A

Az Országgyűlési Könyvtár
állományából törölve

MA: BIZALMASAN

DELMAGYARORSZAG
CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11., 93/288.

TÉMÁINKBÓL
KILENCVEN UJ MUNKAHELY
Szeged második legnagyobb
munkáltatója a Szefo
Fonalfeldolgozó Rt.: a létszám
jelenleg 1200 fő. Az idén eddig
330 dolgozót vettek föl és újabb
90-nek tudnának munkát adni,
mert további megbízásokat
kaptak legnagyobb
megrendelőjüktől.
5. oldal
FIDESZ-SZÓRÓLAPOK
Szeged három legforgalmasabb
terén kétezer szórólapot
osztottak szét a járókelőknek a
Fidesz helyi aktivistái. Ezen
összefoglalták, milyen
áremelkedések lesznek jövőre.
5. oldal
A FŐÉPÍTÉSZ NYOLC ÉVE
A szegedi
főépítészi
posztról nyolc
év után,
december
végén
leköszönő
Nóvák István
a legbüszkébb
a városi rendezési terv
elkészültére, a Kárász utca és a
Klauzál tér megújulására, a
védett Belváros rehabilitációjára.
7. oldal
HAJDÚ PÉTER ÉS A NŐK
Hajdú Pétert, a NévShowr című
televíziós produkció egyik
műsorvezetőjét szeretik a nők ezt maga sem tagadja, mint azt
sem, hogy igen sok kapcsolata
volt már. Magánélete a
nyilvánosság előtt zajlik, a
bulvárlapok gyakran cikkeznek
barátnőiről. A fiatal televíziós a
hölgyeknél az előnyös külsőt
igen sokra tartja.
Interjúnk a Bizalmasanban

www.delmagyar.hu
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ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

A fix kamatot választók kevesebbet veszítenek a kormány tegnapi döntése nyomán

Lakáshitelcsomag a fenyőfa alá
A lakáshitel-támogatások jelentős viszszafogásáról döntött tegnapi ülésén a
kormány. A kiadott közlemény még találgatásra ad okot: nem tudni, hogy a
változások milyen mértékben érintik az
eddig felvett hiteleket.
Az előző kormányzati ciklusban bevezetett kedvezményes lakáshitelezés rendszeréhez már kétszer nyúlt hozzá a Medgyessy-kormány: a feltételek egy részén
változtatott, valamint adótörvényt módosított. Ugyanakkor az a döntés például,
hogy a hitelplafont 30-ról 15 millió forint-

ra csökkentették új lakás építése esetében,
csak egy szűk körre vonatkozott. Az
szja-ból visszaigényelhető 240 ezer forintos adókedvezmény megfelezésére azonban már jobban felszisszentek az emberek, érezték, amint a betervezett havi tízezer forintot az állam kihúzza a zsebükből.
A várható szigorítások hírére megugrott
eladósodási kedv később, a drámainak
szánt bejelentéseket követően sem apadt
el. Ezért volt kénytelen drasztikus eszközökkel hozzányúlni a kormány az eredeti
rendelethez és új szabályozást bejelente-

Pusztaszeri álmok
és a rideg valóság
A pusztaszeri képviselő-testület jóváhagyása nélkül 18 millió
forintot fordított más célokra a polgármester a közösségi ház
építésére szánt 48 millióból - állapította meg az önkormányzat
idei gazdálkodását átvilágító könyvvizsgáló. Kertész László állítja:
a testület tudott arról, mire m e n t el a pénz.
Pusztaszeren nem nyugszanak a
kedélyek. Az önkormányzat által
kiadott lapban, a legfrissebb Pusztaszeri Hírfutárban kivonatos formában megjelent az önkormányzat idei gazdálkodását átvilágító
könyvvizsgálói jelentés. Ebben
egyebek mellett az áll, hogy a gázközművagyonból befolyt 48 millió forintot két részletben - 30
milliót 2001 szeptemberében, 18
milliót pedig 2002 áprilisában kapta meg a falu. Mint ahogy az
első, úgy a második részletet is
először elkülönítették, lekötötték
egy számlán, mondván, azt kizárólag beruházási célra, a közösségi ház építésére fordítják. 2002
májusában
azonban
Kertész
László polgármester a testület
hozzájárulása nélkül átcsoportosított 18 millió forintot működési
költségekre. Az átvezetést a megbízott jegyző, Márkus Istvánné ellenjegyezte. A könyvvizsgáló szerint az érvényben lévő pénzkezelési szabályzat alapján a betét fel-

kamatperiódussal
kötöttek
lakáshitel-szerződést, az évforduló után magasabb kamatot kénytelenek majd fizetni.
Az idei lakáshitel-szerződések közel
negyven százalékát egyéves kamatperiódusra kötötték, ami azt jelenti, hogy
10-15 ezerrel is nőhet egy család havi törlesztőrészlete. Számítások szerint, ha a
kamat 9 százalékra ugrik és valaki 10 milliós hitelt vett fel tízéves futamidővel, egyéves kamatperiódusra, akkor jelenleg
mintegy 115 ezer forintot kell fizetnie.
Folytatás és jegyzetünk a 3. oldalon

Közel hatvan új telket értékesítettek Domaszéken

A vásárlók nagy többsége
Szegedről költözne ki

bontását a testületnek is jóvá kellett volna hagynia. Ez nem történt
meg.
Kertész László elmondta, hogy
ő tájékoztatta a képviselőket,
akik elfogadták a 2002. évi költségvetési beszámolót és zárszámadást. A lekötött 30 millió
már 4 millió forintot kamatozott. A 18 milliót útépítésre és a
több funkciós, tornacsarnokot,
könyvtárat és ifjúsági klubot is
magába foglaló közösségi ház
tervezésére fordították. Tervezési
díjként 6 millió 250 ezer (!) forintot fizetett ki az önkormányzat. Az építési szakértő véleménye szerint a több százmillió forintos beruházással számoló terv
több sebből is vérzik. Információink szerint a tervező 800 férőhelyes, kétszintes, tetőteres és
tornyos tornacsarnokot tervezett
az 1700 lelket számláló PusztaFolytatás az 5. oldalon

Börcsök Lajos polgármester (jobbról) megmutatja a telkeket az új tulajdonosoknak. Fotó: Karnok Csaba
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Százmilliót nyert Szeged műfüves pályákra

A Pick megalázta ellenfelét
Igen mozgalmas szerdát tudhat
maga mögött Szeged sportja.
Pályázaton nyert pénzekből új,
nemzetközi követelményeknek
megfelelő méretű műfüves foci és
kézilabdapálya építése kezdődhet
meg tavasszal Szegeden. Bár a határozat még nem érkezett meg, a
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatán - az onnan érkezett telefon alapján - a
város 99 millió forintot kapott a
Bozsik-program támogatása révén. Ehhez még harmincszázalékos önrészt kell biztosítani.
A férfi kézilabda NB I-ben a
Pick Szeged megalázta a Tatabányát. Az újszegedi sportcsarnokban rendezett meccsen a félidőben már 22-11 volt a hazaiaknak, a vége pedig: Pick Szeged-Tatabánya 38-21.
A női kosárlabda Európa-kupa
páneurópai H csoportjában: Rovereto
(olasz)-Szeviép-Szeged
91-57.
Mezei Richárd (labdával) hozta jó formáját.

ni. Jellemző, hogy tegnap a döntés hatására a forint azonnali erősödésnek indult, a
pénzpiac tehát kedvezően fogadta a kormány szándékait.
N e m úgy a lakosság. A bejelentést követően rémhírek és találgatások indultak útjukra. Tegnap estig szakértőink úgy értelmezték az új feltételeket, hogy akik jelenleg ötéves periódusra szóló fix kamatozású hitellel rendelkeznek, azokat a mostani
változások egyelőre nem érintik. Majd
amikor lejár az öt év, ami a legelső lakáshitelesek esetében már három év múlva
esedékes. Akik viszont rövidebb, egyéves

Fotó: Gyenes Kálmán

Részletek sportoldalainkon

Eddig ötven új, közművesített telket sikerült a
domaszéki önkormányzatnak értékesítenie a
megvételre kínált 59-ből. A negyven szegedi vásárló mellett mindössze hat volt a helybeli, a
többiek más településről kívánnak Domaszékre
költözni. Sőt még egy angol vevő is akadt.
Hétfő óta egymás kezébe adják a domaszéki polgármesteri hivatal bejáratának kilincsét az új telektulajdonosok. Ugyanis a község új osztásában, az
55-ös főúttól nem messze, 59 közművesített telket
kínál megvételre az önkormányzat.
Az 1300-1800 négyzetméter alapterületű telkeket 2 millió 300 ezer és 2 millió 800 ezer forint közötti áron adják. Jövőre már 25 százalékos áfa terheli a telkek árát, ezért még december 31-éig szeretnék megkötni a szerződéseket.

Az ö n k o r m á n y z a t aszfaltos u t a t építtet belvízelvezető árokkal, v a l a m i n t bevezetteti a villanyt, a gázt, a vizet, a telefont és a, kábeltelevíziót is az ingatlanokra. A tervek szerint 2 0 0 4 .
december 31-éig elkészül a teljes közművesítés.
- Pályázatot a d t u n k be a Belügyminisztériumhoz a telekkialakításra. Nyolcvanmillió forint
vissza n e m térítendő támogatást kértünk, kérelm ü n k e t eddig még n e m bírálták el - tájékoztatta lapunkat Börcsök Lajos polgármester. A pályázat benyújtásával együtt kötelezettséget is
vállaltak, miszerint a beruházás költségét meghaladó bevételt önkormányzati bérlakások építésére fordítják.
Folytatás a 3. oldalon

Cigaretta okozta a magányos férfi halálát Szegeden

Bennégett a lakásában
Agyában égett halálra egy szegedi férfi, aki előzőleg dohányzott és elaludt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ismerőse fedezte fel annak a
szegedi férfinak a holttestét, aki
már több nappal ezelőtt életét
vesztette. Az elsődleges orvos

szakértői vizsgálatok szerint az
egyedül élő, 53 éves férfi két
napja halhatott meg. A halálát
valószínűleg az okozta, hogy a
Kálvária sugárúti vasúti töltés
közelében lakó férfi az ágyban
dohányzott, majd elaludt. A cigaretta parazsa felgyújtotta az
ágy közelében lévő éghető anyagokat, majd a lángok tovább ter-

jedtek. A tűzben a szoba-konyhás épület teljesen kiégett, a ház
külső része azonban egyáltalán
nem károsodott. Minden bizonnyal emiatt n e m t ű n t fel a
kis utca lakóinak a tragédia. A
Szegedi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás keretében
vizsgálja a haláleset körülményeit.
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Medgyessy Péter miniszterelnök kijelentette: „Pénzünk romlását nem engedhetem meg"

Stabil forint és kamatcsökkentés
A cél a stabil forint és a kamatok
jövőbeni csökkentése - hangoztatta Medgyessy Péter kormányfő a kormányülés után.
BUDAPEST (MTI)

„Pénzünk romlását nem engedhetem meg" - húzta alá a miniszterelnök. Kijelentette: a kormányülésen nehéz szívvel, de
tiszta fejjel hozta meg a kabinet
azokat a döntéseket, amelyek a
jövő érdekében szükségesek. Elmondta: hétfőtől csökkennek a
lakáshitelek kedvezményei, ha
ugyanis a lakáshitelezés üteme
fennmaradna, kedvezményei továbbra is érvényesülnének, akkor arra már csak külföldről tudna fedezetet teremteni az ország.
Aláhúzta: jövőre a kormány tartani fogja azt az ígéretét, hogy az
államháztartás GDP-arányos hiánya 3,8 százalékra teljesül.
Medgyessy Péter a sajtónak
adott nyilatkozatában aláhúzta:
„a lakásépítés kedvezményes hiteleire nincs fedezet. A nemzetgazdaság teljesítménye erre ma
még nem elegendő".
•
A Magyar Nemzeti Bank a
hosszabb távú kiszámíthatóság
és monetáris stabilitás megteremtésével kíván hozzájárulni a

Négy döntéshozó, illetve egyeztető. Balról: László Csaba pénzügyminiszter, Medgyessy Péter miniszterelnök, Járai Zsigmond, az M N B
elnöke és Draskovics Tibor, a kormányfő kabinetfőnöke.
MTI Telefotó: Kovács Attila
gazdaságpolitika konszolidációjához, továbbra is mindent meg
fog tenni a koordinált fiskális és
monetáris stratégia megvalósítása, a 2005. év végére kitűzött 4
százalékos inflációs cél elérése és
az euró 2008-as bevezetése érdekében - közölte a jegybank. Az
MNB az után fejtette ki véleményét, hogy a kormány megszorító intézkedésekről határozott.
A jegybanki közlemény hangsúlyozza: az MNB szerint a kormány által szerdán bejelentett
intézkedések kézzelfogható el-

Oslóban és Stockholmban átadták a Nobel-díjakat

Ebadi fárszi szavai

mozdulást jelentenek feltartható
gazdaságpolitika irányába. Ez elengedhetetlen a befektetők forinttal szemben megingott bizalmának visszanyeréséhez.

•

Az MSZP támogatja a kormány lakáshitelekkel kapcsolatos döntéseit - nyilatkozta az
MTI-nek szerdán Nyakó István.
„Fél év múlva, amikor értékelni
fogjuk a kabinet mai döntéseit,
azt mondjuk majd: a kormány
jobban tudta tisztelni és félteni
az ország jövőjét, mint szeretni

saját népszerűségét, és gyűlölni a
Fidesz támadásait" - fogalmazott a szocialista párt szóvivője.
•
A lakáshitelek feltételeinek
megváltoztatásával a kormány
súlyos döntést hozott, amely ráadásul n e m megoldás a jelenlegi
pénzügyi helyzetre - közölte Varga Mihály a Fidesz szerdai sajtótájékoztatóján. „Vajúdtak a hegyek és egeret szültek" - mondta
a volt pénzügyminiszter. A politikus azt üzente az elmúlt három
évben hitelt felvevőknek, hogy

ne legyen bűntudatuk, mert n e m
az ő hitelfelvételük miatt van
rossz helyzetben a magyar gazdaság, és nem miattuk következett
be a pénzügyi világ bizalomvesztése. „Az elmúlt másfél évben a
kormány hibát hibára halmozott" - szögezte le Varga Mihály.
A politikus a kormány döntését
úgy értékelte, hogy megnyirbálták az otthonteremtési program
kereteit. Mint mondta, ebben az
évben már a harmadik megszorító intézkedéscsomagot hozta a
Medgyessy- kabinet.

Kemény egészségügyi vitanap
Míg a kormánypárti vezérszónokok az egészségügy folytatódó reformjáról, addig az ellenzékiek csökkenő egészségügyi
kasszáról beszéltek a Fidesz által az ágazat helyzetéről kezdeményezett szerdai politikai
vitanapon, az országgyűlésben.
BUDAPEST (MTI)

Kárpáti Zsuzsa (MSZP) szerint a
2004-es költségvetés a jóléti fordulat eredményeinek megőrzését
szolgálja, folytatódni fog a minőségfejlesztés, valamint a gyógy-

szerkasszával és a gyógyfürdőkkel kapcsolatos átlátható kifizetési rendszer bevezetése.
Selmeczi
Gabriella
(Fidesz)
úgy fogalmazott, a jövő évi költségvetés elfogadásával „kivéreztetik az egészségügyet", ezért arra kérte a kormányt, hogy vonja
a vissza a javaslatot.
Mézes Éva (SZDSZ) úgy vélte,
hogy az egészségbiztosítási rendszer reformjához a „kulcsot" a
modellkísérletekkel kiérlelt irányított betegellátási rendszer jelenti, amely átláthatóbb ellátási
rendszert hoz létre.

Csáky András (MDF) kifogásolta, hogy a jövő évi költségvetésben csökkennek az egészségügyi kiadások, így az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár kaszszájából szerinte 60 milliárd forint fog hiányozni.
*

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvényjavaslat a minőségi bortermelés
feltételeinek garantálását, illetve
az EU-konform szabályozást tűzi
ki célul - mondta expozéjában
Szanyi Tibor államtitkár az országgyűlésben szerdán este.

Az iraki újjáépítésből kirekesztettek megtorlásként értékelik

A Pentagon kérdéses döntése
Sirin Ebadi a Nobel-békedíjjal járó diplomával.
OSLO, STOCKHOLM (MTI/AP/AFP)

Átadták Sirin Ebadi iráni emberjogi aktivistának a 2003. évi Nobel-békedíjat a norvég fővárosban. Ebadi az iráni gyermekek és
nők jogaiért folytatott küzdelméért részesült a kitüntetésben. A
díjat - egy arany emlékérmet és
az azzal járó 1,4 millió dollárt - a
norvég Nobel-bizottság elnöke
adta át az iráni jogásznőnek az
oslói városházán. Az 56 éves jogásznő fárszi nyelvű beszédében
kijelentette: a díjat honfitársai, a
muzulmán nők és mindazok nevében veszi át, akik az emberi jogok érvényesüléséért harcolnak.
Elítélte egyes muzulmán vallású

MTI Telefotó/AP

országok vezetőit, amiért „despotikus" uralmat tartanak fenn.
•
Az idei Nobel-díjakat szerdán
adták át Stockholmban. Az irodalom [John Maxwell
Coetzee,
Dél-Afrika), orvostudomány (Paul C. Lauterburt amerikai és Peter Mansfield brit), fizika (Alekszej A. Abrikoszov amerikai, Vitalij L. Ginzburg orosz és Anthony /. Leggett brit-amerikai),
kémia (Peter Agre és Roderick
MacKinnon amerikai) és közgazdaságtan (Robert Engle amerikai
és Clive Granger brit tudós) kategória kitüntetettjei vehették át
XVI. Károly Gusztáv királytól a
10 millió koronás kitüntetést.

Brókerügy: nincs vizsgálati ütemterv

Két és fél órás civakodás
BUDAPEST (MTI)

Szerdai ülésén sem fogadta el
vizsgálati ütemtervét a brókerbotrányt vizsgáló, október 29-e
óta működő parlamenti bizottság. A képviselők előbb két és fél
órás éles, közbekiabálásoktól
sem mentes vitában értékelték a
testülethez eddig beérkezett ira-

tokát. Az értékelés jórészt kimerült mindkét oldal részéről a korábban már ismertetett álláspontok megismétlésében. A bizottság ezt követően ügyrendi vita után úgy határozott, bár szerepel napirendjében, mégsem hoz
döntést arról, milyen vizsgálati
ütemterv szerint végzi majd
munkáját.

WASHINGTON (MTI/AP/AFP)

Bírálatot váltott ki az érintett
szövetségesek és Moszkva részéről szerdán az amerikai védelmi
minisztériumnak az a döntése,
hogy az iraki háborút ellenző országok, így Franciaország, Németország, Oroszország'és Kanada cégei fővállalkozóként nem
pályázhatnak az USA által pénzelt iraki újjáépítési megbízásokra. A Fehér Ház védelmébe vette
a Pentagon rendeletét. Paul Wolfowitz védelmi miniszterhelyettes pénteken aláírt és kedden
közzétett újjáépítési irányelvei
az eddigi legsúlyosabb megtorlása annak, hogy az érintett országok az ENSZ Biztonsági Tanácsában ellenezték az Irak elleni
háborút, a bagdadi rezsim megdöntése után pedig nem járultak
hozzá katonákkal a biztonság
megszilárdításához. A washingtoni kongresszus novemberben
18,6 milliárd dollárt szavazott
meg Irak újjáépítésre térítésmentes segélyként. Az összegből
26 nagy haszonnal kecsegtető,
hamarosan kiírásra kerülő projektet
finanszíroznak
majd,
amelyre Wolfowitz irányelvei
szerint csak az Egyesült Államokból és a 61 koalíciós partner
országból - így Magyarországról
is - pályázhatnak cégek fővállalkozóként a megrendelésekért.

RÖVIDEN
PÉNZMOSÁS GYANÚJA
A Nemzetbiztonsági Hivatal
feljelentése alapján a Fővárosi
Főügyészség pénzmosás gyanúja
miatt nyomozást rendelt el
kedden három, a feljelentő által
megnevezett polgári személy
ellen, akik valószínűsíthetően
több milliárd forintnyi pénzt
mostak tisztára feketevaluta
átváltásával.
MVSZ: NEM!
Balogh Gyula országgyűlési
képviselő tájékoztatására
hivatkozva az MTI azt a hírt
tette közzé, mely szerint a
megalakuló Nemzeti Szövetség
nevű választási pártnak a
Magyarok Világszövetsége lenne
egyik alapítója. Ez az állítás nem
felel meg a valóságnak - áll az
MVSZ közleményében.
MINDENKI FELELŐS
Mindenkinek megvan a maga
felelőssége abban, hogy valóban
a nyertesei leszünk-e az európai
uniós csatlakozásnak, a
kormánypártoknak, az
ellenzéknek és az érdekvédelmi
szervezeteknek is - hangoztatta
szerdán Szombathelyen tartott
sajtótájékoztatóján Dávid
Ibolya. „Azt kell a
gondolkodásmódunk
középpontjába állítani, hogy
mivel tudunk hasznot hajtani, jó
és jobb megoldásokat találni, be
kell fejezni a politikai közéletben
eluralkodó, időnként sérelmi,
időnként hisztérikus,
követhetetlen politikai
magatartást" - hangsúlyozta az
MDF elnöke.
ASZÁLYKÁROK
A Fidesz gazdatagozatának
elnöke a kormányt bírálta
szerdai budapesti
sajtótájékoztatóján a
mezőgazdaság helyzete miatt.
Tetőzik a válság az agráriumban,
és ennek egyik oka, hogy a
kormány csak töredékét fizeti ki
az aszálykároknak - mondta
Faludi Sándor. „Fontos segítség
lett volna, ha a kormány a
realitások talaján állva mérte
volna fel az aszálykár nagyságát"
- jelentette ki a gazdatagozat
vezetője.
ROMA KÉPVISELET
Az EU-hoz jövőre csatlakozó
országok közül eddig
Magyarország az egyetlen, ahol
egy párt cigány származású
jelöltet is felvett a jövő évi
európai parlamenti
választásokra összeállított
listájára - állapította meg
szerdán Brüsszelben Farkas
Flórián, a Lungo Drom elnöke.
Farkas Flórián a brüsszeli
tanácskozás után elmondta:
kellemes meglepetésként érte,
milyen elismerően értékelték a
résztvevők a Fidesz-MPSZ és a
Lungo D r o m közötti szerződést.
Ez nemcsak egyszeri alkalomra,
az országgyűlési választásokra
szólt, hanem érvényes a jövő év
júniusában tartandó európai
parlamenti választásokra is.

A népirtó
vádalkuja
HÁGA (MTI/AFP)
Tizenhét évi szabadságvesztésre
Ítélte szerdán Dragan Obrenovics volt boszniai szerb katonatisztet, az 1995-ös szrebrenicai
mészárlás egyik vádlottját a Hágai Nemzetközi Törvényszék.
Míg az iraki újjáépítésről folyik a vita, Londonban Buster, a brit Dragan Obrenovics még májuskirályi hadsereg keresőkutyája gondozójával, Danny Morgan őr- ban vádalku keretében ismerte el
mesterrel kitüntetést „vett" át: a Viktória-kereszt állatoknak ad- részbeni bűnösségét a szrebreniható változatát, a Dickin-érmet kapta meg. A hatéves spániel az cai mészárlásban, cserében az
iraki háborúban fegyverek és robbanóanyagok rejtekhelyét fedez- ENSZ-törvényszék ügyészei elejte fel, magyarán szólva: ártatlan emberi életeket mentett meg az tették az ellene felhozott többi
értelmetlen pusztulástól.
MTI Telefotó/AP/nave Caulkin vádat, beleértve a népirtást.
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Drasztikus változások a kamattámogatás eddigi rendszerében

Lakáshitelcsomag a fa alá

T y ú k ,

táp, forint

Folytatás az 1. oldalról

KATKÓ KRISZTINA
Az állami kamattámogatás megváltozásával ez az összeg 130
ezerre is nőhet. Húszéves futamidőnél a 75 ezer forintos részlet
91 ezer forintra nő. Ötmillió forintos, tízéves futamidőre felvett
hitelnél jelenleg közel 62 ezer forintot kell fizetni havonta. Ez 72
ezer forintra változna a rendelet
megváltoztatása után (és még
adjunk hozzá 10 ezer forintot az
elveszett adókedvezmény miatt).
A kormánydöntés értelmében
a december 22. után kötött lakáshitel-szerződésekben az új lakások kamattámogatása az ötéves állampapírok mindenkori
másodpiaci hozamának 60 százaléka lesz, a használt lakások
esetében 40 százaléka. Ez 8 százalékos állampapír-piaci hozamnál 8 százalékos ügyfélkamatot
jelent új lakás és 9,6 százalékosat használt lakás esetében. A támogatott hitelek plafonja új lakásnál 15 millió forint marad,
használt lakás esetében a jelenlegi 15 millióról ötmillió forintra
csökken.
A lakásépítési hitelek után a
kamatok annyival lesznek magasabbak, mint amennyivel az
MNB növelte kamatait. Ahogyan a kamatok a jövőben csökkennek, azzal arányosan, bár kisebb mértékben mérséklődhet-

Többet kell fizetni a használt lakások vásárlására felvett hitelért is.
nek a jövőben a lakásépítés most
megemelt kamatai - fejtette ki
tegnap Medgyessy Péter miniszterelnök a kormányülést követően. A megszorító intézkedések az
ez évi költségvetés kiadásait 35

milliárd forinttal, a 2004. évi büdzsé kiadási oldalát pedig 105
milliárd forinttal fogják vissza.
A miniszterelnök szerint ha a
lakáshitelezés üteme fennmaradna, kedvezményei továbbra is

Fotó: Tésik Attila

érvényesülnének, akkor az állam
külföldről lenne kénytelen hitéleket felvenni, hogy biztosítsa az
otthonteremtés kedvezményes
kölcsöneinek fedezetét.
F. K.

Na, kérem szépen: a tegnapi, egyebek mellett a lakáshitelezési
rendszer szigorításáról is szóló kormányülés az új információk
mellett nagy tanulsággal szolgált. A nemcsak a népmesékhői, hanem a politikai megnyilatkozásokból is ismerős aranytojást tojó
tyúkról immár kiderült, bizony csak akkor tojik aranyat, ha azzal
is etetik.
Amikor a lakáshitelezési
rendszer alapjait a Fidesz-kormány meglehetősen
felelőtlenül, nagy költségvetési
elkötelezettség mellett lerakta, nemigen gondolta volna, hogy jön
egy kis forintárfolyam-ingadozás,
egy kis spekulatív
tőke,
egy kis (nagy) költségvetési hiány, a megtakarítások
zuhannak majd, míg az ország lakosságának eladósodottsági
mértéke soha nem látott magasságok felé tör. Most nem ők a
gazdák. A gazda most Medgyessy, aki úgy döntött:
karácsonyra levágja a lakáshitelezés
beteg madarát.
Nemigen
tud mást tenni, mert a magyar államháztartás
a nagyarányú, fix, a piaci folyamatoktól
független
kamattámogatás
terhét nem képes elviselni. A lakosság tehát lesz szíves a
megtakarításait
növelni, az eladósodottsági mutatóit
pedig
csökkenteni,
s bár tudjuk, hogy az ember nem eszi meg a
barátját, mégis a Medgyessy-László,
sőt Járni receptje szerint készült sült tyúkot le kell gyömöszölni
a
torkunkon.
Nem fog ízleni, hiszen aligha akad lakáshitelt felvevő állampolgár, akit vigasztalna: a gazdaságkutatók
örülnek, s az új
rendszer biztosíthatja, hogy a hitelfelvételi hajlandóság szorosabb összefüggésbe kerüljön az inflációval és a gazdaság
teherbíró képességével. Az intézkedés nélkül a lakáshitel állomány 2004-ben becslések szerint 500 milliárd
forinttal
emelkedett
volna, az új feltételekkel
a növekedés
mértéke
150 milliárdnyi lesz.
Ami jó lehet a hazai gazdaságnak, az érvágás a lakosságnak, így
nagyjából az tanácsolható: aki találkozik kóborló, aranytojást tojó
tyúkokkal, az ne dédelgesse, hanem egy határozott
mozdulattal
tekerje ki a nyakát.

Közel hatvan új házhelyet értékesítettek Domaszéken

Találkozás Köppennel, Csillaggal, Baráth Etelével

A vásárlók nagy
többsége szegedi

Nógrádiék Budapesten lobbiztak

Folytatás az 1. oldalról

A megvételre kínált 59 telekből
eddig ötven talált gazdára. A legtöbbet, negyvenet szegediek vásárolták meg. Hat helybeli család is
úgy döntött, hogy itt vesz magának új telket. Emellett Kelebiáról,
Zsombóról, Üllésről és Sándorfalváról is jött vevő. Érdekesség,
hogy egy angol férfi is befizette az
előleget, egymillió forintot.
A kikarózott, helyrajzi számmal is ellátott telkeket a hét elején
nézték meg a vevők, illetve ekkor
kötötték meg a szerződéseket is.
A polgármesteri hivatalban pezsgett az élet, hiszen naponta 15-20
vásárló is jött egyszerre. Kíváncsiak lettünk volna arra, hogy a
többségében szegedi vásárló miért
döntött Domaszék mellett. Azonban egyetlen, a megyeszékhelyről
érkező új tulajdonos sem kívánt
lapunknak nyilatkozni.
Ezzel szemben a más településekről jövők sokkal készségesebbnek bizonyultak. Tatár Zoltán aljegyző tavaly költözött családjával
Hódmezővásárhelyről
egy domaszéki szolgálati lakás-

ba. - A Dankó téri 60 négyzetméteres lakás szűk lett, ugyanis
Dani fiam jövőre iskolás lesz és
nem lakhat már egy szobában
húgával - mondta az aljegyző.
Emiatt döntöttek a telekvásárlás
mellett. Nem egyedül vágtak bele, ugyanis sógorával közösen
vettek egy 3500 négyzetméteres
telket, amin tavasszal két házat
építenek. - Ezzel megvalósul a
családegyesítés, mivel anyósomék a nyáron költöztek Domaszékre, sógoromék meg szegedi
paneljüket adják fel a friss levegőért - mesélte nevetve Tatár
Zoltán.
A szerződés szerint négy éven
belül házat kell építeni a telkeken. Ha ez nem történik meg,
akkor az önkormányzat az eladási áron visszavásárolja az ingatlant. A telekkialakítás nem áll le,
hiszen 2005-ben újabb ötvenet
értékesítenek Domaszéken. A
község egyre vonzóbb, főleg a városiak számára. Az elmúlt öt esztendőben 460-nal nőtt a lakosságszám, így most 4300-an élnek a Szegedtől tíz kilométerre
lévő községben.

Telkek és árak
Szegeden nem a ház drága, hanem ami alatta van. Egy új otthon teljes árának negyedét, harmadát is kiteszi a telek ára. Szeged telekárai igen szórtak. Nem
mindegy, melyik városrészben
fekszik a telek, s mit, milyen beépíthetőségi aránnyal lehet rá
építeni. A Belvárosban egy
4-500 négyzetméteres beépíthető telekért már nem is négyzetméterárat kérnek, ha 20-22 millióért elviszi a vevő, viheti. Újszegeden 10 ezer forintos négyzetméterár alatt közművesített
telekhez jutni csodaszámba
megy, jelenleg 12-16, nem ritkán 20 ezer forintos, irreális
árakat szabnak az eladók. így
családi házra már nemigen marad pénz, ilyen árak mellett csak
8-10 lakásos társasház esetében
éri meg telket venni. A kivándorlási hullám ezeknek az áraknak is köszönhető. Algyőn az el-

múlt öt esztendőben 73 közművesített telket értékesített az önkormányzat. Most újabbakat,
összesen 14-et kínálnak megvételre. Míg 2000-ben kétezer forint volt egy négyzetméter ára,
addig az újakért már 4-5 ezret
kérnek versenytárgyalás útján.
Az első években jellemzően helyiek vásároltak telket Algyőn,
az utóbbi két évben azonban
már más településekről, főleg
Szegedről költöznek a községbe.
Deszken 1998 óta összesen száz
közművesített telket adott el az
önkormányzat. Az idén 3-4 ezer
forintba kerül egy négyzetméter.
Az öt év alatt háromszáz fővel
nőtt Deszk lakossága, jelenleg
3400-an élnek a községben. A
száz telek nyolcvan százalékát a
szomszédos települések lakói,
illetve kis részben szegediek vették meg.
K.T.

Három Csongrád megyei fideszes országgyűlési képviselő is
Budapesten tárgyalt a megye érdekében: Dobó László és Rákos
Tibor Csillag István gazdasági
miniszternél, Nógrádi Zoltán
Matejka Zsuzsanna OEP-főigazgatónál és Jürgen Röppennél, az Európai Bizottság magyarországi nagyköveténél járt.
- Három plusz egy kérdésről beszélgettünk Rákos Tibor képviselőtársammal Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter fogadóóráján: az M5-ös autópályáról,
a logisztikai központ és a repülőtér fejlesztéséről, valamint szóba
került a Szeged-Temesvár vasútvonal is - mondta Dobó László
szegedi országgyűlési képviselő.
Dobó közölte: biztosították a
minisztert, hogy az említett beruházások mihamarabbi megvalósulása minden szegedinek fontos. A találkozón Csillag arról tájékoztatta a két fideszes képviselőt, hogy a repülőtér fejlesztésénél csak az engedélyezési eljárásban tudja segíteni a szegedi terveket.
A logisztikai központtal kapcsolatban sem tudott pénzbeli
támogatást ígérni a miniszter. Arra tett ígéretet, hogy a nyugati
elkerülő út és a vasúthálózat fejlesztésénél figyelembe fogják
venni a központot - mondta Dobó László. Az autópályával kapcsolatban a miniszter kitért Dobóék konkrét kérdései elől, így
nem válaszolt arra sem, hogy valóban két irányból kezdődik-e el
az építkezés. - Mindössze annyit
mondott Csillag István, hogy a
kormány 2004 elején írja alá a
megállapodást az AKA-val arról,
hogy az M5-ös is bekapcsolódik
a matricás rendszerbe. Arra

Nógrádi Zoltán a kistérségek lehetőségeiről is tárgyalt Jürgen Köppennel (jobbról).
azonban nem válaszolt, hogy mikortól lehet ténylegesen is matricával autózni a sztrádán - tette
hozzá a képviselő. A fogadóórán
szóba került a Szeged-Temesvár
vasútvonal is. Ezzel kapcsolatban a miniszter azt mondta hangsúlyozta Dobó - , hogy mivel nem európai jelentőségű korridor, így nem lehet rá támogatást szerezni.
Dobóék mellett Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere
is Budapesten tárgyalt. A Fidesz
megyei elnöke László Csaba
pénzügyminiszterrel találkozott
volna, ha László az utolsó pilla-

natban nem mondja le a találkozót. - Szerettem volna megbeszélni vele a különböző európai
uniós támogatásokra vonatkozó
áfa-visszaigénylés megváltozását, amivel a SAPARD pályázókat hozták igen nehéz helyzetbe
- jegyezte meg Nógrádi.
A polgármester tegnap délelőtt
fürgén Köppennel, az Európai Bizottság magyarországi nagykövetével is találkozott. - Baráth Etelével, az európai források felhasználásáért felelős államtitkárral közösen ültünk le tárgyalni - mondta Nógrádi Zoltán. A
megyei elnök arra hívta fel a tár-

Fotó: Schmidt Andrea

gyalópartnerei figyelmét, hogy a
30 ezer lakos alatti városok el
sem indulhatnak bizonyos pályázatokon. - Sok helyen a kistérségi együttműködéseket is kizárták. Ezek nagyon rossz üzenetek a vidék számára. ígéretet
kaptam arra, hogy még ebben az
évben reagálnak a felvetett problémákra - tette hozzá Nógrádi,
aki a találkozó után Matejka
Zsuzsanna, OEP főigazgatóhoz
volt hivatalos. Ezen a beszélgetésen pedig Mórahalom térségének
járóbeteg-szakellátási hiányosságairól volt szó.
G. SZ. t .

Nincs pilótaképzés a megyében Agrárfórum
Többen megkeresték cikkünk nyomán tegnap
a Csongrád Megyei Munkaügyi Központot, és
érdeklődtek, hogyan jelentkezhetnek pilótának. Tegnapi lapunkban ugyanis b e m u t a t t u k
a fiatal, m u n k a n é l k ü l i Mártát, akinek a munkaügyi központban pilótaképzést ajánlottak,
bár magyar szakon szerzett egyetemi diplomát.
Noha Márta a szegedi egyetemen tanult, az

említett ajánlatot egy másik megyében kapta,
az állandó lakhelye szerinti munkaügyi központból hívták föl. Az ügyintézők személyre
szabott munkalehetőségekkel keresik meg az
állástalanokat - mondták el lapunk kérdésére a
Csongrád Megyei Munkaügyi Központban. Megyénkben tehát nem indít pilótaképzést a központ, és nem is keresnek jelentkezőket pilótának.

az EU-ról

Az FVM Csongrád Megyei Agrártudományi Egyesülete holnap
szakmai tanácskozással egybekötött taggyűlést tart az MTESZ szegedi, Kígyó utcai székházban. Szó
lesz az uniós csatlakozás agrárium
számára fontos kérdésebői.

4
KÖRKÉP
ALGYÓ. Karácsonyi ünnepségre
várják az időseket ma délután 5
órától a faluházban. A
nyugdíjasklub szervezésében
műsorral és ajándékkal
köszöntik a jelenlévőket.
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Autó platójáról árulják a házi tejet Vásárhelyen

Az állam kevesebbet adna Gánéknak

Túróból több is fogyna

A testvérpár már
nem „primitív"?
Ellenkérelmet és csatlakozó fellebbezést nyújtott be a Gán fivérek
kártérítési peréhez a magyar államot képviselő Igazságügyi Minisztérium. Az állam a bíróságtól azt kéri, törölje el vagy szállítsa le
a vagyoni kártérítés összegét.

ÁSOTTHALOM. Agrárklubot
szerveznek ma délután négy
órától a művelődési házban.
Ezen az érdeklődők többek
között szó lesz az
EU-támogatásokról és a
parcellaazonosító rendszerről.
BORDÁNY. A Homokháti
Jegyzők Egyesületének
jegyzőklubja legutóbbi ülését a
községben tartotta. Korábban
több településen is ellenőrizték a
jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámügyi feladatok ellátását. A
felmérés eredményeit, illetve a
különféle tapasztalatokat Mezey
Róbert, a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal
gyámhivatalának vezetője
ismertette. A vizsgált
önkormányzatok mindegyikénél
betartották az előírásokat, illetve
odafigyelnek a krízishelyzetbe
került családokra. Emellett az
egyesületi tagok jóváhagyták a
jövő évi programtervüket.
Többek között arról is
határoztak, hogy az Európai
Unió napján, május 9-én részt
vesznek egy brüsszeli
tanulmányúton. Ezt követően a
tapasztalatokat különféle
fórumokon megosztják az
érdeklődőkkel
DESZK. A képviselő-testület
legutóbbi ülésén megtárgyalták a
község rendezési tervét, amit a
képviselők el is fogadtak. A
tervet a deszkiek
megismerhetik, mivel
kifüggesztették a polgármesteri
hivatalban. Ezenkívül a testület
döntött a vállalkozók
kommunális adójáról, a helyi
iparűzési adóról, a közterület
használatáról és rendjéről,
valamint a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításáról. Emellett
hatályon kívül helyezték a
gépjárműadóról szóló helyi
rendeletet, mivel ez ügyben
január elsejétől egységes
törvényi szabályozásra kerül sor.
A képviselők határoztak az
informatikai fejlesztésre beadott
pályázathoz biztosított önrészről
is.
FORRÁSKÚT. A
képviselő-testületi ülésen
határoztak a külterületi
dűlőutak karbantartásáról,
valamint beszámoltak arról is,
hogy az önkormányzat sikeresen
pályázott járdaépítés
finanszírozására. Ez utóbbival
kapcsolatban januárban
utcagyűléseket hívnak össze.
Amennyiben az önkormányzat
anyagi lehetősége megengedi,
akkor a község
ivóvízhálózatának
továbbfejlesztését szolgáló
terveket is elkészítik. Az
EU-konform szabályozás miatt
át kell alakítani a helyi
rendeleteket, illetve pótolni a
hiányosságokat. A munka
előkészítésével a képviselők a
jegyzőt bízták meg.
MÓRAHALOM. Lakossági
fórumot tartottak a
polgármesteri hivatalban,
amelyen a gázellátásról esett
szó. A Munkácsy utca és a
Bartók Béla, Béke utca, illetve
Kissori út közötti szakasz
fejlesztésére elkészültek a
tervek. Ezt, valamint a
beruházás menetét ismertették
az érintettekkel.
SZEGED. Latin bulira várják
ma este hét órától az
érdeklődőket a
Pinceszínházban (Horváth
Mihály utca 7.). Előbb egy
spanyol nyelvű színházi
előadást láthat, hallhat a
közönség TVes Deseos címmel.
Ezt követően hajnalig szól a
zene, lesz salsa, cumbia és
merengue is.

Népszerű Vásárhelyen a kopáncsi tej. Uniós követelményekről n e m esik szó.
Hat tehenet nevel kopáncsi tanyáján a nyugdíj
nélkül élő Bozóki Istvánné, aki a tejet keddenként
és péntekenként Vásárhelyre szállítja és ott árusítja egy kisteherautó platójáról. Szinte mind elkel,
vevő és eladó nem beszélget uniós higiéniáról.
- Csak negyven forintot fizet a csarnok a tej literjéért, annyiért meg nem érdemes beadni, hiszen nekem is többe kerül - magyarázta árusító-akciója
hátterét Bozóki Istvánné. - Itt literenként egy százast kapok, és százhatvan liter is elkel egy-egy alkalommal - mondta, miközben az asszonyok sorban
érkeznek az ARO teherautóhoz és érdeklődnek,
hogy van-e még túró, vagy kérik a tejet. Bozókiné
állandó vásárlói köre megbízik a minőségben és az
asszony tisztaságában, amit az is mutat, hogy ke-

resztnévről ismeri a legtöbbeket, és a rendelést sorról sorra vezeti be füzetébe.
- Mostanában nem voltam - mentegetőzik egy
vásárló, akinek rendelés híján már nem jutott a házi készítésű túróból.
- Negyedik esztendeje árusítok itt, korábban az
Ardainé üzletébe hordtuk a tejet, de ő már becsukott. A férjem meghalt, engem megműtöttek, és
nyugdíj híján rá vagyok utalva a tejpénzre.
A hat tehén változó mennyiségű tejet ad, ráadásul most, elléskor - panaszkodik az asszony - mind
beteg lett, a kisborjú meg elpusztult. A napi tejmennyiség a következő árus napig egy nagy hűtőbe
kerül. Ami pedig nem kel el a városban, abból a
gazdasszony saját kezűleg készít túrót.
B.K.A.

Vesztegetéssel vádolták az egyenruhásokat

Felmentett rendőrök
Bizonyítottság hiányában felm e n t e t t e a bíróság azt a két
szegedi rendőrt, akiket kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel vádolt az
ügyészség.
A Szegedi Rendőrkapitányság
két munkatársa ellen azért indult büntetőeljárás még évekkel
ezelőtt, mert a vádirat szerint
megegyeztek az egyik szegedi temetkezési vállalattal, hogy a különböző halálesetek helyszínére
tőlük rendelnek halottaskocsit.
A két egyenruhás ugyanis a rendkívüli halálesetek vizsgálatával
foglalkozott a városi kapitányságon.
A vádirat szerint a rendőrök
ezért alkalmanként 2500-3000
forintot kaptak. A két férfit ezért
kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, a temetkezési kft. munkatársait pedig hivatali vesztegetéssel vádolta az ügyészség. A Szegedi Városi
Bíróság idén nyáron hozott hatá-

Fotó: Tésik Attila

rozatában valamennyi vádlottat
felmentette a vádak alól, az ítélet
ellen azonban az ügyész fellebbezett.
Másodfokon a Csongrád Megyei Bíróság tegnap tárgyalta az
ügyet. Az ügyész megalapozatlannak nevezte a városi bíróság
ítéletét, és indítványozta, hogy
az első fokon eljáró bíróság tárgyalja újra az ügyet. A megyei
bíróság ugyanakkor helyben
hagyta az első fokú döntést: bizonyítottság hiányában felmentette a vádlottakat. A bíró indoklásában elmondta: a tényállás hiánytalan és megalapozott
volt, valamint a vádlottakra
olyanok tettek terhelő vallomást, akiket valamiért korábban elbocsátottak a temetkezési
kft.-tői. Az ítélet jogerős.
A két rendőrt egyébként a vádirat benyújtásakor 2002. februárjában felfüggesztették, ám a
felmentő határozat megszületése
után ezt megszüntetik.
A. T. J.

Táncház
Ez az igazi magyaros címmel
népzenei koncertet és táncházat
rendeznek m a este fél kilenctől
az Alsóvárosi Kultúrházban. Az
esten a Cuháré Táncműhely, a
Rozsdamaró és a Hírős zenekar
működik közre.

A Gán testvérek - mint lapunkban elsőként megírtuk - azért indítottak kártérítési pert, mert tizenöt hónapot töltöttek előzetes letartóztatásban emberölés vádjával, a bíróság azonban felmentette őket,
két-kétmilliós nem vagyoni kártérítési igényt jelentettek be. Ezt
utóbbit az elsőfokú bíróság fejenként 1,2 millióra mérsékelte, egyebek mellett olyan indoklással, hogy „a felperesek az átlagosnál primitívebb személyiségükből kifolyólag a majd' tizenöt hónapos elzárást
nem élték meg olyan fokú pszichés károsodással, amely indokolná a
kereseti kérelmükben előterjesztett kártalanítási összeg megítélését."
A magyarcsanádi roma testvérpár ügyvédje, a makói dr. Kotroczó Béla
az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, a másodfokú tárgyalást december 18-ára tűzték ki a Csongrád Megyei Bíróságon.
Gán Miklós és Zoltán jogi képviselője tegnap arról tájékoztatta lapunkat, hogy megérkezett hozzá az állam másodfokú bírósághoz benyújtott ellenkérelme, illetve csatlakozó fellebbezése. Az iratokból kitűnik: a magyar állam nevében eljáró Igazságügyi Minisztérium többek
között azt kéri, hogy a bíróság az ítélet indoklásából mellőzze a felperesek személyiségére vonatkozó, fentebb idézett és országos botrányt kavart minősítést - ugyanakkor az első fokon megítélt 1,2 milliós, nem
vagyoni kárösszeg helyben hagyását indítványozza.
Az igazságügyi tárca álláspontja szerint ugyanis téves az az álláspont, hogy a Gán testvérek amiatt kaptak volna kevesebbet, mint
amennyit követeltek, mert „primitívvé" minősítették őket. Az ellenkérelem szerint az elsőfokú bíróság a kártérítési összegről úgy határozott, hogy számos tényezőt vett figyelembe, ezek között azonban az,
hogy milyen a személyiségük, nem játszott szerepet a kárigény mérséklésében. Dr. Kotroczó Béla ezzel szemben úgy gondolja, az első fokú ítélet logikája - a szöveg értelmét tekintve - igenis ez.
Az állam kérelmezi továbbá, hogy a bíróság ne ítéljen meg úgynevezett vagyoni kártérítést, vagy ennek összegét szállítsa le. Ez a börtönben töltött idő miatti jövedelem-kiesést lenne hivatott pótolni. A dok u m e n t u m arra hivatkozik, hogy a testvérpár nem tudta bizonyitani,
milyen m u n k á t végeztek korábban. Azt sem lehetett megállapítani,
ténylegesen milyen kár érte őket, hiszen azt vallották: alkalmi munkából élnek - következésképp egyáltalán nem biztos, hogy abban az
időben, amit börtönben töltöttek, lett volna munkájuk, ha szabadlábon vannak és az sem állapítható meg, mennyit kerestek volna. A
Gán fivérek jogásza szerint viszont az elsőfokú bíróság helyesen járt
el, amikor a községben hasonló munkák után járó átlagkeresmény
alapján állapította meg a vagyoni kártérítés összegét. Azt, hogy kaptak volna-e munkát, ha nincsenek rács mögött, valóban nem tudták
bizonyítani - de azért nem, mert - nem állandó munkaviszonyról lévén szó - ezt egyszerűen lehetetlen bizonyítani. Az ügyvéd utalt a tartásdíjak megállapításának általános gyakorlatára, mely hasonló elven
alapszik: itt is az adott esetben valószínű jövedelemszerzést veszik
alapul.
SZABÓ IMRE

Kegyeleti parkban állhat az ötméteres márvány feszület

Megmentik a Gyevi keresztjét

Csapda a törvényben
Az önkormányzatok attól tartanak, hogy jövőre beruházások
maradhatnak el, ha az áfatörvény módosítása m i a t t huszonöt százalékkal csökken az állami támogatás.
Az áfatörvény novemberi módosításakor szavazta meg a parlament, hogy a helyhatóságoknak
nyújtott állami, központi támogatást 25 százalékos áfa terheli, az
önkormányzatok pedig nem igényelhetik vissza az általános forgalmi adót. Ezt a csapdahelyzetet
azonban csak a napokban észlelték a városok polgármesterei.
Diósy László szabad demokrata
országgyűlési
képviselő,
veszprémi polgármester, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke sajtónyilatkozatában kijelentette: ez országosan több tízmilliárd forint kiesését jelent a
településeknek. Diósy azon meggyőződésének is hangot adott,

hogy a támogatások múlt heti
megszavazásakor a parlamenti
képviselőknek fogalmuk sem
volt róla, hogy miről döntenek. A
pénzügyi tárca ugyanis nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a települések nettó összegeket kapnak támogatásként. Az önkormányzatok központi, állami támogatásai így negyedével érnek
kevesebbet.
Szentgyörgyi Pál, Szeged gazdasági alpolgármestere kérdésünkre válaszolva elmondta: a
témával kapcsolatban egyeztetnek a Pénzügyminisztériummal.
A törvény szövegét ugyanis mindenütt másképpen értelmezik.
Szentgyörgyi hangsúlyozta: a
szaktárcától írásbeli állásfoglalást kértek, s csak eztán vonhatják majd le a következtetéseket.
Ha valóban arról van szó, hogy
az önkormányzat n e m igényelhet vissza áfát, akkor a beruházások drágábban valósulnak meg.
F.K.

Nyári Ferenc József szívén viseli a sírkert sorsát.
Hamarosan biztonságba helyezik a megszüntetésre ítélt szegedi Gyevi temető ötméteres
kőkeresztjét, amelyet egy később létesítendő kegyeleti parkban állíthatnak föl ismét.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A fölszámolásra váró Gyevi temetető emlékét őrző kegyeleti
parkban állhat majd a sírkert belsejében, elvadult aljnövényzet

dzsungelében rejtőző kőkereszt.
Szerkesztőségünk
figyelmét
Nyári Ferenc József olvasónk
hívta föl a feszületre, amelyet sátánista fölirat csúfít el.
Az öt méter magas kereszt
megmentését a Móra Ferenc
Múzeum történeti osztályvezetője, Zombori István is fontosnak tartja. Lapunk érdeklődésre
elmondta, hogy a m ú z e u m szakemberei tanácsadóként vesznek
részt a leendő kegyeleti park lét-

Fotó: Miskolczi Róbert

rehozása céljából megalakított
városi bizottságban. A tervek
szerint a feszületet elszállítják a
beépítés előtt álló temetőből, s
újraállításáig biztonságba helyezik.
Amint arról lapunkban többször beszámoltunk, a Gyevi temetőt az egyház eladta az OTP
Ingatlan Rt.-nek, amely lakópark
építését tervezi a területen. A beruházás lebonyolítója a CsomiberKft.
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Kacsalábon forgó tornacsarnokot álmodtak a falunak

Pusztaszeri álmok
és a rideg valóság
Folytatás az 1. oldalról

A polgármester kérdésünkre,
nem fizettek-e ki irreálisan magas összeget a tervezésért, nem
kívánt nyilatkozni. Azt azonban
elmondta: a nyolcszáz férőhely
nem igaz, ugyanakkor ő is tisztában van azzal, hogy ez az épület
túl nagy Pusztaszerre. Megtudtuk: a cég újratervezi a közösségi
házat, de azért már nem fizetnek
munkadíjat.
A könyvvizsgálói jelentésben

ÚJRA
KITŰZTÉK
Pusztaszeren először november 28-án, majd december
4-én szerettek volna képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartani
a művelődési házban. A novemberit elhalasztották, a december negyedikit pedig mivel egy képviselő nem jelent meg - a testület határozatképtelensége miatt berekesztette Kertész László polgármester. Ma délután 4 órakor újabb kísérletet tesznek a
közmeghallgatás megrendezésére.

az is szerepel, hogy problémát jelentett és a pénzkezelési szabályzatba ütközött az önkormányzat
által adott előlegek kezelése,
nyilvántartása a késedelmes
visszafizetések miatt. A polgármester is felvett előleget, amit
augusztus 28-áig kellett volna
visszafizetnie, de ezt a mai napig
nem tette meg. Kertész elmondta: mások nevében vett fel 70
ezer forint előleget az idei falunapra. Hangsúlyozta, jogi lépéseket fontolgat annak érdekében,
hogy az adósok visszafizessék a
pénzt. Kertész jogi lépéseket tervez Sági Mihályné lemondott
képviselővel szemben is, aki a
Pusztaszeri Hírfutárban rágalmazta, rossz hírét keltette azzal,
hogy italozó életmódjáról írt. A
falu első embere megjegyezte:
már nagyon unja, hogy mindenki belérúg.
Jóllehet a könyvvizsgálói jelentés alapján a hatfős képviselő-testület a hiányosságokért és
pénzügyi szabálytalanságokért a
falu vezetését, Kertész László
polgármestert, az október végén
lemondott jegyzőt,
Zsótémé
Makra Ibolyát és elődjét, Márkus
Istvánné megbízott jegyzőt tette
felelőssé, nem kezdeményezett
ellenük fegyelmi eljárást.
SZ. C. SZ.

Pillanatok alatt elfogytak az ellenzéki párt röplapjai

A Fidesz szórólapot oszt
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Újabb 90 munkahely a szegedi fonalfeldolgozóban

Aid jelentkezik, dolgozhat

A cég árbevétele meghaladhatja a kétmilliárdot idén.
A Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó Rt. újabb
90 dolgozót szeretne felvenni, piaci megrendelései bővülésének köszönhetően. Idén
közel 400 fővel nőhet a létszám Szeged
második legnagyobb munkáltatójánál.
Kiss Sándor, a Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó
Rt. vezérigazgatója tegnap azzal kereste meg
Botka Lászlót, Szeged polgármesterét, segítsen abban, hogy a gyár mielőbb 90 embert
munkába állíthasson. Erre a vezérigazgató
szerint azért van szükség, mert legnagyobb
megrendelőjük, az olasz DAMA S. p. A. - a
céggel november elején írtak alá újabb három
évre szóló szerződést - további megbízásokkal árasztotta el a Szefót. A DAMA Szegeden
a Paul & Shark világmárka termékeit gyártatja
A Szefo 700 millió forintos műszaki fej-

lesztést valósított meg 1998 óta folyamatosan. A pénz jelentős hányadát az utolsó
két esztendőben költötte el, amikor is japán kötőgépeket, olasz vasaló- és német
varrógépeket vásárolt. A Szefónál jelenleg
minden feltétel adott arra, hogy az árbevétel átlépje a 2 milliárd forintot, s hogy az
országosan is válságágazatnak számító
könnyűiparban Szegeden áttörés következzen be. Idén eddig már 330 dolgozót
vettek fel, a létszám több mint 1200 fő:
ezzel a cég a város második legnagyobb
munkáltatójának számít.
A vezérigazgató a munkanélküliek jelentkezését várja, akár azonnali belépési lehetőséggel. Az új dolgozókra három hónapos
betanítási időszak vár minimálbéren, ezt
követően azonban 80-140 ezer forintos
bruttó keresetekre van kilátás. Kiss Sándor

Fotó: Mískolczi Róbert
hangsúlyozta: nem feltétel a szakképzettség, a betanítást, átképzést ugyanis a Szefo
vállalja.
Botka László elmondta, a Mary cipőgyárból
utcára került asszonyokat ügyvédjükön keresztül keresik meg oly módon, hogy valamennyiüket levélben szólítják meg. A polgármesteri hivatal közreműködik egy nyilt nap
megszervezésében is, hogy az érdeklődők
megismerhessék a Szefót, a termékeket, a
gyártás folyamatát. Botka László azért érzi
kötelességének az ügy felkarolását és a közvetítést, mert egyrészt a Szefo állami vállalat,
másrészt az önkormányzat eddig is igyekezett segítséget nyújtani azoknak a szegedieknek, akik önhibájukon kívül veszítették el állásaikat. A volt „marysek" közül különben
már többen a Szefóban kaptak állást.
F.K.

A bokafáj ás nem életveszély
Nem indokolt, hogy valaki a fél
kórházat felébressze hajnali ötkor csak azért, mert fáj a bokája
- reagált a vásárhelyi Erzsébetkórház sebészeti ügyeletével
kapcsolatban megjelent olvasói
levélre Hamvas Ödön, az intézmény vezetője.

A Victor Hugó utcai székházban a maradék szórólapokat szortírozzák.

A szocialisták után a Fidesz is
így gondolja: üzenetei akkor érnek a leghatékonyabban célba,
ha az utcán, szórólapok segítségével tájékoztatják a lakosságot.
Tegnap délután Szeged három
legforgalmasabb terén, a Csillag,
a Dugonics és a Széchenyi téren
is lehetett találkozni azokkal a
szórólapokkal, amiket a Fidesz
aktivistái osztogattak. A röplapokon a kormány és a városvezetés jövő évi „áremelési csomagját" foglalták össze, valamint az
Utolsó Figyelmeztetés című havilap előfizetési felhívását is a járókelők kezébe nyomták. - Hatezer darab szórólapot készítettünk - mondta Szőltősi Béla, a
Fidesz szegedi képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese. A nagyobbik részét az utcán terjesztjük, de a postaládákba is
szeretnénk bedobni néhány ezer
darabot.
A szórólappal az ellenzélri párt
azt szeretné tudatosítani, hogy a
jövő évi áremeléseket Irizárólag a
kormánypártok szavazták meg,
ők egyetlen esetben sem támogatták a javaslataikat. - Az emberek a januári számlák kézhezvételekor pontosan el tudják

Fotó: Karnok Csaba

majd dönteni, ki mondott igazat
ebben a „számháborúban" - tette
hozzá Szőllősi.
A szórólap egyébként nagyon
népszerűnek bizonyult. A Csillag térre negyed négyre kiérkező
újságíró és fotóriporter már csak
az konstatálhatta, hogy az aktivisták befejezték az osztogatást.
- Erre még mi sem számítottunk - tárta szét karját a Csillag
térre érkező Szőllősi. - Azt hallottam az aktivistáktól, hogy az
emberek elolvasták, eltették a
szórólapokat, nem dobták egyből
a szemétbe.
A Fidesz irodában a megmaradt négyezer szórólapnak a felét
most már tudatosan visszatartják. - Ennyire volt pénzünk, kétezer darabot szeretnénk a postaládákba is bedobni. Tudjuk, hogy
ezzel a mennyiséggel nem lehet
lefedni Szegedet, de a lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél
több polgárhoz eljuttatni az üzeneteinket - jegyezte meg a frakcióvezető-helyettes. Szőllősi Béla
elmondta azt is, ha kedvező lesz
a szórólapok fogadtatása, akkor a
jövőben többször is élni fognak a
kommunikációnak ezzel a formájával.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

„Lehet, hogy csak rossz reggeli
ébresztő voltam a doktor úr és a
röntgenes úr számára, de nem az
ő bosszantásukra duzzadt be és
fájt a lábam..., nem megkövetést, csak emberséges hangot
szerettem volna hallani" - áll abban az olvasói levélben, amely
Betegfogadás a vásárhelyi Erzsébet-kórház sebészeti osztálya orvosi ügyeletén címmel jelent
meg múlt szerdai számunkban.
A levélíró azt panaszolta, hogy az
egyik szombat hajnalban munkába indulván nem tudott lábra
állni, fájt és bedagadt a bokája.
Felkereste az előbb említett
ügyeletet, ahol kioktatták és
rendre utasították őt, amiért
ilyen időpontban fordult hozzájuk.
Hamvas Ödön, a vásárhelyi
kórház főigazgatója utánajárt a
történteknek,
kivizsgálta
az
ügyet, és arra az eredményre jutott, hogy kollégái teljesen szabályosan jártak el. Mint az intézmény vezetője elmondta, az
ügyeleten sürgős, akut, életveszélyes esetekkel foglalkoznak, a
fájó boka viszont nem tartozik
ide. Hozzátette: a betegnek mindig igaza van, és a pácienseket
mindig szeretettel kell fogadni,
de azért vannak határok.
A főigazgató elmondta azt is,
hogy ha a nyugati országokban
valaki indokolatlanul megy be a
kórházba problémájával, az ott
kapott ellátásért fizetnie kell,
nem is keveset. A sürgős, életve-

Kutatókat
jutalmaztak
A Szegedi Akadémiai Bizottság
(SZAB), amely a Magyar Tudományos Akadémia regionális
szervezete, évente pályázatokat
ír ki a dél-alföldi tudományos
utánpótlás támogatása céljából diákoknak, pályakezdő kutatóknak. Az idei pályázatok díjkiosztó ünnepségét tegnap tartották a
Somogyi utcai székházban, a díjakat és jutalmakat Telegdy Gyula akadémikus, a SZAB elnöke,
valamint Tandori Károly akadémikus, a Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány
kuratóriumi elnöke nyújtotta át
összesen 32 fiatal kutatónak,
köztük több diáknak, PhD-hallgatónak is. A legtöbb díjat a biológiai tárgyú dolgozatok készítői
vitték el, de az orvostudományi
és a kémiai témák fiatal kutatói
is sikeresek voltak.

A Centrum
mérlege
Hamvas Ödön szerint különbséget kell tennie az orvosnak a sürgős- Jó döntést hozott a Centrum
ségi és a halasztható kezelés között.
Fotó: Tésik Attila Párt egy évvel ezelőtt, amikor koalíciós szerződést kötött a várost
szélyes esetek kivételével tehát ség van-e sebészeti beavatkozás- vezető szocialistákkal, szabad
demokratákkal és szociáldemokszigorúan a beutalás szerint fog- ra.
lalkoznak a páciensekkel. Azt
- Amikor hajnali öt órakor ratákkal - jelentette ki tegnap a
persze nem lehet tudni, hogy az indokolatlanul felköltötte az szegedi közgyűlés Centrum-frakuniós csatlakozás után hazánk- orvosokat, bizonyára nem gon- cióját vezető Pászti Ágnes, aki
ban hogyan alakul ez a rendszer.
dolt arra, hogy ha pár órával ké- sajtótájékoztatón értékelte a
Olvasónk kórtörténetéből ki- sőbb hozzátartozóját baleset ér- képviselőcsoport egyéves működerül - mondják az ügyben érin- né, ugyanaz a doktor vajon ki- dését. Négy, a Centrum számára
tett sebészeti és radiológiai osz- pihenten állna-e a műtőasztal stratégiai fontosságú területen
tály munkatársai -, hogy a beteg- mellé - mondják az érintettek. kaptak munkát a képviselők, a
nek huzamosabb ideje fájt már a Hamvas Ödön pedig hozzátet- kultúrában, az egészségügyben,
bokája, sérülés nem érte, balese- te: köztudott, hogy az egészség- az egyetemmel és az egyházakkal
tet nem szenvedett. Panaszával a ügyi dolgozóknak az ilyen ese- való kapcsolattartásban. Részt
városi központi ügyeleten kellett tek nélkül is van éppen elég vesznek a jogi, a kulturális és a
városüzemeltetési önkormányvolna jelentkeznie, az ott lévő or- problémájuk.
vos dönthetett volna arról, szükSZ.A.K. zati bizottság munkájában is.
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Vendégénekesek főszereplésével újítják fel a Puccini-operát

Gábor Dénes-díjasok
az SZBK kutatói

Tosca, a közönségkedvenc

A Szegedi Biológiai Központ
(SZBK) két intézetében elért
eredményeikért
Gábor
Déncs-díjat vehetett át tegnap Kiss
György Botond genetikus és Závodszky Péter fizikus.

A szegedi operatársulat egyik
legtöbbet játszott produkciója
az Angyal Mária rendezésében
színre vitt Ibsca. A népszerű
Puccini-operát több éves szünet
után pénteken este Tbmesi Mária címszereplésével újítják fel a
színházban.

A díjat 15 éve ítéli oda a Novofer
Alapítvány kuratóriuma olyan
szakembereknek, akik fejlesztési
eredményeikkel, a létrehozott
szellemi és műszaki alkotások
bevezetésével és a felnövekvő generációk kreativitásának fejlesztésével tették sikeresebbé a magyar gazdaságot.
A Budapesten tegnap megtartott idei díjátadó ünnepségen az
SZBK két intézetének kutatóit is
kitüntették. A szegedi genetikai
intézetben elért kutatási eredményeiért kapta meg a díjat Kiss
György Botond genetikus, aki az
idei évtől már nem Szegeden, hanem a Gödöllői Mezőgazdasági
Biotechnológiai Központban dolgozik, annak genetikai intézetét
vezeti. Szegedi tudósként munkatársaival elsőként közölte a lucerna genetikai térképét és izolálta a gümőképzést irányító receptor kináz gént, a NORK-ot. A
szimbiotikus nitrogénkötésben

MUNKATÁRSUNKTÓL

Alighanem csúcstartó a szegcdi
teátrumban
Angyal
Mária
1980-as Tosca-produkciója: ez az
az opera, amit az utóbbi negyedszázadhan legtöbbször játszott a
társulat. Nehéz lenne felsorolni,
az évek során ki mindenkit láthatott a közönség a címszerepben, hányan öltötték magukra
Cavaradossi és Scarpia jelmezét.
Többéves pihentetés után most
újra elővették a tavaly elhunyt
Varga Mátyás klasszikus díszletét, Vágvölgyi Hona jelmezeit
Papp ¡anó frissítette fel. - A Tosca zseniális darab, a közönség
imádja, mindig szívesen nézi
meg ú j énekesgárdával. Rendezői
koncepciómat most sem változtattam meg, csupán az új szereplók egyéniségéhez igazítottam mondja Angyal Mária, aki ezúttal is a tőle megszokott szenvedélycsséggcl irányítja a próbákat.
Molnár László zeneigazgató dirigálja a pénteki premiert, aki elégedetten újságolja: szinte minden jegyük elfogyott, a Don Carloshoz hasonlóan telt házak előtt
játszhatja majd a Puccini-operát
a társulat. A színház nehéz anyagi helyzetérc való tekintettel a
két Tosca, a pénteki premieren
éneklő Temesi Mária, és a szombaton bemutatkozó Szilfai Márta, valamint a Sekrestyésként
egy alkalommal színre lépő Gregor ¡ózsef is gázsi nélkül vállaltak
el egy-egy előadást.

A Cavaradossit éneklő Berkes János Angyal Máriával a tegnapi próbán.
Scarpiát pénteken Németh József alakítja, akinek Escamillo
mellett ez a legkedvesebb szerepe. - Nyolc-tíz különböző rendezésben énekeltem már itthon és
külföldön. Harminckét éves voltam, amikor a Pécsi Nemzeti
Színházban először bemutatkoztam vele. Bármilyen negatív figura is Scarpia, valójában hálás szerep. Egy pedáns, fess és férfias
ember gonoszságát, aljasságát

kell nem a külsőségekre alapozó
alakítással megmutatni. A nagyszerű Misura Zsuzsával, akivel
civilben is jó barátságban vagyunk, nagyon sokszor énekeltem ezt az operát. Csodálatos
előadást csináltunk Lvovban a
moszkvai Bolsoj egykori vezető
szopránjával, a moldáviai származású Maria Bieshuval is, akit
fiatalabb korában a szegedi közönség is hallhatott a Dóm téren

nélkülözhetetlen növényi gén
térképezésen alapuló klónozására világviszonylatban ez az első
példa. Kiss György Botond ösztöndíjasként, majd vendégkutatóként hosszabb ideig dolgozott
francia, német, kanadai és egyesült államokbeli egyetemeken és
kutatóintézetekben;
szegedi
munkatársai ajánlására a Novofer kuratóriuma azt is elismerte a
díjjal, hogy sokat tett a magyar
szaktudás nemzetközi tekintélyének növeléséért.
Az SZBK Budapesten működő
enmzimológiai intézetének kutatóprofesszora Závodszky
Péter akadémikus. A fizikai szemléletű szerkezeti biokémiai kutatások megteremtésében, a
módszertani eszköztár kialakításában, az enzimműködés szabályozásának kutatásában, a
molekuláris
immunológiában
elért eredményeiért, valamint
ezek biotechnológiai alkalmazásáért kapta a díjat. A kuratórium a Magyar Innovációs Szövetségben végzett tudományszervező és tehetséggondozó
m u n k á j á t is elismerte a kitüntetéssel.

Ki tud többet
Deák Ferencről?

Fotó: Miskolczi Róbert

Aida szerepében - meséli Németh József, aki mellett Réti Attila és Kelemen Zoltán is bemutatkozik majd Scarpiaként.
Cavaradossi szerepére az Operaház tenoristáját, a Szegeden
már visszatérő vendégnek számító Berkes Jánost hívták meg,
valamint énekli a szólamot
Györfi István is, akit mostanában Don Carlosként láthatott a
publikum.

Csongrádon sem iskola, sem
egyéb intézmény nem viseli Deák Ferenc nevét, de a történelmet
tanító tanárok mégis úgy érezték,
hogy a múlt iránt érdeklődő diákokkal a kötelező tananyagnál jóval többet kellene megismertetni.
S ennek bevált kerete a vetélkedő,
melyre egy városi általános iskola
kivételével mind benevezett. A
Deák-vetélkedő megszervezését a
Kossuth Lajos Általános Iskola

nevelőtestülete vállalta magára.
A zsűriben a középiskolában tanító történelemtanárok vettek
részt, a T I T elnöke, Kecskés
László vezette a játékos vetélkedőt. A zsűri elnöke, Erdélyi Péter
azt hangsúlyozta, hogy szoros
versenyben szerezte meg az első
helyet a Kossuth Lajos, a másodikat az ének-zenei, a harmadikat a
bokrosi általános iskola csapata.
B. GY. GY.

Az Allianz Hungária értékesítés irányítása
megújul a dél-alföldi régióban
Az Allianz Hungária Biztosító
Rt. Dél-alföldi Igazgatóságán a
j ö v ő év elejétől Darida Pál
osztályvezető irányításával két
fiatal vezető koordinálja az értékesítési tevékenységet. A jelentős változásról és a feladatokról kérdeztük Pocsai Tibort
és Szalai Györgyöt.

Társaságunk vezetése fiatalítást hajtott végre az értékesítési v o n a l o n , és m e g ú j u l t
struktúrával vágunk bele a
2004-os esztendőbe.
A kettőnk közötti munkamegosztás értelmében fő feladatom a fiókhálózatunk értékesítésének koordinálása, segítése - mondta Pocsai Tibor. Jelenleg több mint 15 irodával
és közel 230 üzletkötővel rendelkezünk a régióban. Természetesen továbbra is célunk,
hogy é r t é k e i n k e t megtartva
magas szintű szolgáltatásainkkal álljunk ügyfeleink rendelkezésére. Széles termékskálánkkal, mely átöleli a biztosítási módozatokat, a gépjárműbiztosításoktól az életbiztosításig, a lakás- és vállalkozásbiztosításoktól a nyugdíjpénztárig

Játsszon

és mindezt kiegészítve az FHB
Lakáshitel Programjával, betölthetjük azt a piacvezető szerepünket, amely a legnagyobb
pénzügyi szolgáltatóvá teszi
társaságunkat. Az E u r ó p a i
U n i ó h o z való
csatlakozás
megköveteli, hogy olyan magasan kvalifikált üzletkötő
munkatársak dolgozzanak az
Allianz Hungária Biztosítónál,
akik kihasználva cégünk erejét, elnyerve ügyfeleink bizalmát a család pénzügyi tanácsadójává tudnak válni! - tájékoztatott Pocsai Tibor.
- Aniint az a Pocsai úr által
elmondottakbői is látszik, a
társaság nekem elsősorban a
fiókhálózaton
kívüli értékesítés koordinálását, irányítását
tőzte ki célul - kezdte Szalai
György. Természetesen kettőnk munkája n e m válik el
ilyen élesen egymástól, mivel
számos p o n t o n azonosak a feladatok és természetesen a célok.
Főként a gépjármű-értékesítők, a takarékszövetkezetek,
az utazási irodák, illetve a bankok képezik a feladat gerincét. A külső értékesítési csatornák egyre j e l e n t ő s e b b szerepet játszanak a cég e r e d m é nyeinek alakulásában, az értékesítési volumen jelentős részét ezen szervezetek képezik.
Az autóbiztosítások területén továbbra is piacvezetők vagyunk, és az ügyfelek több
mint 50%-a az Allianz Hungáriánál rendelkezik biztosítással. Ezen e r e d m é n y eléréséhéz a gépjármű-értékesítőkkel
való korrekt együttműködésre
törekszünk, mind az. értékesítés, mind a szolgáltatás területén.
A takarékszövetkezetekkel

vemnK!
önnek

szól új játékunk,

2004-ben

kívánnak

HÍVJÁK M E G

amennyiben

kedvesével

összeházasodni.

FOFTUllST

AZ ESKÜVŐJÜKRE!
kötött együttműködési megállapodásunk keretében a tkszek irodáiban is lehetőségük
van az. ügyfeleknek az Allianz
H u n g á r i a biztosításait megkötni. Ezzel a lehetőséggel közel 80 irodában élhetnek ügyfeleink a régióban. A takarékszövetkezetekkel az évek óta
fennálló jó kapcsolat megtartására és bővítésére törekszünk.
Az utas- és baleset-biztosítási
m ó d o z a t u n k értékesítésében
az utazási irodák is részt vesznek, hogy az utazni vágyók kényelmesen, egy helyszínen elintézhessék az utazáshoz kapcsolódó biztosításkötést is.
Az Allianz - FHB Lakáshitel
P r o g r a m m a l ügyfeleink kihasználhatják a Földhitel- és
Jelzálogbank (FHB) államilag
támogatott kedvezményes jelzáloghitelének és az Allianz
H u n g á r i a életbiztosításainak
előnyös tulajdonságait. Jelenleg több mint 50 munkatársunk jogosult FHB-s/.erződést
kötni, akiknek segítségével az
ügyfelek ügyintézése
egyszerűbbé válik - tájékoztatott
Szalai György, (x)

\ veremén veink:
Görögországi utazás a
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GOLD SUN TRAVEL UTAZASI »ODA

felajánlásával
Wellness

l«.t:««MK

hétvégé a FORRÁS SZÁLLÓBAN

DÉLM.4CY

ÁRORSMG-ajándekcsomag

ö n n e k csak ki kell választani egy jól sikerült képet kettőjükről, beküldenie címünkre az alábbi kitöltött kuponnál
együtt és várni a szerencsét. A nyertesek nevét a február
ban megjelenő Délmagvarország CS k l l V O magazinban
olvashatják.

Beküldési határidő: 2004..január 20.
Sorsolás.• 2004. január 22.
Címünk: Délmagrarország Kiadó 673o Szeged. Sttfania 10.

A borítékra kéljük írják ró. Délmagj-arország Esküvő

INFORMÁCIÓ:62 56- Rio
Kitől származik
.Mi nem hirdetjük/ennen.
örökké s

holtomiglan..."

Cím:

Telefonszám:

hangos szóval, csak te. csak én.

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11.

Nóvák István sikerekről, kudarcokról, fejlesztésről

A főépítész önállósága
fontos követelmény

Tornatermek, nyelvi laborok, orvosi szobák a megyei intézményekben

Százmilliók az oktatásra

A december 31-ével leköszönő Nóvák István szegedi főépítész
nyolcéves tevékenységének mérlegét megvonva a jó és rossz városfejlesztési döntések hatásáról, a főépítészi munka önállóságának fontosságáról beszélt.
Nyolcéves szegedi főépítészi munkájára visszatekintve Nóvák István
büszke a Belváros rehabilitációjára, a Maty-ér kiépülésére, a jezsuita
rendház megmentésére, sajnálja viszont, hogy rosszul döntött a városvezetés a Tesco, a nagybani piac, az Indóház téri hajléktalan szálló
helyének megválasztásakor.

N e m klasszikus hivatalnoki m u n k a
Mindezek természetesen csak kiragadott elemei annak a mindennapos küzdelemnek, amelyet a mindenkori főépítésznek, elképzelései érvényesítése céljából kell megvívnia. A december 31 -ével főépítészi posztjáról leköszönő Nóvák István nagyon fontosnak tartja a főépítészi munkakör önállóságát, mert kézi vezérléssel csak hivatalnokként lehet dolgozni. Ezt már az elődök is fölismerték: a mintegy
száz éve megalkotott mérnöki hivatal éppen a szakmai alapokon
nyugvó városfejlesztésnek volt biztosítéka. - A pártpolitika nem azonos a várospolitikával - hangsúlyozta a főépítész, arra utalva, hogy a
jó és rossz döntések hatása egyaránt hosszú időn át érvényesül.

A hibás döntés következményei
Példaként a már említett dorozsmai nagybani piac állhat előttünk:
a közgyűlés egy megalapozatlan szakvélemény alapján döntött a
helykijelölésről, s utólag már hiába készült több dokumentáció, a határozat már nem változott. Az eredmény: a nagybani eleve kicsi, nem
- vagy csak a sportpálya rovására - bővíthető, működése közvetlenül
zavarja a lakosságot, közlekedési kapcsolatai sem megfelelők.
Ugyancsak a sikertelen küzdelmek közé sorolható a Tesco helyének
megválasztása. Nem tudták elérni, hogy a bevásárlóközpontot távolabb, a Franciahögynél kevésbé értékes területen építsék föl. A döntés
ugyancsak nem szakmai szempontok alapján született. Hasonlóképpen nem volt szerencsés a hajléktalan szálló Indóház téri elhelyezése:
a városkapuként is tekinthető nagyállomás környékén más funkcióknak kellene megjelenniük.
A „sikertörtének" sora szerencsére hosszabb. A Szent István téri
víztorony megmenekült a körbeépítéstől. Azóta a térfalak rendezésével, a leégett és romjaiból újjászületett, a Jehova tanúi egyház királyságtermeként működő épület fölújítása, a Sóhordó utca sarkán épült
társasház megjelenése jelzi a tér rehabilitációjához vezető irányt.
Nóvák István kedvenceként említi a Kálvária sugárúti jezsuita
rendházat, amelyet a lebontás réme fenyegetett, ám sikerült megakadályozni az indokolatlan pusztítást. Utóbb beigazolódott: értékes, jól
hasznosítható épületet tartott meg a jezsuita rend. Hasonlóképpen
örömmel említette a felsővárosi kolostor megmentését az Árpád
gyermekotthon odatelepítésétől: a védett, régi épület nem is lett volna alkalmas erre a célra.

B ü s z k e a rendezési tervre
A főépítész legnagyobb sikerének város jövőjét megalapozó rendezési terv elkészültét, valamint a Kárász utca és Klauzál tér megújulását, a védett Belváros rehabibtációjának elindítását tekinti. Nagyon
fontosnak tartja, hogy a város szívének újjászületése folytatódjék függetlenül a mindenkori pohtikai erőviszonyoktól. A szegedi Belvárost, mint az építészeti örökség értékes részét, az Európa Nostra megtisztelő címre is fölterjesztették: az Átriumban, belső udvarokban, a
díszburkolatos üzletutcán és Klauzál téren végigsétáló, a pályázati
anyagot véleményező szakemberek elragadtatással beszéltek a látottakról.
Ha az elmúlt nyolc évben született értékeket nézzük, az előbbieken
túl a piarista gimnázium, a vár fölújítása, új szobrok egész sora említhető. - Úgy látom, a szegediek magukénak érzik mindazt, amit lehetőségeinkhez képest sikerült létrehozni. Mindig a legjobbat akartam,
de elfogadtam azt is, ami jó. A kompromisszumok azonban sohasem
lehetnek azonosak a megalkuvással - fogalmazott Nóvák István.
Utódját pályázaton választja ki a városvezetés.
NYILAS PÉTER

Aerobikedzés a szikáncsi suliban. Egyelőre a tanteremben.
Öt évet kaptak a közoktatási
intézmények arra, hogy teljesítsék a törvényben meghatározott tárgyi feltételeket, amelyek egyes városokban több
százmillió forintos terhet rónak
az önkormányzatokra.
Valamennyi oktatási és nevelési
intézménynek rendelkeznie kell
bizonyos eszközökkel, felszerelésekkel a törvény értelmében. Az
óvodákban például minden csoportnak külön mosdót és öltözőt
kellene biztosítani, iskolák pedig
nem működhetnek tornaterem
nélkül. Ahhoz, hogy a feltételeket az intézmények teljesíteni
tudják, sok esetben százmilliós
összegekre van szükség. Az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont engedélyezheti,
hogy az előírásokat az ovik és iskolák 2008 augusztusáig teljesítsék, az évekre bontott ütemtervet azonban még az idén el kell
készíteni.
800 millió forintot emészthet
fel öt év alatt a vásárhelyi önkormányzat 6 óvodájának, 10 általános és 6 középiskolájának, valamint kollégiumának fejlesztése. Az ütemterv szerint a legtöbbet, 147 milliót a külterületi,
négy helyen működő iskolára
kell költeni, de a Nádor utcai ovi
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ÓVODÁKRA É S ISKOLÁKRA
FORDITANDO ÖSSZEG 2008-IG
Város

Összeg (Ft)

Csongrád

114 millió

Makó

20 millió

Mindszent

83 millió

Szentes

71 millió

Vásárhely

790 millió

Szeged

Nincs még döntés

DM-grafika
építkezési munkálatai is 77 miibóra rúgnak - derül ki a közgyűlés által megszavazott előterjesztésből.
Várhatóan mintegy 114 millióba kerül a jegyzékben foglaltak
teljesítése Csongrádon - mondta
el Víncze Mária, a humánpolitikai iroda vezetője. A pénzt két
bölcsődére, hét óvodára és hat általános iskolára költik. A szakember hangsúlyozta: az ovikra
kevesebbet kell fordítani, hiszen
azoknál az előírások kétharmada
már teljesült. A bokrosi iskolának viszont egyelőre nincs tornaterme - ennek megvalósítására
nyújtott be pályázatot az önkor-

mányzat. A 45 milliós kedvezményes hitelről a napokban dönt
a tárca. Az informatikai fejlesztésekre pedig az Orpheus-programban szeretne 60 milliós,
szintén kedvezményes kölcsönt
kapni a város.
Húszmilliót kell Makó városának fordítania a két önkormányzati fenntartású óvodára és
három általános iskolára összesen - tájékoztatott Debrey Attila,
a közoktatási osztály vezetője.
Mint elmondta, az összeg azért
ilyen alacsony, mert az intézményeket eddig is folyamatosan fejlesztették, s tulajdonképpen csak
korszerűsítésükre van szükség.

Tésik Attila

Szentesen nagyjából 71 millió
forintba kerülnek a szükséges
fejlesztések. Ebből az összegből a
legtöbbet, közel 50 millió forintot az öt általános iskolára, 13
milliót a tizenöt óvodára, míg az
egyik kollégiumra 5, a pedagógiai
szakszolgálatra pedig 3,5 milliót
kell fordítani - tudtuk meg Mihály Bélánétól, a művelődési iroda vezetőjétől.
Mindszenten a következő 5 évben a két ovi fejlesztésére összesen mintegy 62 milhó forintot
kellene áldozni. A kisváros általános iskolájának tagintézményei
közül a központi telephelyen lévő
fejlesztése közel 16 milhó forintot
igényelne, a dózsatelepi iskola
eszköz- és felszerelési állományának bővítése pedig mintegy 5 milhó forintot emésztene fel.
A megyeszékhelyen a következő közgyűlés tárgyalja majd a
jegyzékben foglaltak végrehajtási
ütemtervét - tudtuk meg Kardos
Jánostól, az oktatási, kulturális
és sportiroda vejretőjétől. Az előterjesztésről most egyeztetnek a
szakemberek, s csak ezután hozzák nyilvánosságra, mennyit is
kellene az 53 szegedi óvodára, 26
általános iskolára, 19 középiskolára, a zeneiskolára és a két önálló kollégiumra áldozni 2008-ig.
S. T. A . - S Z . A . K .

Máltais adománya szentesi kórháznak

Hiányt pótolnak a segédeszközök
Gyógyászati segédeszközöket és
más hasznos tárgyakat ajándékozott tegnap a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja a
szentesi kórháznak.

Nóvák István nyolc éven át szolgálta Szegedet.

Az egészségügyi intézményben
nélkülözhetetlen kellékeket küldött az Ost-Európa Hilfe nevű
humanitárius szervezet a Máltai
Szeretetszolgálat szentesi csoportjának. Ennek vezetője, Farkasné Márton Katalin a Németországban élő, magyar anyanyelvű orvosnőt, Elisabeth Fessl Alemanyt említi, mert neki köszönhetik azt a szállítmányt, amelynek egy részét a területi kórházba vitték tegnap. Dr. Borzi Márta
főigazgató örült a gyógyászati segédeszközöknek, matracoknak
és egyéb tárgyaknak, amelyek jó
szolgálatot tesznek az intézményben. Farkasné azt mondta:
sokat köszönhet a jótékonysági
szervezetük az egészségügyi dolgozóknak, akik anyagiakkal is
támogatták egy-egy akciójukat.
Ezért viszonzásként azoknak az
osztályoknak szánják az ajándéFotó: Schmidt Andrea kot, amelyek segítették a máltai-

A videokészüléket az ápolási osztály betegei kapták.
sok munkáját. Kifejezetten az
ápolási osztály betegeinek adták
viszont azt a videokészüléket,
amelyhez a szentesiek jóvoltából
jutott a szeretetszolgálat.
A Németországból érkezett
szállítmánynak csak a felét vit-

ték tegnap a szentesi kórházba.
A többit a derekegyházi és a
nagymágocsi szociális intézményekbe szállítják még a karácsonyi ünnepek előtt. Farkasné
Márton Katalin azt említette érdeklődésünkre: mindhárom léte-

Fotó: Tésik Attila

sítménynek a megyei önkormányzat a fenntartója, és azért
választották ezeket, mert a közgyűlés elnöke, Frank József anyagiakkal járult hozzá a német adományok fuvarozási költségeihez.
B. I.
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H A J D Ú PETER TELEVÍZIÓS M Ú L T J Á R Ó L ES A N O I S Z É P S É G R Ő L

Az előnyös külső jó belépőkártya
Hajdú Péter, a NévShowr című műsor egyik műsorvezetője büszke arra, hogy a hölgyek körében nagy
népszerűségnek örvend. Csak találgatni tudja, hogy mi a titka: talán a
külseje, esetleg a stílusa? Sok kapcsolat után, huszonnyolc évesen
még nem találta meg gyermekei
anyját.
- Hogyan került kapcsolatba a médiával?
- A Külkereskedelmi Főiskolára jártam, amikor elkezdtem a Magyar
Újságírók Országos Szövetségének
televíziós szakát. A Napkeltével kezdődött, ahol másfél évig voltam gyakorlaton. Aztán az msat televízióhoz
kerültem három évre, majd a magyar
televízióhoz. Először a Csak ma című
műsort vezettem, majd szépségversenyeket és egyéb rendezvényeket is.
Két éve pedig elindult a NévShowr.
- A műsorban mindig
szerepelnek
zenés betétek. Magánemberként
milyen zenét hallgat szívesen?
- Huszonnyolc évesen elsősorban
nem a komolyzene iránt rajongok,
mai zenéket hallgatok: pop zenét,
reggaet vagy magyar előadókat. A
rock nem hoz tűzbe, de az igényes,
lassú dalokat szeretem. Mindenben
értékelem, ha érezni lehet, hogy sokat dolgoztak rajta. Imádom a régi

olasz slágereket is. Azt lehet mondani, mindenevő vagyok.
- Az emberek többsége rejti a magánéletét a nyilvánosság
elöl. Ön
azonban gyakran domborít a címlapokon. Nem zavarja ez?
- Ha most elmegy egy újságos
stand előtt, legalább három lap
címoldalán szerepel a fotóm. Érthető módon engem is zavar, ha a magánéletem a nyilvánosság szeme
láttára zajlik, de ha valaki reflektorfényben van, nem tudja irányítani,
mit írjanak róla. Gyakran cikkeznek
a barátnőimről. Szabó Erikával, a
Barátok közt Tildájával két hét ismeretség után együtt jelentünk meg
egy rendezvényen. Felhívtak az
egyik laptól, hogy meséljek erről,
mire azt mondtam: nem szeretnék
nyilatkozni. Ennek ellenére írtak rólunk.
- Szeretik a nők?
- Ezt egy nőtől kellene megkérdezni, mondjuk öntől.
- Ha nem haragszik,
megtartom
magamnak a véleményem.
- Rendben. Egyébként úgy érzem,
hogy kedvelnek a hölgyek. De ez nem
kapcsolódik a képernyős szerepléseimhez. Már középiskolában is észr e v e t t e m , hogy jó vagyok a lányoknál. Igazából nem tudom, mi a titka:
talán a külsőm, esetleg a stílusom?
- Létezik ideális nő az ön számára?
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Hajdú Péter: Gyakran cikkeznek

A barátja az ideálja
A tizennyolc éves Baktai Alexandra a Tisza
Lajos Könnyűipari Szakközépiskola végzős tanulója. Csongrád megyéből egyedüli indulóként
jutott tovább a Miss Universe Hungary szegedi
elődöntőjéből a székesfehérvári középdöntőbe.

Alexandra alig egy hónapja próbálhatta ki
magát a szegedi szépségverseny területi döntőjén, ahol első lett. Ez nem kevés biztatást
jelentett számára, hogy elinduljon azon az
úton, amit magának megálmodott: gyermekkorától kezdve az volt a vágya, hogy egyszer a
kifutón állhasson, felfedezzék és modell lehessen. - Eddig még soha nem voltam fotózáson, nem tudom, mire vagyok képes, de
most úgy érzem, lesz kitartásom eljutni a
legvégéig, legalábbis a budapesti döntőig mindenképpen szeretnék - mondja. Alexandra határozott célja, hogy a szépségiparban helyezkedjen el, ha esetleg manökenként nem sikerülne, akkor édesanyja nyomdokait követve
fodrászként vagy manikűrösként is szívesen

barátnőimről.

- Nincs ideálom. Azt mondják, a
szépség nem minden. Ezzel részben
én is egyetértek, mégis a külső belépőkártya bizonyos helyekre. Ha egy
lány külsőleg nem vonz, akkor közelebbi kapcsolatot sem tudok vele
elképzelni. Nagyon fontos, hogy humoros, ambiciózus legyen és meg

BAKTAI ALEXANDRA TOVÁBBJUTOTT A KÖZÉPDÖNTŐBE

Nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem a
középdöntőbe - örvendezett Baktai Alexandra
a verseny után a színfalak mögött - , annak
ellenére, hogy magamtól soha nem jelentkeztem volna, most már kitartok a végéig.
A tizennyolc éves szegedi lány a regionális
döntő előtt még úgy gondolta, nincs elég önbizalma egy ilyen megmérettetéshez. A versenyre édesanyja nevezte be, anélkül, hogy
Alexandra tudott volna erről. Nagy meglepetésükre az interneten elküldött fotók megnyerőnek bizonyultak és a szegedi lányt több
száz jelentkező közül kiválasztották az elődöntősök közé. Szandrát barátja kezdetben
nagyon féltette a szépségipar bűvkörétől, de
látva a lány kitartását, végül mégis mellé állt. Az
ismerősök előtt azonban igyekeztek titokban
tartani, mert attól féltek, sokan félreértik és
beképzeltnek fogják tartani.

a

Baktai Alexandra a versenyen.
FOTÓ: KARNOK CSABA
dolgozna. Igyekszik reálisan értékelni az eseményeket, tisztában van azzal, hogy a továbbjutáshoz a szépség mellett szerencsére is
szükség van: a színpadon egy cipőn, egy ruhán,
azaz a pillanatnyi benyomáson mennyi minden múlik.
A következő fordulóig igyekszik kikapcsolódni, minden szabad idejét barátjának szenteli. Mint minden tizennyolc éves lány a szerelemben látja az élet értelmét és szerencsésnek mondhatja magát, mert a barátja az
ideálja. Számára a legfontosabb, hogy a választottja megértse és mindenben mellette álljon.
NAGY KRISZTINA

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

tudja magát védeni. Legyenek önálló
elképzelései és álljon ki magáért.
- Mi ragadja meg egy nőben első
látásra?
- Ez attól függ, hogy élőről vagy
hátulról látom a hölgyet, ha az előbbi, akkor a szemét nézem meg, ha
az utóbbi, akkor a fenekét. Később

beszélgetünk és eközben kialakul
bennem: a dologból csupán barátság lehet vagy akár több is.
- Fontos önnek, hogy a választott
hölgynek legyen valami
kapcsolódása a médiához?
- Nem. Nagyon sok civil kapcsolatom is volt, csak ez nem érdekli a
médiát. Ha megjelenek egy ismeretlen lánnyal, nem biztos, hogy erről
beszámolnak. Más kérdés, hogy a
munkám kapcsán a médiához közel
álló emberekkel ismerkedem meg.
Ezért nagyobb rá az esély, hogy innen
választok magamnak barátnőt.
- Említette,
hogy
huszonnyolc
éves. Gondolt már házasságra?
- Egyelőre nem találkoztam olyan
lánnyal, akiről el tudtam volna képzelni, hogy a gyermekeim anyja legyen. Elég sok barátnőm volt már, de
a házasság még senkivel kapcsolatban nem fordult meg a fejemben.
- Mit csinálna, ha nem tévézne?
- Vitray Tamás, aki a tanárom volt
és akinek rengeteget köszönhetek,
egyszer azt mondta: Péter, magát
megfertőzte ez a szakma. Ezt én is így
érzem. Közgazdász diplomával bizonyára el tudnék helyezkedni más
területen is, de nem akarok. Szeretem a televíziózást és úgy érzem,
jól végzem a dolgom. Nem szeretnék
ezen változtatni. Amíg hagyják, hogy
ezt csináljam, folytatom.
MÁTÉ ERZSÉBET

Monroe cipője
és ruhája

Rémségverseny
Szombaton Szegeden, az újszegedi sportcsarnokban rendezték a
Miss Universe Hungary elődöntőjét. A terembe érve sokat ígérő
díszleteket pillanthattak meg a vendégek: a látványos színpadkép
kialakításához a városi sportigazgatóság dolgozóinak kétnapi
munkája kellett. A szervezők ugyanis nem akármilyen Igényekkel
álltak elő, például a negyven méter hosszú nézőtér eltakarását
kérték. Mindezt jókora pluszmunkával és a színháztól kölcsönkért
bársonyfüggönnyel sikerült kivitelezni.
A résztvevő lányok bizakodva nézhettek a továbbjutás felé, hiszen
a tizenhat indulóból tízet delegálhatott a zsűri a következő
fordulóba. Ez több mint hatvanszázalékos esély. Fiatal lányokról
vagy jót illik mondani vagy semmit, most inkább az utóbbinál
maradnék: sok pozitívumot sajnos nem lehetne említeni. Vagyis
lehet, csak az a Győri Bernadett ruháit bemutató modellekhez
fűződik, a gyönyörű lányok lenge öltözetben léptek színpadra - férfi
szemmel ők voltak az est fénypontjai.
A verseny köré szervezett műsor sem sikerült olyan színvonalúra,
amit egy Ilyen rendezvénytől el lehetne várni. A „változatos"
programban először Baby Gabi énekelt, őt a Kozmix követte és
ezután kettőjük duettjét hallgathatta a közönség. Érdekes volt látni
és főleg hallani, amint egy másik produkcióban, a Gyémántok
elnevezésű hegedűtrió egyik hölgy tagjának elengedett a lószőr a
vonójában, de ettől még hiba nélkül végig „játszotta" a nótát. A
versenyzők bevonulásához Is választhattak volna a szervezők zenét,
hogy ne csendben lopakodjanak szegények a színpadra. A
félhomályban napszemüvegben ácsorgó biztonságiak pedig csak
tovább növelték a komikus hatást.
Mindezek ellenére a közel ezerfőnyi közönség vastapsa búcsúztatta az est résztvevőit, vagyis elégedetten távozhatott a
napfény városából Fásy Ádám és csapata. Már készülnek is a
következő rémség, bocsánat szépségversenyre, melynek Székesfehérvár ad majd otthont.
TAMÁS ÁKOS

Rólunk írták
Van asszony, kinek az a becsvágya, hogy tökéletes felesége
legyen egy férfinak, tökéletes szeretője egy másodiknak, s
tökéletes anyja egy harmadiknak, s mindezt egyszerre.
GALSWORTHY

A legtöbb tisztességes asszony rejtett kincs, amely csak azért
van biztonságban, mert senki nem keresi.
LA ROCHEFOUCAULD

Közel 60 ezer, pontosan 58 750
dollárért - 13 millió forintért kelt el egy Beverly Hills-i árverésen Marilyn Monroe egy
régi filmkosztümje, melynek
árát a Hollywoodi Filmek Múzeuma létrehozására ajánlotta
fel Debbie Reynolds színésznő,
akinek a gyűjteményében szerepel többek között Monroe
ruhája is.
A díva a flitteres, ujjatlan
nadrágkosztümöt az 1955ben készült Hétévi vágyakozás
című romantikus filmkomédiában viselte, amelyet Biliy
Wilder rendezett.
Árverésre került még az
1962-ben elhunyt Marilyn
Monroe amerikai színésznő
ezüst színű, magas sarkú cipője is a New York-i Christie's
aukciós házban. A viseltes lábbeli reméihetöleg elkelt az előzőleg felbecsült 1700 és 2000
euróért.

BIZALMASAN
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Férfiak
szoknyában

PÁRIZSBAN NŐNEK LENNI JÓ

Kis kávé, kis rúzs...
Párizs - fényes, csillogó, elegáns,
szeszélyes és ellentmondásos, épp
olyan, mint mi, nők. A kulturális, a
történelmi, az építészeti kincsek mellett így a franciák fővárosa mást is
tartogat: divatkatedráiisaival, aprócska ékszerdobozüzleteivel, igényességével és kínálatával egy nagy,
stresszes strassz.

Évszázadok óta várat magára
a férfiak felszabadítása a férfidivat igája alól. A nyugati
civilizációban az úgynevezett
erősebb nem ruházkodása a
nadrágra korlátozódik, miközben a nők már régóta szabadon választhatnak szoknya
vagy nadrág között
MTI

A New York-i Metropolitan
Múzeumban férfiszoknyákat
bemutatató kiállítás azonban
erősen kérdésessé teszi annak
az állításnak valóságtartalmát,
hogy a férfiasság a nadrágtól
függ. A Bátorszívűek: Férfiak
szoknyában elnevezésű kiállítás száznál is több férfi szoknya viseletet mutat be.
A „férfiasság a divatban" új
meghatározásának előfutára a
divatszakma fenegyereke, a
francia Jean-Paul Gaultier, aki
már 1984-ben mert férfiak részére tervezett szoknyát kollekciójába felvenni.
Károly herceg, brit trónörökös gyakorta skót szoknyában
jelenik meg, nem is szólva a
szoknyát viselő popsztárról,
Dávid Bowie-ról, akinek különben is minden különcséget
elnéz a nagyközönség. „Az utca férfija" azonban makacsul
kitart a nadrág mellett.

Hogy shoppingolni, pletykálni,' kávé
mellett fesztelenül csevegni üresfejű,
unatkozó nők szórakozása lenne? Lehet, de nem Párizsban. Ott egyebek
mellett ez is szimbólum, a nőiesség, az
önállóság jelképe, amit a párizsi nők
tökélyre fejlesztettek az elmúlt pár száz
évben. Úgyhogy nincs csodálkoznivaló azon, hogy Franciaország furcsa
rajongással veszi körül híres és hétköznapi asszonyait egyaránt.
Bölcsek mondják, azok a kapcsolatok tartósak, melyekben a partnerek
hajlanak egymás idealizálására. Párizs
valami ilyesmit tesz a nőkkel. Hogy ez
nem az igazi, a való, az vajmi keveset
számít a szerelem, a divat, az elegancia, a csábítás fővárosában.
Párizs varázsa ugyanis abban rejlik,
ahogyan kifelé mutatja magát, s nagyjából ez a francia nők titka is: kifelé
fordított kávéházi székekben jól öltözötten, jól megválasztott helyen mutatják a megkonstruált képet, s remek
arányérzékkel általában nem esnek
túlzásba. Épp ezért nőnek lenni Párizsban nagyon jó, s ezt mindenki
tudja, csak épp a párizsi nők nem.
Számukra ez természetes. Mint ahogyan az is, szülés után hat héttel viszszamennek dolgozni, az anyatej a
munkahelyen is lefejhető, vásárolni,
gyerekkaját passzírozni, takarítani, vasalni pedig ott az Európa keleti részéről érkező bébiszitter. így bevásárlószatyrot cipelő francia nőt látni napközben, a belvárosban, nagyjából egy
lottóötös esélyével vetekszik.
Náluk általában kétórás az ebédidő,
amit illik kitölteni, azaz ebből legalább
egy órát a munkahelyen tölteni, ilyenkor mindenki heppi, segítőkész, ez
nem a fúrás ideje. Az csak a második
órában jön, amikor a munkatársak
szétszélednek a belvárosban. A nők

Szökőkút a Beaubourgban

A pogány rituálékban - később a vallásokban is
- a karácsonyban is ott van jelképként az
ünnephez tartozó fagyöngy. ló esetben annyit
tudnak róla a ma élő generációk, hogy alatta
illik megcsókolni egymást. Miért? Legendáját
kevesen ismerik.
A szerény külsejű, ám szorosan a fához (a germánok hite szerint ezáltal az ember őséhez)
kapcsolódó növény a skandináv mitológiában
tett szert jelentőségteljes szerepre. A történet:
Frigg istennőnek tudomására jutott, hogy isteni
gyermekét, Baldert veszély fenyegeti. A féltő
anya megígértette minden élőlénnyel, hogy
nem törnek a fia életére. Ám a fagyöngy elkerülte a figyelmét, vele nem kötött egyezséget. Az istenek báljukon mulatozva, tréfálkozva lövöldöztek nyilaikkal a délceg, hódító alkatú Balderre, s kiderült, hogy semmi sem üt rajta sebet.
Éberen figyelte ezt a gonosz isten, Loki, aki kifürkészte, hogy Figg a fagyönggyel nem kötött

találkahely.

ilyenkor tüneményesen gyakorolják
csakis rájuk jellemző szokásaikat: a
sokat mondó ajakbiggyesztéseket, a
pincérrel való kíméletlen udvariatlanságot, patinás belvárosi áruházakban a

Karácsonyi díszkivilágításban
Lafayette Áruház.

ruhapróbát és azt a könnyed mozdulatsort, mellyel a próbára kihelyezett parfümösüvegből könnyed eleganciával permeteznek nyakra, csuklóra, tarkóra a méregdrága esszenciákból. A kávé mellett a téma nagyjából a férfiak megleckéztetése, a kiállítások, a divat, a legfrissebb pletykák
tengelyén mozog.
Néhány csevegésbe akaratlanul is
belehallgatva kiderül: jól szórakoznak
azon, hogy a japán turisták képesek
Louis Vuitton háromszintes legendás
butikja előtt tízesével sorban állni. Találgatják, vajon Jennifer Lopez hogyan
hisztizte ki magának Vuittonnál a reklámarcszerződést, s terítékre kerül Eva
Herzigova szánalmas anorexiája, ami
miatt sokan meggondolják, vesznek
olyasmit, amit ez a cérnavékony modell szimbolizál. Pletykaszinten rebesgetik, a vékonyság olyannyira nem divat, hogy a cseh modell szerződéseit
épp a beteges soványsága miatt kurtítják meg itt-ott. Egy leértékelt Prada
topánkát megszerezni
elismerésre
méltó cselekedet, csakúgy, mint szemtelen, öntelt macsóknak ajtót mutatni.
Túlzás volna azt állítani, ilyenek a nők.
a
FOTÓ: MTI Nem ilyenek, de ez is bennük van, s ezt

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

a férfiszem ritkán érzékeli, mert számukra másféle viselkedés szól.
Ezek után nem kövezhetnek meg,
hogy a notre-dame-os kirándulást másnapra halasztva inkább a Párizs arculatához hozzátartozó nagyáruházak felé
veszem az irányt. Az öreg épületek tudnának mesélni a hölgyekről, de szerencsére hallgatnak. Zöld és sötétkék gránit
berakású ajtócsodák, vajszínű márványon puha, süppedős szőnyeg, csillogó
hall, felette csiszolt üvegátrium, pávakék-arany-narancsszín
üvegkupolák,
melyek alatt szecesszió ölelkezik a neobizánci stílussal. Shoppingcity? Ugyan
már! Divatkatedrális, ahol minden patinás, minden mesél, él, mozog, beszippantva a látogatót. Illúziókkal szemlélve
bájosak a képek: 70 ezer eurós bundácskák itt, édes, kis briliáns apróságok
monsieur Cartie kirakatában, várakozás
Armani butikja előtt.
Párizs erről is szól, csaknem létkérdés, ki mit mutat meg magából.
Szabad egyéniségek, fura figurák szuperelegancia és igényesség. Kielégített
igényesség, kultúrában, zenében, társasági életben, öltözködésben. Ettől
olyan jó nekik.
0. K. K.

Azért élek,
hogy elmeséljem az életemet

Csók a fagyöngy alatt
A fény újjászületésének, az élet megújulásának
ünnepében, a téli napforduló szimbolikájában
és ceremóniájában ősidők óta szerepet kap a
fagyöngy is.

- az egyik legnépszerűbb

egyezséget fia életére, s egy fagyöngyből készített nyíllal megölte Baldert. Magára vonta ezzel
a fagyöngy a többi isten mérhetetlen haragját,
mert szerették Baldert. Azt mondták hát az anyjának, büntesse meg a növényt kedve szerint. A
szeretet istennője, Figg nem tudta bántani a fagyöngyöt, nem akarta elpusztítani, inkább a
szeretet szolgálatába állította. Figg istennő rendeletére szolgál a növény úgy, hogy az alatta
megállóknak egy csókkal kell kiengesztelődniük
egymás iránt, azzal kell bizonyítaniuk az egymás iránti szeretetet. - A mestergerendára, plafonra akasztott fagyöngyök alatt réges-régóta
kedves karácsonyi szokás csókot váltani szeretteinkel.
SZ.M.

A közelmúltban jelent meg a Magvető kiadó gondozásában
Gábriel García Márquez Azért élek, hogy elmeséljem az életemet
című régen várt memoár.
A történetben 1950-ben az
akkor huszonhárom éves újságíró Gábriel García Márquezt felkeresi édesanyja, hogy tartson
vele az észak-kolumbiai Aracatacába eladni a nagyszülői házat. Az utazás élményei adják a
kezdő lökést a visszaemlékezéshez. Megismerhetjük a kis
Gabo gyermekkorát és serdülőéveit, a nagyszülőket, akik
nem kisebb szerepet kaptak a
márquezi regényvilágban, mint a
Száz év magány Jósé Arcadiója

és Ursula Buendíája. A szerző
idegenvezetésében csodálhatjuk
meg Macondo, vagyis Aracataca
utcáit és házait, a banánültetvények munkásait, valamint a
Száz év magány és a Szerelem a
kolera idején nagy hatású alakjainak ihletéit. A gyermekkor
után pedig a bogotai tanulóévek
következnek, a jogi kar, az újságírás, és az elkerülhetetlen
politika.
„Az élet nem az, amit az ember
átélt, hanem az, amire vissza-

kőnyvüraház
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA
7% KEDVEZMÉNY!

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

Gabriel
García Márquez
F ~

Azért élek.
hogv e l m e s é l j e m
az életemet
emlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, miközben el akarja
mesélni". Ezzel a mondattal indítja útjára a Nobel-díjas Gábriel
García Márquez hatalmas regényfolyamát a saját életéről. Ez
a könyv élete első 30 évének
története, 1927-től az ötvenes
évek közepéig.

15. é v é t ü n n e p l i az SZDSZ Szegedi S z e r v e z e t e
2003. december 12-én, pénteken, 17 ó r a k o r a IMovotel Szálló Tisza Termében.
Az est vendégei: Kuncze Gábor, Falusi M a r i a n n és Lang Györgyi, Gregor József, Juronics Tamás, Székhelyi József.
Zenél a szegedi P e t e r P a n Duó.
MINDEN
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MEGKERDEZTUK SZENTESI OLVASOINKAT

Felkészítette-e autóját a télre l

— —

CSOROG 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 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s 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 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 - ö s telefonszámon.

FEKETELISTA
Többen telefonáltak Makóról,
hogy egyetértésüket fejezzék ki a
tegnapi lapban megjelent - Feketelista - című jegyzetben leírtakkal.

RARNANE KORÓDI EVA
SZÉKELY LÁSZLÓ
autószerelő:
szülésznő:
- "Ifcrmészctescn. Már a szak- - Persze. A férjem megnézte a
mámból fakadóan is figyelek az fagyállót. A kocsi nem régi, és
ilyen apróságokra. A téli gumikat univerzális gumik vannak rajta,
feltettem, a fagyálló, az ablakmo- úgyhogy szerencsérc erre nem
só folyadék ellenőrzése megtör- kellett költeni. Egyébként szerintént. A családomban is elvégzi tem érdemes egy kis időt és pénzt
mindenki ezt a műveletet, ké- "arra áldozni, hogy a biztonságunsőbb jól jöhet a gondoskodás.
kat a gépkocsi szavatolja.

HOROSZKÓP
Q r
KOS: Tisztában van érzéseivel,
7 0 1 könnyedén ki is tudja fejezni őket,
miközben logikai képességein sem esik
csorba, ami hasznos egyensúlyt teremt. Képes értelmes döntéseket hozni.
BIKA: Kalandra csábítja hangulata
*
1161 nézze m e g kivel csábul el! Az
utóbbi időben túl jól mentek a dolgai, kicsit
elbízta magát, ezért hideg zuhanyként éri
egy dorgáló megjegyzés.
IKREK: Szüksége van a csodálatIra, szívesen veszi magát körül
szépséggel, de ez elég tág fogalom ön számára. Nem kell képeslapba illően szépnek
lennie, a kisugárzás fontosabb lehet.
^ ^ ( R Á K : Konfliktusok
támadhatnak
^ ^ I kapcsolataiban, valószínűleg tudattalan érzelmi okokból. Egyikük féltékenykedhet, vagy túlságosan birtokló és manipulatív módon lép fel.
A J

( O R O S Z L Á N : Lehetséges, hogy éjjel
kellemetlen álmai voltak, melyeket
jó lenne mielőbb megfejteni. Tapasztalatot
szerezhet az érzeteiben működő elemi energia megváltozásával kapcsolatban.
; SZÚZ: Hasztalan keresi az etfog^ t e j i a H s á g o t a m | V e | boldoggá tudná
tenni magát. Keresgélésében nem kéne
megállnia, mert a boldogság tulajdonképpen a keresgéléssel teli út következménye.
/ 0 \ : M É R L E G : A család, a kötöttségek
w w ! háttérbe szorulnak, mert a szórakozás foglalkoztatja. Ha egyedülálló, a
párkeresés hajtja, ha van partnere, a z
otthon egyhangúságát akarja így feloldani.
S K O R P I Ó : Könnyedén
teremt
I kapcsolatokat. Hiúsága miatt nem
veszi észre, mikor cseng hamisan a vallomás. Az esetleges szakítás sokkal jobban
megviseli, mintha az orránál fogva vezetik.
J k • NYILAS: Soha nem viselte könyv i ' nyedén, ha valakitől függenie kell,
ez így van most is. Igyekszik minél kevesebb alkalmat adni másoknak, hogy t á mogassák, de most még sincs más lehetősége.
BAK: Erős egyéniség, így a követ
I kező hetekben alighanem megint
öntörvényű viselkedése miatt kerül
szembe a világ konzervatív elvárásaival.
Környezete nehezen fogadja el álláspontját.
^ f r f r VÍZÖNTŐ: Járjon nyitott szemmel,
tel I mert rábukkan egy munkalehetőségre. Még ne számítson horribilis öszszegre. Eléri majd az átlag felettit is, de
csak akkor, ha ön is átlag felettit produkál.
J HALAK: Baráti társaságában nagy
^ ^ ! változásokat tapasztalhat, ami egyértelműen kedvező önnek, olyan eszmékkel
találkozhat, amelyek mások felé orientálnak.

HANKO GERGELY
villamosmérnök:
- Igen. Ennek ellenére el fogom
adni. Sokat ment már ez a lengyel egérkamion,
kiszolgált
bennünket. Új autót akarok
vásárolni, remélem azzal nem
kell majd bíbelődnöm, vagy ha
igen, akkor csak jövő tavaszszal.

BODROGI ISTVÁN
nyugdíjas:
- Másfél hónapos az autóm, úgy
vettem tehát, hogy már fel volt
készítve. Egyelőre meg vagyok
elégedve, remélem később sem
lesz vele baj. Egyébként télen-nyáron vezetek, jövőre biztosan nem szalasztóm el a teljes átvizsgálást.

POSTABONTAS

Nem érték a gyermek, nem érték a jövőnk.
A közelmúltban a lapban olvastam egy nehéz helyzetbe került mindszenti családról. Már régóta készültem
leírni az ehhez a témához kapcsolódó gondolataimat.
Kedves Kunszabó Margit! Megpróbáltam elképzelni, hogyan is élnek tíz gyermekkel, az albérletből egy
használt lakásba költözve, amire hitelt vettek fel, és
azt törlesztik. Számolok, számolgatok, mert magam
is sokgyermekes családban nőttem fel, és nekem is
több gyermekem van. Szomorú következtetésekre
jutok. Ebben az országban nem érték a gyermek,
nem érték a jövő. Ez a társadalom nem tekinti munkának a következő generáció felnevelését, hanem
csak amolyan személyes passziónak. Ezt számtalan
tény bizonyítja. Aki gyereket nevel, hátrányban van
az élet minden területén. Hiába van többszörösen
szüksége a forintokra, hátrányban van a munkahelyén, mert túlóra helyett rohanni kell a gyerekért.
Hátrányban van a tanulásban, az előrejutásban,
küszködhet a főnökkel, az orvossal, a hivatallal, de
legfőképpen az idővel. Ha több gyermeket nevel,
megtöbbszöröződnek a kiadások: ennivaló, vízdíj,
villany, tanszer, edzéspénz, tandij, bérletek, belépők,
minden. Megtöbbszöröződik az az idő is, amit nem
tud pénzkereső tevékenységgel eltölteni. így paradox
módon az, akinek éppen több pénzre lenne szüksége, nem tud több pénzt keresni, hiába van meg a
szorgalma. Ha több gyereket nevel, nem biztos, hogy
ki bírja fizetni valamennyi taníttatását, mert hol van
már az ingyen tanítás! Aztán, ha felnőnek, nem fog
nekik lakást venni, nem tudja őket anyagilag támogatni az önálló életbe indulásnál. Az esélyegyenlőtlenséget az élet minden területén kénytelen vállalni.
Körülvesznek gyermektelen vagy egy gyermeket nevelők, akik azt se tudják, mire költsék a pénzüket és
az idejüket. Utazás, új autó, kacsalábon forgó palota,
divatos holmik. Őket ki fogja eltartani, ha megöregszenek? Azt mondják, hogy a nyugdíjukból élnek
majd, amiért megdolgoztak. Talán beszélhetne egy

közgazdász a médiában arról, hogy ez nem így van.
Mindig az aktív, dolgozó népesség tartja el az inaktív
népességet, és a nyugdíjasok is ez utóbbiak közé tartoznak. A most jó anyagi helyzetben élő, gyerekre
gondot nem viselő emberek is megöregszenek majd.
Akkor majd az ön tíz gyereke tartja el azt, aki most
vigan éli világát, milhós autókban feszít, és megveszi
a harmadik vagy negyedik lakását, amire persze
nincs szüksége, mert nem a gyerekének kell, hanem
jó befektetés. Miközben az ön legnagyobb gondja az,
hogy miből vegyen a gyerekeinek ennivalót, ruhát,
cipőt, miből fizesse a közműveket, a lakásrészietet.
Ugyan mire lehet büszke ez a társadalom, ahol legfőbb értékek: a pénz, a karrier, a szereplés, az önzés?
Ahol úgy nőnek fel a sokgyerekes családok gyermekei, hogy semmi kilátásuk nincs a boldogulásra?
Ahol a jövő generációját nevelőket a perifériára szorítják, az éhenhalással határos anyagi helyzetbe taszítják? Ahol a modern rabszolgaság mindig újratermelődik, mert a szabályok (amiket törvényeknek
hívnak) ezt teszik lehetővé? Ahol képmutatóan, kezüket tördelve aggódnak az ország népességfogyásán, közben pedig semmit nem tesznek ellene? Hol
vannak azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése a
feladata? Hol vannak a törvényhozók, akik ezt észreveszik és tesznek is valamit ellene ? Ha valaki tíz gyerek tisztességes felnevelését magára vállalja, az többet tesz, mintha beállna dolgozni akármilyen munkahelyre. Miért nem érdemel meg legalább egy KSH
szerint közölt normál átlagfizetést? Mint főállású
anya, jelenleg csak minimális összeget kaphat. A
törvényhozóink egymás szapulása helyett elgondolkodhatnának azon, hogy ki tesz többet a társadalomért, és hogy ezért cserébe milyen mélyre taszítják.
Amit most ez az ország a jövő generációjával és az
azok nevelését vállaló emberekkel művel: szégyen.

Fogáskeresés: Csanytelek és a
Az emberré válás folyamatában
meghatározó jelentőségű volt - a
munka megjelenése mellett - a beszéd kialakulása is. Az írás azonban szinte fegyverré formálta a szavakat, hiszen legalább a Függetlenségi Nyilatkozat óta tudjuk: a szó
veszélyes fegyver... Fiatalkorom
méltán elismert együttese egyik sikerdalában még azt is hozzátette:
„és van, aki fegyvertelen"... Meggyőződésem tehát, hogy a szavakkal bánni tudók felelőssége fokozottan fennáll, többek között a
tájékoztatást foglalkozásszerűen
művelők körében (azért nem írtam
„hivatásszerűen művelőket", mert
a napjainkban oly divatos „botrány-újságírás" meglehetősen hétköznapivá degradálta a hivatásos
tollforgatók - egy részének - szerepét, s talán jelentőségét is).
Az eladott példányszámok növelése érdekében szinte bármi megengedett, mivel a sajtóperek szintén alkalmasak az esetenkénti eladási mutatók növelésérc. Csak a
„nagyon jók" engedhetik meg maguknak a független, tényszerű, tárgyilagos, tehát lelkiismeretük szerinti tájékoztatást, az általuk fémjelzett lapokat politikai széljárástól,
árrendezésektől függetlenül szívesen vásárolja a pártatlan tájékozta-

BÉRCZI TAMÁS, SZEGED

bizonyítvány

tásra vágyó, újságot olvasni akarók
- sajnos - egyre kisebb tábora.
A fenti gondolatok a Délvilág,
Délmagyarország egyik közelmúltbeli számaival kapcsolatban
jutottak eszembe: a Csanytelekről
november 29-én megjelent cikk
(„Bizonyítvány
híján
segély
sincs"), mely a Délvilágban - „vidékieknek" szánt orgánum - a 6.
oldali megjelenésre „volt jó", a városiaknak szánt „nagy testvérben"
azonban vezércikké lépett elő.
Történt mindez valószínűsíthetően azért, mert alapvetően más olvasói köre így olyan tájékoztatást
kaphatott egy kis falu szívtelen,
technokrata tisztviselőjéről (aki
egyébként végzős joghallgató Szegeden), amely egyben alkalmas a
vezetés minősítésére is.
Amiért persze önmagában még
nem fogtam volna tollat, de ha figyelembe vesszük, hogy a szintén
szociálisan segítségre szorulókkal
kapcsolatos november 18-i cikk:
„Gyermekes családon segítettek"
nem kaphatta meg ugyanezt a
duplikált esélyt, az azért elgondolkodásra készteti az embert a „korrekt, esélyegyenlő" tájékoztatásról.
Nyilván azért történhetett mindez
így, mert a „jó"-nak nincs akkora
hírértéke, mint egy előírásrend-

szert betartó hivatalnok fegyelmezett ténykedésének. (Az természetesen a világon senkit nem zavar,
hogy a Csongrádi Városi Ügyészség a 2002 decemberében lefolytatott ellenőrzését követően „Felszólalással" élt, és indítványozta: „a
rendszeres szociális segély iránti
kérelmek elbírálásának előkészítése során az iskolai, szakmai végzettséget igazoló iratok másolatát
minden esetben szereszék be.")
A köztisztviselő természetesen
úgy tudja, hogy az ügyészség iránymutatása és felügyelete mellett
kell hogy végezze munkáját mindaddig, amíg valami korszakalkotó
rendelkezés okán az újságírók át
nem veszik ezt a hatáskört... Egy
dologban azonban biztos vagyok: a
fentiek alapján nem ugrott meg
látványosan a Délmagyarországot
vásárlók tábora, és remélhetőleg
nem lett kevesebb a Délvilág előfizetőinek száma sem, „valamiről"
azonban ismét kiállítódott - stílszerűen - egy bizonyítvány...
A Csanyteleken élő, „vidéki"
lapot olvasók pedig a cikktől, vezércikktől függetlenül tisztában
vannak a tényekkel, a „fogáskeresés" tehát folytatódhat...
FORGÓ HENRIK, CSANYTELEK
POLGÁRMESTERE

naszra. Elmondta: a lakó-pihenő
övezetté nyilvánítás megszorítást
jelent, hiszen ott átmenő forgalom nem mehet. A pályáztatásra
pedig a forgalomlassító szigetek
kiépítése miatt volt szükség.

SZENTES
Varga S. azt javasolja, hogy a szentesi pályaudvar melletti vasúti átjáró zsúfoltságát enyhíthetnék,
ha az északi oldalon lévő vasúti
átjárón is közlekedhetnének az
autók. Ezzel a főutca és a körforgalom terheltsége is kisebb lenne.

MÁTYÁS TÉR
A Mátyás téri körforgalomnál a
csapadékvíz-elvezetőből hetek óta
visszafolyik a víz, megáll és most
már meg is fagy. Veszélyessé teszi
a közlekedést, jelezte D. László.

BUSZ
Az ásotthalmi busz rendszeres
pontatlanságát panaszolta Baloghné.

VONAT
Budapestről Szegedre utazott B.
Terézia, szegedi olvasónk nem
érti hogyan lehet első osztályú jegyet kiadni egy koszos, elhanyagolt kocsira.

IPOLY SOR
Ménesi Imre, Újrókus önkormányzati képviselője reagált a
tegnapi Csörögben megjelent pa-

PANNON GSM
Az élvonal.

AVARTENGER
A 30/490-8732-es telefonról érkezett SMS-ben jelezték, hogy
Újszegeden közel két hónapja
nem takarították el a hulló faleveleket a parkokból, játszóterekről. Térdig járnak az avarban.
Kommunikációs
partnerünk:

üJestel
Mára

kérdeztük:

Felkészitette-e
autóját

a

Kővetkező

télre?

kérdésünk:

Kiköltözne-e
a városból?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben!

( IGEN v a g y N E M ) !

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarja szerr* törttrsk.

06-30/30-30-921

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

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZEKESI MARCELL

Palócz Krisztina és Gólya Richárd (Vásárhely).

December 9., 12 óra 15 perc, 4 0 5 0 g Sz.:
Szabó Helga és Székesi Csaba (Mindszent).

TELEKANNA DORINA

PÓSA ANNA LAURA

December 10., 3 óra 10 perc, 3 7 5 0 g Sz. :
Tóth Annamária és Telek Attila (Vásárhely).

RUDOLF RÉKA MERCÉDESZ

December 9., 12 óra 20 perc, 2 7 0 0 g. Sz.:
Nagy Anita Orsolya és Pósa Szabolcs (Vásárhely).

December 10., 9 óra 15 perc, 2 6 8 0 g. Sz. :
Kádár Márta és Rudolf Tibor (Vásárhely).

BOZSÓ ALEXANDRA

LÓCZI DOMINIK BRÚNÓ

December 9., 22 éra 55 perc, 2 9 0 0 g Sz.:
Móráth Klára és Bozsó Antal (Szeged).

MIKLÓS DÁNIEL GYÖRGY

December 10., 9 óra 20 perc, 2 9 8 0 g Sz.:
Kókai-Varga Beáta és Lóczi Ottó (Vásárhely).

December 10., 8 óra 50 perc, 3 8 3 0 g. Sz. :
Pölb Ingrid és Miklós György (Szeged).

SZENTES

SCHMIZ OTTÓ DÁVID
VÁSÁRHELY

GÓLYA RICHÁRD IMRE

December 9., 3 óra 5 6 perc, 3 1 2 0 g. Sz.:
Fejes Mariann és Schmlz Ottó (Csongrád).

December 9., 14 óra 57 perc, 4 1 1 0 g Sz.:

Gratulálunk!

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

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

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
0 2 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 547-174.

•
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16.15, 19 óra. S. W.A.T 13.15,
15.45, 18, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
17.45 óra: Ihikkös fiúk. Színes
amerikai film; 20 óra: Betty Blue.
Színes francia film.
SZENTES
17.30 óra: Trükkös fiúk. Színes
amerikaifilm;20 óra: Max. Színes, m.
b. kanad^i-német-magyar-angol film.
SZEGVÁR
19 óra: Doktor Szöszi 2. Színes, m. b.
amerikai film.

színház
SZEGED
BÁBSZÍNHÁZ
KÖZÉLET
10 óra: Állatok farsangja. Kerekerdő- SZEGED
bérlet; 14.30 óra: jancsi és Juliska.
A Technika Háza Klubjában (Szeged,
Szilvásgombóc-bérlet.
Kígyó u. 4.) 13 órakor:
Múvészklub a bábszínházban.
az Építéstudományi Egyesület évzáró
Az előzetesen meghirdetett helyszín
nyílt vezetőségi ülése. Tagjaik mellett
helyett a Kövér Béla Bábszínházban
várják az ÉTE tevékenysége iránt
tartják ma 17 órától a Szegedi
érdeklődő szakmabeli
Múvészklubrendezvényét.Olasz
szimpatizánsokat is. Program: 1.
Attila festőművész kamaratárlatát
Építési kamarák és szakmai
Tandi Lajos, a Szeged folyóirat
szövetségek helyzete a Visegrádi
főszerkesztője nyitja meg, majd Kondé Együttműködés országaiban. Holló
Lajossal, a dóm plébánosával Polner
Csaba ÉTE alelnök, a Magyar
Zoltán költő beszélget. Zongorán
Mérnöki Kamara alelnökének
közreműködik: Korom Pál.
előadása. 2. Kötetlen beszélgetés a
2003 évi egyesületi eseményekről, a
MQZI
további teendőkről. A beszélgetést
SZEGED
Nemesi Pál, az ÉTE Csongrád megyei
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
elnöke vezeti.
15,30, 17.15 óra: Bolondos dallamok:
Újra bevetésen. Színes, m. b.
A Bálint Sándor Művelődési
amerikai film; 19, 20.30 óra: Apám
Központban (Temesvári krt. 42.) 15
beájulna. Színes magyar film.
órakor:
BELVÁROSI MOZI FILMTEKA
Az örök primadonna - megemlékezés
16.15 óra: Apám beájulna. Színes
Honthy Hannáról, halálának 25.
magyar film; 18.30 óra: Fellíniévfordulója tiszteletére. Bevezetőt
sorozat; 20.45 óra: Mióta Otar
mond: Czenéné Vass Mária kulturális
elment. Színes francia film.
osztályvezető, Szeged Megyei Jogú
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM Város Polgármesteri Hivatala.
16 és 19.15 óra: DogvUle-A
menedék. Színes dán film.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
GRAND CAFÉ
Millenniumi Kávéház Klubszobájában
15 óra: Fotótörténeti kurzus. Nagyítás. (Dugonics tér 12.) 9.30 órakor:
Színes angol film; 17 óra: A cseh új
Knlping akadémia. Optimális
hullám. Százszorszépek. Színes cseh gyógyszerfogyasztás. Élőadó: dr.
film; 19 óra: Új cseh filmek21 óra: A Nóvák Alexandra, gyógyszertárvezető.
Karib tenger kalózai. Színes amerikai Harmonikamuzsika. Előadók: Vakok
film.
és Gyengénlátók Egyesülete.
Beszéljünk a médiáról. Előadó:
PLAZA CINEMA CITY
Kisimre Ferenc újságíró;
Balhé: 15.15, 17.15 óra. Apósok
az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part
akcióban: 19 óra. Nagydumás
2.) 17 órakor:
kiscsajok: 13, 19.15 óra. Némó
nyomában: 14, 16, 18, 20 óra. Volt
megnyitó: Gyulay Endre, megyés
egyszer egy Mexikó: 14.45, 17, 19.30 püspök Deviáns ifjúsági szubkultúrák.
óta. Amerikai Pite 3: 16.15 óra.
Elóadó: Kothencz János, Gyermek- és
Kegyetlen bánásmód: 14.15, 18.15
serdülőkori droghasználat. Előadó: dr.
óta. Igazából szerelem: 14.45,17.15, Pánffy Beáta gyermekgyógyász19.45 óra. Titokzatos folyó: 19.45 óra. pszichiáter főorvos, Szóké Török
Mátrix Revolution: 15, 17.30, 20 óra. józsefné, a Totem Alkotóműhely
Bolondos dallamok: 13.30,15.30,
munkáiból bemutatót tart. Zongorán
17.30 óra. Kapitány és katona: 13.30, közreműködik: Farkas Mátyás

zongoraművész. Házigazda:
Pleskonics András tanár
A Somogyi-könyvtár dorozsmai
fiókkönyvtárában (Negyvennyolcas u.
12.) 16.30 órakor:
Múltidéző címmel lesz rendezvény.
Az est témája: régi dorozsmai
mesterségek felelevenítése,
bemutatása. Vendég: Vass József,
dorozsmai szélmolnár.
A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12. | 17 órakor:
sakk-klub.
A Nemzeti Klubban (Széchenyi tér 5.
I. emelet) 18 órakor:
a Szentkorona elméletéről Zétényi
Zsolt tart előadást.
KONCERT
SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Központ (Temesvári krt. 42.) 19
órakor:
az újszegedi Kamarazenekar adventi
hangversenye. Közreműködik:
Kopniczky Zsolt (zongora), Békéi
László, Vojnitz Ferenc (hegedű), Jáger
László (gordonka). Vezényel: Kiss
Ernő. Műsor: Frescobaldi-, Bartók-,
Mozart-, Hándel-művek.
A MiuMiuban (Londoni krt. 3.) 20.00
órakor:
Jazzpression-koncert. közreműködik:
Pély Barnabás (United).

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház
kiállítótermében (Somogyi u.7.)
látható:
Nagy Tamás DLA, Ybl-díjas építész
munkáit bemutató kiállítás.
Megtekinthető: 2004. január 8-áig,
keddtől vasárnapig: 10-17 óráig.
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• MALDÍV-szigetek 2 8 9 9 0 0 Ff - 1 hét, " " s z á l l o d a félpanzióval, repülővel
• KUBA 319 9 0 0 Ft - 1 h é t , " " szálloda, all ind. ellátás, repülővel
• EGYIPTOM, HURGH ADA 74 9 0 0 Ft - 1 hét, " " s z á l l o d a , félpanzió, repülővel
• THAIFÖLD 199 9 0 0 Ft - 1 hét, " * szálloda reggelivel, repülővel
• JORDÁNIA 49 9 0 0 Ft - 1 hét, ""szálloda reggelivel, repülővel

lisi állátmk ki. Az aktié 2003. novemker
1ÖISI2004. jaeaér 31-ég tart.

MOST MÉG EGY 1 HETES AUSZTRIAI SÍÜDÜLÉST* IS MEGNYERHET 3 csillagos szállodával, félpanzióval 2 fő részére, HA HELYESEN VÁLASZOL A KUPONBAN OLVASHATÓ KÉRDÉSÜNKRE,

5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix Mozimagazin (ism.) [12] 6.30 Jó reggelt,
Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.55
Stahl konyhája 9.05 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.40 Maria Del Carmen
Mexikói filmsorozat, 69. 10.30
Teleshop 11.30 Kastélyszálló Osztrák családi filmsorozat, 39. Borban
az igazság 12.30 Gyémántvadászok
Olasz-német-amerikai kalandfilm
21. (12) 14.30 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 15.00 Egyről a kettőre
Amerikai vígjátéksorozat, 103.15.30
A betolakodó Mexikói filmsorozat, 5.
16.30 lakupcsek Közéleti talkshow
112) 17.30 Katalin bírónő Jogi show
|12| 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12]
19.35 Hárman párban
20.00 Szemünk fénye akció
22.05 Folytassa Claudia! (12)
Közben: kenósorsolás
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 TotalCar (ism.)
0.25 Veled is megtörténhet:
Billie Jean legendája
Amerikai film (12)
2.15 Gyermekfilm
2.55 Vers éjfél után
K

8 nap/7 éj Hotel Mittagskogel " * félpanzióval, telepített síoktatóval

t o u t s

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek 7.00
Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
9.00 Riporter kerestetik! 10.05 Szuperbuli (ism.) 11.00 Az Angyal Angol bűnügyi tévéfilmsorozat. Halálos
játék 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.05 Areménységfolyója Francia tévéfilmsorozat, 10.
14.00 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal ós ukránokkal 14.25 Együtt Velünk élő
kisebbségek 15.00 Anyanyelvi szószóló Balázs Géza és Grtésy László
anyanyelvi műsora 15.25 Egy-másért
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat műsora. Budapest - Péterffy
Sándor utcai Kórház, gyerekosztály
15.40 Élesben Közéleti talkshow (16)
16.30 Labirintus - Az eligazodás
magazinja Gomba módra szaporodó
mérgezések |16) 17.00 Álomsuli
Amerikai ifjúsági vígjátéksorozat, 4.
Gegek ura 17.30 Jelentés Tények és
képek Magyarországról 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók. Közeli. Kulturális híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Mézga család Magyar
rajzfilmsorozat. Alfa-beat-a...
19.00 Kérem a következőt!
19.15 Foxi Maxi kalandjai
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje

A Móra Ferenc Kollégiumban (Közép
A megoldások show-ja [16]
21.05 Príma Primissima
fasor 31-33.) 20 órakor:
Díjátadó Gálaműsor
Környezetvédelmi buli. Program:
22.00 Csütörtök este
Rockefeller rock zenekar utána disco.
Benne: Híradó
A program ingyenes.
22.35 Príma Primissima
Díjátadó Gálaműsor
Az Old Timer Music Clubban
23.20 Heti menü
(Brüsszeli krt.-Dugonics u. sarok)
Terítéken a kultúra.
21.00 órakor:
Mélykúti Ilona műsora
Tirke Honolulu.

Csak előfizetőinknek!

5-15%
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6.00 Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Maria
10.15 Játékzóna 10.20 Topshop
11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00
Híradó 13.05 Antenna Euroatlanti
magazin (ism.) 13.35 Játék 14.20
Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.10 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 15.15 Kórház
a város szélén [12] 16.20 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.25 Balázs - A
szembesítőshow[12) 17.25 Mónika
- A kibeszélőshow 112] 18.30 Híradó
- Esti kiadás
19.00 Fókusz [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Nekünk 80
A '80-as évek show-ja (12]
22.35 Az utca törvénye
Amerikai akciófilm-sorozat,
14. [12]
23.35 Találkozások - este [12]
23.45 Híradó - Késő esti kiadás
23.50 Sportklub
0.00 Stella moziklub
Mozimagazin [12]
0.30 Hihetetlen, de igaz!
Amerikai dokumentumfilmsorozat [12]
1.25 .hu Multimédia-magazin (12)
1.55 Fókusz (ism.) [12]
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama 8.30 A ma-

gyar történelem nagy csatái 8.50 Forrás-befoglalás 9.00 80 huszár Magyar
játékfilm 11.05 Páratlan panorámák: A nógrádi vár 11.10 Talentum
11.40 Bekezdések 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó 12.10 Gazdakör
(ism.) 12.25 Élő egyház 12.50 Lyukasóra (ism.) 13.30 Három sárkány
14.40 Meséről mesére, kockáról kockára (ism.) 15.00 Halló aus Berlin
15.15 Navigátor: Zagyva 15.50 Északi madarak: A holló Finn filmetűd
15.55 Amikor a világ arabul beszélt
16.25 Mi dolgunk a világban 16.30
Régiók: Szabadka/Ungvár 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00
Híradó 18.30 Kilátó Határon túli
magazin 18.45 Bűvölet
19.40 Mese: A vidám kert
19.55 Játékos végzet
21.35 Bekezdések Szabó Ildikó
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Közép-európai magazin
22.35 Váltó Gazdasági magazin
23.05 Esti kérdés
23.50 Babos Project Romani
0.55 Véts 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05
Panoráma Benda Lászlóval 116) 9.35
Delta-plusz 10.00 Záróra 11.00 Fogadóóra Oktatási magazin 11.30
...az én váram... Lakáskultúra mindenkinek. Osskó Judit műsora 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 93. 12.50
Párizs és tavasz Sanzon-összeállítás
13.05 Föld és tűz Schrammel Imre
kerámiái 14.00 Családban marad
Venezuelai tévéfilmsorozat, 23.
14.45 Kárpáti krónika 14.55 Esély
Segítőtárs - sérült emberek műsora
15.25 Napnyugta 16.55 Riporter kerestetik! 17.55 Telesport Magyarország-Olaszország futballmérkőzés.
Közvetítés a Népligetből
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Egy-másért
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat műsora
21.10 Tárcatükör a Közgazdasági
Egyetemen
Vendégek: Kovács László
külügyminiszter és
Németh Zsolt országgyűlési
képviselő (Fidesz)
22.05 A nagy csapat II.
Amerikai filmvigjáték (16]
(feliratos)
23.45 Záróra
0.45 Egy-másért 0.55 Megveszem
ezt a nőt 1.40 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral 2.10 Anyanyelvi
szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 2.35 Századfordító magyarok Hamvas Béla
(1897-1968) 3.25 Párizs és tavasz
Sanzon-összeállítás 3.45 Telesport
Magyarország-Olaszország futballmérkőzés

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek,
ajánlók (h) 16.00 Rombarát Nap
Sümegen (h) 17.00 Egy életen át, 5.
rész (h) 17.30 A Vas népe és újsága. Magyar ismeretterjesztő film (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.30 Lélektől-Lélekig - vallási- és
kisebbségi magazin 19.00 Híradó
19.30 IBÁ: különleges növények erdők és erdészek magazinja (h)
20.00 Estelő 21.00 Thalassa - a
tenger magazinja (h) 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság

lók 16.00 Rombarát Nap Sümegen.
Dokumentumfilm 17.00 Egy életen
át, 5. réz 17.30 A Vas népe és újsága 18.00 Makó VTV főcím 18.05
Híradó 18.15 Mi csak kérdezünk
18.17 Mese-sarok 18.24 Kalendárium 18.30 Önkormányzati Karácsony
19.03 Híradó (ism.) 19.13 Mi csak
kérdezünk 19.15 Mese-sarok 19.20
Reklám 19.30 Mikulás a Városi tvnél 20.00 Thalassa: languszta-láz a
Dél-tengeren - természetfilm-sorozat
20.30 Biztonsági zóna 21.00 Thalassa: A Mousson-hozta szerencse 22.10
Jótékonysági Katalin-bál (ism.) 22.30
Egészség-környezet-hírek 23.00 Képújság

QTV
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16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek - mesefilm
összeállítás 17.30 Híradó 17.45 Nap
kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin
20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése
20.25 Szirmok, virágok, koszorúk.
Magyar film 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin, 2. rész (ism.) 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz és
a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30 DélAlföldi Krónika 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.15 Lapszemle
8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

FM9&4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 fuice (Száraz Ferenc) 14.00 Bende Gábor
15.00 Media Markt slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00
Szonda (Patkós Attila) 20.00
Közélet (Zoltán Csabai 22.00
Bár 88 Juhász Kund

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

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: ifjú zenész tehetségek a
Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskolából. Vendégek:
Krupiczer Ferenc intézményigazgató, Kaszás László igazgatóhelyettes, Talmácsi Andrea, Nagy Beáta, Csiki Kata és
Krupiczer Kata tanulók 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 18.15 Full extra 20.15
SMS kívánságműsor, reggel 5
óráig zenei válogatás

A n?p filmje
TV 2
0.25 Billie Jean legendája
Amerikai film

22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.55-20.30 Városi Tv Szeged műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel Tv
ajánló 21.30 Tudomány Egyetem
22.00 Városi Tv Szeged műsora

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

8.30 ITD Hungary Fórumán mutatkozott be Makó Budapesten (ism.)
9.00 Virágzó Magyarország: Üllő 9.30
IBA - a magyarországi fontos
madárélóhelyek: Nagyberek, Gerecse, Aggtelek 10.00 Fokváros. Dokumentumfilm 10.30 Szerzetesrendek Magyarországon: a Pálosok 11.00
A Vas népe és újsága 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, aján-

Fsz.: 1 leien Slater, Keith Gordon, Christian Slater
Billie Jean Davy texasi tinédzser.
A helyi fiúk gyakran követik és
zaklatják, sőt egyszer tönkreteszik a bátyja robogóját is. A lány
nagyon megharagszik. Elmegy a
fiúk apjához, Pyatthez, hogy fizesse meg a kárt, de a férfi erre
nem hajlandó. Sót erőszakoskodni kezd a lánnyal. Binx, a
testvére segítségére siet, és ráló
a férfira, majd elmenekülnek.
Bujkálni kényszerülnek a rendőrség elől. Az emberek a meghurcolt fiatalok mellé állnak.
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A l b é r l e t e t kínál
Állást kínál
Autó
Bútor
Egészségügy
Elveszett
Egyéb
Építési telek
Építőanyag
Földterület

l l W A

ROZSDAMENTES
ÉS

SAVÁLLÓ

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

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Tel.:62/541-772

Gazdit keres

RÉGENS

Gép, szerszám
Hangszer
Haszonállat
Haszonjármű
Könyv
Lakásfelszerelés

m

Magánház
Növény
Ruházat
Panellakás
Pánz, értékpapír
Régiségek
Rendezvény
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Téglaépítésű lakás
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vendéglátás
1

Alapítványok

• VÁRJUK óllatszerető m a gánszemélyek, cégek, v á l lalkozások természetbeni és
anyagi támogatását. T a p pancs Állatvédő Alapítvány
Postabank és Takarékpénztár
Rt
1199800606289010-10000001
Tel.:
30/438-2828. (30803811)

• FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI, 1 +
fél
szobás
panellakás
30.000 + rezsiért kiadó. 0 6 2 0 / 9 2 4 - 8 4 - 7 6 . (31006756)
• S Z E G E D FODORKERTI.
felújitolt magánház garázszsal, kis kerttel, csendes helyen kiadó Ár: 66 E FI +
kaució + rezsi Tel.: 06-30/
9722-987. (31107828)

3

Állást keres

• 2 7 éves lány jó k o m m u nikációs készséggel a s z szisztensi.
ügyfélszolgálati
vagy
diszpécseri
munkát
keres.
06-30/291-57-18
(31107904)
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Állást kínál

• ÜZLETVEZETŐI k é p z e t t séggel rendelkező, érettségizett eladói keres papfrüzlet. Fényképes szakmai
önéletrajzot
"Office
031108176" jeligére a Sajtóházba. (31108176)
HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

Városi szerkesztőség:
Szegtú u. 1 - 3 .
Tel /lax: 6 2 / 2 4 1 - 9 0 5 .
Hirdetés: 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9 .

asTivtr ni

A Régens Informatikai Rt.
pályázatot hirdet
szoftverfejlesztői
állás betöltésére
Fellélelek:
- Szakirányú egyetemi végzettség
- .NET technológiában szerzett
gyakorlat
- Középfokú angolnyelv-ismeret
- Csoportmunkában való
jártasság
Szervezési gyakorlat előnyt
jelent.
A pályázatin
karrienervet
megjelölésével
kérjük

ri a kézzel írott
fizetési igény
a következő címre
beküldeni:

6721 Szeged, Bercsényi a. 17.

Információ:
Bozsik Tibor irodavezető
(621 491-944 hozsiktrregens.hu

• AUTOMATÁKAT ü z e m e l tető szegedi c é g szervizes
munkakörbe
munkatársai
keres. Érd.: munkaidőben
30/205-3109. (31006229)
• BEDOLGOZÓKAT k e r e sünk korlátozott számban,
otthoni munkára! Felbélyegzett válaszboríték ellenében
küldjük ingyenes tájékoztatónkai! S - S Bt 8300 Tapolca, Egry J. u. 18 (30905794)
M EURÓPA e g y i k l e g n a gyobb modell-, m ű v é s z - és
rendezvényügynöksége k e resi
különböző
területek
művészeit,
hoszteszeket.
modelleket, személyi kísérőket kortól függetlenül. • 62/
407-994. (30906009)
• GÉPJÁRMÜTECHNIKUST
felveszünk
autóalkatrészüzletbe. Pályakezdő, katonaviselt, nem dohányzó j e lentkezőt várunk. Jelentkezni
december 13-án, s z o m b a ton, 10-kor, Szeged, D o rozsmai út 12., MOL-kúttal
szemben, a FEBI épületben.
(31006897)
• KISKAKAS Csárdába
konyhai kisegítőt felveszek.
Érdeklődni
személyesen,
15-17 óra között. Szeged.
Sándor u. 60/B. (311X182)
• MUNKAERŐT keresünk
külföldé. Tel.: 0 6 - 2 0 - 5 6 3 06-03. (30905151)
• ORSZÁGOS i n g a t l a n - i r o dai hálózat szegedi irodája
közvetítői munkakörbe m u n katársakat keres. 62/452674. (31108300)
M TANDÍJMENTES, a l a p f o kú számítógép-kezelői t a n folyamok indulnak Szegeden Tel.: 0 6 - 3 0 - 5 7 6 - 7 4 30. (31X7392)
M VÁLLALKOZÓ biztonsági
őrt keresünk nagyfai és
maroslelei
munkahelyekre.
Tel.: 62/572-240. 3 0 / 2 - 0 6 4 301. (311X165)

• SZEGEDI székhelyű, i n gatlanforgalmazással foglalkozó részvénytársaság k e res
irodavezetői-titkárnői
feladatok ellátására szakmai
gyakorlattal
rendelkező,
önállóan dolgozni tudó, profi
munkaerőt. Az ideális pályázó rendelkezik: leigazolható
referenciákkal.
többéves
munkatapasztalattal,
legalább egy idegen nyelv ( a n gol.
német)
ismeretével.
Fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzot, referencialevelet és bizonyítványok m á s o latait "Profi 031108386" jeligére kérjük a Sajtóházba.
(31108386)

• ÜGYFÉLKÖRREL és k e reskedelmi gyakorlattal r e n delkező
üzletkötőt
keres
papirnagyker.
alkalmazotti
jogviszonyba.
Fényképes
szakmai önéletrajzot. "Irodatechnika 2004" 031108145
jeligére
a
Sajtóházba.

5

Autó

f*
CITROEN Xantia 1.8
benzines, magyarországi üzembe
helyezés. 1999. 08. hó, 140 000
km. Szervizkönyv, első tulajdonos,
ABS. dupla légzsák, klima. hővédő
szélvédő, elektromos ablakok és
napfénytető, garázsban tartott.

/8

Igényesnek eladó.

|

Érdeklődni:
5
06-30/974-6693 as telefonon.
• NIVÁK 1,7-i 9 6 - o s é v j á rattól. Tel.:
20/368-3367,
Kecskemét. (311X188)
• RENAULT Espace 2.1TD.
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó 06-30/935-1710.
Szeged. (31108413)

„Olyan legyen az eleied,
mint egy friss virág,
szerencse és boldogság
kísérjen egy életen át.
Légy, ami szeretnél lenni,
de egyet soha ne Jeled),
mi mindig nagyon
fogunk szeretni"

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

CSŐ és VAS

ZÁRTSZKÜLÖNLEGES
ELVEN
YEK
MERETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
VAGY AKÁR FAMINTÁS

M É R E T R E V Á G V A IS I

5562/541-770
1 0 Építési telek

M SZEGED BAKTÓBAN k i váló adottságokkal rendelkező, 1000 n m - e s építési
telek főútvonal mellett eladó
12,4 M Ft-ért. 0 6 - 3 0 / 2 3 6 9537. (31108294)

1 1

Építőanyag

M OLTOTT m é s z , c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882,
06-20/3345-171.
Szeged. (309X971)
M SÓDERDEPÓ. Sóder, m a rosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák. Hét tonnás IFA a u tódaru bérelhető. 6 2 - 4 8 4 133, 6 2 - 4 6 7 - 7 2 4 , munkanapokon, Szeged. (30600338)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz m e gyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296, 06-30/375-5419, 0 6 70/505-90-40, 62/247-269.
01X7268)

17

M S Z É P E N felújított, s z á zadfordulón gyártott Petrof
zongora eladó. Irányár: 60 E
Ft. Tel.: 62/444-967. S z e ged. (31X7701)

18

M HÍZÓK e l a d ó k , 120 k g osak 250 Ft/kg áron. S z e ged, Fenyveslejtö 7. Tel.:
62/475-097, esti órákban.
(311X142)
• MANGALICA és húshízók
eladók,
06-20-580-40-60.
(Tápé-rét) (31107791)

Haszonjármű

Bútor

Könyv

M HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT Körút A n tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 322. (309X2X)

• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket. tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. A z o n nal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 0 6 - 6 2 - 2 1 6 - 3 2 4 ,
30383-7116 Szeged. (30X5638)
M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62/489-603.
(30905243)

7

Egészségügy

• DAGANATOS m e g b e t e gedések alternatív terápiája.
Gyógyközpontban! 62/431422. (Szeged) (31006341)

Garázs

M SZEGEDI, b e l v á r o s környéki, 40,29 nm-es, dupla
garázs eladó.
Érdeklődni
lehet: 62/424-214.(31108004)

• A TAPPANCS segítségével gazdit keresek: Lizy vagyok, egy nagyon ragaszkodó, barátságos, szeretetre
méltó, 7 hónapos, fekete
labrador-vizsla
keverék
szuka kutyus. Mindenkit leveszek a lábáról a játékosságommal és a kedvességemmel. Érd.: 7 0 / 3 8 0 - 2 2 86. (311X325)
M EGÉSZSÉGES k ö l y ö k c i cák:
hamuszürke,
fekete,
fehér, fekete-fehér, cirmos,
cirmos-fehér és háromszínű
változatban örökbe f o g a d hatók a Tappancstól. Érd.:
30/421-98-95.
20/427-5390. (31108337)
• KÖLYKÖK vagyunk. N a gyon sokfélék - németjuhász keverékek, vizslakeverékek;
kistermetűek,
nagytermetűek; fiúk, lányok.
Egyik napról a másikra az
utcán
találtuk
magunkat.
Most már vidámak és j á tékosak vagyunk. Hűséges
társaid leszünk. Érd.: 70/
3 8 0 - 2 2 - 8 6 . (31108312)

15

21

Lakásfelszerelés

Karácsonyi vásár
akciós árakkal

M HÓEKÉK traktorra e l ő r e hátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538.
• OXIGÉN és dlssous p a lackok, asztali és állványos
menetmetszö gépek eladók
Szeged,
62/420-064
011X192)

1 6 i Hagyaték

A FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGBAN

december 15-től 23-ig

mindennap
8-14 óra között
Ponty: 599 Ft/kg
Busa: 199 Ft/kg
Harcsa: 1200 Ft/kg
Amur: 449 Ft/kg
Kárász:310 Ft/kg |
A halakat térítés rlltaéhrn
megtisztítjuk,
filézzük.

1525 Ft-tól.

|

Érdeklődni lehel a 62/461-444-es
telefonszám/m.

Zuhanyszettek:

1100 Ft-tól.
Fürdőszobai kiegészítők:

875 Ft-tól

AKCIÓ HELYE:
SZEGED PLAZA (főutca)

S z e g e d , Kossuth l . s g l . 1 1 9 .
AKCIÓ IDŐPONTJA: Z 0 0 3 .
december 12-13-án. 10-18-ig

22

Magánház

• BORDÁNYI, 4 szobás,
ebédlős, kertes ház eladó
17,2 M Ft-ért. Szegedi é p í tési telek érdekel. 0 6 - 2 0 /
4645-121. (31108303)
• SZEGED
HATTYAS,
Mokrini ulcai 40+30 n m - e s
házrész eladó, 5,3 M Ft.
06-20/521-7937. 01108307)
• SZEGED SZÖREG, S z e g fű utcai, 3 szobás házrész
eladó, 4,9 M Ft. 0 6 - 2 0 / 9 3 4 1499. (31108306)

Gép, szerszám

00601027)

KARÁCSONYI
HALVÁSÁR

H SZEGEDEN, Sajka u t c á ban III. emeleti, 54 nm-es,
háromszobás 8.200.000-ért.
0 6 - 3 0 / 3 6 - 6 9 - 2 6 6 . (31107824)

26

Pénz, értékpapír

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádú. Kárász a. S. 06-20/321-4484

27

Régiségek

a ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322, 30-9558-979. (309X2X)
• ANTIK bútorokat ( 1 9 2 0 1970-es évekbelieket
is),
képeket, kereteket, porcelánokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot l e g magasabb napi áron v á s á rolok. Hívjon
bizalommal,
készpénzzel
fizetek
70/
279-8960
(Szeged).

H KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a l e g m a g a s a b b
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos Is. Festményeket. porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállási
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 .
Szeged. (30905613)
• RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt. 29.
6 2 - 3 1 0 - 6 1 4 , 10-17 óráig.
(X193573)

13

1 4 Gazdit keres

• ANTIK BÚTOROK.RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA
Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (309x211)

Panellakás

(31X7236)

• UTÁNFUTÓK minden t í pusban és méretben. 0 6 20/9530-663.
Kecskemét.
(31107888)

20
M LÖVÖLDE utcai t v - t o ronynál 2380 n m - e s f ö l d terület eladó, lakásra vagy
autóra cserélhető. Nem b e l terület. 2000 Ft/nm. 06-70/
3 8 0 - 4 5 - 1 0 . (3100X10)

Haszonállat

• BÁRÁNYÁTVÉTEL m i n den szombaton, 7-9—lg Újszentiván,
Felszabadulás
29. alatt, 06^30/555-3029;
62/277-108. (31006383)

19

25

* VALUTAVÁLTÁS *

Hangszer

Csaptelepek:
6

születésnapjára

kívánunk jó tanulást,
sok sikert az életben.
Szerető szüleid,
testvéreid Gábor,
Arnold, sógornőd Erika
, és a kicsi Dávidka

SZEGED. BAKAY NÁNDOR 1). 29.

1 800 000 Ft

M DECEMBER 6 - á n , hajnalban autóból elvittek egy f e kete autóstáskát, benne az
összes személyi irattal. K é rem a becsületes megtalálót. jelentkezzen a 06-20/
3226-944-es
telefonon!
(31107836)

Gratulálunk

w

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

(311X145)

• ALKALMI m é r ő ó r a - l e o l vasásra keresünk jelentkezőket Csongrád megye ősz
szes településéről! Érd.: 6 2 420-433, vagy 3 0 / 9 8 5 - 4 5 37. (31108286)

Is)

Apró b ö r z e

Ü Z L E T H Á Z

Garázs

Hagyaték

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11.

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( 0 z e n e t r 6 g z í 1 5

Alapítványok
Állást keres

H I R D E T É S "

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért.
Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e g e d . (30906210)

M HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, m i n dentéle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron v á s á rolok Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 0 6 - 6 2 - 2 1 6 324, 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 . Szeged.
(30905643)
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Rendezvény

H A SZEGEDI Mozgássérültek
Alternatív
Egyesülete
karácsonyi
ünnepségét
2003.
december
13-án,
14.30 órakor tartja a Bálint
Sándor Művelődési Otthonban. A rendezvény alatt
Macskássy Izolda festőművésznő képei megtekinthetők és megvásárolhatók.
Minden sérültet szeretettel
várunk! (31108362)
H ÚTKERESŐK F i g y e l e m !
író olvasó találkozó! A magyar asztrológus Kaló Jenő
dedekál. A napokban megnyílt Forrásvíz Klubban, december 11-én 1 7 - 1 9 óráig.
Szeged, Szent István tér 2.
Várunk szeretetlel. (31107810)

H HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
30-9550-537. (Szeged) (309055X)
• LAKSPED, K Ö L T Ö Z T E TÉS, n e h é z t á r g y a k s z á l lítása, belső rakodás, l o m talanítás hétvégén Is. D o b o zokat, rekeszeket biztosítok!
62-497-358, 30-6304-690.
Szeged. (31X7458)
H Ü V E G E Z É S , képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged,
P U L Z u. 46. Tel.: 6 2 / 4 2 5 5 5 5 .

(30601719)

M REDŐNY, RELUXA s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓVAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
62/401-318. 62/555-796,
0 6 - 3 0 / 2 7 1 - 9 6 9 7 . 00905304)

31

H FÖ fasor v é g é n 3 s z o bás, étkezős, erkélyes, társasházi, II. emeleti lakás (78
nm), nagy garázzsal eladó.
Irányár: 16 M Ft + 2,5 M Ft.
Érd.: 62/438-586, Szeged.
(311C8013)

a REMÉNY u. 3. (Kálvária
térnél) lakások szerkezetkészen, 2004. évi átadással
eladók! Szeged,
20/98054-41. (31108233)
H SZEGED, C s o n g r á d i sgt.
29. alatt épülő társasházban
45; 57; 63 és 72 n m - e s
lakások
eladók,
06-20/
9460-083. 01006288}

33

29

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONITOR , N Y O M T A T Ó J A V Í TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
01006448)

3 0 ! Szolgáltatás

H ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK Időszakos felülvizsgáló-tanfolyam indult december 6 - á n
06-0003-03
Novit Bt. T e l : 06-20/9664-

Az akácnál lényegesen magasabb
fOtfiértékű. import keményfa
konyhakészen, hasítva, kalodás f
kiszerelésben

1 6 0 0 Ft/q

2 7 9 . (31108407)

• KÖNNYŰ- és nehézgépkezelő tanfolyam indul januárban. Novit Bt. Tel.: 62/
315-461,
06-20/9664-279.
(31108408)

H KÖRNYEZETVÉDELMI
szakelőadó tanfolyam indul
januárban. Novit Bt. Tel.: 62/
315-461,
06-20/9664-279.
H MUNKAVÉDELMI t e c h n i kus tanfolyam indul januárban. Novil Bt. Tel.: 0 6 - 2 0 /
9664-279,
62/315-461.
(31108217)

Információ: 20/946-1703
H AKCIÓI Akác és tölgy t ű zifa közületeknek is, szállítással 72/267-327.
Pécs.
01108315)

M MINŐSÉGI tűzifa e l a d ó .
06-20/583-7384,
06-30/
658-6098. Pécs. (31108317)
M TŰZIFA akció! 10.00013.500 Ft/köbméterig v á g va, Ingyen házhoz szállítva
06-30/580-7515.
Pécs.
(31108318)

H TŰZVÉDELMI előadó
tanfolyamba még b e c s a t l a kozhat. 0 6 - 0 0 0 3 - 0 3 Novit
Bt Tel.: 62/315-461, 0 6 - 2 0 /
9664-279. (31108405)
32

Téglaépitésü lakás

34

lALLEIt
2003. december l-jén
induló Szeged,
M a d á c h u . - P á r i z s i krt.
sarkán épülő társasházban
irodák, lakások

Üzlethelyiség

• SZEGED BELVÁROSI
ingatlan 1300 nm, irodákkal,
raktárakkal, központi helyen
eladó. 62/420-064. (311X183)

35

Vendéglátás

Szilveszterezzél
rumantikus
kirnyezetbeií
A Derekegyházi vadászház

1 6 5 - 1 8 0 F, F t / n m

szilveszterre kiadó

szerkezeikész áron.

15-20 (ős csoportok

AZ IDEI ÉVI
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL
ÁEAMENTES
TELEKÁRRAL

részére.
É r d e k l ő d n i lehel

telefonszámon.

Tel.: 62-442-385,
|
06-30/9380-931
|
E-mail: lnfo@paller200l.hu

• CSEPP A Tengerben H a lászcsárda.
Rendezvények
lebonyolítása.
62/552-012.
(31006693)

(31X76X)

HORUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

HttDFlÉSfttVtlU BAKS0II:

Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádióiéi.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

Ruházat

H o g y miért é r d e m e s apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az alfcár már a
másnapi
lapszámban
megjeleníti!

MEGSZŰNIK

MEGSZŰNIK

Hallotta már? LUCA-NAPI SZENZÁCIÓ!
Boltkiürítés nagykor, ár alatt!
A Korzó Divatházban
|
Csak most! Csak 3 napig!
December 12-14-ig.
A bolt megszűnése miatt
a teljes női-férfi-gyermek ruházati
készlet kiárusításra kerül.
E H NEM LEHET KIHAGYNI!
LE NE MARADJON RÓLA!
Cím: Szeged. Széchenyi tér 7. (a totózó mellett)
Nyitva: h.-p.: 9 - 1 8 , szo.: 9-15-ig, vas.: 9-13-ig.
AZ Ü Z L E T H E L Y I S É G
KIADÓ.

MEGSZŰNIK

MEGSZŰNIK

|

§

a 06-30/9432-852 |

Érd.: S z e g e d , Z á r d a u . 16/A

a DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól. 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .

Tüzelőanyag

ENGEDMÉNYES
TŰZIFA VÁSÁR!

Tanfolyam

és g a r á z s o k l e k ö t h e t ő k .

A HÓRUKK-ra számithat
mindennap
M7

24

a BÉRKERT UTCÁBAN már
épülő, hatlakásos társasházban szerkezetkész lakások
eladók. Decemberben 175
E Ft/nm RÓNA UTCÁBAN
egy 78 nm-es, kulcsrakész
lakás 192.500 Ft/nm áron,
CSABA U T C A 2 2 / B s z á m
alatt 86 nm-es, III. emeleti
lakás 16 M Ft-ért eladó.
Kedvezményes hitel igénybe vehető! 62/547-340, 30/
9939-558. (31108254)

H DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-377, 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (309X228)

(31108409)

• GYÖKERET ládázva v á sárolok. Érdeklődni: 0 6 - 2 0 344-0993. (31X7654)

UUz4.Hm.103.

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK, s z a l a g függönyök, harmonikaajtók
Égető
árnyékolástechnika.
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (309X252)

Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

62/567-835
A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

#

':/

RENAULT

Egy új társ a családban!
Thalia Príma 1.990.000,-Ft-ért
használt autó beszámítással!

Víz-, gáz-, központi fűtési
szerelési anyagok
kedvező áron.
KLUDI csaptelepakcié

A Renault Thalia 1,4 Prima limitált szériát most 1,4-es, 75 LE-s
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszenei 1.990.000,-Ft-os
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásárlási konstrukció igénybevételével!
A CIB Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
200.000,-Ft értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 309b induló
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelkezésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

i«„wrf n ^ t t i n

Fogyasztás (liter/ lOOkml: «egyes használat: 7.1; COJ kibocsátás (g/kral: 14«.

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

Gyászközlemények
SZEGED

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!

E
s

AJÁNLÁSOK
KITÜNTETÉSEKRE

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a szegedi
sportegyesületeket,
civil szervezeteket, szakmai
szövetségeket,
hogy a személyi adatokat és részletes indoklást
tartalmazó
ajánlásokat 2003. december 31-ig juttassák el Szeged Megyei
Jogú Város polgármesteréhez
az alábbi
kitüntetésekre:

1. „Szeged Sportolója"-díj
A díj adományozható azon sportolók részére, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, hozzájárulva
ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

2. „Szeged SportjáértM-díj
A díj adományozható azon edzőknek, oktatóknak, szakoktatóknak,
menedzsereknek, sportvezetőknek, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat felkészítettek,
hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetések átadására 2004. május 21-én, Szeged Napján kerül
sor. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Oktatási. Kulturális
és Sportirodáján kériiető. (Tel: 564-183)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk
HARMAN SÁNDOR
73 éves korában hosszan tartó,
súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2003. december 15-én
13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család
031108468

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó Édesanyánk, nagymamánk
TAKÁCS A N D R Á S N É
VARGA A N N A
85 éves korában elhunyt. Temetése december 13-án 13 órakor
lesz a Dugonics temető ravatalouójából.
A gyászoló család
031108462

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy
szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él,
és örökké ottmarad."
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV GYŐRFIANDRÁSNÉ
CZIROK MÁRIA
78 éves korában elhunyt. Temetése december 12-én 14 órakor lesz az Algyői temetőben.
o3i 108141
Gyászoló hozzátartozói

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk
PAJTÉNYI F E R E N C N É
D E Á K ETELKA
hosszú szenvedés után 87. évében elhunyt. Temetése a Dugonics temetőben december 15-én
15 órakor lesz.
Gyászoló család
031108465

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szerető férjem
DOBÓ SÁNDOR
súlyos betegség következtében
52. éves korában elhunyt.
Temetése 2003. december 15-én,
13 órakor a Dugonics temető ravatalozójából.
031007474
Gyászoló felesége

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk
VECSERNYÉS VINCÉNÉ
N É G Y Ö K R Ű ROZÁLIA
74. éves korában elhunyt. Temetése december 12-én 11 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Gyászmise 10 órakor.
03H 08387
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, rokon és ismerős,
KOVÁCS B E R T A L A N N É
KOCSIS A N N A
életének 60. évében elhunyt. Temetése 2003. december 13-án, 14
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
, „.,„„„
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, Édesapa, após,
nagyapa, testvér és rokon
Á B R A H Á M MIHÁLY
ásotthalmi lakos 64 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése december 12-én 11 órakor lesz az
Ásotthalmi temetőben. Előtte
gyászmise 10 órakor.
031108457
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama és
anyós
DR. CZIRJÁK LAJOSNÉ
BEKE MÁRIA
2003. november 29-én elhunyt.
Kérésére csendben eltemettük.
a,,on7,o5
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk^
OLTVÁNYI S Á N D O R
Zákányszék, III. ker 655. lakos 68
éves korában elhunyt. Temetése
december 12-én, 14 órakor lesz
a Zákányszéki temetőben. Gyászmise 13 órakor.
031108439
Gyászoló család

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk
T O M P A I N É MAÁR ÉVA
életének 48. évében elhunyt. Búcsúztatása december 13-án, 14
órakor lesz a Tápéi temető ravatalozójából.
03,007323
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, rokon, jó barát és szomszéd,
KISS MÁTYÁS
(volt temetkezési vállalkozó) december 7-én, 76 éves korában,
hosszú betegség után csendesen
elhunyt. Temetése 2003. december 13-án, 13 órakor lesz a Sándorfalvi Alsó temetőben. Gyászmise előtte 12 órakor a templomban.
Gyászoló család,
o3i 108487
Sándorfalva, Szeged

mát,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?
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A 0ÉLMAGYARO8SZAG ÉS A OÉCVIlAG HÉTVÉGI KIADÁSA

Is elo^otdutt

-10%!
6724 Szeged, Pacsira u. 14.
Tel.: 62/478-811
Nyitva: h.-p.: 7.30-17.00-ig
szo., vas.: 8.00-12.00-ig

é

(131 108407
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetelen halottunk
D R . B. N A G Y
ZOLTÁNNÉ
temetésén rész vettek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
KIS S Á N D O R
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki a deszki
kórház orvosainak, ápolóinak
odaadó munkájukért.
03U08437
Gyászoló szerettei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ZÁDORI IVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
031,07830
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SÁNDOR MIHÁLYNET
utolsó útjára elkísérték.
03110844«
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ZSIKÓ I M R É N É T
utolsó útjára elkísérték.
031108442
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Testedet takarja hideg sírhalom, Szívünket
mardossa érted a fájdalom. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk. Még most
sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk
B U D A I JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége, lányai,
031108389
veje és unokája
MOLNÁR ANTAL
emlékére, második év nélküled!
Tónikám! Hiányzol nagyon.
031107845
Élettársad
Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti m u n k a n a p o n
9 é r á i g tudunk e l f o g a d n i .
Gyászközlemény megrendelésekor k é r j ü k
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

O n

t ö b b e t

a k a r ? ? ?

Mi is!!!
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A WÜRTH értékesítési profizmusával világelső lett a szereléstechnikában.
A cég több mint 80 országban szerzett tapasztalatát

értékesítési munkatársként
Ön is hasznosítsa fejlődéséhez.

Követelmények:

Feladat:

• alkalmazás esetén erkölcsi
• kapcsolattartás a meglévő
bizonyítvány,
és leendő ügyfeleinkkel,
• legalább középfokú végzettség,
• kiemelt partnereink ügyfélkezelése,
• építőipari ismeretek,
• a cég piaci stratégiájának
• jó kapcsolatteremtő és
képviselete.
kommunikációs képesség,
Amit kínálunk:
• jogosítvány, egészségügyi
• főállású munkaviszony,
alkalmasság,
• profi háttér Magyarországon,
• kézzel írott, fényképes önéletrajz,
• karrierlehetőség, előmenetel,
• Csongrád megyei lakóhely,
• önálló munkavégzés és döntési
• mobil- vagy vezetékes telefon,
jogkör,
• a kezdeti időszakban saját gépjármű. • betanulási idő alatt fix fizetés,
Az értékesítési tapasztalat
utána teljesítményarányosan
előnyt jelent.
növekvő jövedelem,
• folyamatos továbbképzés.
Pályázatát bizalmasan kezeljük!
JÖJJÖN HOZZÁNK, LÉPJÜNK ELŐRE EGYÜTT!
Jelentkezését a hirdetés megjelenését követő
2 héten belül az alábbi címen várjuk:
WÜRTH Szereléstechnika Kft., Kirschner Gábor,
2 0 4 0 Budaörs. Gyár u. 2.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa és rokon
GÖRBE BÁLINT
nyugalmazott tűzoltó
Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u.
2. szám alatti lakos 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 17-én,
fél 11 órakor lesz a vásárhelyi
Dilinka temetőben.
03U07852
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér és rokon
ÖZV VÍGH ANTALNÉ
SZABÓ ILONA
Hódmezővásárhely, Kutasi út 23.
szám alatti lakos 70 éves korában
elhunyt. Temetése december 12én, fél 11 órakor lesz a vásárhelyi Római katolikus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szivünkben él, és örökké ott
marad."
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik együttérző szívvel részt
vettek szeretett fiam, a kedves sporttárs
IFJ. FÜVESI HIHÁLY
temetésén. Köszönjük a megemlékezés virágait, és a szép koszorúkat.
03U08259
Gyászoló Édesapja

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nagyon szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon:
DR. LAKOS S Á N D O R
88 éves korában, 2003. december 2-án, szentesi otthonában, csendesen
örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. december 13án, szombaton, 12 órakor lesz a Szentesi Szeder temetőben.
031108118
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BIHARI PÁL
Szegvár, Kontra utca 58. alatti lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése december 12én, 14 órakor lesz a szegvári
Öregfalusi temetőben.
03H08358

Gyászoló család,
Szegvár, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
SZOBOSZLAI-SZABÓ
SÁNDOR
(zenész)
Szentes, Szalai u. 1. szám alatti lakos 56 éves korában elhunyt. Temetése december 15én, hétfőn, 14 órakor lesz a
Szentesi Szeder temetőben.
Gyászoló család,
„,,,„„.,,
Szentes

G Y A S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József 6762 Sándortalva, Alkotmány krl. 24. Tel.: 62/252-515 Berg HenrAné, 6754 Újszentiván,
Május 1. u. 31. fel: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kit, 6791 Szeged, Széksósi út 6 Tel 62/461-039 6 9 0 0
Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa. Határőr u. 2. Tel : 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u 16. Tel./1ax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány KH. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Égisz 9 0 Ibmelkezési Kit, 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u 45. Tel. 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád,
Fó u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Ktl, 6722 Szeged, Tisza L krt. 55. fel 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma V.ráguzlet. 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. fel.: 211-347 Pietes Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér,
8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A fel 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4
6722 Szeged, Tórök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u 13. fel: 62/213514 Szegedi Temetkezési Kit, 6722 Szeged, Attila u Tel.: 62/543-747 Szógi és Társa Temetkezési Iroda
Szeged. Tórők u. 11/B fel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16 Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősők tere 7 Tel.: 62/246-605.62-248-775, Mécses 2 0 0 1 .
Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F u. 3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .
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Az olasz sztárgárda hengerelt a szegediek ellen

Juventus: parádés hetes
LABDARÚGÁS
Szerdán lezárult a labdarúgó
Bajnokok Ligájának csoportköre.
A Juventus és a Monaco továbbjutásán kívül még hat hely volt
kiadó a BL csoportkörének zárónapján. Enenk megfelelően egyik
gárdának sem kellett megszakadnia: az olasz gárda kiütötte (7—0)
a görög Olympiakoszt, míg a Monaco 0—O-t játszott Athénban. A
nap talán legnagyobb meglepetése, hogy a Lokomotív Moszkva a
legjobb tizenhat közé jutott.
A csoportok első | Juventus, Arsenal, Lyon, Monaco) és második (Bayern, Moszkva, Deportivo, Sicoedad) csapatai a BL következő fordulójába jutottak. A
harmadikok (Inter, Celtic, Eind-

hoven, Galatasaray) az UEFA-kupában folytatják, a negyedikek pedig (Anderlecht, Kijev,
Athén, Olympiakosz) az európai
színtéren már sehol; kiestek.
Eredmények, A csoport: Lyon
(francia)-Celtic (skót) 3 - 2 ( l - l ) ,
gólszerző: Elber (6.), (uninho
(52., 86.), ill. Hartson (24.) Sutton (75.), Bayern (német)-Anderlecht 1 - 0 (1-0), g.: Makaay
(42., 1 l-esből). A csoport végeredménye: Í.Lyon 10, 2. Bayern 9., 3. Celtic 7, 4. Anderlecht 7 ponttal.
B csoport: Arsenal (angol)-L.
Moszkva (orosz) 2 - 0 (1-0), g.: Pires (12.), Ljungberg (67.), D. Kijev (ukrán)-Inter (olasz) l - l
(0-0), g.: Rincon (85.), ill. Adani
(68.). A csoport végeredménye:
1. Arsenal 10, 2. L. Moszkva 8,
3. Inter 8, 4. D. Kijev 7 ponttal.
C csoport: Eindhoven (holland)—Deportivo (spanyol) 3 - 2

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11.

(1-0), g.: de fong (14., 94.), Robben (48.), ill. Luque (59.), Pandiani (83.), Athén (görög)-Monaco
(francia) 0-0. A csoport végeredménye: 1. Monaco 11,2. Deportivo 10, 3. Eindhoven 10, 4.
Athén 2 ponttal.
D csoport: Sociedad (spanyol)-Galatasaray (török) l - l
(0-1), g.: de Paula (51.), ill. H.
Sükür (26.), Juventus (olasz)Olympiakosz (görög) 7-0 (4-0),
g.: Trezeguet (14., 25.), Miccoli
(19.), Maresca (28.), Di Vaio
(62.), Del Piero (67.), Zalayeta
(79.). A csoport végeredménye:
1. Juventus 13, 2. Sociedad 9, 3.
Galatasaray 7, 4. Olympiakosz 4
ponttal.
Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény (Celtic-Anderlecht 3-1, 0-1; L. MoszkvaInter 3-0, l - l ; Deportivo-Eindhoven 2-0, 2-3) döntött.
MÁDI JÓZSEF

Súlyos Szeviép-vereség
KOSÁRLABDA
ROVERETO (OLASZ)SZEVIÉP-SZEGED 91-57
(28-11, 2 1 - 1 4 , 1 9 - 1 5 ,
23-15)
Rovereto, 5 0 0 néző. Vezette: Agadakos
(görög), Kovacsics (szlovén).
Rovereto: BELLO (17/), ROBINSON
(21/15), Johnson ( - ) , DALEGGI (15/3),
FRÖHLICH (19/3). Csere: Gasparado
(11/3), Magaddino (2), Palmisano (6),
Ciech ( - ) . Edző: Marco Rótta.
Szeviép: Donkó ( - ) , MANDACHE (20/6),
MÉSZÁROS (15/15), Russai (7/3), Kajdacsi (9). Csere: Fűrész (3), Roczkov (3).
Edző: Újhelyi Gábor.
KIKÜLDÖTT TUDÓSÍTÓNK JELENTI

O

Mókus-kupán
I Újabb helyszínek a Kék Mókus-kup

j-£'

Sportforum
MUNKATÁRSUNKTÓL

, ,

Sportfórumra invitálta a szegedi
testnevelőket az önkormányzat
sportbizottsága,
Szentgyörgyi
Pál, a szakterületért felelős alpolgármester és Savanya Norbert, a
polgármester sporttanácsadója.
Az összejövetelen mintegy negyvenen vettek részt, s közösen vitatták meg, értékelték az idei
esztendő eseményeit, beszámoltak egymásnak eredményeikről;
illetve azt is taglalták, hogy
mennyiben segítette a munkájukat a várostól kapott támogatás.
A sok hozzászólásból kiderült,
hogy Szeged ismét sikeres „diákévet" zárhat a sportban. Az elmondottakból az is kiviláglott,
hogy a tanárok nagyra értékelik
és használják a közelmúltban
Botka László polgármestertől átvett testnevelői kártyát, mellyel
ingyen látogathatják a létesítményeket, a rendezvényeket.

,

f
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna hagyományos változatán már az előző hét
végén megkezdődtek a küzdelmek. A 4+1-ben a középiskolásoknál tizenhat, a felnőtteknél
tíz csapat nevezett.
A beosztások, középiskolások,
A csoport (december 13., 9 óra,
szegedi Csonka gimi): Tápay,
Krúdy I., Dugonics, Ságvári; B
csoport (december 13., 13 óra,
Csonka):
Hansági,
Eötvös,
Abony, Csonka. C és D csoport:
december 20-án.
Felnőttek, A csoport (2x20
perc, december 14., 9-től,
Csonka): Charlton, T. Hús,
HBF-Lubicka, Első Beton II.,
RET. B csoport: december 21-én.
5 + 1 , december 13., Etelka
sor, 9 óra: Dóm I.-D&D, 9.50:

is

Technomont-Halifax, 10.40: Fiatalok-Viki Shop, 11.30: Nike
Euroll-Corsó,
12.20:
D&D-RET, 13.10: Kuszi FC-Fiatalok, 14: RET-Dóm I., 14.50:
Kuszi FC-Viki Shop, 15.40:
D & D - F C Szeged, 16.30: Nike
Euroll-Citroén Makó, 17.20: Fiatalok
'87-Cherry
Pizzéria,
18.10: Kék Mókus-Lanerossi
(öregfiúk), 19: Finis-Együtt Szegedért (öregfiúk).
December 14., Etelka sor, 9:
Panagro-Finis (öregfiúk), 9.50:
HBF-Lubicka-Nike, 10.40: Panagro-Együtt Szegedért (öregfiúk), 11.30: Szasza Team-Luftgyár, 12.20 és 13.10: középdöntők, 14: Keverő-RET (öregfiúk), 14.50: Kuszi FC-Cherry,
15.40: Finis-Keverő,
16.30:
Kék Mókus-RET (utóbbi kettő
öregfiúk), 17.20-tól: középdöntők.

Totópárbaj
IME, A TIPPJEIK
1

Bochum (6.)—frankfurt (16.)

1

12

Hamburg (13.)—Freiburg (8.)

IX

X2

Hertha (17.1-1860 München (12.)

2

K'lautern (14.1—Schalke (9.)
X2
Csak menetel előre Alexa Sza- 2
bolcs. Totópárhajunk nyolc hete 1X
Leverkusen (3.)-Bremen (2.)
2
veretlen versenyzője Kócsó Zol1
Rostock (ll.l-Köln (18.)
IX
tánt is legyőzte a már szinte IX
Wolfsburg (7.)-Hannover (10.)
2
megszokott, minimális egyetlen 2
M gladbach (15.)-0ortmund (5.)
X2
találattal. Alexa nyolc, míg el- 2
Perugia (HU-Smapdoria (7.)
X
lenfele hét helyes tippig jutott 2
Ancona(ll)-Lazio(6.)
2
az aktuális szelvényen. Ezzel a 2
Bologna (12.Hnter (4.)
X2
sikerrel különösen magasra tet- IX
Juventus (3.)-Panna (5.)
1
te a mércét Alexa, hiszen előtte IX
Reggina (13.)-Chievo (11.)
X2
öt volt a győzelmek maximális 1
Bayern (4.)-Stuttgart (1.)
X
száma. A hét rangadójának a
pluszmérközés, a müncheni BaElőző heti tippelőink
közül
yern-Stuttgart találkozó szá- Alexa Szabolcs nyolc, Kócsó Zolmít.
tán hét találatot ért el.

Neves családi gyökerekkel rendelkezik Vass István Péter újságíró, ugyanis keresztapja volt az
egykori labdarúgó szövetségi kapitány, Lakat Károly. Vass a szép
foci híve, számára Brazília az
etalon ebben a tekintetben, de
az 1998-as döntőben a kék-sárgákat legyőző franciák is szívéhez közel állnak. Szeret játszani, rendszeresen lottózik, emellett pedig néha totószelvényt is
kitölt. Állandó szurkolója Szabics Imre csapatának, ám a
Stuttgartra nehéz meccs vár.

a ru csorlare
* Szeretné elkerülni az ünnepek előtti tumultust
* Tartós meglepetést szeretne szerezni
* Biztos akar lenni abban, liogv még nincs neki

Tisztelt Olvasónk!
2004. évi
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JljáncJákozzon DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, vagy
)l I MAGYARORSZÁG VASÁRNAP REGGEl.olaj-íz<•/<+/ Á\irjb$fayra

a DÉLMAGYARORSZAGOT/DÉLVILÁGOT/DELMAGYARORSZAG VASÁRRÁ? REGGEL'
2004. január
2-ától
Kérjük. karikázza be a választan újságot és előfizetési
időtartamot!

Igen. megrendelem
• Ingyenes hívószámunkon
uijékozódhut, hogy a megajándékozni kívánt személy előfizetőn k-e.
Tfcl.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1
* Az ajándékozásról névre szóló
„Előfizetési bizonyítványt" állít u n k ki, a m i t a fa alá helyezhet,
vagy kívánságára karácsony előtt
az előfizetési c í m r e elpostázunk.
HOC;Y A Z Ö T L E T
VALÓRA VÁLJON:
• küldje el c í m ü n k r e kitöltve
a mellékelt megrendelőlapot,
vagy
• keresse fel ügyfélszolgálati
irodánkat személyesen vagy
telefonon, vagy
• a kézbesítőnél jelezze
előfizetési igényét.

DÉLMAGYARORSZÁG

DELMAGYA RORSZÁG

DÉLVILÁG

egy hónapra

1355 Ft

1255 Ft

359 Ft

három hónapra

4 0 5 5 Ft

3 7 6 5 Ft

1077 Ft

hat hónapra

7027 Ft

I I

7342 Ft

15 4 4 7 Ft

I 1

14 3 0 2 Ft

tizenkét hónapra

I I

2154 Ft

I

4 3 0 8 Ft

'
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falinaptárt
a december 1 0 - 1 2 .
között megjelenő
Megyei Hirdetőkben
talál!

vallatom,
hogy az előfizetési dijat
a nálam ie-

Hová kuldiuk ta előfizetésről szőlő bizonyítványt? tA megtelelő négyzetbe legyen egy x
Az aiándékozó elmére [ J A megajándékozott címére Q

cfme:

ROVERETO, AZ ÉKSZERDOBOZ
Kis város, dé csodás. Ez Rovereto. A Garda-tó közelében, az Alpok
lábainál található az olasz település. A történelmi belvárosról órákat lehetne mesélni. Mintha Velencében sétáltunk volna. Tisztaság, rend és csend. Hét közben déltől délután kettőig emberrel alig
lehet találkozni - az üzletek is zárva - , mindenki sziesztázik. Jó
nekik, hogy erre is jut idejük.
Kedden késő este érkezett meg a csapat. A Szeviép vezetőinek az
első dolga az volt, hogy a szálloda recepcióján kérjenek egy térképet. Ennek a séta alatt igazán hasznát vettük, nem tévedtünk el.
A bővebb térképböngészés után rádöbbentünk, egy sportparadicsomba érkeztünk. Pillanatok alatt padlót fogtunk. A Szentes
nagyságú Roveretónak kilenc futballpályája van, ebből az egyik egy
stadion. Négy sportcsarnokkal büszkélkedhetnek - plusz az iskolai tornatermek-, a meccs helyszíne pedig belülről igen impozáns.
Két uszoda, négy jégpálya)!), négy biciklipálya, egy lőtér, plusz egy
curlingpálya - ezekkel rendelkezik a település, sőt a falmászóknak
is van egy hatalmas centruma. És természetesen van egy olimpiai
központ is. Roveretóban. Az olasz kisvárosban. És akkor mi lehet
egy nagyobb településen...
pett a Rovereto. A különbség egyre nőtt, erre mondják, hogy jól
jött a szünet, 49-25.
Jól indult a harmadik negyed,
Mandache triplája után Kajdacsi
egy duplával köszönt be, és
50-34-re sikerült felkapaszkodni. Azonban ezután összekapta
magát az olasz együttes, Dalleggi, Fröhlich és Bello is elkapta a
fonalat. Újból lendületbe jött a
hazai gá/da, és pillanatok alatt
6 0 - 3 4 lett az állás. Hiába adódott többször is lehetőség arra,
hogy faragjon hátrányából a Tisza-parti gárda, a sok-sok egyéni
hiba, amit vétettek a játékosok,

Tisztelt

megbosszulta magát. A Rovereto
tele van rutinos kosarasokkal,
így a záró felvonásban is hasonló
volt a helyzet. Voltak olyan pillanatok, amikor a Szeged jól játszott, de nem ez volt a jellemző,
így a végén súlyos vereséget
könyvelhetett a Szeviép a FIBA
Európa-kupa huszonnégy csapata közt.
Újhelyi Gábor: - Sajnos, komoly egyéni hibák miatt szenvedtünk vereséget, pedig ha tudtunk volna úgy játszani, mint néhány percig tettük, akkor jóval
tisztesebb eredményt érünk el.
SÜLI RÓBERT

Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
ügyfélszolgálati Irodáink
2003. december havi
ünnepi nyitvatartási rendje a következő:
december
december
december
december
december
december
december

13.,
22.,
23.,
24.,
29.,
30.,
31.,

szombat:
hétfő:
kedd:
szerda:
hétfő:
kedd:
szerda:

zárva
hétköznapi nyitvatartási idő
hétköznapi nyitvatartási idő ]
zárva
zárva
zárva
zárva
^
,;

f

J

+NT

'AfZ

...
...»

A j á n d é k o z ó neve:
cime:

A szdmklt az ojándéknzdnak küldtük
Dátum:

M a n d a c h e (4) volt a legeredményesebb szegedi. Fotó: Schmidt Andrea

Minden

M e g a j á n d é k o z o t t neve:

ADVENTI JÁTÉK - 10. rész

Ttleíon:
INF0RMÁCI0: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 8 2 1

A reggeli után, egy rövid pihenőt
követően következett az ismerkedés a pályával a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata számára egy laza átmozgatás formájában, a roveretói sportcsarnokban. A játékosok gyorsan rájöttek, hogy nagyon merev a palánk. Ebéd után egy kis séta,
majd csendespihenó szerepelt a
programban. Az esti taktikai eligazítás közben Újhelyi Gábor
vezetőedző az ellenfél játékosaival ismertette meg a csapatot.
Arról már beszámoltunk, hogy
az olasz gárda remek erőkből áll,
jelenleg hazája bajnokságában
csak rosszabb kosárkülönbsége
miatt a második.
Nem volt telt ház, de a hazai
publikum remek hangolatot varázsolt a sportcsarnokba. A Rovereto kezdett jobban, a német
Fröhlich köszönt be először,
majd az amerikai Robinson egy
hármassal tette le a névjegyét.
Jött a Szeviép kapitánya, Mészáros Kornélia, ő is elsüllyesztett
egy trojkát. Robinson nem tudott hibázni, a „csokilány" mindenhonnan betalált, és eredményes játékának köszönhetően, az
5. percben 11-5 volt a hazaiak
javára. Pedig semmi különöset
nem játszott az olasz gárda, csak
sokkal pontosabban célzott. Az
is gyorsan kiderült, hogy a két játékvezetőnek baj van a látásával,
hiszen többször is szemet hunytak a a hazai szabálytalanságoknál. Ennek ellenére szorosabb lehetett volna az összecsapás, de
Mandachén
kívül senki sem
mert vállalkozni, az első negyedben 28-11 volt az állás.
A második játékrészben zónavédekezésre tért át a szegedi alakulat. Ez hatékonynak bizonyult, a taljánok egyre többet hibáztak. Mészáros gyorsan betalált kintről, majd Kajdacsi négy
büntető értékesített, felcsillant a
remény a felzárkózásra, 36-23.
Jött egy újabb rövidzárlat, az eladott labdák miatt pedig újból
visszaállt az eredeti rend: meglé-

A l á i r á s : ..

Részletek az igyenesen hívható
zöldszámunkon: 06/80 821-821

kedves Ügyfelünknek
és Partnerünknek
.||H|[ _
békés karácsonyi ünnepeket
WjS-.'
és boldog üj évet kívánunk!
Délalföldi
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Háromórás
meccs
A horvátországi női kézilabdavilágbajnokságon, Rijekában a
magyar
válogatott
ikszelt
(23-23) Norvégiával.
A középdöntő első fordulójában
a románok elleni 30-27-es magyar siker jó indulásnak számított. A találkozó előtt derült ki,
hogy az ukránok - miután
25-23-ra verték a németeket már elődöntősök, így pedig biztos olimpiai résztvevők.
A második körben a magyar
csapat állva hagyta a norvégokat.
Kulcsár, Pigniczky, Radulovics és
Lovász találatával a negyedik
percben 4-0-ra vezettünk. Pálinger megint átjátszhatatlan volt a
kapuban, az első skandináv hetest például megfogta, a másodikból viszont már szépített
Norvégia, 7. perc: 4-1. A magyarok még emberhátrányban is gólt
lőttek |Kirsner), és újból elmentek néggyel, 10-6. Ekkor jött is a
norvég időkérés. Ez időlegesen
megtette a hatását, hiszen Legangerék feljöttek 10-9-re. Aztán a hajrában megint - először
öt találattal a találkozó során megléptek Mocsai Lajos tanítványai, 28. perc: 14-9.
A félidőt követően alig telt el
három perc, a rijekai csarnok fényei 14-11-nél kialudtak. A kritikán aluli szervezésre jellemző
volt ez a több m i n t másfél órás
áramszünet.
A norvégok 16-16-nál megint
utolérték Kirsneréket, majd újra
két magyar találat jött, 18-16.
Óriási izgalmak közepette mindig
sikerült egy-két góllal vezetnie a
magyaroknak, de a szívós skandinávok az 56. percben kiegyenlítettek, 22-22., újabb norvég találat
után Radulovics hetesből ismét
egyenlített, 23-23. Negyven másodperccel a vége előtt emberelőnybe kerültünk. Görbicz betörésből vezetést szerzett, Pigniczky
pedig piros lapot kapott szándékos
ütésért. A norvégok aztán nyolc
másodperccel a vége előtt egyenlítettek, a háromórás meccsen: Magyarország-Norvégia 23-23.
M. J.

Elővételben jól fogynak a jegyek

Közönségszórakoztató Pick
KÉZILABDA
PICK SZEGEDTATABÁNYA

38-21 (22-11)
NB l-es férfimérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Kékes Cs.,
Kékes R
Pick Szeged: PERGER - BERTA 5, LALUSKA 7, EKLEM0VICS 7, MEZEI 5, ILYÉS
4, Matics. Csere: Puljezevics (kapus),
Habuczki 1, Bajusz 2, Noris 1, Vadkerti 2,
JÓZSA M. 4, Oláh. Edző: Kovács Péter.
Tatabánya: Szathmári - Iváncsik, Szögi
4 (1), Lengyel M. 1, Rosta, SZ0TY0R15
(2), Törő 1. Csere: Pulay (kapus), Serfel
2, Himer 2 (1), Kuzma 1, Lengyel R, NÉMETH 4 (1). Edző: Kanyó Antal.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek:

3/0, ill. 6/5.

Az eredmény alakulása: 2. perc: l - l ,

10. p.: 8 - 3 , 2 0 . P.: 1 5 - 7 , 2 4 . p.: 1 8 - 8 ,
35. p.: 2 5 - 1 1 , 4 6 . p.: 3 1 - 1 3 , 5 5 . p.:
36-17.

Korjiolyan vették az edzői intelmeket a Pick játékosai, hiszen nagyon összeszedetten kezdték a
mérkőzést. A két zavaróval védekező Tatabánya csak az első két támadásig tudta meglepni Mezeiéket. Laluska átlövésgóljára Szotyori hasonlóval válaszolt. Azonban ezután a Pick megváltoztatta
a gólszerzés ritmusát, két hazai találatra egy érkezett. Előbb a 7.
percben rúgta fel az előbbi koreográfiát a Pick, s Berta, Laluska, valamint Eklemovics
háromszor
zörgette meg a válogatott Szathmári hálóját. Kanyó edző úgy gondolta, hogy ez az a pillanat, amikor lelket kell önteni csapatába. A
tatabányai tréner azonban nem
tudott csodát tenni, s játékosainak nem sikerült megállítani az
egyre jobban belelendülő szegedieket. Ebben óriási szerepet játszott
a Szeged határozott védekezése és
Perger kapus sorozatos bravúrja.
Matics zavaró játékával pedig na-

Kilencvenkilencmillió forint Szegednek pályákra

Pályázati támogatások
A sportlétesítmények fejlesztésére kiírt GyISM-pályázatra
számos megyei település adta be
igényét, s nyert is kisebb, nagyobb összegeket. A legnagyobb
szeletet, igaz a Bozsik-programból (99 millió Ft) Szeged kapta
műfüves pályák létrehozására.
A határozat a Bozsik-program
odaítélt támogatásáról még n e m
érkezett meg, de Szegeden a torony alatt az illetékesek már tudják (a Gyermek- Ifjúsági és
Sportminisztériumból telefonon
kapták az infót): 99 millió forintot kapott az önkormányzat műfüves pályák kialakítására. A
Szeged Városi Sportigazgatóság
marketing-, és a polgármesteri
hivatal pályázati csoportja készítette el a pályázatokat (egy
120x60 méteres, egy 60x40 m-es
műfüves az Etelka soron, valamint egy 40x20 méteres műanyag borítású pálya az újszegedi
Kisstadionban
szerepelt
az
anyagban) és az önkormányzat
nyújtotta be a minisztériumhoz.
- Természetesen az elnyert
összeg n e m fedezi a beruházások
teljes összegét, harmincszázalékos önrésszel kell rendelkezni mondta megkeresésünkre Szentgyörgyi Pál, a sportért felelős alpolgármester. - Az Etelka soron
egy nemzetközi mérkőzések lejátszására is alkalmas pályát és
egy kisebbet alakítunk ki, míg az
újszegedi Kisstadionban egy kézilabda méretű játéktér lesz. Információink szerint az előbbiekre 80, az utóbbira pedig 19 millió
forintot nyert a beadott pályázatunk. A munkálatok beindulása
előtt még meg kell kötni a szerződést az állami kincstárral - az
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folyósítja majd az összeget - , ez
valószínűleg egy-két hónapnál
n e m vesz több időt igénybe, tavasztól pedig kezdődhet a munka.
Támogatásban
részesültek
(intézmény, pályázat, összeg):
Létesítményfejlesztés:
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(Bordány), „Egészségesebb nemzedékért", 1 mittió 200 ezer Ft;
Ambrózfalva
önkormányzata,
„Felújított sportöltözővel a megye
II. felé", 428 ezer Ft; Csongrádi
Vízügyi SE, „Csónakház komfortosítása", 1 milhó 500 ezer Ft; Domaszék önkormányzata, „Községi
labdarúgópálya felújítása, 3 milhó
Ft; Röszke önkormányzata, „Öntözőberendezések telepítése a
sportpályán", 526 ezer 590 Ft;
Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola (Szeged), „Tornaterem üvegtégla falának felújítása", 3 milhó Ft; Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata, „Függesztett kosárlabdapalánk telepítése", 1 millió 500 ezer Ft; „Városi
stadion labdarúgópálya
eredményjelzőjének rekonstrukciója",
702 ezer Ft; Szegedi Tudományegyetem, „Az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar szabadtéri
sportpályájának a felújítása", 2
* millió 700 ezer Ft; Szentes város
önkormányzata,
„Sportuszodai
létesítmény felújítása", 10 milhó
Ft; Újszentiváni Sportegyesület,
„Lovastelep felújítása", 5 millió
500 ezer Ft.
Bozsik-program:
Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata,
„Műfüves focipályák építése", 80
millió Ft; s „Műanyag borítású
pálya létrehozása az újszegedi
Kisstadionban", 19 millió Ft.
IMRE PÉTER

A Pick még időn túl is gólt lőtt.
gyon jól szűrte meg a vendégek támadásait, amelyek elsősorban
Szotyori betöréseire
épültek.
Mindkét csapat magas hőfokon és
nagy akarattal játszott, azonban a
képzettebb Pick-játékosok ellenfelük fölé nőttek. Eklemovics nem
csupán kitűnően osztogatott, hanem minden lövése a halóban kötött ki. Amikor tíz közte volt,
megjegyezte az egyik szegedi néző:
„A Tatabánya szemlátomást már
nem siet annyira a középkezdéssel." Az emberelőnyt két góllal ki-

Fotó: Gyenes Kálmán

használó vendégek valamit faragtak a hátrányukból, azonban a
nagy kedvvel játszó és jól lövő Laluska bombáival, Mezei beállós
góljaival, valamint a cserekét beállt Noris találatával a félidő végére szinte szétzilálódott a vendégcsapat.
A második játékrész elején
szemmel látható volt, hogy nem
sikerült ráncba szedni csapatát
Kanyó Antalnak. Vadkerti, Eklemovics és Ilyés révén három góllal sikerült növelni a tetemes
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B r a l I L P n i o n
H U N G Á R I A

előnyt. Közben Kovács Péter bátrabban küldte a pályára a csereembereket is. így Józsa robbanékony játékával mesterhármast
ért el. A szárnyaszegett Tatabánya már egy-egy gólnak is nagyon örült, amelyből elég keveset
engedélyeztek a Tisza-partiak.
Pedig még vissza is vette a lendületét a Pick, amit több ziccer és
büntető kihagyása is jelzett. Szerencsére a védekezés továbbra is
határozott és összeszedett volt.
Az 50. perctől kezdve már csak
egyetlen kérdés maradt: meglesz-e a húsz közte.
Kovács Péter: Remélem,
hogy a jó főpróbát kitűnő előadás
követi.
Kanyó Antal: - A Dunaferr elleni győzelem óta
karácsonyi
szünetet
tartunk.
SÜLI JÓZSEF

A Makó nyerte a rangadót
A Csongrád megyei NB I/B-s
férficsapatok a legutóbbi fordulóban egymás ellen játszottak, a rangadót a Makó KC nyerte meg a Miksi & Miksi Dorozsma ellenében. A Szeged-Kiskundorozsma KSE női
együttese Bőcsön szenvedett vereséget.
BŐCS-SZEGED-KISKUNDOROZSMA
KSE 2 9 - 2 2 ( 1 4 - 1 4 )
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Bőcs,
100 néző. Vezette: Németh, Ungvári.

Szeged-Kiskundorozsma KSE: Borosné
- Mucsi 1, Szabó V. 6, Takács 1, Bodó 6,
Fülöp 1, Vadászy 2. Csere: Pothánszky
(kapus), Horváth, Sipos 5, Terbe, Pocsai,
Hódi. Edzők: Prónay Gyula, Giricz Sándor.

A hatórás utazás alaposan megviselte a dorozsmai csapatot, s az
sem növelte az esélyeiket, hogy
kénytelenek voltak nélkülözni a
sérült, kettős játékengedéllyel
rendelkező Kocsist, valamint a
szintén maródi Jancsarovát. Ennek ellenére az első félidőben remekül helytálltak a vendégek, s
lépést tartottak a Bőccsel. A szünet után azonban az SZKKSE hibáit, gyenge védekezését gólokkal büntették a házigazdák, aminek köszönhetően 24-18-ra el-

húztak. Ez a széria eldöntötte a
találkozó és a pontok sorsát. A
mérkőzés krónikájához tartozik
még, hogy a bőcsi teremben
mindössze 16 fokos „hőség tombolt" és a világítás is elégtelen
volt. Ez utóbbit már több együttes szóvá tette, ezúttal a dorozsmaiak is beíratták az ellenőrrel a
jegyzőkönyv megjegyzés rovatába.
MAKÓ KC—MIKSI & MIKSI DOROZSMA
29-27 (15-14)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, városi sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Horváth, Marton.
Makó KC: NAGY Z . - V I S Y 5, Katona,
Szepesi 4, Minik 4, IGNÁCZ10, Gera 1.
Csere: Miklós, Avramov (kapus), HALÁSZ
5, Madár, Cselovszki, Dombegyházi, Balázs. Edző: Szabó László.

Miksi & Miksi Dorozsma: Porobic - Fe-

kete Szabó 3, Mendebaba 2, MIKSI 3, Ördögh 2, OSZLÁNCZI6, Szabó Tönki 4.
Csere: Mikus (kapus), Lázár 2, Szepes 2,
Major 3, Sutka, Bessenyei, Nagy. Edzők:
Ördögh József, Bella Árpád.

Rendkívül feszült hangulatban
kezdődött a mérkőzés, s a hazai
együttes 4 - l - r e elhúzott. A Dorozsma azonban n e m hagyta
magát, s előbb egyenlített, majd
a vezetést is átvette, 7-10. Ezt

követően fokozatosan felzárkózott a Makó KC és a szünetig
egygólos előnyt harcolt ki. Mindkét együttes játékán látszott,
hogy alaposan felkészült a másikból, feltérképezte ellenfele
taktikai repertoárját. Fordulás
után a Miksi
Miksi kiegyenlített, majd egy darabig fej fej mellett haladtak a csapatok. A félidő
derekára meglépett az MKC
(22-18), de az újabb hátrányt is
majdnem ledolgozta a remekül
küzdő vendéggárda. Az 57. percben Ördögh szabálytalankodott,
amit Ignácz bánt és utóbbi az ítéletet sérelmezve, megjegyzést
tett a bírókra - rögtön kiállították. A rangadót - parázs hangulatban - a Maros-parti együttes
nyerte meg.
A találkozó végig izgalmas, kiélezett küzdelmet hozott - és ezt
elsősorban a bírók sínylették
meg. Téves, vagy tévesnek vélt
ítéleteikre a közönség elég hevesen és egyértelműen reagált, zúgott a B-közép „szavalókórusa".
Az incidens|ek)nek valószínűleg
lesz folytatása, mivel a játékvezetők feljelentették az országos
szövetségnél a rendező klubot, a
Makó KC-t és Ignáczot is.
I.P.

Két elsőség az Európa-bajnokságon
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Thai-box Szövetség az
Apollo Promotion együttműködésével Tatahányán rendezte a
WPKA (World Profi Kickboxing
Association) Európa- és interkoritinentáhs bajnokságát. A viada-

lon több mint harminc ország
(köztük Irán, Azerbajdzsán, Írország, Oroszország) 580 versenyzője indult. A sportolók hét szabályrendszerben - semi-, light-,
full-contact, low-kick, thai-box,
body-contact,
formagyakorlat)
mérték össze a tudásukat.

A szegedi Full-contact Sport
SE startolói közül
Gasztány
Ferenc ( + 88,5 kg) low-kickben, míg Eltér Antal (-82 kg)
full-contactban az első, Sári
Gábor ( - 8 2 kg) pedig full-contactban a második helyen végzett.

REFLEKTOR
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, s
akkor már döntőképes.
VASUTAS ÉRMEK
A közelmúltban Mezőhegyesen
rendezték meg a „Csanádi
István" meghívásos gyermek,
diák I. és II. korcsoportú
szabadfogású emlékversenyt,
melyen 130 fiatal állt szőnyegre.
A viadalon indultak a Szegedi
VSE birkózói is, s nagyon szép
sikereket értek el. Eredményeik.
Gyermek korcsoport (1996/97-es
születésűek, 25 kg: 3. Király
Bence, 4. Vass Dávid; 40 kg: 2.
Kahr Csaba, 3. Bálint Milán, 4.
Molnár Bence. Gyermek
korcsoport (1994/95-ös
születésűek!, 26 kg: 3. Borbola
Imre, 34 kg: 3. Mátrai Péter, 4.
Németh Norbert; + 4 5 kg: 2.
Kahr Kristóf. Diák II. korcsoport
(1992/93-as születésűek), 28 kg:
1. Tari Attila, 2. Király Judit; 37
kg: 2. Nagy Árpád, 41 kg: 3.
Áchim Andor, 45 kg: 5. Szőke
Csaba, 50 kg: 2. Dobó Szabolcs,
5. Surinya Balázs; 55 kg: 1.
Vidács Dávid, 3. Csanádi Tamás;
+ 6 0 kg: 2. Lajkó Tibor. Diák I.
korcsoport (1990/91 -es
születésűek), 61 kg: 3. Kasza
Gergely, 68 kg: 1. Szabó Tamás,
+ 75 kg: 2. Átyim László, 3.
Ladányi Tamás. Felkészítő edzők:
Savanya Ferenc és Benkő Gyula.
EZÜSTÖS KSZSE
OSB (országos serdülőbajnokság)
leány kézilabda-mérkőzésen:
Kiskunhalas NKSE-KSZSE
Szeged 19-19 (11-9). KSZSE:
Varga - Gémes 5, Bódi, Mészáros
4, Arany 1, Horváth 3, Szögi 5.
Csere: Szalma (kapus), Grandjean
1, Tátrai, Romfa, Pásztor. Edző:
Grandjean Gábor. A Tisza-parti
együttes a bajnokság F
csoportjában 8 győzelemmel, l - l
döntetlennel és vereséggel 17
ponttal a második helyen áll a 19
pontos Békéscsaba mögött.
Ugyanitt a Hódmezővásárhelyi
NKC a hetedik (3 győzelem, 8
vereség, 6 pont), a
Szeged-Kiskundorozsma KSE
pedig a nyolcadik (2 győzelem, 8
vereség, 4 pont) helyet foglalja el.
KOCSMÁK KÖZÖTTI SAKK
A hét végén (szombaton 9 órai
kezdettel) immár 8. alkalommal
rendezik meg Deszken a Szép
Ilonka csárdában a kocsmák
közötti sakkversenyt, melyen
háromfős csapatok vehetnek
részt. A házigazdák szeretnék
túlszárnyalni az elmúlt esztendei
nevezési csúcsot: 23 csapat, 70
versenyzővel, 14 településről.
Emlékeztetőül a tavalyi bajnokok,
kupavédők, felnőtt férfiak: Farkas
utcai kocsma (Szeged,
Móraváros), felnőtt nők:
Kocsmatündérek (Vásárhely),
ifjúságiak: Tisza-parti Általános
Iskola (Szeged). A versenyről
bővebb információt kapnak, és
nevezni Gyorgyev Vojiszláv
szervezőnél lehet a
06-62/271-218-as (lakás), a
06-62/271-220-as (munkahely) és
a 06-20/493-64448-as
telefonszámon.
MEGYEI EREDMÉNYEK
A Szilánk Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság eredményei,
férfiak: Röszke-Makó KC II.
33-29, Algyő KE Mol-Szepi DSE
27-24, Makó KC II.-Algyő KE Mol
32-29, Szepi DSE-HKE 30-32,
Marostói SE-HKE 34-27; az állás:
1. Domaszék 14 (277-244), 2.
Marostői SE 14 (306-285), 3.
Röszke 12,4. Makó KC II. 10, 5.
Szepi DSE 7 (311-323), 6. Algyő
KE Mol 7 (285-322), 7. HKE 2
ponttal. Nők: Mindszent-Algyő
KE ifi 28-25, HKE-KSZSE ifi
23-21; az állás: 1. HKE 16,2.
Deszk 9 (174-147), 3. KSZSE ifi 9
(162-136),4.Algyő KE ifi2
(114-163), 5. Mindszent 2
(170-228) ponttal.
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Kék barlang
BAKOS ANDRAS
szép, és zúgott, annyira mégsem volt gyönyörű,
hogy a látványa feledtetni tudja a bebújást. A hajó
vezetője megvárta, míg mindenki elkattintja a
fényképezőgépét, aztán ahogyan behozta a hajót,
ugyanúgy ki is vitte a barlangból. A nők tapsoltak.
Én az arcát néztem, mert ebben a háború nyomorította, mégis nagyon szép országban az emberek
és a dolgaik legalább olyan érdekesek voltak, mint
a természet szépségei. Láttam: amiről a magyarországi vendégek azt gondolták, hogy nyilvánvalóan rutinmúvelet
egy hajóvezető számára, az
tényleg embert próbáló, nehéz feladat. De az_ is
biztosnak tűnt, hogyha elvéti, Ás a hajó teteje nekicsapódik a sziklának, akkor is mosolyog, mintha ez semmiség lenne. Holott látszott az öregedő
hajó minden porcikáján, gazdája úgy gondozza,
mintha egy értékes hangszer lenne. Ez az ember
minden nap bízik a jószerencséjében, számít rá,
és erőt is ad neki ez a bizodalom.
A szőke fiatalasszony arcszíne a barlangból kijövet sem javult, de egy-egy sajnálkozó pillantáson kívül mást nem kapott; mert ilyen az ember.
A hajó vezetője egyszer csak otthagyta a kormányosfülkét, elórejött és megállt a fiatalasszony
mellett. Megfogta a karjait, fölemelte,
magához
szorította, és táncolni kezdett vele. A szőke ijedt
ózikeszemekkel
nézett körül, de engedelmesen a
férfihoz simult. így táncoltak egy percig, miközben mindenki erősen kapaszkodott a ponyvatartó
rudakba, a hullámok miatt.

Ifif

KÉK

hírek

ZSEBES A BOLTBAN
Egy szegedi élelmiszerboltban a
sértett figyelmetlenségét kihasználva lopott meg egy tamási (Tolna megye) nőt egy zsebtolvaj. A
nőnek kabátja külső zsebéből
tűnt el a pénztárcája, benne
pénzzel és bankkártyával. A kár
háromezer forint.
ÖLTÖZŐBŐLLOPOTT
Szegeden az egyik szórakozóhely
nyitott öltözőfülkéjéből ismeretlen tettes ellopta egy ott tartózkodó szegedi nő mobiltelefonját
és pénztárcáját. A tárcában voltak a sértett személyi iratai is. A
kár meghaladja a negyvenkétezer
forintot.
RABLÓKAT KERESNEK
Rablás miatt indítottak büntetőeljárást a Szegedi Rendőrkapitányságon, mivel három ismeretlen férfi a szegedi Jankovics
utcában megszólított egy férbt,
akit először lökdöstek, majd a
földre tepertek és elvették a
pénztárcáját, amiben több tízezer forint volt. A sértett a bántalmazás következtében nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Lottószámok
A böllcr nekiveselkedett, s elkezdte a négymázsás domaszeki röfi SKANDINÁVLOTTÓ
feldolgozását. A sámlinak kinevezett felfordított veder új keletű A: 1 1 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 2 1 , 2 7 , 2 9 böllérszerszám.
Fotó: Gyenes Kálmán B: 7,16, 25,29, 3 0 , 3 1 , 3 5 -

KASSEl (MTI/REUTER)
Sajátos „fülest" kapott a rendőrség Németországban: egy férfi,
fülébe rejtett heroincsomagocskával állított be Kassel város
egyik őrsére, érdeklődni, hogy
nem körözik-e. Már ez az érdeklődés is érdekes, hiszen nem sokan járnak ennek utána, hacsak
nincs vaj a fülük mögött. Hírünk
hősének nem volt: megtudta,
hogy nem körözik, ám ez az állapot csupán pillanatokig tartott:
az egyik rendőrnek feltűnt
ugyanis a 33 éves férfi fültartalma, nevezetesen egy kis dudor. A
kagyló nem igazgyöngyöt, hanem heroint rejtett. Egy grammnyit, de ez elég volt ahhoz, hogy a
rendőrség kitisztítsa a férfi fülét,
elkobozza tartalmát és eljárást
indítson a fülöncsípett ellen.

Készítette

NITEROI, RIO DE JANEIRO (MTI/REUTER)

Amikor elindultunk, még kicsik voltak a hullámok, de ahogy közeledett az öböl kijárata, egyre
magasabbra emelgették a hajó elejét. Egy szőke,
vékony arcú fiatalasszony, valamelyik
tiszántúli
utazási iroda munkatársa, elsápadt és látványosan megkapaszktxlott a ponyva vasrúdjába. Törvényszerű, hogy mindegyik csapatban akad egy
vagy két ember, többnyire nó, aki ezt nem bírja magyarázta valaki csöndesen. Az egyik hullám
erre becsapott egy vödörnyi vizet a hajóba, amit
meglepett, egybeolvadó sikoltás köszöntött. Az a
nő is sikoltott, aki az előbbi megjegyzést tette. Én
nem szóltam, csak sajnáltam mindkettőt. A hajót
vezető fekete szemű, magas montenegrói férfi
szélesen, huncutul mosolygott, mintha 6 csapatta volna be a vizet. Amellett, hogy a kormányt kezelte, a magnóban is ó cserélte a kazettákat; fátyolos hangú nők énekeltek, valószínűleg a tengerről. A zene kicsit érzelmes volt, de nem gicscses; biztos ízléssel kiválasztott csomagolása a
hajókirándulás
nevű
turisztikai
árucikknek.
Amikor odaértünk a kék barlanghoz,
látszott,
hogy a hajó teteje vagy tíz centivel
magasabb,
mint kellene, nem férünk be a barlang száján. Ide
csak egyféleképpen lehet bejutni, de az őrültség
gondoltam; és a hajó vezetője már neki is vágott:
jött egy nagy hulláin, heggyel és völggyel, és amikor a völgy érte el a hajót, a motor felröffent, és
végig a völgyben lapulva bekúszott a fehér, széles
test a barlangba, amely tényleg kék volt, mesebeli

Vaj a füle
mögött

Felhős idő

Meglépett
a féllábú
Azt hihetnénk, hogy megszökni
egy börtönből egész embert kíván, ám erre rácáfolt egyszerre
két brazil elítélt is: mindkettejük
féllábú, mégis megléptek. A szökés amúgy tömeges volt a túlzsúfolt börtönből, összesen huszonhat rab lógott meg klasszikus
módon Niteroi városának őrzött
fegyintézetéből úgy, hogy ügyesen elfűrészelték két ablakon a
rácsokat, lepedőkből készített
kötélen leereszkedtek, majd következő lépésként átugrottak a
hátsó udvar falán.
A riasztott rendőrségnek azon
melegében csupán tíz szökevényt sikerült fülöncsípnie, kilenc kétlábút és csak egy féllábút.

ISTEN ELTESSE!
ARPAD
Árpád az Árpa személynévből keletkezett, a régi magyar nyelv -d
kicsinyítő képzőjével. Legismertebb viselője Árpád fejedelem,
akinek nevéhez a magyar honfoglalás fűződik. Tóth Árpád, a
Nyugat folyóirat egyik kiemelkedő alkotója, költő, műfordító,
novellista, újságíró és kritikus
volt a kilencszázas évek első évtizedeiben. 180 fordítást készített
18 nyelvről, leggyakrabban francia és angol költőktől. Érdekes
személyiség volt Lőwy Árpád,
akinek pikáns költeményei egykor népszerű, dugdosott és titkos
olvasmányok voltak. Egyéb névnap: Damáz, Dániel, Detre, Szabin, Tonuzoba.

Délnyugat felől a magasban enyhébb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, ezért ma sok
felhőre számíthatunk. Legfeljebb estefelé fordul elő helyenként eső.
Szagod
Hódmezővásárhely
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Makó

4°

Mórahalom

5°

Mindszent

5°
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Ö

5°

Ő

5°
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Ő

4°

Ö
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További kilátások
A következő napokban meglehetősen változékony időre számíthatunk. Gyakran
borultságig növekszik a felhőzet, és pénteken valamint vasárnap többfelé várható
eső. Szombaton és héttőn lehet napsütés. Hétfőn egy-egy hózápor sem kizárt
DÁmAaL

rente*
O m

1

1

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:S°
Mln:3°

te

Ö

Max:4°

Max: 5°

Mln:l°

Mki:-2°

NNn:0°

Esős

Változó

Borult

Max:3°

Vízállás:
A Tisza Szegednél 105 eni (hőfoka 3,7 C°), Csongrádnál -79 cm,
Mindszentnél 19 cm. A Maros Makónál -64 cm.
A Nap kel: 7.21, nyugszik: 15.52, Hold kel: 20.19, nyugszik: 7.52

Anyaszomorító rabló Föld alatti
ROCHESTER (MTI/AP)
Egy bankrabló sose haragítsa
magára az anyját, vagy ha mégis,
legalább álarcban dolgozzon. A
22 éves, New York állambeli Calvin Walker egyik szabályt sem
tartotta be, így aztán remek képek jelentek meg bankrablásáról

- illetve róla „munkája" közben
- a helyi tévéhíradóban. Balszerencséjére az anyja nézte az
adást, és persze felismerte. Mivel
pedig jól magára haragította a
fia, azonnal telefonált a rendőrségnek, amely könnyedén őrizetbe vette az anyaszomorítót a fiúszomorító anya segítségével.

Javuló utcaseprők
P0CATELL0 (MTI/AP)
Megjavult két elítélt nő az Egyesült Államokban: több mint ötszáz dollárt találtak az utcán, ám
ahelyett, hogy eltették volna, beszolgáltatták felügyelő tisztjüknek. Az egyik nő, Laura Goff betörésért, lopásért és csekkhamisításért került javítóintézetbe, a
másik hölgy, Suzanna Connor
vétke az volt, hogy beszámíthatatlan állapotban vezetett autót.
Büntetésük részeként utcaseprőként kell dolgozniuk, és eközben

Ki mint vet?! Vajon hogy arat?
VÍZSZINTES: 1. Goethét idézzük. Első sor. 11. Lassan formálódva véglegessé válik. 12. .. passant (sakk műszó).
13. Versmérték 14. Északi férfinév. 16. Ritka férfinév. 17.
Kereskedelmi kifejezés: felesben, egyenlő kockázattal. 18.
Részeshatározó rag. 20. Az ENSZ munkaügyi szervezete.
21 Sobor határai! 22. Néma tus! 23. Az ópium mérgező
alkaloidja, gyógyszer és erős kábítószer. 25. Vízi állatok
nagy, szabadtéri árusítóhelye 26. Üres pad! 27.Rügy szélei! 29. Mennyiséget kifejező képző. 30. Dunántúli megye.
31. Csökkenő vízszintű. 34. Brazil tagállam. 35. Helyez,
rak. 36. Éttermi ételmennyiség lehet. 38. Numero, röv. 39.
Európai miniállam. 41. Áramjárta vezetőnek az áramváltozással szembeni visszahatása.
FÜGGŐLEGES: 2. Szántóeszköz része. 3. Hétpecsétes dolog! 4. Bolond, németül ( = NARR). 5. Becézett Ilona. 6
Tolnai község lakosa. 7. Régi rádió-márka. 8. Manchester
United, röv. 9. Cseh város. 10. ír költő, drámaíró (William
Butler, +1939). 13. Az idézet másik része. 15. A mélybe.
17. A másik, valódi nevén. 19. Két part között áramló víztömeg. 20. Ifjúsági, bizalmasan. 23. Kínai uralkodó dinasztia volt. 24.Részben hörpint! 26. Dél-amerikai folyam. 28.
Belga város, I. világháborús gázbevetés színhelye. 30. Fékezhetetlenné tesz.32. Antik római aprópénz. 33. Becézett
Tímea. 34. Ker. kifejezés: névérték, egyenlő érték. 36. K. N.
rsiágc yűl&si
T. 37. Maró folyadék. 40. AAAA!
H o m ú f f y á b o l f
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Minél magasabbra száll a sas, annál több zsákmányt lát.

bukkantak rá egy út szélén - italkonzervdobozok társaságában a több mint százezer magyar forintnak
megfelelő
összegre.
Azonnal átadták a bankjegyeket
felügyelő tisztjüknek, aki először
azt hitte, monopolys játékpénzt
találtak, ám kiderült, hogy valódiak a dollárok.
A roppant nagyvonalú Suzanna Connor azt mondta: amenynyiben nem jelentkezik a pénz
tulajdonosa, szeretné, ha jótékony célra fordítanák az összeget.

A NAP VICCE
AiZ útonálló a skótra tartja a fegyvert: - Száz fontot, vagy az életet!
- Ötven jár! Már félholt vagyok!

luxuslak

AN0IA (MTI/ANSA)
Minden kényelemmel berendezett föld alatti rejtekhelyén fogta
el az olasz rendőrség Carmelo
Beloccót, a hírhedt n'dragheta - a
szicíliai maffia calabriai megfelelője - egyik vezetőjét. A negyvenhét éves Beloccót 2000-ben ítélték tizenhét évi börtönre bűnszövetkezetben elkövetett zsarolás
miatt, azóta rejtőzködött. Reggio
Calabria tartományban, az olasz
csizma „orrában" lévő Anoia
községben bukkantak rá, föld
alatti tartózkodási helye nem is
egy, hanem rögtön két kis lakásból állt, légkondicionált szobákkal és meleg vizes fürdőszobával
- a második alighanem a n'dragheta-főnök hölgy- és egyéb vendégcinek nem mindennapi kényelmét szolgálta.
Találtak továbbá egy kireszelt
azonossági számú kilenc milliméteres pisztolyt két tizenkettes
tárral, százharminc különböző
kaliberű töltényt és két golyóálló
mellényt. Őrizetbe vették annak
a birtoknak a tulajdonosát is,
amelynek mélyén Belocco föld
alatti lakát felfedezték az olasz
faluban.

A rúzsai kutyautas - két vakkantás között.

Fotó: Gyenes Kálmán

