 Makó Vtv Főcím
vígjáték. (12)
7.01 Műsorajánló ( a csütörtöki
23.00 Rémálmok gyilkosa
adás ism.) 7.02 Reklám 7.05 HírAmerikai akciófilm [16]
0.55 Találkozások - este
adó 7.15 Mi csak kérdezünk 7.17
Sztármagazin [12]
Mese-sarok 7.22 Reklám 7.24 Ka1.05 Híradó - Késő esti kiadás
lendárium 7.30 Kézilabda-mérkőzés
1.10 Sportklub
felvételről 8.00 Reklám 8.03 Híradó
1.25 Fókusz Közszolgálati
8.13 Mi csak kérdezünk 8.15 Memagazin (ism.) |12]
se-sarok 8.20 Reklám 8.30 A kézilabda-mérkőzés folytatása 9.00
Business-mix 9.30 Wellness-tár D U N A
életmódmagazin 10.00 Napi műTELEVÍZIÓ
sorajánló és rövidfilmek 10.30 Ve5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a lünk élő kártevők 11.00 Erdőgazdálnap 8.20 Hungarorama Kitekintő kodás Somogyban 11.30 Vásárlási
8.30 Heuréka! Megtaláltam! 9.00 műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánEurópa-kollégium 9.30 Könyvbe lók 12.00 Képújság 16.00 Okavanzárt nőiesség Nők a kortárs iroda- go - a vadon szíve, 10. rész 17.00
lomban 9.50 Pókfoci Magyar játék- Egy életen át, 4. rész 17.30 Erdőgazfilm 11.15 Közép-európai magazin dálkodás Somogyban 18.00 Makó
11.40 Bekezdések 11.50 Hírek Vtv Főcím 18.01 Műsorajánló
12.00 Déb harangszó, műsorismer- 18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15
tetés, vers 12.10 Gazdakör 12.25 Mi csak kérdezünk 18.17 Mese-saSebességláz 12.55 klub.dunatv.hu rok 18.22: Reklám 18.24 Kincseink
13.25 Áslak Magga 14.15 Kézmű- 18.30 Mikulás -buli 19.00 Reklám
vek Csontfaragó 14.20 Stephen

TV 2

19.03 Híradó 19.13 Mi csak kérdezünk 19.15 Mese-sarok 19.20 Reklám 19.30 Rákász Gergely orgonaestje felvételről 20.00 Thalassa természetfilm-sorozat: Kate és a
teknősök (ism.) 20.30 Virágzó Magyarország: Kiskunlacháza 21.00
Időn kívül Színes, francia filmdráma 23.00 Képújság

QTV
VÁSÁJWIYI VÁROSI l í i v t a ó

16.00 Ludas Matyi. Rajzfilm 17.30
Híradó 17.45 Nap kérdése 18.00
Képes Sport 20.00 Híradó 20.15
Nap kérdése 20.25 Megáll az idő.
Magyar film 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Márai Sándor
Kassai polgárok című színművének
bemutatója Budapesten 0.00 Képújság

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

FM 95.4 AA Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00 Juice
Száraz Ferenc 14.00 Bende
Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00 Fresh fam (Mqlnár Balázs és Joer) 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli Juventus Hegyesi Sándorral 10.00 Tiszttartó Titusz
14.00
Vas Mariann/
Genscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-3030-30-244 és 44-22-44
2 0 . 0 0 2 0 . 0 0 H á z i b u l i Ko-

vács Lászlóval

Ráiii7n97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: Téma: a hódmezővásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati
iroda és a Közterületfelügyeleti csoport munkája.
Vendégek: dr. Makó András,
a Lakosságszolgálati iroda
vezetője és Körösi Zoltán, a
Közterületfelügyeleti csoport
vezetője 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
18.15 Sportturmix 20.15
Kaleidoszkóp, reggel 5 óráig
zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
1.05 Hazug igazság

Amerikairomantikusfilm

mm

AUTOARAINKBOL DECEMBER 15-1G 8% KEDVEZMENYT BIZTOSÍTUNK!

U J
AUTÓSZALON NISS-CAR
NISSAN:
és SZERVIZ
NYITÁSI AKCIÓ!

5 ÉV
GARANCIA

v»ys.

S z e g e d , Algyői út 44.
Tel.:

62/554-680

Hódmezővásárhely,
S z á n t ó K. J. u. 1 4 9 / a
Tel.:

6 2 / 2 4 1 - 8 8 5

Fsz.: Janet Jackson, Joe Tbrry,
Billy Zane
Ismerős arcok a képernyőn a
soul- és rapzene világából:
Janet Jackson és Tupac
Shakur, akit azóta meggyilkoltak. Justice barátját egy autósmoziban lelövik. A lány sokáig nem tudja kiheverni a
dolgot, s végül a versírásba
menekül. A fodrászatban, ahol
dolgozik, egy Lucky nevű postásfiú udvarol neki. Justice állandóan visszautasítja, mert ki
nem állhatja őt. Egy nap azonban barátnője, Jessie meghívja őt, hogy utazzon vele és barátjával Óaklandbe...
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Szombaton 17 órakor: Szeged-FTC LEN-kupa nyolcaddöntő visszavágó

Virgácsot a Ferencvárosnak!

Holnap elkezdődik
a Kék Mókus-kupa
KISPÁLYÁS LABDARUGAS

VÍZILABDA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi vízilabda LEN-kupa
nyolcaddöntőjénck visszavágóját háromgólos előnnyel kezdi a
Szeged a Fradi ellen. Ez azonban
nem teheti kényelmessé a hazaiakat; a zöld-fehcrck képesek
lehetnek a bravúrra. A meccs
szombaton 17 órakor kezdődik
az újszegcdi sportuszodában.
Szegeden ritkán előz meg akkora felhajtás vízilabda-mérkőzést,
mint a szombati LEN-kupa nyolcaddöntőt, a Szeged-Ferencváros
csatát. Két héttel ezelőtt a Tisza-partiak általános meglepetést keltve, ragyogó teljesítményt
nyújtva 10-7-re nyertek a Komjádi uszodában. Ez persze nem
jelenti azt, hogy a betonosok már
a legjobb nyolc között érezhetik
magukat. Erről szó nincs, hogy is
lehetne, amikor a remek játékerőt képviselő Fradi az ellenfél.
A fővárosiak semmit sem bíznak a véletlenre, már ma Szegedre érkeznek és este 6 órától edzésen is részt vesznek. Az „odavágó" eredménye alaposan elbizonytalanította őket, valószínűleg úgy tervezték a visszavágót,
csak arra kell figyelniük, hogy
négy-ötgólos előnyüket valahogy
megtartsák. A Szeged azonban
keresztülhúzta
számításukat,
most már nem is akármilyen bravúr árán juthatnak csak tovább.
A találkozót nagy érdeklődés
övezi, szinte garantált a telt ház.
A szegedi vezetők telefonjai sűrűn megcsörrentek az elmúlt naptikban, mindenki jegyet szeretett volna kérni, szerezni. A nem
mindennapi izgalmakat, sportélményt jelentő mérkőzést a 14
éven aluliak és a nyugdíjasok ingyen tekinthetik meg, a felnőtt-

Molnár Péter (labdával) hetek óta a Szeged erőssége.
jegy 500 forintba kerül. Ez 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
gyermekeknek.
A Szeged a hét közben a BVSC
elleni kétkapus edzómeccsekkel
hangolt a kupacsatára.
- Csak közepesen voltam elégedett a látottakkal - értékelt
Horváth Viktor, a Beton edzője. A hozzáállással nem volt, a koncentrációval viszont annál több
gond akadt. A Fradi ellen is arra
számíthatunk, hogy egy rendkívül motivált gárdával szemben
kell bizonyítanunk. El kell felejteni az első összecsapást, a háromgólos előnyünket, úgy kell

A TELJES
ÁRUKÉSZLETBŐL

KEDVEZMÉNY!

Szeged, Kárász u. 2.

Fotó: Káinok Csaba

kezdenünk, mintha döntetlenre
végeztünk volna a fővárosban.
Hihetetlen nagy tettként értékelném az esetleges továbbjutásunkat, de ehhez nem elég „csak"
100 százalékos teljesítményt
nyújtani, legalább 120 százalék
szükséges. Bízom a srácokban,
biztos vagyok benne, hogy minden fizikai, pszichés energiájukat mozgosítják. A hétvégi, egri
meccsünkön ez hiányzott belőlük, mentségükre szolgáljon, fejben már a Fradi elleni csata járt
az agyukban. Tisztában vagyok
vele, ez nem magyarázat a nem
várt vereségre. Azért is sajnálom,
mert amióta felelek a Szeged
szakmai
munkájáért, vidéki
együttestől most szenvedtünk
először vereséget bajnoki találkozón. Visszatérve a kupameccsre,

az is döntő fontossággal bír, hogy
mennyire lesz korrekt a játékvezetés.
A
Komjádiban
a
szerb-montenegrói és a horvát
bíró nem mérlegelt, nem vette figyelembe, • hogy a Fradi „nagy",
mi viszont csak „kis" csapatként
vagyunk Magyarországon elkönyvelve. Remélem, a spanyol
Caballo és az orosz Galkin is hasonlóan gondolkodik.
A tréner még hozzátette, nagyon bízik a minden bizonnyal
szép számú drukkerhad fergeteges biztatásában.
- Minden vágyunk, hogy örömet okozzunk nekik, a minket támogató szponzoroknak, a városnak. Hatalmas lehetőség kapujában állunk, elsősorban rajtunk
múlik, hogy belépünk-e rajta.

KARACSONYI FESTMENYVASAR

Sportközvetítés

Helye Bálint Sándor Művelődési Hál
(Újszeged). Temesvári krt. 42
Ideje: december 6 . szombat 10-18 óráig,
december 7., vasátnap. 9-18 óráig,
december 8.. béllón. 9-16 óráig.
50 kortárs művész (Szász, Szanthofter, Puskás. Csikós. Mág. Bimbó, Herpai, Csomor, Kabul, Fürst, Várkonyi, Markó, Mizser, Szekeres.
Bán. Jakublk. Méhész, Gregorík, Fehérvári,
Buday, Budai, Szegvári, Orbán, Adilov, Lázár,
Blinczinger, Garabuczy, Ludvlg, Tiszavölgyi.
Siska, Csiky, Somogyi-Soma és mások) 250
db alkotása vásárolható meg nagy kedvezménnyel, részletre is.
RETUR-ART GALÉRIA - PÉCS 06-20-32-64-100

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A TELIN
TV-BEN! *

^ ^

December 6-án 21 órától:

Szeged Beton-FTC
Len Kupa férfi vízilabda
mérkőzés.
Kommentátor: Cs. Gát László

A foci két szakága, három korosztály, közel hetven csapat. Nagyjából erről szól idén a szegedi Kék
Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna, amelyet idén már tizenhetedszer bonyolítanak le. Bár még
csak az 5 + 1 -es, hagyományos kategória nevezési határideje járt le,
az már előre prognosztizálható,
hogy a futsallal együtt - amelyben a
felnőttek mellett a középiskolások is külön csoportban indulnak közel hetven együttes startol a sorozaton. A futsal szakágra december 7-én még lehet jelentkezni, a
sorsolást december 8-án 17 órától a
Gól büfében tartják. Az 5 + l-es
változatra a fiataloknál húsz, a 35
év felettieknék hét gárda nevezett.
Az 5 + l-es szakág beosztása,
A csoport: Makó FC, Silver, Blues
Kert, Buborék. B csoport: FC Szeged, Dóm Ingatlan, D and D Átrium, RET-Electronic. C csoport:
Kuszi FC-Fergeteg, Fiatalok '87,
Viki Shop Szentes, Cherry Pizzéria. D csoport: Technomont-RET,

Szasza Team, Luftgyár, Halifax-Tempó Tara. E csoport: Nike-Euroll, Citroen Tóth Kása Makó, HBF-Lubicka, Corsó Café.
A hétvégi program, december
6. (szombat), Etelka sori csarnok, 9 óra: Blues Kert-Buborék,
9.50: Makó FC-Silver, 10.40: FC
Szeged-Dóm Ingatlan, 11.30: Miki Shop-Cherry, 12.20: Makó
FC-Blues Kert, 13.10: Silver-Buborék, 14: HBF-Lubicka-Corsó
Café, 14.50: Luftgyár-Halifax,
15.40: FC Szeged-RET 16.30:
Citroen
Makó-Corsó
Café,
17.20: Kék Mókus-Együtt Szegedért (öregfiúk), 18.10: Technomont-RET-Szasza Team, 19: Lanerossi-Együtt Szegedért (öregfiúk).
December 7. (vasárnap), Lila
iskola, 9: Technomont-RET-Luftgyár,
9.50:
Citroen
Makó-HBF-Lubicka, 10.40: Makó
FC-Buborék, 11.30: Silver-Blues
Kert, 12.20: Kék Mókus-Finis
(öregfiúk), 13.10: Szasza TfeamHalifax, 14: Keverő-Panagro (öregfiúk). Etelka sor (mind öregfiúk),
16: Finis-RET FC, 16.50: Keverő-Lanerossi, 17.40: Kék Mókus-Panagor, 18.30: RET FC-La-

A 6:3-ra emlékeznek
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az éppen ötven évvel ezelőtti angol-magyar labdarúgó-mérkőzés
emlékére kispályás focitornát
rendeznek. A viadalnak vasárnap
9 órától az újszegedi sportcsarnok
ad otthont. Az eseményre a rendező Szeged Városi Sportigazgatóság hat együttest hívott meg: az
MSZI) az MSZDR a Rádió 88, a
Délmagyarország, az Együtt Szegedért, valamint a Fidesz és MDF
közös együttesét. A gárdákat két

hármas csoportba osztják a kezdést megelőző technikai értekezleten, majd a csoportmeccsek
után következnek a helyosztók.
Az alapszakaszban a találkozók
2x10, a helyosztókon 2x15 percesek lesznek. Az 5. helyért 13 órától, a harmadik helyért 13.40-től,
a döntőben pedig 14.20-tól lépnek pályára a csapatok. Az esemény díszvendége a legendás,
6:3-as magyar győzelemmel végződött londoni meccs egyik főszereplője, Buzánszky fenő lesz.

Hull a pelyhes, hull a hó,
Szuper Sportban hú, de jól

SihabMok,

s i n a d r á g o k és
szuper Jé
karácsonyi ajándékok*
Hú, de jó, ezek a kedvenc
. ,
üzleteim:

nihe

Szuper Sport
- Szeged Plaza,
a szökőkútnál,
Mikszáth Kálmán u. 17-19.

A hagyományokhoz híven idén decemberben is átadásra kerülnek a Délmagyarország-Délvilág ÉV S P 0 R T 0 L Ó J A díjak. Olvasóink szavazatai alapján megválasztásra kerül a Délmagyarország-Délvilág közönségdíjas sportolója.

ÖN, TISZTELT OLVASÓ, 2003-BAN KIRE ADJA LE A VOKSÁT?
TÖLTSE KI A SZAVAZÓSZELVÉNYT, ÉS KÜLDJE VISSZA CÍMÜNKRE DECEMBER 15-IG!
A visszaküldők között negyedéves Délmagyarország Vasárnap Reggel-előfizetést sorsolunk ki.
Q

Szavazólap:
Az ÉV SPORTOLÓJA 2003 közönségdíjára javaslom
NOVFMMI R 29

l>l < ! MHI-R 7.

A beküldő neve

A l U l RI S

Címe:

DPOBMUBR 9 I I .

E-mail címe: ....
Telefonszáma:..

R \V HI/OM \N\ I M Kl SKI DÔHA/ Í S /Al (H.IUTFI R l

ló"• HP. 1 ÓNVAY U, >•' . VI I I I ON 4>> M W
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December 17-én visszatérnek a szedeákosok

Uljegin doppingolása után Fürdők és Hüttner vb-harmadik lett

Győzni mennek
a „kis" Sopronhoz

Ajándékbronz karácsonyra

KOSÁRLABDA
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata holnap 18 órakor a
Foton-Sopron otthonában lép
pályára az NB I A csoportban.
Az is eldőlt, hogy a hátralévő két
hazai meccsét a Tisza-partiak
kettős találkozó keretében rendezik.
Nagy csata lesz, az biztos. A Szeviép-Szeged NB IA csoportos női
kosárlabdacsapata holnap 18
órakor a Foton-Sopron otthonában lép pályára. A „kis" Sopron
eddig meglepően jól szerepel a
bajnokságban: három győzelmet
és négy vereséget könyvelhetett
el. Főként, az előző körben aratott, BSE elleni győzelme volt
meglepetés, hiszen a fővárosban
nyert 65-60-ra. A nyáron sokáig
úgy tűnt, hogy a B csoportban
szerepel majd a Foton, azonban a
szövetség végül engedte a legmagasabb ligában rajthoz állni. A
szegedi kosárlabdabarátok számára talán Lódi Eszter és Radnóty Krisztina a legismertebb,
egykor mindketten játszottak a
Szegedben.
A héten lazább volt a Tisza-partiak programja. Hosszú
idő után nem volt hét közben
mérkőzés. Mennyire sikerült feltöltődnie az együttesnek? - többek között erre a kérdésre is válaszolt Újhelyi Gábor vezetőedző.
- Úgy érzem, ez sikerült, hiszen főként idegileg volt fáradt a
társaság. A hét elején fizikális terhelést kaptak a kosarasok, a második felében a taktikai és a technikai feladatok játszották a főszerepet. Tegnap délelőtt a szabadban futottunk, majd videóztunk;
a Foton két összecsapását néztük

meg. Négy meghatározó kosarassal rendelkeznek, Szőke, Radnóty, Dénes és Kocsis. Elsősorban
középtávolról, illetve kintről
eredményesek. Döntő lesz az ő
semlegesítésük. Ha ezt sikerül
megvalósítani, akkor sikerülhet
megszerezni a győzelmet.
Az is eldőlt, hogy az idei két
meccsét a Szeviép-Szeged kettős
mérkőzés keretében rendezi. A
Szekszárd elleni bajnokin (december 14-én 19 óra) a
Pick-Montpellier férfi kézilabda
Bajnokok Ligája találkozó után
lép pályára a női gárda.
Ami igazán lázba hozhatja a
szegedi kosárlabdabarátokat, az
a kettős meccs, ami felejthetetlen élménnyel szolgálhat december 17-én (szerdán). A nők a görög Glyfada ellen játszanak FIBA
Európa-kupa mérkőzést, majd az
összecsapás után a Szedeák férfi
csapata az Albacomppal csatázik. Méhes Gábor ötlete alapján
jött létre ez a találkozó. Visszatérnek a régi kedvencek: Nyilas,
Kiss, Drahos, Pávlicz, Deák, Molnár, Kecskés, Rawlins, nagy valószínűséggel a nagy kedvenc, Ledon Green is. Mindhárom tréner, Molnár Csaba, Bonifert Domonkos és Földi Sándor is leül a
Szedeák padjára. A székesfehérvári alakulat legerősebb összeállításában érkezik, vérbeli show
lesz a meccs. A Szeviép vezetése
úgy döntött, hogy a görögök elleni meccset a szurkolók ingyen
tekinthetik meg, és a Szedeák-Albacomp mérkőzésen sem
szednek belépőt a szervezők.
A Szeviép-Szeged továbbra is
várja azokat a szponzorokat, akik
megvásárolják a klub által piacra
dobott támogatói bérletet. Ezzel
kapcsolatosan a 70/272-41-18-as
telefonszámon lehet érdeklődni.
SÜLI RÓBERT

Gyászol a magyar sportélet

Elhunyt Lemhényi
BUDAPEST (MTI)

Hosszú, súlyos betegség után
csütörtök reggel, néhány nappal 86. születésnapja előtt elhunyt Lemhényi Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó, az
Olimpiai Bajnokok Klubja és a
Mező Ferenc Közalapítvány

Kuratóriumának elnöke, a Magyar Vízilabda-szövetség tiszteletbeli elnöke.
Lemhényi Dezsőt a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium és
a Magyar Vízilabda-szövetség saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

Hüttner (jobbról) és Fürdők negyedik helyét bronzéremre váltotta.

KAJAK-KENU
Immár bizonyos, hogy a magyar
kajak-kenu válogatott Gainesville-ben érte el minden idők
legjobb világbajnoki szereplését.
Miután az orosz Szergej Uljegin
doppingtesztje és a vizsgálat B
próbája is pozitívnak bizonyult,
csapatunk neve mellett most már
egy-egy arany- és bronzéremmel
többet jegyeznek. így a magyar válogatott 10 arany-, 1 ezüst- és 3
bronzéremmel végzett az amerikai vb éremtáblázatának élén.
A döntéssel a Kolonics György,
Kozmann György, Malomsoki
Sándor, Vasali László összetételű
C4 200 méteres egység második
helye elsőségre, míg a Pulai Imre,
Nóvák Ferenc, Hüttner Csaba,

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt évad sikerei után most
is remekelnek a Tisza SE fallabdásai. A 15 évesek-nél Debrecenben
Baláspiri Dávid az élen végzett.
Különböző kategóriákban második lett Vass Márton, Vass Máté,
Balázs Andrea, Balázs Ádám,
Győri Fanni és Baláspiri Ádám.

Kézilabda
Szilánk Csongrád megyei bajnokság fér-

fiak: Szepi DSE-Hódmezővásárhelyi KE,
Szeged, Piarista-sportcsarnok, 18.30.
Kispályás labdarúgás
Hansági-kupa

Kézilabda
re, Szeged, Hansági-sportcsarnok, 8.
NB l/B, férfiak: Makó KC-Miksi & Miksi
Utánpótláslabdarúgó-kupa, zákányszékiDorozsma, Makó, városi sportcsarnok, 18;
sportcsarnok, 9.
ifjúságiak, 16.
Kispályás labdarúgás
Küzdősport
labdarúgótorna fiú és lánycsapatok részé-

középiskolás

kispályás

labdarúgótorna fiú és lánycsapatok részé-

ITF Taekwon-do gyermek, serdülő é s i f -

júsági országos bajnokság, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 10.

re, Szeged, Hansági-sportcsarnok, 14.30.
Sakk
Nyílt sakk falubajnokság Deszk, Szép
Kosárlabda
NB II, férfiak: Domaszéki SE-Békési Ilonka csárda, 9.
Táncsport
SZSK, domaszéki sportcsarnok, 19. SzedeI. Rolló-kupa akrobatikus rock and roll
ák—Kalocsa, Szeged, Deák-csarnok, 18.30.

A Squash Club Szabadidő Központban rendezték meg a Szegedi
Tudományegyetem diákbajnokságát. A nőknél Lamper Orsolya
nyert Szűcs Dóra és Kovalcsik
Adrienn előtt. A férfiaknál Joó
Gergő végzett az élen, az erősebb
nem ellen is bizonyító Lamper
Orsolya előtt. A harmadik Mentus Szabolcs lett.

Év végi Liss-program

A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata november 17-én
kezdte meg a felkészülést a bajnokság folytatására és zsinórHungerit-kupa városi teremlabdarúgó-bajnokság I. forduló, Szentes, városiban játssza az edzőmeccseket.
Kék Mókus-kupa, selejtezők, Szeged,

Etelka sori munkacsarnok és Lila-sportcsarnok, 8.

sportcsarnok, 9.

Kezdjük a kék-sárga krónikát egy
Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 8.
jó hírrel: hétfőn este csatlakozott
a társakhoz a román irányító,
leányformációs magyar bajnokság és páHansági-kupa
középiskolás
kispáSzombat
Daniela Palarie. A sérült játékos
ros regionális verseny, Szeged, Ságvá-lyás labdarúgótorna fiú és lánycsapaeddig otthon ápolta magát, s jó
ri-sportcsarnok, 9.
tok részére, Szeged, Hansági-sportAsztalitenisz
állapotban tért vissza, hiszen ficsarnok, 8.
Teke
NB l/A, férfiak: Floratom Szeged
zikoterápiás kezelésen, uszodai
NB I, férfiak: H. Marso TE-Bélapátfalva,
Mikulás-kupa leány utánpótlás labdarúAC-Postás Matáv SE, Szeged, Mótréningeken és kondicionáló
Szeged, Postás-pálya, 11.
gótorna, Szeged, Déri-sportcsarnok, 9.
ricz-sportcsarnok, 10.
NB III, férfiak: Szentesi TE-HódmezőváUtánpótláslabdarúgó-kupa, zákányszékiedzéseken is részt vett. A játéNB l/B, férfiak: Makói SVSE-Kaposvár,
kost megvizsgálta dr. Vörös János
sárhelyi THT, Vásárhely, 16.30.
sportcsarnok, 9.
Makó, Kálvin téri Általános Iskola tornatercsapatorvos és igaz, a gipszelés
Röplabda
me, 11.
Vízilabda
Extraliga, férfiak: Papíron S C S z e - miatt kicsit beszűkültek az ízüleLEN-kupa nyolcaddöntő visszavágó, férNB II, férfiak: Makói SVSE ll.-Békés, Matei, de a jövő héttől már teljes infiak: Szeged Beton VE-Ferencváros, újsze- ged-Dági SE, Szeged, lila iskola sportcsarkó, Kálvin téri Általános Iskola tornaterme,
tenzitású munkát végezhet noka, 17.
gedi sportuszoda,17.
11.
csatlakozva a keret többi tagjáNB III Szabados-csoport, férfiak: Zöldág
hoz. Jenőfi Katalinnak is kezelésHétfő
Szentes-ATSK Szeged, Szentes, városi Vasárnap
re szorul még a sérült lába, a töbFutsal
sportcsarnok, 10. Szegedi ACII —KiskunhaAsztalitenisz
bi játékos azonban egészséges,
NB I: Első Beton-Vasas, újszegedi sportlas, Szeged, Móricz-sportcsarnok, 14.
Mikulás-kupa, asztalitenisz verseny áltacsarnok, 19.
A rossz emlékű (a Liss-HNKC
lános iskolásoknak, Szeged, Trióda Pingíjászat
21-19-re kikapott a Kiskunhapong Centrum (Csillag tér), 10.
NB II: Szentesi VSC-Temesvári Hús DoSzámszeríjászok országos terembajnoklastól és búcsúzott) Magyar KuJégkorong
maszék, Szentes, városi sportcsarnok,
sága, Szentes, városi sportcsarnok, 9.
pa-nyolcaddöntőt követően ked19.30.
OBII: Szeged-Debrecen, szegedi műjégKispályás labdarúgás
den „újabb" edzőmeccset abszolKézilabda
pálya, 16.30.
Kék Mókus-kupa, selejtezők, Szeged,
váltak a vásárhelyiek, a DunaújSzilánk Csongrád megyei bajnokság férEtelka sori munkacsarnok és Lila-sportKispályás labdarúgás
fiak: Hódmezővásárhelyi KE—Marostői SE, város 36-19-re nyert ellenük.
csarnok, 8.
Emlékezés a 6:3-as győzelemre, kispá'- Vendéglátóink frissebbek, fiSzeged, Fodor-sportcsarnok, 17-, lyás torna, újszegedi sportcsarnok, 9.
Hansági-kupa középiskolás kispályás
Dr. Csordás József-kupa serdülőtorna,

A B kategóriás országos ranglista körverseny két egymást követő fordulójában a szegedi nők
kibérelték a dobogót. Horváth
Gáborné két alkalommal is az első helyen végzett, McGuiness
Katalin egy-egy második és harmadik, Tóth Bettina egy második, Székely Krisztina pedig egy
harmadik helyet szerzett.

Kiütéses siker a világbajnokságon Szlovénia ellen

KÉZILABDA

MENESZTÉSEK
Az ETO FC Győr NB l-es
labdarúgócsapata tegnap közös
megegyezéssel szerződést
bontott - a gyenge szereplés
miatt - Kiprich József
vezetőedzővel. Vele együtt
segítői (Vincze István, Ulbert
Tibor, Simon Balla István), s
Vasile Miriuta is távozott és
megvált a klub több légióstól is.
A jövőben a szakmai munkát
Reszeli Soós István szakmai
igazgató irányitja. A Hertha
menesztette Stevens edzőt.

FOGYATÉKOSOK SPORTJA
A Gyermék-, Ifjúsági és
Sportminisztérium az idén
különös odafigyeléssel
gondoskodott arról, hogy az
országban élő sérült gyermekek,
fiatalok színvonalas
sporteseményeken vehessenek
részt. Szegeden a Sólyom utcai
óvoda, általános iskola és
logopédiai intézet - a VSI
támogatásával - vállalta magára
Fotó: Kamok Csaba rendezést. Az esemény ma 9
órakor kezdődik.
győztes lengyel, valamint most
az orosz duó egyik tagja doppin- ÉLEN A VEGAS BC
golt. Sokat gondolkodtam azon, Az OB l-es biliárd
mit kellene változtatnunk a ket- csapatbajnokság még nem
tős kapcsán, de most úgy tűnik, a közölt eredményei: Tordas
riválisoknak illene visszavenni a Budapest-Vegas BC Szeged 4:4,
tiltott dolgok használatából.
a vendégek pontszerzői: Nagy
- Én a pályán szeretek nyerni, Csaba 2, Gerhard Gryschka,
ám örülök ennek az éremnek is, Antal Gábor; Kecskeméti
elvégre csak az érdemli ki a dia- Fordan-Vegas BC Szeged 0:8, a
dalt, aki becsületesen küzd - tet- szegediek pontszerzői: Gerhard
te hozzá Kolonics, aki ezzel a ti- Gryschka, Antal Gábor, Nagy
zenharmadik világbajnoki cím- Csaba, Szalai Mihály 2-2; Vegas
mel ismét minden idők legered- BC Szeged-Pirat 6:2, a hazaiak
pontszerzői: Gerhard Gryschka,
ményesebb lapátforgatója lett.
Fürdők bronzérmével a szegedi Nagy Csaba 2-2, Antal Gábor,
klub elmondhatja, hogy a gaines- Gémes Attila. A Vegas 8 ponttal
ville-i vb-n szerepelt négy ver- az első helyen áll csoportjában.
senyzője éremmel gazdagodott.
fanics Natasa a női kajak, míg MÁRKUS EZÜSTJE
Hüttner mellett foób Márton a Halason rendezték az utánpótlás
férfi ezerméteres kenunégyes ökölvívók országos bajnokságát.
tagjaként végzett az első helyen.
Ezen a Szegedi BC bokszolója, a
M. J. Tisza Lajos Textilipari
Szakközépiskola diákja, Márkus
Vilmos ezüstérmet szerzett.
Edzője Gál László.

Beindult a versenyszezon

A hét vége sportműsora
Péntek

Fürdők Gábor 500-as kvartett
negyedik pozíciója harmadik
hellyé módosult.
Az utóbbi négyesben két szegedi, Hüttner és Fürdők is érdekelt
volt, nekik minden bizonnyal
kellemes és megelőlegezett karácsonyi ajándéknak számít a döntéssel együtt az előrelépés is.
- A futam után közvetlenül
már levették a mintát, az A próba
eredményét egy hónapja tudtuk
meg, most pedig a B-nek a hivatalos értékelése is megérkezett nyilatkozta a Démász-Szegedi VE
kenusa, Hüttner, akit Tatán, a két
edzése közti pihenője alatt értünk utol. - Mindig jó dolog előrelépni, de ez azért nem hasonlítható össze azzal, amikor az ember a vízen harcolja ki a dobogós
helyet. Két évvel ezelőtt Fürdőkkel párosban a vb-n és az Eb-n is
negyedikek lettünk. Azóta a

REFLEKTOR

zikábsan is jobbak voltak mondta Tamás Sándor vezetőedző - , amit az is indokolhat,
hogy nekik még december 30-án
van egy bajnokijuk a Cornexi-Alcoa ellen. Mi pillanatnyilag fizikai állóképesség-fejlesztő gyakorlatokat végzünk az edzéseken, ezzel a meccsel ezt az állapotot, feszített tempót szerettük
volna egy kicsit oldani, lazítani.
Ezt a célt talán elértük.
Az együttesre az esztendő végéig még több előkészületi mérkőzés vár, a kínálatban többek között a Szeged-Kiskundorozsma,
egy szerb-montenegrói gárda szerepel, december 12-én pedig az
FTC otthonában lépnek pályára
Baunokék. A január 9-ei Cornexi-Alcoa elleni nyitó mérkőzésig
- a tervek szerint - csak három
nap pihenőt kap a keret, mégpedig december 24-én, 25-én, illetve január l-jén. A többi napon
kemény munka vár a lányokra.
®

A horvátországi női kézilabda-világbajnokságon Magyarország Radulovics (11 gól), Feriing
(10), Pábnger és a jól védekező
Pigniczki vezérletével 38-25
(20—17)-re verte Szlovéniát. Ma
szünnap, szombaton Kína, míg
vasárnap Dánia következik.
IMRE PÉTER

IV TÉLI-KUPA
December 20-ától rajtól Makón a
városi sportcsarnokban a IV.
Téh-kupa kispályás
labdarúgótorna. A mérkőzéseket
szombaton és vasárnap is 10 órai
kezdettel játsszák majd a
csapatok. Nevezni december
17-én 15 óráig lehet (levélben kell
elküldeni a jelentkezést a
Polgármesteri Hivatal közoktatási
osztályára, Makó, Széchenyi tér
22.) a nyílt, az amatőr és a 35 év
feletti kategóriában. Bővebb
információ Kovács Gábortól
(06-62/213-255/137-es melléken,
vagy a 06-30/337-8958-as
számon] kapható.
HORGÁSZHÍR
A szegedi Szőke Tisza HE
december 21 -én 8 órától
közgyűlést tart a Tápai Antal
(volt 624-es) Szakmunkásképző
Iskolában. Határozatképtelenség
esetén húsz perc várakozás után
a közgyűlés újra összehívható.
USZODAI ZÁRÁS
Az újszegedi sportuszoda
december 6-án (szombaton)
9.30-tól egész nap, december
7-én (vasárnap), 9.30-tól
14.30-ig zárva tart.
MIKULÁS-KUPA
December 13-14-én
Mikulás-kupa néven kispályás
labdarúgótornát rendeznek a
domaszéki sportcsarnokban.
Jelentkezni Rácz Lászlónál a
30-9123-200-as, vagy a
62-271 -966-os számon lehet.
ISKOLAI FOCI
A Magyar Iskolai
Labdarúgó-szövetség és a Tisza
Volán SC a tavasszal ismét
megrendezi a Nike iskolai
focitornáját a 250 fő alatti, illetve
a hagyományos kategóriában. A
lebonyolítással és a nevezéssel
kapcsolatban érdeklődni Tanács
Gábornál lehet a
06-30-535-29-30-as számon.

•

M O Z A I K «

Nem ölre
mennek

Típustél, iskolakék
Még mindig ott állnak a dézsákban a pálmák a téren, a betonlapok rögzítette városkarácsonyfa
mellett, együtt a tél és nyár, pedig mindjárt Mikulás. Elsápasztja a narancsszínű közvilágítást a
köd, derengő-szürke a váras, infrúzőriás akváriumvíz. - Köd volt már tegnap este is, a telő hold
kisebbnek látszott, mint egyébként, Thakács a
köd leszálltáról telefonból értesült: „Hű, de köd
lett hirtelen, még majd nem találunk haza",
mondta a lehalászásvezető - hangján érezni lehetett: meglepődve néz körül -, közben halak csapkodása, darvak krúgása. Váratlanul tud jönni a
köd, Th. tavaly télen - ásványvizes pillepalackokkal tért haza az Anna-kútról, metsző-tiszta volt
az idő, csikorgott a hideg - arra lett figyelmes:
megy. halad a sugárúton a néptelen, recsegő mínuszban, s egyszer csak észreveszi: nem messzire, alig száz méterrel előtte, tejfehér ködfal közelít. Thakács épp befordulni készült a sarkon, na.
mondta magának, ezt megvárjuk. Jött, jött a köd
délről, Alsóváros irányából, jó tempóban hozta az
egyébként érzékelhetetlen légáramlás, Th. megállapította: fújhat a szél légáramlás-szünetben is.
ám miután nincs mindig köd, nyomjelző lövedék,
nem észlelni, merről fúj. - A varjak, melyek minap komoly-iskolakék (létezik e még Lskolakék
tanszercsomagolási, emlékezhetünk: lila; lilává
színezte a sötétkéket az itt is narancsszínű közvilágítás) ég alatt kavarogtak abban a másik városban, hová átért időközben Thakács, nagy-nagy
pernyedarabok, tökéletlenül elégett papír, töré-

keny, egyetlen érintésre porrá váló lemezeit magasba ragadja a tűz fölött vibráló-fölszálló lég -,
tehát a vtyjak most, a ködben, szürke-fáradtlíla
háttér előtt rajzanak. Mintha varját teremnének e
fák, lomb nélküli, téli, fekete bimbózás, ahogy
nyílik, szirmot bont a bimbó, máris elrepül. Mintha óriási ernyős virágzatú lágyszárúak alkotnák e
megálló-melletti parkerdőt, kaporfák: csak ágaik
legtetején ülnek a varjak, az ágak közé nem mennek be, kupolaként borítják a fatetőt. Óriási károgás, közben csókák mondják, „csak!, csak!", Thakács szerint azok is köztük vannak, akik (pardon:
melyek; ld. még „a párt, aki", „a szavazópolgár,
amely") egész évben nálunk tartózkodva, őszidőben, októbernek vége táján, mikor már küszöbön
állt északról a varjúbeözönlés, szabályosan várták
a nagy, fekete madarakat. Összegyűltek öten-hatan a tízemeletes panel tetején, le-föl lebbentek a
valaha volt nagyvállalat egykori dicsőségét hirdető, szekrényméretű betűkről (-re), s vártak. Th.
nem tudja, miből látta, hogy vártak - de látta,
hogy vártak. Miért állnak össze vajon a varjakkal
a csókák ? Th. arra tippel: a néhányadmagával kószáló csókák közül csak csókát tud kiválasztani a
héja, más nincs, ám a sokezernyi varjú közé keveredve minimális az esély, hogy épp csókát választ ki a halál. - Közben kireggeledett, üresek a
varjúfák, a köd felszállt, csupán enyhe pára, Th.
néz, néz ki az ablakon, szürke ég és szürke házak, kedvetlen-rideg típustél, lehetne a hetvenes
évek közepén. Onnan ismerős az iskolakék.

Csúcson a prímszám
Egy amerikai egyetemista azonosította az új legnagyobb prímszámot: a (2 a 20 996 011 hatványon mínusz 1) összesen 6 millió 320 ezer 430 jegyű, és az azonosító, Michael Schafer a Michigan Állami Egyetem más gépekkel összekapcsolt standard számítógépén számolta ki. Mint ismeretes, a prímszámok csak önmagukkal és eggyel oszthatók, s
igen nagy a jelentőségük a számelméletben, gyakorlati téren
egyebek között az internethez
használatos kódolási rendszerekben is.
Az új rekord prímszám több

Lassan szűnő köd
Késztette:

WASHINGTON (MTI/AFP)

FARKAS CSABA

ORLANDO (MTI)
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mint
kétmillió
számjeggyel
hosszabb, mint az eddigi rekorder. A 26 éves Schafer számítógépe egy internetes projekt keretében a világ minden táján összekapcsolt 200 ezer gép egyike, s az
új prímszám kiszámításához az
összekötött komputerek összesen huszonötezer évnek megfelelő számolási időre volt szüksége.
A prímszámok internetes keresésében bárki részt vehet. Az
Electronic Frontier Foundation
(Elektronikai Határok) elnevezésű alapítvány százezer dollárnyi
jutalmat ajánlott fel annak, aki
elsőként fedez fel egy legalább
tízmillió számjegyű prímszámot.

ISTEN ELTESSE!
VILMA
A Vilma német eredetű, a Vilmos latinos női párja. Jelentése:
erős akaratú védelmező. Homonnai Drugeth Vilma volt az
első magyar orvosnő. Az amerikai rajzfilm, a Flinstone család
egyik tagja a mindig megfontolt,
szeretetre méltó Vilma. Holland
királynőként uralkodott Vilma
1890-től. A hollandok az első világháború után sok magyar gyermeket nyaraltattak, erősítettek
fel az országukban, ezért hálából
Vilma királynőről nevezték el
1919-ben a városligeti fasort.
Egyéb névnap: Anasztáz, Bács,
Csaba, Csanád, Csobád, Dalma,
Herkules, Krisztina, Mór, Péter,
Reginaid, Sebő.

Az amerikai férfiak közül többnek fontosabb az ölelés, mint
ahánynak az öl: többen tartják
többre a romantikus érzelmeket,
mint amennyien a puszta szexet.
A Synovate kutatóintézet felmérése szerint az amerikai férfiak
35 százaléka egy kapcsolatban az
érzelmi intimitást tartja a legfontosabbnak és csak 19 százalékos a szexet az első helyre helyezők aránya. A nőket kérdezve kicsit más a férfiakról alkotott kép:
a hölgyek 27 százaléka értékeli
úgy, hogy egy férfinak a szerelemben a testiség a legfontosabb.

KÉK

hírek

TETTEN ERTEK A FIATALT
Tetten érte a sértett a 19 éves tolvajt, amint az Sándorfalván egy
építkezésről hosszabbító kábelt
próbált ellopni. A sándorfalvi fiatalembert előállították. Kiderült,
korábban is meglopta a sértettet,
akkor 40 ezer forint értékű hoszszabbítót és kéziszerszámokat
vitt magával.
ÚTLEVELET CSEMPÉSZETT
Egy bolgár férfi által vezetett kamion vezetőfülkéjében, a pihenőágy alatt ötven kitöltetlen görög útlevelet talált a pénzügyőr a
nagylaki határátkelőhelyen. A
sofőr, T. I. elmondta, Angliába
kellett volna szállítania az iratokat, a munkáért pedig 300 eurót
kapott volna. Az útleveleket lefoglalták, a bolgár férfi ellen
csempészet miatt eljárás indult.
CIGI A HATÁRON
A nagylaki határátkelőnél magyar és román állampolgároknál
több karton cigarettát találtak az
útlevélkezelők. Egy magyar férfi
autójában 8 karton Memphis cigarettára, egy osztrák buszon egy
román állampolgárnál pedig 45
karton szintén Memphis cigire
bukkantak.

A hangoskodásról
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REJTVÉNYÜNK vízszin-

tes 4. és 46. számú
soraiban egy régi népi
megfigyelés olvasható.

VÍZSZINTES: 1. Klasz-
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szikus én. 4. A megfej- 16
17
tés első sora. Zárt be"
*
tű: S. 7. Satöbbi lati- 20
22
nul. 10. Elavult (angol)
»
súlymérték. 11. Gát- 23
lástalan kölcsönkérés.
»
13. Varrja. 15. Ókori 27
görög királynő, aki kő32
347
vé vált. 16. Tömzsi. 31
18. Egyforma mással*
36
hangzók. 19. Naptári
•
*
egység. 20. Hízókúrára 39
fogja. 21. Porciója. 23.
Zamárdi része! 24. 42
43
Madár. 26. Idegen le*
vegő. 2 7 . S fonetikusan. 2 9 . Farész. 3 0 .
Kedvelt erdei állat. 31. Francia költő (Tristan). 3 3 . 0 . F. S. 35. Keserű érzés. 36. Oldd m e g t e vőlegesen! 37. Vonatkozó névmás. 38. Ruhadarab. 39. Korszak. 40. Bajnokok Ligája. 41.
Birtokló. 42. Vésett drágakő. 44. Ötvözőfém. 45. Részben mennék! 46. A megfejtés második
sora. Zárt betűk: A, 0.

FÜGGŐLEGES: 1. Zsaruk „segítségévei" ment. 2. Népszerű török futballklub. 3. A távolabbi
helyen szintén nem (két szó). 4. Botoz. 5. Sarzsi. 6. Erika röviden. 7. Látóterébe. 8. Morse-jel. 9. Gyakran használt kéziszerszámok. 12. Rajzolat. 14. Ehelyt. 17. ...mail (jelzés leveleken). 19. Hajnal előtti időszaka. 21. Matuzsálemek. 22. Gyom. 25. Szól a szamár. 28.
Naplózd! 30. Régi rokon. 32. Neves külföldi énekes. 34. Leszármazottunk. 35. Könyvelési bizonylat. 37. ...hadnagy. 38. író (Thomas). 40. Főzeléknövény. 43. Hobbiállat. 44. Mint a vízszintes 44. számú sor.
SZERDAI rejtvényünk megfejtése: Minden ostoba talál egy még ostobábbat, aki csodálja ót.

A NAP VICCE
A NAPOS OLDALRÓL. Baktai Alexandra a Miss Universe Hungary holnapi elődöntőjének egyetlen szegedi résztvevője. Az újszegedi sportcsarnokban szombaton fél héttől megrendezésre kerülő
szépségversenyen az ország számos pontjáról érkező tizenhat gyönyörű hölgy közül választ majd a zsűri. A tizennyolc esztendős
Alexandra is pályázik a továbbjutó helyek egyikére, hogy ott lehessen a jövő évi, február 13-ai fináléban a Fővárosi Operettszínházban.

Fotó: Miss Universe Hungary
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További k i l á t á s o k
A hét végén jelentős mértékben visszaesik a hőmérséklet, sokk lé válható erős,
időnként viharos északi szél. Erős hidegtronti hatásra kell számítani. A jövő hét
elején a szél mérséklődik, hriegeklesznekaz éjszakák és a nappalok is.

Szombat
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Hétfi
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Macr

Max: 2°

Max:2°
Min:-5°

Mfc»:-4°

Változó

Változó

Derűt

Derűt

Vízállás:
A Tisza Szegednél 121 cm (hőfoka 5,9 C°1, Csongrádnál -36 cm,
Mindszentnél 49 cin. A Maros Makónál -6.3 cm.
ANapkel: 7.15, nyugszik: 15.53, Hold kel: 15.30, nyugszik: 3.08.

HIVATALOS MARKAKEPVISELET ES SZERVIZ
316i Limousine
5 999 000 Ft-tól
316Í Compact
4 999 000 Ft-tól

S-Hotnl
szeged. Napos út 6.
62/488-177

A tízes számú mez
Musical készült Argentínában
Diego Maradonáról, az imádott
futballsztárról. A „Tízes számú
mez - Ég és Föld között" című
zenés játékot a tervek szerint januárban mutatják be. A szerzők
nem titkolt szándéka, hogy művüket angolra lefordítva, hama-

rosan a Broadway közönségét is
elkápráztassák, és tervezik azt is,
hogy a musicalt Londonban is
színpadra állítják - mondta Hector Borra, aki már készül is a zenés játék angolra fordítására. A
musical a meglehetősen viharos
életű labdarúgó karrierjének
mélyrepüléseit és csúcspontjait
mutatja be.

Koka helyett melltartó
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jobban élénküla szél, ritkul, megszűnik a köd.

•BUENOS AIRES (MTI/REUTER)

1

•

A nap nagyobb (észében még párás, ködös idő várható, délutántól kezdve egyre

Télidő van, vége a nagyobb mezei munkáknak. A csalafinta székely ember sakkozik a lovával. A
mindenre odafigyelő szomszéd
elhűlve szól a kerítés túloldaláról:
- Hé, szomszéd, ez hihetetlen!
A maga lova tud sakkozni?
- Micsoda? DehogyAadOfSZÚg
vezetek!
állomá

BOGOTA (MTI/REUTER)

Ifégipermetezés és börtönbüntetés helyett új eszközt próbálnak
bevetni a kolumbiai hatóságok a
kábítószerek alapanyagául szolgáló növények termesztése ellen:
a melltartók és csipkés bugyik

varrását. Rövidcsen mintegy 900
vidéki kolumbiai nő kezdi meg
munkáját a francia Carrefour
szupermarket számára bedolgozó üzemekben - földműves
munkák helyett a jövőben pikáns női alsóncműk készítésében lesznek foglalatosak.
ÚJDONSÁG!

UJD0NSAGI

AKCIÓ!
jjP Kutya-, cicabútorok, ruhák, kosarak, házak,
játékok 2 0 - 2 5 % OS karácsonyi árengedménnyel!
•

Hobbiállal-, díszállateledelek, kozmetikai cikkek,
felszerelések, akvarisztika
• Eukanuba, Royal Canin és Purina tápok
széles választékban.

Szolgáltató sor 2. T.: 6 2 / 5 4 3 - 2 8 1
S f l ÖÚjszeged,
j
( A z odesszai g y ó g y s z e r t á r mellett)

NYEREMENYAKCIÓ!
UTAZZON É S NYERJEN!
Minden

utasunk

nyereményszelvényt

kap!
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