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Az embereket nem nyugtatja meg a Pénzügyminisztérium nyilatkozata

TÉMÁINKBÓL
EGY NEW YORK-I
VÁSÁRHELYEN
Magyar feleségével négy éve
települt haza az Egyesült
Államokból Brook Louis
Alexander, míg azonban neje
azóta visszament Amerikába, a
pszichológus professzor
Vásárhelyen maradt, és a
nyugdíjaslakóparkba költözött.
5. oldal

Rohamozzák a földhivatalt

Az áfa
drágítja
a kultúrát
Az általános forgalmi adó januári változásai miatt a művészeti, közművelődési intézmények rosszul járnak.
Kulturális területen állítólag hárommilliárdos „áfaveszteséget"
tervezett jövőre a Pénzügyminisztérium, de a „felzúdulásokra" reagálva megígérte, hogy ebből kétmilliárdot kompenzál. A
kétmilliárdból másfélre „lecsaptak" a színházak, az összes többi
intézmény pedig a maradékon
kénytelen osztozni.
Az áfaátsorolásoknál is nagyobb gondot okoz, hogy jövőre
már nem lehet visszaigényelni a
támogatásokból fedezett beszerzések áfáját. Érzékenyen érinti az
újságok kiadását is a január változás: a lapok adómértéke 12-ről
25 százalékra nő.

TÍZÉVES A LOKALITÁS
1993-ban alakult meg a
Csongrád Megyei Helyi Lapok
Egyesülete, a Lokalitás. A
tegnapi, kiállítással egybekötött
jubileumi megemlékezést
Mórahalmon tartották.
4. oldal
REJTŐ E. ÓVADÉKKAL
SZABADULT
A K & H Bank lemondott
vezérigazgatója, Rejtő E. Tibor
tegnap óvadék fejében
elhagyhatta a budapesti Nagy
Ignác utcai
büntetés-végrehajtási intézetet.
A 10 millió forintos óvadékot
egyik közeli hozzátartozója
fizette ki.
2. oldal

írásunk a 7. oldalon

Sorban állnak az ügyfelek a földhivatalban Szegeden.
Bizonytalanság, pánik, kapkodás, sorban
állás, csalódott és türelmetlen emberek a
földhivataloknál és a bankokban. A Pénzügyminisztérium szerint felesleges a roham, ez azonban szemmel láthatóan nem
nyugtatta meg a lakáshitelre vágyókat.
- Nekem nem fog sikerülni - jelentette ki
csalódottan egy középkorú hölgy, miután befejezte a telefonbeszélgetést. Szegeden, a Kálvária sugárüti földhivatalban tegnap délelőtt

Bérletek

Bővebben a 4. oldalon

Az alapítása óta eltelt fél évszázad alatt a világ legismertebb
erotikus magazinjává nőtte ki
magát a Playboy.
Éppen ötven évvel ezelőtt, 1953
decemberében jelent meg először
a Playboy, amelyet ma a világ első számú férfimagazinjaként is
emlegetnek. Alapítója, a most 77
éves Hugh Hefner 600 dollárral
indította útnak a lapot, az abból
kinőtt cégbirodalom jelenleg a
legóvatosabb becslések szerint is
több tízmillió dollárt ér. Bárhol
jelent meg a világon, mindig viták övezték. Botránylapként indult, ennek ellenére a legnagyobb írók sem szégyelltek az újságnak dolgozni.
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Folytatás az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Határidőre elkészült Algyőnél a
47-es út és a Téglás utca kereszteződésében épített kétsávos körforgalom.

Székely András főépítés-vezető, Botka László országgyűlési képviselő, Piri József polgármester és
Basa Zoltán, a közútkezelő kht. igazgatója avatta fel a körforgalmat.
Fotó: Karnok Csaba

f* a voit mos! főkertész
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A tejtermelőket egyértelműen
az uniós csatlakozás veszteseiként tartják számon, hiszen a
tej felvásárlási ára folyamatosan esik, miközben a boltokban egyre drágulnak a különböző tejtermékek.

Átadták az algyői körforgalmat

Az eddigi egyetlen szegedi playmate, Halász Laura. Fotó: Playboy Részletek a 3. oldalon

K

Tejárak

tájékoztatott, hogy gyakorlatilag fölösleges
megrohanni a földhivatalokat. Az új lakástámogatási rendszer a kihirdetését követő tizedik napon, azaz december 22-én lép életbe,
vagyis eddig kell beérkezniük a december
12-ig megkötött és ügyvéd által ellenjegyzett
adásvételi szerződéseknek a bankokhoz, s a
huszonkettedike előtti földhivatali dátumot
is elfogadják.

A csomópontban az elmúlt években több súlyos és halálos kimenetelű baleset történt. A legtöbb
bajt a gyorshajtók okozták, de az
is gyakran előfordult, hogy a
Téglás utcából kihajtók nem adtak elsőbbséget a védett úton haladóknak. Mindkét problémára
megoldást jelent a körforgalom.
Ugyancsak a 47-es úthoz kapcsolódó hír, hogy Lázár ¡ónos
hódmezővásárhelyi polgármester levélben érdeklődött Csillag
István közlekedési miniszternél
az út kishomoki szakaszának bővítéséről. A 47-es négy sávon vezeti a forgalmat, a középső, több
mint 4 kilométeres rész azonban
kétsávosra szűkül; emiatt pedig
változatlanul nagyon veszélyes.
A miniszter válasza szerint az
útbővítés legkorábban 2005-ben
kezdődhet; a beruházás kezdete a
fejlesztési forrásoktól függ.

Ötvenéves a Playboy

Bővebben a Sziesztában

nem ő volt azonban az egyetlen, aki izgatottan szorította füléhez a mobiltelefonját. A tulajdoni lapra várók sora az előtérben kígyózott. Mindenkinek megvolt a véleménye a
kormány december 10-i döntéséről.
Mint azt korábban megírtuk, a kormány
csökkentette a lakáshitelek állami kamattámogatásának mértékét úgy,, hogy a jövőben a
kamattámogatást az állampapírok hozamához igazította. így drágul a lakáshitel.
A Pénzügyminisztérium időközben arról

Csillag 2005-re ígéri a 47-es út szélesítését

Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója
szerint az utasok többségének
kedvez a januártól életbe lépő bérletkonstrukció. A változás a cégnek előnyös: jövőre több bevétele
lesz a társaságnak. .

www.delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba
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Keresse vasárnap az újságárusoknál, vagy hívja a 06/80-821-821 előfizetői

otthon
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Az ellenzék a költségvetés visszavonását követeli

Megjelent a kormány
lakáshitel-rendelete
Megjelent tegnap a lakáshitelekről szóló kormányrendelet.
Közben a támogatott lakáshitelek folyósításával foglalkozó
bankoknál az elmúlt napokban
jelentősen megemelkedett a hiteligénylők száma.
BUDAPEST (MTI)

A Miniszterelnöki Hivatal közleménye szerint a lakáscélú állami
támogatásokról szóló korábbi kormányrendelet módosításáról szóló jogszabály megtalálható a
www.magyarorszag.hu/otthon/
honlapon a Jogszabályok címszó
alatt. A rendeletet a tegnap megjelent Magyar Közlöny is ismerteti.
A támogatott lakáshitelek folyósításával foglalkozó bankoknál az elmúlt napokban jelentősen megemelkedett a hiteligénylők, érdeklődők száma. Az
MTI-nek mind az OTP Bank
Rt.-nél, mind a Földhitel- és Jelzálogbank Rt.-nél arról számoltak be, hogy a fiókokban a korábbiaknál is több ügyfél fordult meg
lakáshitelügyben tegnap. Az
OTP-nél mérlegelik, hogy szükséges-e meghosszabbított nyitvatartás az elkövetkező napokban.
A lakáshitelek feltételeinek módosítása kapcsán az ellenzék teg-

nap is bírálta a kormányt. Az
MDF-frakció szerint a kabinet továbbra sem képes áttekinteni a
gazdaság és a költségvetés helyzetét, most is improvizál, mint a
nyár óta folyamatosan. A képviselőcsoport tegnapi sajtótájékoztatóján Pongrácz Tibor gazdasági főtanácsadó kijelentette: családok
százezreinek álmát hiúsította meg
a kormány a lakástámogatási
rendszer átalakításával. Herényi
Károly frakcióvezető megismételte
korábbi kijelentését, miszerint a
jövő évi költségvetést vissza kellene vonni és át kellene alakítani.
Megjegyezte, a büdzsét 255 forintos euróárfolyamon tervezték.
Orbán Viktor ugyancsak a
2004-es költségvetési törvényjavaslat visszavonását indítványozta tegnap. A Fidesz elnöke egyúttal azt javasolja a kormánynak,
hogy vonja vissza a lakáshitelezés
rendszerét szigorító döntését is.
Úgy véli, az otthonteremtési
rendszer leépítésével kapcsolatos
intézkedések emberileg elhibázott döntések, és nehezen vállalhatók. A Fidesz elnöke szerint a
kormány arra akarja rávenni az
embereket, hogy otthonteremtés
helyett megtakarított pénzüket
tegyék be a bankokba, és ezzel segítsék a költségvetést.

Óvadékkal szabadult
Rejtő E. Tibor
BUDAPEST (MTI)

Rejtő E- Tibor, a K and H bank lemondott vezérigazgatója tegnap
kevéssel egy óra után elhagyta a
Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetet, miután kifizették óvadékát. A K and H brókercégénél, a K and H Equiticsnél
történt sikkasztás és pénzmosás
ügyében gyanúsított volt bankvezér 10 millió forintos óvadék
ellenében került ki az előzetes letartóztatásból. Kollár Károly, a

bankár védője elmondta, hogy
Rejtő E. Tibor közeli hozzátartozója fizette be az óvadékot.
A büntetőeljárás adatai szerint
Rejtő alaposan gyanúsítható azzal, hogy hatáskörét túllépve - a
bank belső szabályzatát megszegve - arra utasította a K and H
Equities brókercég alkalmazottait, hogy Kulcsár Attila bróker ügyfelcinek ne küldjenek kimutatást
számláik egyenlegéről. Kulcsárt
többmilliárdos sikkasztással és
pénzmosással gyanúsítják.

Rejtő E. Tibor, a K and H Bank lemondott vezérigazgatója távozik
a büntetés-végrehajtási intézetből.

Fotó: MTI/Rózsahegyi Tibor

Elfogadták azEU új biztonságpolitikai stratégiáját

Az unió jövőjéről vitáznak
Az EU-tagállamok és a csatlakozásra készülő országok képviselői tegnap Brüsszelben nekiláttak, hogy végleges formába
öntsék az EU első alkotmányos
szerződését. Az unió vezetői e l t
fogadták a szervezet új biztonságpolitikai stratégiáját, a közös védelmi megállapodást, s
nyilatkozatban ítéltek el az antiszemitizmust.
BRÜSSZEL (MTI)

A tizenöt EU-tagállam és a jövőre csatlakozó tíz ország első számú vezetői mellett a külügy- és a
pénzügyminiszterek is részt
vesznek a brüsszeli tanácskozásokon. Magyarországot Medgyessy Péter miniszerelnök, Kovács László külügyminiszter és
László Csaba pénzügyminiszter
képviseli a csúcson.
Az EU alkotmánytervezetének
legtöbb pontjában már körvonalazódott a megoldás, ugyanakkor
a többségi szavazás, az Európai
Bizottság összetétele, a kölcsönös védelmi segítségnyújtás, valamint a keresztény gyökerekre
való utalás az előszóban még további heves viták célpontja lehet.
- Az Európai Unió alkotmányának tervezete lényegében tartalmazza az összes, a magyarok
által kitűzött célt, így Magyarország számára nagyon rossz lenne, ha elhúzódna az alkotmány
elfogadásáról szóló döntés - jelentette ki Kovács László.
Az EU vezetői tegnap közölték:
Románia és Bulgária 2007 januárjában csatlakozhat az unióhoz,
feltéve, hogy a két ország felgyorsítja politikai és gazdasági reformjait. A brüsszeli EU-csúcs
további lépésekre hívta fel Törökországot is Ciprus újraegyesítése érdekében.
Az Európai Tanács közös nyilatkozatban ítélte el az antiszemitizmust. Az EU vezetői aggodalmuknak adtak hangot az antiszemitizmus terjedése miatt,

Kovács László (balról), Medgycssy Péter, Bcnita Ferrero-Waldner osztrák külügyminiszter, Wolfgang
Schüssel osztrák kancellár és László Csaba a brüsszeli csúcson.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

MAGYAR-SZLOVAK EGYEZSEG
Kovács László magyar és Eduárd Kukán szlovák külügyminiszter
tegnap Brüsszelben ünnepélyesen aláírta a Szlovákiában élő magyar, illetve a Magyarországon élő szlovák kisebbség oktatási és
kulturális támogatásának módjáról szóló kétoldalú megállapodást. Kovács László még az aláírás előtt kijelentette, hogy a megállapodás megkötése mindkét kisebbség számára nagy jelentőségű
fejlemény, amely hozzá fog járulni kulturális azonosságtudatuk
megőrzéséhez.
és mélyen elítéltek minden antiszemita megnyilvánulást, beleértve a vallási vonatkozású helyszíneken, illetve a személyek ellen elkövetett támadásokat. Silvio Berlusconi, az EU soros elnöki tisztét ellátó olasz kormányfő
hangsúlyozta, egyértelmű állásfoglalás született. Ez az első, az
antiszemitizmussal foglalkozó
közös állásfoglalás az EU részéről azóta, hogy egy olyan uniós
felmérés látott napvilágot, amely
szerint az EU polgárainak 59

Sir Ibul McCartney. Sir Elton
¡ohn. Sir Cliff Richárd és a többiek
után végül az „anti-establishment" rockerre is sor került: tegnap a londoni Buckingham-palotában Károly trónörökös lovaggá
ütötte Mick Iaggért (képünkön), a
Rolling Stones frontemberét. Sir
Mick, ahogy ezentúl a brit rock 60
éves veteránját nevezni illik, már
tavaly felkerült a királynő kitüntetési listájára, de csak másfél év-

vel később vette át a lovagi címet,
mivel 14 hónapig a világot járta a
banda 40. születésnapját ünneplő
megaturnéval Tegnap sem hazudtolta meg önmagát. Az őt
szállító fekete limuzinból, amelynek a palotabejárat felőli ajtaját
egy lakáj előzékenyen kinyitotta,
a másik oldalon pattant ki, nyakkendőben ugyan, de bőrkabátban,
ami erősen elüt az ilyen alkalmakra megkövetelt frakk-cilinder
összeállítástól. Az igazi botrány
azonban már jóval a péntekre ki-

százaléka úgy véli: Izrael jelenti a
legnagyobb fenyegetést a világbékére, megelőzve Iránt, Észak-Koreát és az Egyesült Államokat.
Berlusconi bejelentette, hogy
az EU állam- és kormányfői jóváhagyták a védelmi megállapodást, amely elismeri a NATO jelentőségét ezen a területen, s bizonyosan tetszeni fog az Egyesült Államoknak. Tony Blair brit
miniszterelnök, Washington legfőbb európai szövetségese sajtóértekezletén közölte: a megálla-

podás teljes mértékben tiszteletben tartja, hogy az Atlanti-óceán
két partja közötti szövetség alapja a NATO, ugyanakkor lehetővé
teszi, hogy Európa cselekedhessen, ha alapvető érdekei kerülnek veszélybe, s az Egyesült Államok nem akar részt venni az akcióban.
Elfogadták az EU új biztonságpolitikai stratégiáját is. Ez felsorolja azokat kihívásokat, amelyekkel a szervezetnek szembe
kell szállnia (köztük szerepel a
különböző fegyveres konfliktusok veszélye, a szegénység, a járványok és a gazdasági válságok
lehetősége), s külön is kitér a
konkrét fenyegetésekre: a terrorizmus veszélyére és az ezzel
gyakran összefüggő szervezett
bűnözésre, illetve a tömegpusztító fegyverek elterjedésének eshetőségére, amelyet „potenciálisan
a legfenyegetőbb lehetőségként"
kezel.

Távozhat Pál László
Antalira emlékeztek az MVM Rt. éléről
Koszorúzás a volt kormányfő halálának évfordulóján

Antall József demokrata volt, a gondolat, a szándék, a szó és a tettek
egységében. Nem ügyeskedett, nem ravaszkodott, példamutatóan
egyenes ember volt - mondta Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke az egykori miniszterelnök halálának tízéves évfordulóján
tegnap Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. - Antall József nem szavazókban és nem állampolgárokban gondolkodott, hanem tizenötmillió magyar alkotta, egységes nemzetben - hangoztatta a pártelnök. Dávid Ibolya kiemelte: „az újkori magyar történelem legjelentősebb politikusát veszítettük el 10 évvel ezelőtt. Hosszú évtizedek
után Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Magyarország miniszterelnöke az európai Magyarország első képviselője volt.
Elhelyezte hazánkat a nemzetközi erőtérben, a magunk túlértékelése
nélkül, ugyanakkor a belénk plántált kisebbségi érzésektől is megóvta
hazánkat."
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság és az Antall József Emlékbizottság
által szervezett megemlékezésen - amelyen több százan vettek részt jelen volt Antall józsefné és a család. Lerótta tiszteletét Mádl Ferenc
köztársasági elnök és Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, a kormány nevében Hiller István kulturális és Lamperth Mónika belügyminiszter koszorúzott.

Lovaggá ütötték a 60 éves Mick Jaggert
LONDON (MTI)
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tűzött avatás előtt kipattant. A
hónap elején a másik Stones-veterán, a gitáros-zeneszerző, Keith
Richards frontális támadást intézett Jagger ellen, amiért az elfogadta a királyi kitüntetést, mondván: nem fog olyasvalakivel színpadra lépni, aki „ezt a nyomorúságos kitüntetést lobogtatja". Sir
Mick azonban a ceremónia után
igyekezett elütni a bírálat élét,
olyan
gyerekhez
hasonlítva
Richardsot, aki „nyafog, mert
nem kapott fagyit".

BUDAPEST (MTI)

Távozik Pál László vezérigazgató
a Magyar Villamos Művek Rt. éléről - értesült az MTI szakmai forrásokból. Az MVM Rt. rendkívüli
közgyűlést tart január 8-án, amelyet az elnök kezdeményezésérc
hívtak össze. A társaságnál a távirati iroda kérdésére megerősítették, hogy a közgyűlés napirendjén
egyebek között igazgatósági tag
visszahívása és új tag választása is
szerepel. A személyi javaslatról

azonban nem kívántak tájékoztatást adni. Szakmai körökben úgy
vélik, ez az igazgatósági tag Pál
László lenne, akinek igazgatósági
tagságával együtt vezérigazgatói
megbízatása is megszűnne. A vezérigazgató-cseréről már korábban is láttak hírek napvilágot. Eddig Kocsis István, a Paksi Atomerőmű jelenlegi vezérigazgatója,
valamint Hatvani György gazdasági minisztériumi helyettes államtitkár nevét hozták összefüggésbe ezzel a poszttal.

Lengyel katonákat
ért támadás Irakban
BAGDAD (MTI)

Támadás ért tegnap délelőtt egy
lengyel katonai konvojt Irakban,
alig néhány kilométerre északra
Hillától. A menetoszlop mellett
robbanószerkezet lépett működésbe. Egy lengyel katona súlyosan,
egy másik pedig könnyebben sérült meg a robbanásban. Az előző
esettől néhány kilométerre újabb
pokolgép robbant két lengyel gépkocsi között, de a detonáció csak a
járművek kerekeit rongálta meg.
A Humán Rights Watcht emberjogi szervezet legfrissebb jelentésében azt állította, hogy több

mint ezer iraki polgári személyt
öltek meg, vagy sebesítettek meg
elkerülhető módon az amerikai és
brit erők az Irak elleni tavaszi légitámadások során. Tony Blair brit
kormányfő tegnap Brüsszelben
védelmébe vette a Pentagonnak
azt a döntését, amely kizárja az
iraki háborút ellenző országok
vállalatait abból, hogy fővállalkozóként vehessenek részt az arab
ország újjáépítésében. Kofi Annan
ENSZ-főtitkár viszont megosztó
intézkedésnek nevezte a döntést,
amelyet bírált Javier Solana, az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is.
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A kettős spirálon sávváltás nélkül haladhatunk át Algyőnél

Elkészült a körforgalom
Átadták az országban is egyedülálló algyői körcsomópontot, amelynek forgalmát kettős
spirálvonalban vezetik át. A Téglás utcai kereszteződés korábban veszélyes gócnak
számított, amelyben rendszeresen történtek súlyos és halálos balesetek.
Piri József algyői polgármester az elmúlt évtized legfontosabb beruházásának nevezte a csomópont kialakítását a tegnap délben tartott átadási ünnepségen. Székely András, a kivitelező

Strabag Rt. főépítés-vezetője elmondta, hogy a
körforgalom bruttó 147 millió forintba került,
a határidőre befejezett építés pedig három hónapig tartott. A kereszteződés átalakításával

ZEBRA NINCS
Hiába keresik a fölfestett gyalogos-átkelóhelyet a Téglás utcából a 47-es út
túloldalára igyekvők. A zebra szerepelt
ugyan a tervrajzon, az építési hatóság
azonban nem adott engedélyt a fölfestésre. A közlekedési szakemberek sze-

rint az elsőbbsége tudatában az úttestre lépő gyalogos kevésbé elővigyázatos.
Ezt a véleményt a baleseti adatok is
alátámasztják: a gyalogosok többségét
a zebrán ütik el. A fokozott körültekintés tehát ajánlott, mi több: kötelező.

egy időben fölújították a közvilágítást, és kiépítették a csapadékvíz-elvezető rendszert is.
Basa Zoltán, a beruházó Csongrád Megyei
Állami Közútkezelő Kht. igazgatója arról beszélt, hogy a spirálkör kialakításával remélhetőleg hosszú időre megoldódott a veszélyes
kereszteződés biztonságossá tételének tíz éve
húzódó problémája. Az ünnepségen részt
vett Botka László országgyűlési képviselő,
szegedi polgármester is.
A hazai közúti forgalomban igazi újdonságnak számító, spirálvonalas átvezetésnek köszönhetően a csomópontba két sávon érkező
járművek sávváltás nélkül haladhatnak tovább, akár egyenesen, akár lekanyarodva
folytatják útjukat. Csupán a körtől kellő távolságban elhelyezett, áttekinthető, besorolást jelző táblákra kell figyelni.
NY. P.

Csak 2005-ben szélesítik tovább

Miniszteri ígéretek a 47-es útról

A politika
meg az élet
SULYOK ERZSEBET
A legújabb közvélemény-kutatási
adatok szerint hatvan százalékunknak az a véleménye, hogy rossz irányba mennek a dolgok. A
gazdaság helyzetét a megkérdezettek báromnegye minősíti rossznak. Ugyancsak hatvan százalék elégedetlen a mostani életszínvonalával ezeknek több mint a fele úgy véli, hogy még ez is tovább fog romlani.
TUdnék föltenni egy-két kérdést a kutatást végző ás nyilvánosságra hozó Magyar Gallup embereinek. Például: jártak-e mostanában nagy bevásárlóközpontok környékén ? Mert akkor látták
volna, hogy soha ennyi (rossz közérzetú, rossz életszínvonalú és
reménytelen) ember nem költött ennyi pénzt Magyarországon.
De félre, demagóg duma. Senki sem mondja, immár a kormány
sem, hogy a magyar gazdaság helyzete jó. (Egyébként utoljára a
költségvetés közelmúltbeh vitájában bizonygatták fideszes képviselők, akik ezermilháiddal többet akartak szétosztani.) Azt sem
gondolja senki, hogy a kormány kiválóan menedzselné a rossz
helyzetet. Ellenben sokan, sok helyen állították, már a választási
kampányban, hogy tönkrevág bennünket az ígérgetést láz. Modern kori jósok jövendölték, hogy nem lehet büntetlenül kábítani
a népet a jólét igéivel, mert elhiszi. És azután már nem hiszi el,
hogy azért nem jött el a Kánaán, mert nem is jöhetett. Hanem azt
hiszi, hogy becsapják, kisemmizik, kilopják a szemét, szánt szándékkal rosszat akarnak neki. Vagyis az első hibát akkor követte el
a szochb oldal, amikor a kormánya még meg sem alakult. Rálicitált a Fideszre a kampányban. A másodikat akkor, amikor már
megalakult a kormány és látta, hogy ami van, az rossz, mégis jóléti programot kezdett. Ha azonnal megszorító
intézkedéseket
hozott volna, ma nem lenne forintválság, fiskáliscsomag, rossz
közérzet sth. Hanem el lehetne kezdeni a jóléti intézkedéseket.
Csakhogy itt nem ésszerűségről van szó, hanem - pohtikáról. A
kettő ég és föld, de legalábbis - más. Ha az ésszerűség és a gazdasági összefüggések jegyében járt volna el a szoclib oldal, alighanem elvesztették volna a választást. Ezt mondják sokan, és úgy
mondják, hogy ez lett volna maga a rossz. De kinek ? Nekem speciel teljesén mindegy, hogy egy elhibázott gazdaságpohtika „pohtikai levét" melyik párt issza meg, legfeljebb azt diktálja az igazságérzetem: igya, vagy egye az, aki főzte. Viszont a rossz gazdaságpohtika összes anyagi következményét
mindannyian megszenvedjük. Pártfüggetlenül. A rossz közérzetükért pedig az éppen kormányzókat okoljuk. Pártfüggetlenül. Ilyen (is) a pohtika
meg az élet.

Vasárnaptól új
menetrend lép életbe
Hivatalosan vasárnap 0 órától
lép életbe az új autóbusz-menetrend. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Tisza Volán Rt. Bakay
Nándor utcai központjában.
Pénteki csúcsforgalom Hódmezővásárhely és Szeged között.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005 elejére tervezi
a 47-es középső szakaszának
négy
sávra
bővítését,
és
2005-2006-ra a vásárhelyi elkerülő út építését.
A 47-es főút Vásárhely és az algyői Tisza-híd közti szakaszának átépítése - az eredeti tervekkel szemben - az év első negyedében abbamaradt. A jelentós forgalmat lebonyolító közú t Vásárhely és Kishomok közötti szakasza, valamint a Ko-

páncs és a Tisza-híd közti része elkészült, ám a középső, a
kishomoki kiskertek melletti
részt már nem építették tovább.
Lázár János, Vásárhely polgármestere, országgyűlési képviselője a 47-es négysávúsításáról és
a Vásárhelyt elkerülő út építéséről tett fel kérdést a közelmúltban „Mikor számithat Hódmezővásárhely város a 47-es középsó szakaszának kiszélesítésére?
címmel Csillag István közlekedési miniszternek. A közlekedési

Fotó: Tésik Attila

tárca vezetője válaszában kifejtette, hogy a továbbépítést - a
költségvetési forrásoktól függően
- 2004-ben tervezik elindítani.
Ez azonban csak az előkészítő
munkát jelenti. A miniszter szerint a bővítés tényleges munkálatai a versenyeztetést követően,
2005 elején kezdődhetnek meg.
A 4,6 kilométernyi, 5,8 milliárd forintba kerülő tehermentesítő úttal kapcsolatban Csillag
István arról tájékoztatta Lázár
Jánost, hogy az építési engedély
már megvan, és a szükséges két

felüljáró építési engedélyét már
benyújtották a Közlekedési Felügyelethez. A tehermentesítő út
építését
a
minisztérium
2005-2006-ra tervezi.
A 47-es szélesítésével kapcsolatos annak az útnak a megépítése, mely az október végén elkészült vasúti aluljárón keresztül
kötné össze a jelenleg használaton kívüli, a laktanya előtt húzódó négysávos 47-est a Kaszap utcával. Ezt a város - ha kell önerőből - építi meg jövő tavasszal.
KOROM ANDRÁS

A felvásárlási árak csökkennek, a boltokban mégis drágul a tej

Az igazi árverseny jövőre kezdődik
A tejtermelőket az uniós csatlakozás veszteseiként tartják számon,
mivel nem kapnak majd közvetlen támogatást. Emellett még a
felvásárlási árak esésével is számolniuk kell, miközben a boltokban
tovább drágulnak a tejtermékek.
A Tej Terméktanács ügyvezető
igazgatója, Sirmann
Ferenc
egy legutóbbi tanácskozást követően nyilatkozott úgy újságírók kérdéseire
válaszolva,
hogy a jövő évnek mindenféle
szabályozás nélkül kénytelen
nekiugrani az ágazat. Még a
minisztérium sem hirdette
meg a 2004-es feltételeket. így
a felvásárlási árakat egyértelműen a tényleges kereslet-kínálat alakítja majd egészen a
csatlakozás pillanatáig.
De
utána sem javul a termelők
helyzete, sőt még nagyobb kihívások elé néznek amiatt,
hogy az ágazat szereplői nem
kapnak közvetlen uniós támogatást,
kizárólag
pályázati
úton juthatnak forrásokhoz.

A bizonytalan jövő másik
oka a jelenlegi kiinduló helyzet: az, hogy a néhány tehenes
gazdaságok képtelenek betartani az élelmiszer-biztonsági
előírásokat. Csongrád megyében nem új keletű a probléma:
a térség legnagyobb felvásárlója és feldolgozója, a Sole Rt.
például már két éve folyamatosan próbálja hozzászoktatni a
kistermelőket ahhoz, hogy milyen uniós feltételeknek kell
megfelelniük. Amennyiben ók
nem az elvárásoknak megfelelő körülmények között és nem
a meghatározott minőségben
állítják elő a tejet, nem vásárolja meg tőlük.
A tehenészeteket fejleszteni
kellene, ám erre a jövőben sem

lesz több pénz, mivel a tej átvételi árának
csökkenésére
kell készülni. Ma a hazai termelőktől literenként 72 forintos áron veszik át a feldolgozók a tejet, s ezt sokallják,
mondván: a csatlakozásra váró
országok közül Csehországban
64, Szlovákiában 56, Lengyelországban és Romániában pedig csak 42 forintot kapnak a
gazdák - de Németországban
is 70 forint a tej ára.
Horváth Lajos, a Tej Terméktanács Csongrád megyei küldötte, a Gorzsai Agrár Rt. telepvezetője elmondta, a Sole is
tovább szeretné csökkenteni a
felvásárlási árat, mivel az exporton vesztesége képződik. A
szakember információi szerint
Debrecenben már most 60 forint körüli felvásárlási árat
hirdetett meg a felvásárló.
Megteheti, mivel Magyarországon túltermelés van tejből.

Ennek ellenére a boltokban
egyre drágábban vehetjük meg
a zacskós vagy dobozos tejet,
amiről szerinte a feldolgozó és
a kereskedelem egyaránt tehet.
Januártól ráadásul 12 százalék
helyett 15 lesz a termék áfakulcsa, ami tovább drágítja
kedvenc italunkat.
Az olasz tulajdonban lévő
szegedi Sole kommunikációs
vezetője, Nagygyörgy Eva szerint mindenkinek szembe kell
néznie azzal, hogy a csatlakozással megnyílnak majd a piacok. Magyarországra még több
tejtermék áramlik be külföldről, s elkezdődik egy olyan árverseny, amelyben a feldolgozó
csak a felvásárlási árak csökkentésével maradhat talpon.
De ez szerinte nem a Sole,
nem is az egyes termelő, hanem az egész ágazat közös
problémája.
FEKETE KLÁRA

A közlekedési szakma már tavaly
átállt az EU-szabványra, ami azt
jelenti, hogy az új menetrendet a korábban megszokott májusitól eltérően - az esztendő végén
vezetik be. Az idén erre december 14-én 0 órakor kerül sor hangzott el a Tisza Volán Rt. sajtótájékoztatóján. Az új menetrend már elkészült, a hétkötetes
országos verzióban a negyedikben, a dél-alföldiben található
Csongrád megye. A speciális helyi igények kielégítése miatt hagyomány, hogy a Tisza Volán Rt.
kiadja a megyei variánst (megvásárolható valamennyi
autóbusz-pályaudvaron,
valamint
Szegeden a közönségkapcsolatok
irodájában is), ebben minden
nemzetközi, távolsági, helyközi
és helyi járat megtalálható, mely
Csongrád megyét érinti, akárcsak egy megálló erejéig. Emellett az utazással kapcsolatban
több hasznos információval is
szolgál.
- A díjszabási táblázatokat
nem tartalmazza a kiadványunk
- mondta Mező István termelési
és forgalmi igazgató - , mivel ja-

nuár l-jétől a tömegközlekedésre
érvényes áfakulcs változása miatt újabb árrendezés várható, valamint Szentes kivételével még a
városok sem döntöttek a helyi
tarifákról. De a könyvben található sorjelző utalványrészt is
tartalmaz, aminek a leadásával a
később megjelenő díjszabási pótlék ingyen szerezhető be. A menetrendünk tartalmazza az évközi összes változást, melyeket a lakossági igényekhez, kérésekhez
alkalmazkodva vezettünk be; de
kis számban akadnak új korrekciók is - főként a MAV menetrend változásokhoz igazodva - ,
ezek december 14-én 0 órától
lépnek életbe.
Heintz Ferenc marketingigazgató a menetrend, a mindennapi
közlekedés gazdasági oldalát vázolta, megemlítve,- hogy a rokkantnyugdíjasoknak a jogosultságot megállapító határozat bemutatása esetén, az abban rögzített időpontot követő hó utolsó
napjáig érvényes a bérletjegye. A
decemberi bérletekkel január
7-éig lehet közlekedni. Végül a
Kónya Szilveszter vezette csoport által összeállított helyi,
helyközi, távolsági és nemzetközi ünnepi menetrendről is szó
esett, az erről szóló szórólapokat
eljuttatják az utazókhoz.
I.P.

Díszdoktoravató
Öt kiváló professzorral gazdagodott a szegedi egyetem díszdoktori kara. Tegnap délelőtt az
egyetemi tanács ünnepi ülésén
Honoris Causa címet adományoztak fohannes
Dositheus
Bosnak, az Amszterdami Egyetem orvosprofesszorának, Dirk
Tourwé professzornak, a Brüszszeli Egyetem Szerves Kémiai
Tanszék tanszékvezető profeszszorának, Leindler László akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem Analízis Tanszéke pro-

fesszorának, Ormos Máriának, a
Pécsi Tudományegyetem történész professzorának és Vécsei
Vilmosnak, a Bécsi Egyetem sebészprofesszorának. A díszdoktori címet olyan kutatók, oktatók kaphatják, akik nemzetközileg is elismert, kimagasló tudományos tevékenységet folytatnak, és a szegedi egyetemmel
hosszabb időn át meglévő, folyamatos kapcsolata nemzetközileg
is elismert közös eredményekhez vezetett.
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KORKÉP
ÁSOTTHALOM. A művelődési
házban ma délelőtt 9 órától
Bütykölő játszóházba invitálják
a legkisebbeket. A gyermekek
ünnepi gyertyákat, illetve
gyertyatartókat készíthetnek.
Délután 5 órától pedig Luca-napi
boszibált rendeznek a
kultúrházban. Fellép a Csutri
Néptánccsoport, az
asszonykórus, a Borostyán
Nyugdíjasklub, illetve a
Könyvmolyklub. A vendégeket
Luca-pogácsa sütéssel,
mézeskalács készítéssel,
Luca-búza vetéssel, jóslással,
kézműves foglalkozásokkal,
illetve hajnalig tartó mulatsággal
várják a vendégeket.
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Az új bérletrendszerrévén az SZKT szerint igazságosabb a bevételelosztás

Dózsa európainak tartja

RÚZSA. Karácsonyi ünnepi
vásárt rendeznek holnap kora
reggel a község vásárterén. A
szervezők minden résztvevőt
megajándékoznak, ugyanis se
helypénzt, se parkolódíjat nem
szednek senkitől. Ezen kívül
tombolasorsolást is tartanak,
amelynek fődíja egy csikó.
SÁNDORFALVA. Két
forgalomlassító szigetet
létesítettek a községben. Az
Alkotmány körút és az Iskola
utca, valamint az Alkotmány
körút és a Sövényházi utca
kereszteződésében kívánják ezzel
csökkenteni a balesetveszélyt. A
két sziget műszaki átadását a
napokban tartották. A tervek
szerint januárban helyezik
forgalomba a forgalomlassítókat,
amelyek az önkormányzat és a
' Csongrád Megyei Állami
Közútkezelő Kht. közös
beruházásban készültek el.
SZEGED. A Dugonics András
Piarista Gimnáziumban (Bálint
Sándor utca) ma délután 5 órától
Jankovics Marcell
grafikusművész, rajzfilnikészítő
a karácsonyi és újévi magyar
mondakörről tart előadást.
Közreműködik Ivanovics Tünde
népdalénekes. Az „Egymással a
gyógyulás útján" Rehabilitációs
Alapítvány Luca-napi vásárt
szervez ma 9 és 12 óra között a
Ptilz utcai pszichiátriai osztály
csoportterápiás szobájában. Az
érdeklődök a foglalkoztató
terápiás műhelyében készült
alkotásokból válogathatnak.
ZÁKÁNYSZÉK. A Zabosfa
Táncegyüttes 15 éves jubileumi
gálaműsorára várja az
érdeklődőket ma este 6 órától a
művelődési házba. Az együttest,
illetve a vendégeket Kovács
József polgármester köszönti. A
műsorban fellépnek a
táncegyüttes mostani tagjai,
valamint egykori táncosok és az
utánpótlás csoport fiataljai is. A
vacsora utáni táncházban bárki
megtanulhatja a különféle
tánclépéseket. A talpalávalóról a
Rokka zenekar gondoskodik.

Tíz éve, 1993 decemberében
alakult meg a Lokalitás, a
Csongrád Megyei Helyi Lapok
Egyesülete. Kezdetekben mindössze 8-10 településen jelent
meg helyi újság, mostanra azonban negyvennek van saját kiadványa.
MUNKATÁRSUNKTÓL

DESZK. A faluházban hétfő este
6 órától azokat a helybelieket
várják, akik az intézményi
programok szervezésében egész
évben aktívan közreműködtek.
A rendezvényen a faluház
dolgozói rövid kulturális
műsorral és egy pohár pezsgővel
szeretnék kifejezni köszönetüket
támogatóiknak.
MÓRAHALOM. A Dél-alföldi
Regionális Marketingigazgatóság
a napokban tartotta a 2003-as
évet záró szakmai rendezvényét.
Ezen többek között ismertették
az igazgatóság 2004-es
turisztikai
marketingkoncepcióját. Emellett
ötödik alkalommal osztották ki
a Dél-Alföld turizmusáért díjat.
A tourinform irodák
kategóriájában most a
mórahalmiak vehették át ezt az
elismerést. Tavaly a mórahalmi
önkormányzatot részesítették
hasonló jutalomban, mivel igen
sokat tett a település, illetve a
szűkebb régió turizmusának
fellendítéséért, fejlesztéséért. A
városban 1998 óta működő
tourinform iroda számos
programot kínál a látogatóknak.

Tízéves
a Lokalitás

Az utazóközönség vegyes érzelmekkel fogadta az ú j bérletrendszert.
Szegeden az egységes bérletrendszer bevezetésével több bevételhez jut az SZKT.
Dózsa Gábor igazgató szerint az utasok
többségének kedvez a most elfogadott bérletkonstrukció.
Évi 120-160 millió forinttal több bevételhez
jut a Szegedi Közlekedési Társaság a bérletrendszer egységesítésével. A Pénzügyminisztérium 100 millió forint ártámogatást ad a
tanuló-nyugdíjas kombinált bérletekhez, s
minthogy a közgyűlés döntése szerint januártól minden bérletes kombinált szelvényt
vásárol majd, a Tisza Volán Rt.-vei megosztott bevételből a korábbinál több jut a villamostársaságnak.
Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója szerint a
jelenlegi bevételelosztási rendszerben az új
bérlctkonstrukeió kedvező az SZKT számá-

Fotó: Miskolczi Róbert

ra, amely a menetrend szerint futott kilométerekhez képest több utast szállít, mint a Tisza Volán Rt. A korábbi bevételelosztás nem
tükrözte a teljesítményhez közelítő arányokat, ezért - az SZKT számításai szerint - évi
170 milliós bevételtől esett el a társaság.
Az igazgató kitért arra is, kinek jó, s kinek
nem az új bérletrendszer. - Az utasok 57 százaléka eddig is kombinált bérletet váltott, a
tanuló-nyugdíjas szelvénnyel utazók között
pedig kiemelkedően magas, 70 százalék volt
a kombinált szelvénnyel utazók aránya - sorolta a számokat az igazgató, aki szerint természetes és kívánatos, hogy a dolgozóknál
kevesebb jövedelemmel rendelkezőket (diákokat és nyugdíjasokat) segítse a bérletrendszer.
- Ugyancsak fontos, hogy Európában szinte mindenütt egységes, minden tömegközle-

kedési eszközre érvényes bérlettel és jeggyel
utaznak. A most elfogadott változat tehát
megfelel az uniós normáknak is, ami a májusi csatlakozást tekintve n e m elhanyagolható
tényező. Ezenfelül így lehetővé válik az átszállás bármely vonalra, ezzel ugyancsak az
utazóközönség igényeit szolgáljuk - érvelt
Dózsa Gábor.
Emlékeztetett arra is, hogy a közgyűlés elé
tett A változat (a B szólt az egységes bérletekről) egységes, 15 százalékos áremelést jelentett. A drágulás elkerülhetetlen, viszont az országban Szegeden javasolták a legalacsonyabb
arányú áremelést. Ha az A változat mellett
döntenek, a havonta háromszor villamosra
vagy trolira szálló buszbérletes már ugyananynyit fizet, mint most, a kombinált bérletért,
amellyel viszont korlátlanul utazhat.
NY. P.

Húszezer forintos utalványt kaptak a győztesek

A legvirágosabb házak Szegeden
A növényekkel díszített szegedi
házak idei versenyén szakmai és
közönségdíjakat is kiosztottak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. idei, A legvirágosabb ház
Szegeden címmel meghirdetett
versenyét a magánházak kategóriájában a Tisza Lajos utca 63/B
számú épület nyerte; pályázó:
Alatyán SánJorné. Ugyancsak a
magánházak között, a közönség
szavazatai alapján díjazták a Lövölde utca 133. számú házat,

amelynek tulajdonosa Bodó Ferenc.
A társasházak közül a Tisza
Lajos körút 36. számú épület,
amelyet Pelikános udvar néven
is ismernek a szegediek (átjáróház a körút és a Fekete sas utca
között), a szakmai zsűri és a közönség szerint is első helyezést
érdemelt. A társasház nevében
Nagy Matild adta be a pályázatot.
A lakótelepi házak közül, a közönségszavazatok alapján díjazták
a Bálint Sándor utca 8. számú épületet. Pályázó: Adorjányi Istvánná.
A lakótelepi házak szakmai díját

megosztva kapta a Tabán utca
10-12. épület, pályázók: Várhelyi
Gáborné és Borsiné Kürti Klára.
Az intézmények közül a zsűri
döntése szerint a Kálvária tér 8.
szám alatti fogyatékosok nappali
intézete nyerte a virágos házak
versenyét; a pályázatot Ábrahám
Viktória nyújtotta be. A közönség
díját az intézmények közül a Liszt
utca 9. számú ház, vagyis a Gőry
pince kapta; pályázóAbel Antal.
A díjazottakat húszezer forint
értékű, növényápolási eszközökre beváltható utalvánnyal jutalmazták.

Ünneplő szabad demokraták

Felújították a
szentmihályi
rendelőt
Tfegnap délután átadták a felújított orvosi rendelőt Szentmihályon. A több mint ötvenéves épületben még egy kilincs
sem maradt, ami a régi házra
emlékeztetne.
Szili Barnabás háziorvos jórészt
kölcsönökből, 11 millió forintból
varázsolta újjá 80 négyzetméteres rendelőjét, amely most már
az uniós szabványoknak is megfelel. Mint mondta, másfél évi
tervezés után mindössze két hónap alatt elkészültek, amiben
nagy szerepük volt a falubelieknek is: a kőművesmunkától a
vízvezeték-szerelésig szinte mindent ők csináltak. Éppen ezért az
átadáson is ők voltak a díszvendégek.
A rendelőben az eddigi felnőtt
körzetorvosi rendelés és a gyermek szakrendelés mellett januártól mozgásszervi centrum is
megkezdi működését, és hamarosan gyógymasszázsra is lesz
lehetőség. Bartáné Tóth Mária
képviselő a falu nevében köszönte meg Szili doktornak a
nagy beruházást, és ígéretet tett
arra, hogy tavasszal az épülethez vezető le- és felhajtót is
megcsinálják, hogy a környék is
méltó legyen a színvonalas rendelőhöz.
T. K.

Jubileumát ünnepelte tegnap a
mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban a Lokalitás, a Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete. A kiállítással egybekötött tanácskozáson a kisebb-nagyobb települések lapjainak szerkesztői,
munkatársai vettek részt.
- Megalakulásunkkor mindössze 8-10 községben jelent meg
helyi újság. Napjainkban azonban már negyven településnek
van saját lapja - mondta Magyar
Istvánné elnök. A megyében legelőször, 1986-ban Mindszenten
jelent meg helyi újság, majd egy
évvel később kinyomtatták a
Szegvári Napló első példányait is.
A különféle kis újságok szerepe, hogy a helyi történéseket, információkat eljutassa a település
lakóinak. A jelenlegi negyven lap
nagy többségét az önkormányzatok adják ki és ingyenesen kerülnek a postaládákba. Néhány
lapot egyesület terjeszt, mint a
Deszki Hírmondót. A kiskundorozsmai lapot egy baráti társaság
alapította, a szegvári újság pedig
alapítványi segítséggel jut el olvasóihoz.
A tegnapi tanácskozáson kiemelték, hogy napjainkban a helyi lapok legfontosabb teendője a
különféle uniós információk, illetve a vidékfejlesztés lehetőségeinek megismertetése az olvasókkal. - Lényeges, hogy mindenki első kézből, egyénre lebontva ismerje meg a különféle
elvárásokat. Ezt pedig csak a helyi lapok tudják nyújtani mondta beszédében Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármester.

HÍREK
A FŐKAPITÁNY
DARMSTADTBAN
A közelmúltban szakmai
látogatáson vett részt a
németországbeli Darmstadtban
a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetősége. Lukács János
dandártábornok, megyei
rendőrfőkapitány és
munkatársa, Fülöp Zoltán
alezredes Volker Bouffier
államminiszter, Hessen
tartomány belügy- és
sportminisztere meghívására
érkezett a városba. A látogatás
oka, hogy az ottani
rendőrfőkapitány Rudolf Kilb 47
évnyi szolgálat után
nyugállományba vonul. A
rendezvényen Lukács János a két
főkapitányság közti kapcsolatot
méltatta.
ÁLLATOK KARÁCSONYA
ACORÁBAN
A Tappancs Alapítvány idén is
megrendezi az állatok
karácsonyát a Corában. Ma és
holnap 10 és 18 óra között
várják az áruház 1 -es bejáratánál
mindazokat, akik állateledellel,
pénzadománnyal, etetőtállal
vagy bármi egyéb, hasznosítható
ajándékkal támogatnák a
kutyamenhelyre befogadott,
gazdátlan ebeket. A Corában
egyébként a hétvégén az
eleségeken kívül minden
kisállat-felszerelés 15
százalékkal olcsóbban kapható.

Baka-kötet Belfastból
Kabdebó Tamás szerkesztésében, Zollman Péter fordításában a belfasti Abbey Press SeA Szabad D e m o k r a t á k Szövetségének szegedi szervezete tegnap ü n n e p e l t e tizenötödik születésnap- lected Poems címmel kiadta az
1995-ben elhunyt szegedi kölját a Novotel Szállóban. Az eseményen jelen volt (képünkön) Kuncze Gábor pártelnök, Gregor József
operaénekes, Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház direktora Juronics Tamás, a Szegedi Kor- tő, Baka István válogatott vertárs Balett művészeti vezetője. A születésnapi partin a Peter Pan duó muzsikált és levetítették az seit. A kötetet ma 14 órakor
SZDSZ 15 éve című filmet.
Fotó: Gyenes Kálmán m u t a t j á k be a Somogyi-könyv-

tár I. emeleti olvasójában. Közreműködnek: Zollman Péter,
Andóczi Balogh József, Balog József és a kiadó képviseletében
Adrián Rice. Kabdebó Tamással
Olasz Sándor
irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztője
beszélget.
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Elment
Sz. Simon István
Alig néhány napja láttam utoljára. A Sajtóház előtt akadtunk
össze. Fiatalosan friss volt, rég
elmúlt éveket idézve. Aztán már
csak a halálhíre érkezett, hogy
valahai kollégái, barátai elmondhassák: megint szegényebb lett a világ.
Egy mára sok szempontból
korszerűtlennek tekintett szerkesztőgeneráció
meghatározó
személyisége volt. Literátus újságírónak vallotta magát, aki
nagyon tudott írni, és nagyon
sokat tudott a szakmáról. Bő
négy évtizedet töltött el a
Délmagyarországnál,
amelyet
1983-tól 1990-ig főszerkesztőként jegyzett. És iskolát teremtett a maga módján.
Magam 1970-ben ismertem meg közelebbről, amikor a laphoz csábított. Nagyjából már akkor is sejtettem, ami később bizonyossá vált a
számomra: az ország egyik legjobb szerkesztőségébe kerültem általa.
Sz. Simon István 1968-tól főszerkesztő-helyettes volt, s e minőségében
F. Nagy István főszerkesztővel együtt képes volt arra, hogy egy merev-kemény világban oldottan emberi közeget teremtsen a Délmagyarnál. Olyant, amelyben lehetett dolgozni, szabad volt gondolkodó-önálló embernek maradni, emelt fejjel és egyenes gerinccel járni. És még véleménye is lehetett az embernek akkor, amikor ez luxusszámba ment.
Mellette és általa megélhettük, hogy demokratának érezzük magunkat, legalábbis abban a bibói értelemben, hogy nekünk, munkatársainak sosem kellett igazán félnünk egy félelmektől terhes világban.
Elkötelezett ember volt egész életében. Már itt volt a rendszerváltás,
amikor Kommunista jó szavakkal címmel írt sorozatot lapjába. De
úgy vallotta kommunistának magát, hogy gyűlölte az erőszakot, a botcsinálta-akarnok politikusokat és provinciális produktumukat. Úgy,
hogy mindig tolerálta a másfajta gondolkodást. Úgy, hogy mélyen gyökerező humánum rendezte életművé tetteit. Képes volt arra, amire
csak keveseknek adatott elégséges bátorság, tudás és tartás: kollégáinak mindig védelmet nyújtott kifelé, emberséges-jó szakmai műhelyt
befelé. Szabadságot egy szabadnak aligha mondható világban.
Most, hetvenkét évesen elment közülünk. És ezzel szegényebbek
lettünk valamennyien. De abban bizonyos vagyok, tovább él majd
sokak jó emlékezetében.
Sz. Simon Istvánt csütörtökön délután 2 órakor búcsúztatják a
Belvárosi temetőben.
SZÁVAY ISTVÁN

Az embereket nem nyugtatja meg a Pénzügyminisztérium nyilatkozata

Hitelügyben rohamoztak
Folytatás az 1. oldalról

- Igazságtalannak tartom a döntést. Aki két héttel ezelőtt megkötötte a hitelszerződést, európai feltételek mellett kapja meg a
támogatást. Csütörtökön még a
bankban sem tudtak mondani
semmit. Szeptember óta keresek
lakást, két és fél hónapig hiába
jártam utána. Ezzel az új támogatási rendszerrel nem fogok elbírni. Nem tudom, mi lesz folytatta az asszony.
A sorukra várakozók időközben beszélgetni kezdtek. - Erről
inkább karikatúrát kellene csinálni az újságba. Ez egy karácsonyi ajándékcsomag, ami
most pukkant ki. Nézze, ez a
sok ember mind az országot
akarja megmenteni az eladósodástól. Ez egy csodálatosan jó
intézkedés. Tudja, erről nem lehet komolyan beszélni - magyarázta egy férfi, miközben a
közelben álldogálók mosolyogva bólogattak. A férfi szerint a
döntés nem más, mint egy injekció a brutálisan nagy költségvetési hiánynak.
- Újra kellene tanulni a közgazdaságtant, hiszen hitel nélkül
nem működik a gazdaság. Sok
mindenben már az élen van Magyarország. A benzinárak, autópályadíjak, most pedig a lakáshitel kamatváltozása... - tette hozzá a sorból valaki.
A Takaréktár utcai OTP-ben
déli 12 óra előtt nem sokkal kértünk sorszámot lakáshitel-ügyí mézeshez. Az egyik nő csodálkozva nézte a gépből előkunkorodó papírdarabokat. - Mindegyiken az van, hogy tizenketten vá-

Kakasszék iszapja gyógyíthat

Az ügyfelek többsége tegnap lakáshitelét intézte a bankokban.

MEGJELENT A RENDELET
A szerdai kormányülés döntése nyomán tegnap napvilágot látott a
lakáshitelekről szóló kormányrendelet, mely részletesen tartalmazza a lakáshitelekkel kapcsolatos változtatásokat, valamint a
döntés végrehajtásának módját. A széles kört érintő döntések
részletei a Magyar Közlöny ugyancsak tegnap megjelent számában
olvashatóak, de interneten is hozzáférhetőek a www.magyarorszag.hu/otthon honlapon, a jogszabályok címszó alatt.
rakoznak előttem - mondta.
Majd egy fiatalember felvilágosította a hölgyet, hogy a 12 a mai
dátum. A várakozók száma pedig
39. Akadt, aki több órája várt

már. - Azt hiszem, hogy a helyzet elég rossz - közölte egy férfi
az időközben bankba érkező feleségével. Sokan egyetértettek vele.

Fotó: Karnok Csaba
A Kálvária sugárúti földhivatalban ma, szombaton reggel 8
órától délután 3 óráig várják az
ügyfeleket, december 15. és 18.
között pedig este nyolcig lesz
iratátvétel. A közeli határidőre
és a nagy érdeklődésre való tekintettel a bankokban is megváltozott a lakáshitelosztályok
nyitva tartása. A szegedi, Takaréktár utcai OTP-ben például az
ügyfélfogadás után egyszemélyes ügyelet működik. A bank
alkalmazottja ekkor azonban
már csak információnyújtással
foglalkozik.
A.T. J.-O.K.K.

A Fidesz szerint azokat a településeket sújtják, ahol csatornáznak

Makrai: Új adónem született
A Fidesz szerint a vízterhelési adó - bár környezetvédelmi bírságnak látszik - valójában egy
újabb adónem.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Makrai László, szegedi fideszes önkormányzati
képviselő azt mondta: abból is sejthető volt, hogy a
zöldadó nem más, mint egy újabb adónem, mert
tervezetét nem a szaktárca, hanem a Pénzügyminisztérium nyújtotta be. - Azon településeket sújtja az vízterhelési adó, amelyeknél végre megkezdő-

dött a csatornázás. Azok a családok, akik rákötik a
vezetékre a lakásukat, most büntetést fizetnek mondta Makrai.
Az önkormányzati képviselő nem érti azt sem,
miért olyan magas a kibocsátható szennyvíz határértéke. - Gyakorlatilag ivóvíz minőségű szennyvizet kellene kibocsátani, ez azonban még a legmodernebb berendezésekkel sem lehetséges. Az uniós
normáknál is sokkal szigorúbb a határérték, azaz
itt is kilóg a lóláb: a cél a büntetés fizettetése, amivel gyarapodik az államkassza - vélekedett Makrai
László.

New York mellől költözött Vásárhelyre

Professzor a lakóparkban
Magyar feleségével négy éve települt haza az Egyesült Államokból,
míg
azonban
Brook
Louis Alexander (képünkön) neje
azóta visszaköltözött Amerikába, a nyugdíjas pszichológus professzor Vásárhelyen maradt, és a
nyugdíjaslakóparkba költözött.
Kezelés a kakasszéki reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs gyógyintézetben.
A kakasszéki iszap gyógyhatása aligha kétséges, ám a gyógyiszappá nyilvánításhoz még
vizsgálatok szükségesek. Agyszámnövelésre szükség van: jelenleg sokszor több hónapos
várakozást követően juthatnak a gyógyintézetbe a beutaltak.
A népi megfigyelések nyomán
felkapott fürdőhely volt a harmincas években Kakaszék - Júlia-fürdő néven - , aztán az államosítással elhanyagolttá lett. A
60-as években dr. Shulhoff
Ödön, az ORFI akkori főigazgatója javasolta a kakasszéki iszapot terápiás begöngyölésekre. - A
Gyopárosfürdőtől Kakasszékig
húzódó, 7 kilométeres tórendszer a pleisztocénben valószínűleg a Maros egyik ága volt, ez aztán lefűződött. Itt maradt viszont az általa lerakott iszap.
Összetétele a marosi gyógyisza-

péhoz lehet hasonló - mondja dr.
Duray Gábor, a hódmezővásárhelyi Erzsébet-kórház reumatológiai és mozgásszeri rehabilitációs osztályának vezető főorvosa.
Ahhoz, hogy hivatalosan is gyógyítóvá nyilvánítsák a kakasszéki iszapot, igazolni kell terápiás
hatását. Előtte azonban rehabilitálni kell a tórendszer Kakasszékhez közeli részét, s a medret
ki kell kotorni az „eredeti" iszaphoz.
A tórehabilitáció nem máról
holnapra lezajló folyamat, és a
gyógyintézet jelenlegi, rendkívüli
leterheltsége is késlelteti. A vizsgálatokat több száz betegen kell
elvégezni, placebokísérlet mellett; az évente mintegy 2400 beteget befogadó, 45 ágyas intézménybe így is sokszor több hónapos várakozással juthatnak be a
betegek. Az iszapfőző üstöt - 3
millió forintért - mindenesetre
máris beszerezte az intézet. A

Fotó: Tésik Attila

helyben nyert gyógyiszap, a hatóanyagait részben átvevő, kedvező
hatású tóvízzel és a törzskönyvezett, 1800 méter mélyről feltörő,
nátrium-hidrogénkarbonátos, jelentős
metakovasav-tartalommal rendelkező gyógyvízzel, s a
csodálatos környezettel együtt
kiemelkedő lehetőséget nyújtana
Kakasszéknek a gyógy-idegenforgalomba való bekapcsolásra. Erre
szálloda is épülhetne a gyógyintézet közelében. Egy ilyen gyógyüdülőcentrumra óriási igény lenne, a hazai betegeken és felüdülni vágyókon kívül a külföldiek
körében is. E szálló egyelőre távlati terv, ám a jelenlegi, 45 ágyas
gyógyintézet ágyszámbővítését
Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő is mindenképpen indokoltnak nevezte a
közelmúltbeh vásárhelyi, egészségügyi témájú közmeghallgatáson.
F.CS.

Takaros, gondosan berendezett
otthonba lépünk a vásárhelyi
nyugdíjaslakóparkban, ahol barátságos, mosolygós úriember,
Brook Louis Alexander fogad. A
pszichológus professzor néhány
hónapja költözött ide, hazánkban pedig négy éve él. Persze a
Magyarországgal való kapcsolata
sokkal régebbre nyúlik vissza.
Elmesélte, későbbi felesége,
Anna - aki addig a Kiss Lajos Általános Iskolában tanított - ,
1970-ben érkezett az Egyesült
Államokba, majd néhány évvel
később abba a New Yorktól száz
mérföldre található városkába
költözött, ahol ő élt. Találkoztak,
az ismeretségből szerelem, majd
házasság lett.
Alexander úr 1978 karácsonyán látogatott először hazánkba. Az egyetlen szokatlan dolog
számára az volt, hogy a rendőrségen be kellett jelentkezni. Négy
évvel később aztán már egyedül
utazott: jött, hogy meglátogassa

apósát. Azért érkezett a felesége
nélkül, mert Anna asszony javasolta, hogy külön-külön utazzanak, így összesen több időt tudnak özvegyen maradt édesapjával
tölteni, meg a kutyájuk sem marad otthon, Amerikában egyedül.
Hat évvel ezelőtt történt, hogy
felesége felvetette: menjenek
nyugdíjba és költözzenek haza.
Alexander úrnak nem volt kifogása az ötlet ellen, de időbe telt,
mire az egyetemen és az intézetben, ahol dolgozott, találtak helyére megfelelő szakembert.
Amikor mindent elrendeztek,
„búcsúzóul" egy hét hétig tartó,
mintegy 30 ezer kilométeres kör-

útra indultak az Egyesült Államokban és Kanadában, majd
1999 nyarán megérkeztek Vásárhelyre.
Alig telt el egy kis idő, Anna
asszony azt érezte, mégiscsak
jobban szeretne Amerikában élni. Férje viszont, mivel feladta
állását, egyáltalán nem volt biztos benne, hogy visszavennék,
meg egyébként is úgy vélte, jó
döntést hozott, amikor itt telepedett le. Ezért aztán két és fél éve
az asszony visszaköltözött, Alexander úr meg itt maradt.
Napjai egyáltalán nem telnek
tétlenül, hiszen egy pesti és egy
debreceni egyetemen tanít pszichológiát angolul, és sok barátra
lelt. Mint mondja, meg sem fordult a fejében, hogy ő is végleg
visszamenjen az Államokba,
évente kétszer viszont meglátogatja családját. Pár hónapja - bár
először idegenkedett a gondolattól - beköltözött a nyugdíjaslakóparkba, mert első látásra „beleszeretett" a lakásába.
Az egyetlen kellemetlen élménye hazánkkal kapcsolatban pedig az, hogy az országúton gyakran kivilágítatlanul kerekeznek a
biciklisek a sötétben, és attól
tart, hogy vezetés közben egyszer
túl későn veszi őket észre.
S Z Ö G I ANDREA
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Venne-e fel lakáshitelt 2*

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 06-20-9432-663-as mobilteletonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyalkat kereső,
illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

PARKOLAS
Szegeden, Híd utcában, a postával szemben, illetve a Dugonics
téren a cukrászda előtt, a várakozni tilos tábla alatt parkoló
autók milyen külön engedélylyelj?) állhatnak ott rendszeresen és büntetlenül, kérdezi T.
László.

KOZÁK GERGŐ
biztosítási
tanácsadó:
- December 22-éig vennék fel hitelt, de utána már nem. A
háromszázalékos emelés jót fog
tenni a költségvetésnek, de nagy
kiszórás azokkal, akik élni szerettek volna a hitel kínálta lehetőségekkel. Az eddigi alacsony
kamatokat ugyanis nem lehetett
hosszú távon tartani.

FARKAS GÁBOR
tanuló:
- Vennék fel hitelt, mert sokkal
könnyebb kifizetni apránként
egy nagyobb összeget, mint egyben lerakni az asztalra. A kamat
emelések mértékét még nem ismerem pontosan, de tartok tőle,
hogy túlzottak lesznek a tarifaváltozások. Úgy már nem vállalnék be egy kölcsönt.

VARGA T.ZSUZSA
színművész:
- Az emelés napjáig vennék fel,
ha szükségem lenne rá, de utána
már nem. Megint a kisembereket sújtják az intézkedések. Aki
ki tud fizetni egy lakást egy öszszegben, az úgy is meg fogja venni, aki pedig kölcsönt szeretne irreálisan magas kamatokkal találja szemben magát.

KUGEL GERHARD
takarító:
- Semmiképpen n e m vennék fel
lakáshitelt,
mert
manapság
nincs biztos munkahely, és a
részleteket minden körülmények között fizetni kell. Ilyen
magas kamatok mellett nem érdemes az embernek kölcsönökbc
vernie magát. Amúgy sem szeretek senkinek tartozni.

Martonosi György levele

Vásárol * e
ezüstvasárnap?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

NEM
A/ SMS vámiácása normái tár/a verrt törteink.

06-30/30-30-921

Szavazhat

az interneten

Vezessenek

i s :

www.delmagyar.hu

óvatosan!

Csongrád megyében az idén 347 könnyű, 257 súlyos és 37 halálos baleset történt. Ö t s z á z ö t v e n h e t e n könnyű, háromszáztiz e n h e t e n súlyos, negyvenegyen pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye ú t j a i n h á r o m balesetben hatan könnyű, h á r o m balesetben négyen súlyos sérülést szenvedtek.
Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG
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O É * KOS: Gyengéden és költőien hódít,
~ M L I ezért vonzza a romantikus, gyertyafényes esti szórakozás. Mivel ezt a lágyságot nincs, ami feltépje, önnek kell aktívnak
lennie, de sohasem harsogva.

MÉRLEG: Az otthoni perpatvar
nem hagyja nyugodni, ön is megoldást akar találni. Nem hisz abban, hogy
egyik napról a másikra megoldódik a dolog,
de próbálkoznia kell, már maga miatt is.

BIKA: Gyorsan tegye túl magát a
'munkahelyi vitán, és akkor még
profitálhat is a kellemetlen helyzetből. Viszont ha rágódik a történteken, elszalasztja
a kedvező lehetőséget.

V

| SKORPIÓ: Valaki a szerettei közül
I komoly támaszt nyújthat önnek, bátran fogadja el a segítséget. Ezáltal stabilizálódhat anyagilag, értékítéleteiben pedig kisebb
változások állhatnak be. A sorrendre ügyeljen!

f * )

Jtej.! NYILAS: Másfajta

*

IKREK: Csak vágyakozik. Még nem

embereket ke-

'tudja mit akar, csak az a lényeges,

r ^ » I res, ú j arcokra, Izgalmakra, élmé-

hogy maga mögött hagyja azt, amiben él.

nyekre vágyik, és ezt minden bizonnyal el is

Semmi nem tetszik úgy, ahogy van. Nem

éri. Élére állhat egy csoportnak, hogy keresz-

lenne rossz döntés elfogadni a múltat

tül tudja vinni a célkitűzéseket és ötleteket.

^ ^

\ BAK: Összetűzésbe kerülhet csanádjával, pedig ők jót akarnak. Önnek éppen ebből van elege. Rettentően idegesíti, hogy még gondolkodni Is ők szeretnének ön helyett. Most a lázadás Idejét éli.

RÁK: Szeret mindennek a végére
járni, csak akkor nyugszik meg, ha
kíváncsiságát kielégítette. Ennek érdekében
sokszor csapot-papot otthagyva, egyedül
vág neki a felfedezőútnak.
OROSZLÁN: Nehéz kijönni önnel
mostanában, de megelőzhető az
ilyen értelmetlen viselkedés. A családi körben lévő rejtett feszültségeket próbálja megoldani, valószínűleg mindennek az az alapja.
^ ^ SZŰZ: Környezete most nem tole^ ^ f r á l i a a beszólásalt és bíráló kritikáját. Önnek is jobb, ha nem pécézik ki és néhány megfontolatlan vélemény miatt nem
kerül pellengérre

^ f o j VÍZÖNTŐ: Élete tele van tervezgeT B I itéssel, minden percét élvezi, a teljesség érzésével éli meg. Ha ezt az örömöt
megosztja kedvesével is, az maga a tökéletes boldogság; csak ne feledje el megtenni!
HALAK: Egyik pillanatról a másikra
mindent elveszíthet, ha nem tartja
magát elég erősen. Munkájába belekötnek, s
veszélyben forog a megélhetése is. Soha nem
késő új szakmát tanulni. Vegye kezébe a sorsát!

Arra vonatkozóan, hogy Makó
központi pályázatai a polgári kormány idején Búzás Péter szerint
nem voltak sikeresek, megjegyzem: az önkormányzattól semmilyen segítséget nem kaptam
lobbimunkámhoz, sőt a polgármester önző, egyéni érdekeitől
vezérelve olyan beruházásokat
akadályozott meg, mint a fürdő
nyolcszáz-, illetve a nyugdíjasház
hétszázmilliós programja. Ennek
ellenére az én közreműködésemmel az Orbán-kormány idején
összesen több mint 4,5 milliárd
forint értékű állami fejlesztés va-

Ki volt dr. Németh

PANNON GSM

TTTVT AZ

élvonal.

lósult meg itt. Az MSZP kommunikációja - mely azt próbálja elhitetni, hogy ami az elmúlt négy
évben épült, az nincs - sikertelen.
Az emberek ugyanis emlékeznek
rá, hogy ebben az időben újult
meg a gimnázium, épült fel a
sportcsarnok, valósult meg a
szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és létesült új tisztítótelep
Makón, nyílt meg a kiszombori
határátkelő, amihez elkerülőút és
körforgalom is készült. Említhetem továbbá a kórház rekonstrukcióját, a Korona felújításának
első fázisát, s azt, hogy ugyanebben az időben készült el és érett
meg a döntésre a Korona teljes
felújításának pályázata, illetve az
Erdei Ferenc Kollégium rekonstrukciójának pályázata.
Mint már sokszor elmondtam,
pártállásra és vallásra való tekintet nélkül mindenkit képviselek
a választókerületben. Ezt bizonyítja, hogy fogadónapjaimon
sokan keresnek meg, akik hisznek abban, hogy segítek. Úgy
gondolom, nincs szükségem arra, hogy bizonygassam, hol állok, milyen értékeket vallok a
magaménak; talán éppen ezért
támogat sok baloldali ember is.
Ugyancsak egyformán támogatást nyújtottam a katolikus
templom felújításához, a református óvoda pénzügyi gondjainak enyhítéséhez, a lelkészi hivatal Széchenyi-terves pályázatához és a zsinagóga rekonstrukciójához. Ezért soha nem vártam dicséretet, de a rám szavazó több
mint tizennégyezer ember - anynyi, amennyien még soha nem
voksoltak korábban a térségben
senkire választott tisztségbe tisztessége érdekében visszautasítom azokat a rágalmakat, amelyekkel évek óta tendenciózusan
igyekszik lejáratni engem Búzás
Péter. Ezekre egyébként csak
azért nem szoktam reagálni,
mert fontosabb nekem az itt élő
emberek bizalma. Ez ad erőt a további munkához, és az a szeretet,
amit nap mint nap tapasztalok.
MARTONOSI GYÖRGY,
A MAKÓI TÉRSÉG PARLAMENTI
KÉPVISELŐJE

András?

A közelmúltban a hírek között megjelent az értesítés a Petri Tanítványok
Baráti Körének üléséről, s ebben az előadók között megemlítik dr. Németh
Andrást is. Dr. Németh András, Szegeden jól ismert urológus volt, országos
szakmai hírrel, ő végezte 1962-ben az első magyarországi vesetranszplantációt, ami egyúttal Európában a Rajnától keletre is az első ilyen műtét
volt. Németh dr. rendkívül sokoldalú tehetség volt, több szépirodalmi műve jelent meg, egyiket a Kossuth rádió folytatásokban is közölte, ezenkívül,
mint közismert amatőr filmes több hazai és nemzetközi díjat is nyert.
Szombaton egyik ilyen díjnyertes filmje került bemutatásra. Sajnos mint
előadó nem vehetett részt az ülésen, mert évekkel ezelőtt elhalálozott.
DR. KOVÁCS GÁBOR EGYETEMI TANÁR,
A PETRI TANÍTVÁNYOK BARÁTI KÖRÉNEK ELNÖKE

FENYŐFA
S. J. J. azt javasolja, hogy aki teheti, gyökeres fenyőt vásároljon,
amit aztán kiültethet, mert a fák
szebbé, tisztábbá teszik a környezetet.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

LÉVAI IMRE LEONÁRD

PERENYI BOGLÁRKA

December 11., 11 óra 50 perc, 3130 g. Sz.:
Khmil Marina és Lévai György (Szeged).

December 11., 12 óra 5 perc, 3220 g. Sz.:
Varga Katalin és Perényi László (Szeged).

POSTABONTAS
Különös fintora a sorsnak, s talán
a szeretethiány az oka, hogy Búzás Péter most már hagyományosan karácsony előtt látja időszerűnek, hogy belerúgjon azokba,
akiknek van önálló véleményük.
Alantas, politikai hátsó szándékokat sem nélkülöző vádjait
azonban vissza kell utasítanom.
Reflektálnom kell többek között
arra, amit Makó első embere a
43-as úttal kapcsolatban mondott. Senki sem állította, hogy
nem született dokumentum a
Horn-kormány végnapjaiban egy
városi elkerülőútról, csupán azt
mondtam, hogy a megvalósításra
nem volt a városnak évi százmillió forintja és ez a megállapodás
szakmailag n e m volt tartható és
korrekt. Éppen ezért vették le a
napirendről és dolgozták ki helyette az M43-as gyorsforgalmi út
koncepcióját, mely a mai napig
érvényben van. Reagálnom kell
arra is, miszerint megkapnám az
egyéni parlamenti képviselőnek
járó megszólalási lehetőséget. Ha
így van, nem látom indokát, miért a hétfői parlamenti napokra
időzítik például a makói lakásavató eseményeket és miért aznap kézbesíti rájuk a meghívót
nekem a posta. A bébikötvény
meghonosításának örülök, hiszen az ötletet az én választási
programomból vették át. Úgy
gondolom azonban, különös,
hogy ennek ellenére nem engem
hívtak meg az átadásra, hanem
Szili Katalint, aki otromba módon MSZP-s kampányeseménynyé züllesztette az ünnepséget.

GÖDÖR
A Nyitra és a Fűtőmű utca sarkánál a korábban lefektetett gerincvezeték mentén mély gödör van,
amely balesetveszélyessé teszi a
közlekedést, jelezte Hegedűs T.

GORDESZKASOK
M. András véleménye szerint
a szegedi ö n k o r m á n y z a t a Kálvária téren a l a k í t h a t n a ki egy
pályát a görkorival, gördeszkával szórakozó fiataloknak. A
Somogyi-könyvtár és m á s int é z m é n y e k lépcsőire merészkedőket pedig szigorúan meg
kellene b ü n t e t n i . Mindez olcsóbb lenne, m i n t az általuk
szétvert lépcsők ismétel javítgatása.

JUHÁSZ ZSÓFIA
December 12., 16 óra 45 perc, 3770 g. Sz.:
Farkas Katalin és Juhász István (Szeged).

FARKAS ESZTER
December 10., 19 óra 39 perc, 4230 g. Sz.:
Szemerédi Gabriella és Farkas Dezső (Kiskunmajsa).

FEJES JÓZSEF
HUNOR

HÍDVÉGI LUCA ILDIKÓ
December 11., 15 óra 29 perc, 3780 g. Sz.:
Kiss Ildikó és Hidvégi Gábor (Szeged).

TÓTH ODETT ZSÓFIA
December 12., 1 óra 45 perc, 3290 g. Sz.:
Sátrán Gabriella és Tóth László (Szeged).

BALOG-VÍG MARTIN
December 12., 10 óra 7 perc, 3820 g. Sz.: Szigeti Andrea és Balog-Víg László (Apátfalva).

LÓNYIGÁBOR

December 11., 13 óra 33 perc, 2170 g. Sz.:
Oravecz Nóra és Fejes Róbert (Pusztaföldvár).

December 12., 8 óra 40 perc, 3020 g. Sz.:
Farkas Éva és Lónyi Antal (Szeged).

MAKRADÓRA

SZENTES

December 11., 10 óra 41 perc, 3070 g. Sz.:
Makra Eszter (Röszke).

KOLOMPÁR NIKOLETTA

SCHÖNFELDER EJVUVIA
December 10., 15 óra 25 perc, 3050 g. Sz.:
Geiger Judit és Schönfelder Ferenc (Hajós).

December 12., 2 óra 52 perc, 2670 g. Sz.:
Percze Mónika Aranka és Kolompár János
(Nagymágocs).

Gratulálunk!

E-MAIL ÜZENET
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

Makói vetélkedő az unióról
A makói József Attila Városi Könyvtár játékos vetélkedőt rendezett az
Európai Unióról középiskolás tanulók részére a polgármesteri hivatal
földszinti házasságkötő termében. A felhívásra három középiskola öt
csapata jelentkezett, három-három fővel. Az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola a Fantasztikus Európa és az Európa nagyjai nevű csapatokkal képviseltette magát, felkészítő tanáruk Szilágyi Sándorné volt. A Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolából a Galamb és a Gerlék nevű csapat vett részt, akiket Nagyné Mari Ildikó készített fel, a József Attila Gimnázium pedig
egy csapatot indított, Jó-e az unijjjó? néven, Huszár Szabolcs felkészítésével. Első helyen az Európa nagyjai, másodikon a Gerlék, harmadikon a Jó-e az unijjjó? csapata végzett; nyereményük értékes könyvutalvány, illetve a Csongrád Megyei Európai Információs Pont ajándékai. A vetélkedő a Külügyminisztérium Közkönyvtári Programjának támogatásával jött létre.
TORMA OTTÓ KÖNYVTÁROS, MAKÓ

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
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.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
a

szemészeti

klinikán

VASÁRNAP

esetben, Pécsi u. 4.

A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a sebészeti klinikán
látják el.

s.o.s.

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

kizárólag

sürgős

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
ma este 10-től reggel 7 óráig, holnap este
8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174 Csak sürgős esetben!
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plakátok idézik meg a koalíciós időket

T Ű K O R

Elől-hátul fatörzsek tartják a százéves szegedi ház tetejét

Attól félnek, rájuk omlik
A koalíciós időkből származó, ma már ritkaságnak számító politikai plakátok láthatók a makói József Attila M ú z e u m szombaton
megnyíló kiállításán. A tárlaton néhány Makón készült darabot is
bemutatnak
Honvéd éhező népe, veled vagyunk! - hirdeti a Kommunista Párt
egyik Makón készült, kis formátumú választási plakátja a múzeum
legfrissebb tárlatán. A kiállításnak, mely az 1945-től 49-ig tartó, úgynevezett koalíciós időszak hangulatát idézi meg politikai plakátok segítségével, ez az egyik helyi gyűjteményből származó, külön vitrinben
kiállított darabja. A hatvan, nagyméretű plakát többsége azonban a
mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumból érkezett; ugyanonnan,
ahonnan az emlékezetes busókiállítás anyaga is - tudtuk meg Halmágyi Páltól, a makói múzeum igazgatójától. A törékeny többpárti
demokrácia korát nem a nosztalgiakeltés szándékával idézik meg,
egyszerűen szeretnék bemutatni egy különleges korszak olykor megdöbbentő dokumentumait.
A tárlat egyik érdekessége az egyik sarokban berendezett párttitkári
iroda, melynek korhű íróasztalán, polcain akkoriban megjelent könyvek - többek között Sztálin művei - sorakoznak, de látható itt Rákosi-mellszobor és a falon egy agitációt megörökítő olajfestmény is. A
másik, egészen különleges darab egy Makón készült vízfestmény,
mellyel a felszabadulás ötödik évfordulóját köszöntötték a rendőrök
és rajta saját magukat örökíttették meg. A kiállítást szombaton délután három órakor Huszár Zoltán történész, a Baranya Megyei Múzeumok főigazgatója nyitja meg; a tárlat február 9-ig tekinthető meg.

Attól tart egy szegedi család,
hogy ha leesik az első hó, a
csapadék súlya alatt rájuk omlik a tető. A ház lakója szerint az
épület a szomszédban történt
építkezés miatt rongálódott
meg.

Az alsóvárosi László
Istvánné
végső elkeseredésében fordult a
nyilvánossághoz. A kilencvenesztendős asszony, Juci néni lányával és unokájával él együtt
Szegeden a Hattyas soron. A
több mint százéves épület lassan
lakhatatlanná válik. - A nagy árvíz idején pont az ablakig ért a
víz - mutatta a néni.
László Istvánné szomszédságában tíz évvel ezelőtt épült meg a
Kálmán-panzió. A vállalkozás
tulajdonosa 99 évre bérbe vette
az idős asszonytól az épület mögötti egyméternyi területet. Erre
azért volt szükség, hogy az építkezéskor fel tudják állítani az állványzatot. Lászlóné dokumentuSZ. I. M .
mokat mutatott. A bérleti szerződésben az áll: a bérlő vállalja,
hogy a hátsó falat kijavítja. Az
asszony szerint azonban ez csak
részben történt meg. Az építkezés során egyébként, hogy a
munkások elférjenek, az ingatlan tetejéről a vízelvezető csatornát is leszedték.
- Tavaly, amikor leesett a hó, a
tűzoltókat kellett kihívni, hogy
segítsenek leverni a havat, mert
a tető már nem bírta el - mesélte
Juci néni, aki szerint a szomszéd
épület és a hozzá tartozó pincehelyiség építésekor csúszott meg
I MS?AR KOMMUNISTA P a tető. Azóta a tetőszerkezetet
« o « * mo,m,„,,
elöl és hátul is aládúcolták.
A kilencvenéves asszony azt is
BHMMNNMMMMíM!»-..
elpanaszolta, hogy a szomszéd
timv&mi-mm
esi i m hiába vágott lyukat a téglából kéEZT
AHARJUH szült kerítés alján, a csapadék
nem tud átfolyni, hanem az ő házának sarkát áztatja, immár tíz
éve. Az épületen hatalmas repedések tátongnak.
Az elkeseredett asszony az önkormányzathoz fordult, Botka
László polgármestertől és Alsóváros önkormányzati képviselőjétől is megpróbált segítséget
kérni. Az általános igazgatási
iroda vezetője, Ácsné Gunda Judit ez év márciusában kelt határozatában elutasította László IstHalmágyi Pál múzeumigazgató igyekezett helyi vonatkozású rek- vánné kérelmét. Az indoklásban
vizitumoltat is a kiállítás anyagába illeszteni.
Fotó: Szabó Imre az olvasható, hogy a panaszos az

A kilencvenesztendős Juci néniből dől a panasz.
eredeti állapot helyreállítását, a
zavaró körülmények megszüntetését az építkezés befejezésétől
számított egy éven belül kérheti.
- Télire kérek valami fóliát a
honvédségtől. Ha megint lehullik a nagy hó, legfeljebb majd
alatta maradunk - tette hozzá
könnyeit törölgetve László Istvánná.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a szomszédos épület, a Kálmán-panzió tulajdonosát, a Rózsa

Fotó: Schmidt Andrea

és társa Kft.-t. A cég ügyvezető
igazgatója, Rózsa János elmondta:
nem tud mit csinálni a több mint
százéves épülettel. - Már négy alkalommal bcpucoltattam a falat.
Szakértőt hívattam, aki megállapította, hogy a tető nem az építkezés miatt, hanem azért csúszott
meg, mert az öreg, vályogból készült épületnek nincs alapja. Eddig 300 ezer forintot költöttem
László Istvánné ingatlanjára. Két
éve kőművest hívattam, hiszen el

akartam kerülni a viszályt - magyarázta az ügyvezető.
Rózsa János hozzátette, ő is abban a házban született. - Ha ez
egy 50 ezer forintos munka lenne, azonnal kifizetném, hiszen
annál többet ér a becsületem,
szakmai hírnevem és a jó szomszédi viszony. De ennek a háznak a tetőszerkezetére legalább
kétmilliót kellene költeni.
A megoldás várat magára.
A. T. J.

Rosszul érintik az intézményeket az áfaváltozások
A művészeti és közművelődési intézményeitben kevesen hiszik,
hogy kellemesen csalódnak januárban, amikor már tisztán látnak.
Mert egyelőre erről szó sincs. Az általános forgalmi adó változásai
még nem jelentek meg a hivatalos közlönyben, vagyis még mindenki csak nagyjából sejti, mennyivel lesz kevesebb pénze jövőre.
Csak az biztos, hogy kevesebb lesz.
A november végi áfatörvény módosítására, majd a költségvetési
törvényben elfogadott új szabályokra legelőször a színházi szakma reagált, méghozzá országos
visszhangot kiváltó, sikeres lobbizással. A kulturális területen
állítólag hárommillárdos lesz az
„áfaveszteség", a Pénzügyminisztérium a felzúdulásra megígérte, hogy ebből kétmilliárdot
kompenzál. Nos, az összes kulturális intézmény kétmilliárdjából a színházak „megszereztek"
1,5 milliárdot, legalábbis a hírek
arról szólnak, hogy ennyit ígért
nekik a kultuszminiszter. Vagyis

az összes többi intézmény mindössze félmilliárdos kompenzáción osztozhat.
De miként sújtják az áfaváltozások a kultúrát? Csaknem
mindegyik intézményt érintik az
átsorolások. A színházakat a legnagyobb mértékben, de a művelődési házakat, koncert- és egyéb
programszervezőket is sújtja,
hogy a jegyárak áfája 12-ről 15
százalékra nő. Bár más a helyzet
a könyvekkel, hiszen ezek áfája
12 százalékosból 5 lesz ; a tankönyveké azonban 0-ról 5-re ugrik, ami egyes könyvtárakat érzékenyen érint.

A Partiscum XI Takarékszövetkezet
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
*
KÍVÁN
V^"
MINDEN KEDVES PARTNERÉNEK!'
Egyúttal tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy az é v végi munkarendváltozásokkal
összefüggésben 2 0 0 3 . DECEMBER 31-ÉN
általános könyvelési é s BANKSZÜNNAPOT
tartunk minden kirendeltségünkben.

Mégsem az áfaátsorolások miatt fáj a feje sok intézmény gazdasági vezetőjének mostanában. Jóval nagyobb eret vág az állami támogatásból működő kulturális
szférán egy másik változás. Eddig
az állami támogatásból fedezett
beszerzések áfáját vissza lehetett
igényelni. Vagyis a támogatás va-

lójában nem annyi volt, amennyi
a papíron állt, hanem a ráeső áfával több. Ezentúl n e m így lesz, az
intézmények nem igényelhetik
vissza a beszerzéseik után az általános forgalmi adót. Pontosabban
csak akkora hányadot igényelhetnek vissza, amennyi saját forrást
fordítottak a beszerzésre.

MEGSARCOLT KIADOK
A könyv és egyéb időszaki termékek - újság, lap, folyóirat - kiadásának adómértéke 12-ról 25 százalékosra nő. Míg a kiadói tevékenységet ekkora adóemelkedés sújtja, maguknak a könyveknek
és kiadványoknak az adómértéke kisebb, 5, illetve 15 százalékos.
A napilapok előállításának eddigi 12 százalékos áfakulcsa ezután
15 százalékos lesz. Kivételek az elektronikus formában küldött lapok, folyóiratok, amelyeknek szintén 25 százalékos az áfája.
Ugyanennyi az egyéb kiadói tevékenységeké, a film-, videó- és
DVD-gyártásé és terjesztésé. A vetítés továbbra is kedvezményes
kulcsú, tehát a mozijegy árát ezúttal nem emeli az áfaváltozás.

Megkíséreljük érzékeltetni ezt
a változást a szegedi Somogyi-könyvtár példáján. Az elmúlt
hónapban bizonyos beszerzések
után 3 millió 500 ezer forint áfát
igényelhettek vissza. Januártól
minden bizonnyal semennyit
sem - viszont áfabefizetők lesznek. Vásároltak mondjuk kétmillióért egy számítógépszervert, 500 ezret visszaigényelhettek eddig. Ezután ugyanezért a
gépért kifizetnek 2 millió 500 ezret, visszaigénylés nincs. Legföljebb ha kimutatják, hogy a vételárban saját bevételük egy hányada is szerepelt, akkor e hányad
után visszaigényelhetik az adót.
De hogyan szerepelhetne a beszerzések forrásaként saját bevétel, és nem állami pénz, ha a
könyvtár 370 milliós költségvetéséből mindössze 30 milliót
tesz ki a saját bevétel? Rózsa Já-

MIKROHITEL

C a l u n i í i n

Bővebb információ:
Progress Alapítvány Szeged, Tisza L. krt. 63. Tel.: 62/483-683

S. E.

$ o r 1 ) i U

Szeged, Brüsszeli krt. 17. s
Üzlet:30/3ü2-77-82
"J Q

max. 3 000 000 Ft összeghatárig, 3 éves futamidővel,
12,5%-os jegybanki alapkamattal,
20% saját erő felhasználásával

BERUHÁZÁS CÉLJÁRA PÁLYÁZHATÓ
KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

nos, a könyvtár gazdasági igazgatója azt mondja, nem tudták
még
pontosan
kiszámítani,
mennyivel rövidülnek jövőre az
áfaváltozások miatt. Körülbelül
5-6 milliót saccol.
Érthető, ha a könyvtáros lobbi
is beindult a kompenzációért,
kérdés, mennyit sikerül megszerezniük abból a félmilliárdból,
amit a színházak „meghagytak".
Esetleg annyit tehetnek még,
hogy decemberben csúcsbeszerzésekre hajtanak... A művelődési
központok egyelőre lobbitevékenység nélkül - számolgatnak.
A szegedi Bartók Béla Művelődési Központ igazgatója, Simoncsics János azt mondja, eddig sem
voltak áfavisszaigénylők. Viszont
a rendezvények jegyáraiban minden bizonnyal érvényesíteniük
kell majd az áfaátsorolást.

ÍGE*

flEgri JBorok

Az Ünnepekre és
mindennejtokra
Minőségi jmlackozott
1torok GOO GOOO Ft-ig.
Kannás borok: 2 5 l es 220 320 Ft/l.
Xijitra

tartás:

11 P.:8 12.

l'l 18óráig.

Szö.i©

13

óráig.
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Az F.KO-PARK HÍDVÉGI ÉTTERMÉBEN D E C E M B E R 3 1 - É N , 1 8
SZILVESZTERI TÁNCMULATSÁGOT S Z E R V E Z Ü N K .

ExklUZÍV német
konyhabútorok

•APERITIF: konyak, pálinka, Martini

Márkás beépíthető
készülékek
Étkezők, tálalók
Szeged, Brüsszeli krt. 3.

Tel./fax: 62/542-470

teret adunk
vágyainak
K & H lakáshitelek

Hitelfolyósítás akár
3 hét* alatt!
Házasoknak és
egyedülállóknak

Költözzön álmai otthonába
a K & H Bank segítségével!
• Szeged. Széchenyi tér 9 . 62/560-200 • Szeged. Klauzál tér 5 .
62/551-424 • Szeged. Kossuth L sgt 119 (Plaza). 62/488-170
• Maké.Széchenyi tér I4--I6..62/213-244 • Csongrád.Hunyadi tér
10- 16 . 63/483-360 • Szentes. Kossuth L. u. 17/a. 63/561 200
• Hódmezővásárhely. Kossuth tér 5.. 62/535-670
- A (elles hltetdekunientaclé bwiyu|tís4tól Marni»»».
Ez a hirdetés nem mlnésiá ajantattetelnek. A Wfcstts
I.Jyesltas4r6(, annak »iti<-(:-t«l es Mt6t»Mr«l a

December 15-én, hétfőn:
- Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros)
képviselője lakossági fórumot tart 17.OO-től a Móra Ferenc
Általános Iskolában, Kolozsvári tér 1. Téma: beszámoló a
2003. évi képviselői tevékenységről.
- Dr. Molnár Gyula, a 8-as választókerület (Újszeged)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Fő Fasori Általános
Iskolában.

www.
kKb.hu

• R i z i b i z i , b u r g o n y á s l e p é n y • DESSZERT: K é p v i s e l ő f á n k

• ÉJFÉL UTÁN: virsli, m u s t á r , k e n y é r • ZENE: l a p é i z e n e k a r

FERGETEGES JÓ HANGULATÚ SZILVESZTERRE VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET.
Részvételi díj: 7500 Ft/fő. Érdeklődés, felvilágosítás: 62/409-490

06-30/415-2662

UJ AUT0T ADUNK
RÉGI EMLÉKEIHEZ!
Most

öreg autóját:
Thalia Prestige akár
árelőnnyel!

R E N A U L T

Randevú

október 1 - december 31.

Akciónk ideje alatt öreg v a g y értéktelen használt autóját rendkívül kedvező
feltételekkel számítjuk be bármilyen új Renault személygépkocsi és kishaszonjármü
vásárlásakor! Ha a I h a l i a Prestige klímával felszerelt limitált szériát az akcióra
speciálisan kialakított Renault Crédít finanszírozással veszi meg, őszesen 580 0 0 0 FT
árelőnyt a d u n k ! A részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! wwiauejo^Lhu
"A limitül véri» Hrljrv árelőnye - lermékrlorry/aicfiiH kydvczmcny • •* ttaí/n jltauü>-bev.átmtü inetnyiiminyv
fosryvvti* Htci/100 km Urijyrv 4.7-7,1; Vüwű:
Owáyóti. S, •»/.«>. C0v-«bf>rv»táv g/km: tW-i JB IvüKMuttói íüjjgóm)

Renault Fejes Autóház

f p -

Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21. Tel.: 231-801
Nyitva tartás: hétköznap 8-17, szombaton 9-12 óráig

\ x J l S 0 9001

N K hibridekkel biztonságosan

A MÁV Rt. Humánszolgáltató Szervezet felvétett hirdet Szeged
(Tisza L. krt. 28-30.) székhellyel a kővetkező munkakör betöltésére:

Occitan

REGIONÁLIS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

FA0 380

Minden évben jelesre vizsgázik

A megbízhatóság jelképévé vált
kiemelkedő stabilitásának köszönhetően!

A munkakör célja:
Megszervezi és költséghatékonyan működteti az irányítása alá tartozó humánszolgáltató szervezetet, melynek feladata, hogy színvonalas humánszolgáltatást
nyújtson a hatáskörébe tartozó területen foglalkoztatott valamennyi MÁV-munkavállaló számára, valamint biztosítja az állagába tartozó jóléti ingatlanok megfelelő
műszaki színvonalú üzemeltetését. Részt vesz a MÁV humánszolgáltatási politikájának és az új humán rendszerek kialakításában és működtetésében.

NK»CÍSkO

Ú J

• FAQ 420

Már a startnál vezet

Üzemi és kisparcellas kísérletekben, 2003-ban
egyértelműen a legnagyobb termést adó
NK kukoricahibrid!

Fő feladatai:
•« Színvonalas humánszolgáltatások biztosítása.
•» Hatékony kommunikáció.
-fi Rendszeres kapcsolattartás a szolgáltatási körébe tartozókkal
az eredményes munkavégzés érdekében.
•0 Részvétel a szolgáltatáspolitika kialakításában,
•fi Az új humánrendszerek kidolgozásában és
működtetésében közreműködik.
A szervezet hatékony megszervezése és működtetése,
-fi A szervezetére vonatkozó létszám és költségtervek betartása.

Alexandra
l e x a n a r a PR
rr\

• Korai érésű

Az éréscsoport királynője

2003-ban is a legnagyobb területen vetett hibrid:
teljesítmény - kérdőjelek nélkül!

ú
P r i Q l '~
NK-Brio

A munkakör betöltésének fettételei:
•fi Egyetemi, vagy főiskolai végzettség, humán posztgraduális végzettség,
•fi Humán rendszerek kialakításában, bevezetésében és
működtetésében szerzett, minimum 5 év szakmai gyakorlat,
•fi Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
-fi Vezetői alkalmassági vizsgálat,
•fi Vasúti orvosi alkalmasság.

•

« Korai érésű

A2 XXL hozam

Az elmúlt 3 év kísérleteiben kiugróan a legmagasabb termést adta. Tudásával uj korszakot nyit!

H i b r i d k í n á l a t u n k t o v á b b erősödik

A munkakör betöltése során előnyt jelent: Jogi végzettség, gazdálkodási,
számviteli szakmai gyakorlat, nyelvismeret.
A munkakör betöltésére irányuló jelentkezését, szakmai önéletrajzát az iskolai és
szakmai végzettségeket tanúsító okiratok fénymásolatainak csatolásával
„munkakör megnevezése" jelöléssel ellátva a következő címre juttassa el:
MÁV Rt. Központi Humánpartner Szervezet
(Kopasz Imréné humánpartner)
1062 Budapest, Andrássy u. 73-75.
Beérkezési határidő: 2004. január 7.
A munkakör betöltésének kezdete: 2004. február.
A munkakörrel kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:
Neuschl Gyula Központi Humánszolgáltató Szervezet vezető,
üzemi telefon: 01-39-53, vonalas telefon: 06-1/342-5701.

vagy

RENAULT
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MAV

MENÜ:

Ropogós malacsült
Bandi ragus sertésborda
Fenyves szelet

11 óra: Tűzijáték a p a r k b a n , birsalmás forralt bor iddogálása közben.

December 16-án, kedden:
- Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület, dr. Szabó
László, a 7-es választókerület és Tóth Károly, a 1 l - e s választókerület képviselői közös fogadóórát t a r t a n a k
14.00-15.00 óráig forralt bor kíséretében a Klauzál téri karácsonyfa mellett, és egyben támogatást gyűjtünk a füvészkert
részére.
- Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as választókerület
(Makkosháza) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00-ig az
Ortutay Utcai Általános Iskolában.
- Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petőfitelep. Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Nádas presszóban,
Tölgyfa utca.
- Mészáros Attila, a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton,
i lonfoglalás u.

December 18-án, csütörtökön:
- Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület, dr. Szabó
László, a 7-es választókerület és Tóth Károly, a 11-es választókerület képviselői közös fogadóórát t a r t a n a k
16.00-17.00 óráig forralt bor kíséretében a Klauzál téri karácsonyfa mellett, és egyben támogatást gyűjtünk a füvészkert
részére.

<a|at feltétéi a sicrtitt done A

• B

• A MENÜ:

Ropogós malacsült
Sertésborda ínyenc módra
Csongrádi göngyölt hús

December 17-én, szerdán:
- Kormos Tibor, a 6-os választókerület (Újszeged) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Korondi utcai fiókkönyvtárban.
- Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület, dr. Szabó
László, a 7-es választókerület és Tóth Károly, a 11-es választókerület képviselői közös fogadóórát t a r t a n a k
15.00-16.00 óráig forralt bor kíséretében a Klauzál téri karácsonyfa mellett, és egyben támogatást gyűjtünk a füvészkert
részére.

Új és használt lakásra is

ÓRÁTÓL

K Í R P É S M V R I . FORDULJON B1ZALOMMA1

KOLLEGÁINKHOZ,

AKIK LEGJOBB TUDÁSUK SZERINT SEGÍTIK Ö N T A VÁLASZTÁSBAN:

ZorrÁN területi képviselő
Csongrád, Békés Tel.: 06-20/9232-044
REPKA Is I V Á N értékesítés rámogaro
Csongrád Tel.: 06-30/2993-084
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Együtt az EU útján

Syngriu» Seeds Kit. • 1123 Budapest. Alkotás u. 41. • w w w . v e t o m a g . e o m

A Z NK A S Y N G E N T A

MÁRKANEVE

•

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11.

m

tv

DUNA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó-válogatás 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
Benne: sport 9.00 Riporter kerestetik! 10.00 Süsü-varázs!
10.30 Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk?! Bolondos mindenféle tízentúliaknak 11.35 Fele királyságom 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.10 Bravo-tv 13.05 Sasszem
Mi mindent észreveszünk! 10-14
évesek műsora 13.35 Útravaló
Közlekedésbiztonsági magazin
13.45 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországáról 14.40 Hagyományok háza Karácsonyi népszokások 15.10 Egy-másért A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat műsora. Főt - Magyar
Lovasterápia Alapítvány 15.20
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 203. 15.45 Verssor az utcazajban Takács Zsuzsa:
Két színhely 15.55 Piknik Baló
Júlia műsora 16.25 A vadnyugat
fiai II. Amerikai kalandfilm |16]
18.15 Magyar elsők 18.35 Luxor-show Magyarország legújabb
szerencsejátéka. Játék az első telitalálatig. Milliós nyeremények
a képernyő előtt és a stúdióban.
Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kató néni kabaréja |16]
21.00 Férfias játékok Amerikai
akciófilm [16]
23.00 Híradó este,
időjárás-jelentés
23.10 Malle-sorozat: Lacombe
Lucien Francia-olasz-NSZK
film ¡18]

E

6.00 Gyermekfilm 6.30 TV 2matiné 7.50 Fox Kids 9.55
Spinédzserek Amerikai ifjúsági
sorozat, 6. [12] 10.25 Vadvilág
Angol természetfilm-sorozat [12]
11.25 Talpig pácban Amerikai
vígjátéksorozat, 18. |12] 11.55
TotalCar 12.30 A kiválasztott Az amerikai látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 22. [12] 13.30
Knight Rider Team Amerikai akciófilm-sorozat, 16. [12| 14.30
Smallville Amerikai akciófilm-sorozat, 12. Pióca [12] 15.30 Sliders Amerikai sci-fi akciósorozat,
9. A király visszatér |12] 16.30
Csillagkapu Amerikai sci-fi akciósorozat, 63. [12] 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandfilmsorozat, 46. A nagy Ö [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Magellán Tudományos
utazás a Föld körül [12]
19.35 Activity Magyarország
legnépszerűbb
társasjátéka
20.20 Halálhajó 2. - Rettegés a
vízen Angol-amerikai
thriller [12]. Közben:
kenósorsolás
22.20 Halálos tanúvallomás
Amerikai
akciófilm [ 18]
0.20 Bűnös negyed Amerikai
akciófilm [Í6|
2.10 Siska Német krimisorozat,
17. Téves nyom [12|
3.20 Vers éjfél után

nssos
K
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6.00 Únnepnaptár Vallási műsor
6.30 Disney-rajzfilmsorozat 101
kiskutya (ism.) 6.55 Kölyökklub
9.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Az
orosz tényező Amerikai dokumentumfilm [12] 11.15 Játékzóna
11.25 Ötletház 2003 - szépülésünlcre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.50 Játékzóna
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
XXI. század A legendák velünk
élnek (ism.) [12] 12.40 Tengerjáró Utazási és vízisport-magazin
13.10 Autómánia Autósmagazin
13.40 A vadak ura Amerikai
kalandfilmsorozat. Iara 14.35
Hóbarátok Német kalandfilmsorozat. Felesleges harmadik
15.30 Dawson és a haverok Amerikai vígjátéksorozat. Csókok és
csaták 16.25 A majmok bolygója
2. Amerikai kalandfilm |12|
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin [ 12]
19.30 Legyen ön is milliomos!
20.10 Survivor - A sziget A
túlélöshow [12]
21.35 Heti hetes Vidám, aktuális
talkshow (12)
22.55 Kl-világbajnokság, döntő
Tbkió, Japán
0.45 Híradó - Késő esti kiadás
0.50 Sportklub
1.05 Az orosz tényező Amerikai
dokumentumfilm (ism.)

TF.I.F.VÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Amerikai magyar életsorsok 6.35 Klipzóna 7.05 A
csillagszemű 8.00 Hírek 8.05 Hajdanában, danában... 8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30 Helyesen Balázs
Géza nyelvművelő műsora (ism.)
8.40 „Itt és ott, itt és most" Gyermekhíradó 9.00 Tweeniék 9.20
KalandoZOO 9.45 Északi madarak
10.00 Cimbora-barangoló 10.25
Klipsz Könnyűzenei műsor 10.55
Mindentudás Egyeteme 11.50 Híradó
12.00 Déli harangszó 12.15 Gazdakör (ism.) 12.30 Isten kezében 13.00
Skaipvadászok 14.40 TeniszRaiffeisen Grand Prix 15.35 Elveszett világok 16.25 Equator Klub
16.55 Öt perc zene 17.00 Euroszkóp
17.30 Sebességláz 18.00 Híradó,
sport, meteorológia 18.30 Utazás az
ínyencek földjére
19.00 Igenis, miniszter úr! A BBC
szatirikus filmsorozata
19.30 Mese
19.55 Egy király New Yorkban
Amerikai játékfilm
21.45 Hírek, sportösszefoglaló
22.00 Mindent anyámról
23.40 „A jazz születésétől
napjainkig"
0.25 Aknay János műhelyében Magyar portréfilm 0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó,
sport 1.30 Mese Trombi és a tűzmanó 1.40 Sejtjeink

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
9.55 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.20 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.45 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 11.15 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi
magazin 11.40 Nekem ne lenne
hazám? A csend bennünk van.
Szigliget - Badacsony 12.00 Déli harangszó 12.01 Együtt Velünk
élő kisebbségek 12.25 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
12.55 Éva Női magazin 13.25 Telesport Technikai magazin 14.15
Gyerekeknek Pirosalma szép meséi. A kis szörny; A Mikulás és
Tom Chiffon. A Mikulás titkai; A
két kis zseni - Játékok bábuval.
Falu végén kurta kocsma; Fele királyságom 15.25 Napnyugta
16.55 Riporter kerestetik! 17.55
Telesport Kaposvári KK-Debreceni Vadkakasok. Bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés. Közvetítés Kaposvárról
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Mestersége színész
Tordai Teri
21.30 Egy-másért Fót - Magyar
Lovasterápia Alapítvány
21.40 Átjáró: Álmok, pénz és
Grace Kelly Holland
dokumentumfilm
22.40 TUdósklub
23.30 Egy-másért Fót - Magyar
Lovasterápia Alapítvány
23.40 Bravo-tv
0.30 Heti mozaik Pillanatképek,
történetek és portrék a vidék Magyarországáról 1.25 Néprajzi értékeink A fóti gyöngyöskoszorú 1.35 A
szekta Dán film 3.05 Néha az kell,
hogy dédelgess... Összeállítás Behár
György dalaiból 3.25 Telesport Kaposvári KK-Debreceni Vadkakasok.
Bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés

Szegedi hírek 8.00 Szemeszter
(ism.) 17.00 Körút (ism.) 18.00
Verseny (ism.) 18.30 Aréna
(ism.)

i'ák'M
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6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Herkules. Rajzfilm
10.30 Különjárat - Balogh Zoltán
keményzenei magazinja 11.00
Egészség-környezet-hírek 11.30 Fradi TV - heti összefoglaló 12.00 Képújság 16.00 Herkules. Rajzfilm
17.00 A Halasi Csipke Amerikában 17.30 IBA - magyarországi fontos madárélőhelyek: Nagyberek, Gerecse, Aggtelek 18.00 Vásárlási műsorablak 18.30 Thalassa: Vándorhalászok 19.00 Cubix - a javíthatatlan robot, 1. rész. Animációs
filmsorozat 19.30 SzabolcsSzatmár-Bereg megye várai 20.00
Thalassa: Vándorhalászok (ism.)
20.30 Trendline - divatmagazin
21.00 Okavango - a vadon szíve,
11. rész 22.00 Thalassa: a Mousson-hozta szerencse 23.00 Benczeshow 23.30 Vásárlási műsorablak
23.45 Ajánlók, kisfilmek 24.00
Képújság

• T V
VÁSÁRHELYI VÁROSI mvlzió

17.00 Gyerekeknek - mesefilm öszszeállítás 17.30 Heti híradóink
18.00 Képes Sport (hétfői ism.)
20.00 Híradó 20.20 Kisváros, 2-3.
rész. Magyar film 21.40 Híradó
22.00 Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zenezona@freemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok
FM9&4Á^Rádiá
7.00 Limonádé - Szalma
Emese 12.00 Magyar óra Molnár Balázs 13.00 Heti
Friss 14.00 Vigadó Top 20 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs 16.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 19.00 Club 88

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 6.00
Juventus hétvége - Magyar
Márk 10.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 14.00 Juventus
Parkoló Ábrahám Zsolttal
17.00 Kívánságműsor: Tóth
Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-30-30-30-244 és
44-22-44 20.00 Házibuli Suri
Imrével

CT7n

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Családi magazin
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Kívánságőzön 20.15 Toplesz, 5 óráig
zenei válogatás.

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Kisfilmek, ajánlók 16.00 Herkules.
Rajzfilm (h) 17.00 Mindentudás Egyeteme - Almár Iván: Élet az Univerzumban 18.00 Estelő - válogatás, 1.
rész 19.00 Híradó - válogatás 19.30
Európából - Európába: A Biztonságpolitikai Konferenciáról 20.00 Thalassa
(h) 20.30 Trendline - divaUnagazin (h)
21.00 Okavango - a vadon szíve (h)
22.00 Thalassa 22.30 Képújság

"$f
22.00-17.00 Hangos képújság.
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
17.00-19.00 Városi Tv Szeged műsora. 19.00 Telinternet, 7. Internetes magazin középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal 20.30100 éves a Gyermekkórház

9

(a Telin Tv csatornáján) 7.30

VASARNAP
m

RTL KLUB
16.25 Majirtok
bolygója 2

Amerikai film

Fsz.: James Franciscus, Kim
Hunter
Különleges feladattal bízza
meg Brent asztronautát az
amerikai kormány: az eltűnt
Taylor nyomába kell erednie.
Brent megérkezése után a magas intelligenciával rendelkező majomciviláció támadást
indít az USA ellen...
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó Benne: sport 9.00
Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.55 „így szól az Úr!" A Biblia üzenete 11.05 Mestersége: színész Király Levente (ism.) 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10 Főtér „Fedezzük
fel együtt Magyarországot!" Zempléni tájakon 12.50 Delta 13.20
Mindentudás Egyeteme Csányi Vilmos: Az emberi természet biológiai gyökerei 14.15 Uniós pályázati
kalauz 14.20 Úton Európa-magazin
14.50 Csellengők Eltűntek nyomában 15.10 Örömhír Az unitárius
egyház műsora 15.40 Stílus 16.10
Első kézből [16] 16.40 Adventi kalendárium 16.50 Bonusz Összefoglaló a Miskolci Rockgáláról és a díjátadó ünnepségről 17.20 PoliTour
Világjáró mozaik 17.50 20 éves a
Budapesti Fesztiválzenekar 18.25
Híradó este 18.45 Sporthírek, időjárás-jelentés
19.05 Szívek szállodája Amerikai
tévéfilmsorozat. Dalnokok
és százszorszépek
19.55 NÉVshowR Páratlan
váratlanságok Judit- és
Miklós-nap ürügyén
21.40 Friderikusz - A szólás
szabadsága
22.35 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.45 MMM-Autók [16]
23.10 Sorskérdések Bánó András
műsora 116]
23.50 Médiamix Ars Electrónica
2003 Kopper Judit műsora
0.25 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a Kárpátmedencében. „
Benne: Kárpáti krónika
1.10 Pénz, pénz, pénz Amerikai
tévéfilmsorozat, 17.
Hullámvölgyben [16]

El

6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.30 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 27. Gyors és lassú 7.00 TV 2-matiné 8.45 Fox
Kids 10.00 A szupercsapat Amerikai akciófilmvígjáték-sorozat,
5. Kicsi, de halálos háború (12)
11.00 Stahl konyhája 11.30
Cosby nyomozó rejtélyei Amerikai krimisorozat, 17. Játssz, hogy
élhess! [12] 12.30 A hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 20. Az utolsó emberig 112]
13.30 Kémgame Amerikai krimivígjáték-sorozat, 1. A harcnak
nincs vége [12| 14.25 Waikiki páros Amerikai kalandfilmsorozat,
11. A pók a hálót szövögeti [12]
15.25 Kulcsember Amerikai akciófilm-sorozat, 8. Kincsvadászat
[12] 16.25 Walker, a texasi kopó
Amerikai akcióvígjáték-sorozat,
19. Bizottság [12] 17.25 J. A. G.
- Becsületbeli ügyek Német-amerikai krimisorozat, 119. Kusza
kapcsolatok [12] 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Madárfészek Amerikai
vígjáték [12]
22.30 Öldöklő vágyak Amerikai
thriller [161
0.35 Képírók: Ágnes, Isten
báránya
Amerikai film [12]
2.45 Vers éjfél után

K

A nap filmie
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6.00 Az internet csodái Angol ismeretterjesztő filmsorozat 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.55
Kölyökklub 9.50 Nikki Amerikai
vígjátéksorozat. Szédült motorosok
10.15 Hazárd megye lordjai Amerikai kalandfilmsorozat. A Guruló
kaszinó 11.10 Játékzóna 11.20 Receptklub 11.50 Játékzóna 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 Végtelen erő Amerikai kalandfilm [12)
14.35 A szökevény Amerikai akciófilm-sorozat, 1. Gyilkos vagy áldozat |12| 15.30 Zsaru az űrből
Amerikai akciófilm-sorozat. Az éjszaka gyermekei [12] 16.25 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Medicopter
117 - Légi mentők Német akciófilm-sorozat. A guruló bomba [12|
17.30 Sheena, a dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat, 15.
Csapdában [12| 18.30 Híradó-Esti kiadás
19.00 Szeress most! Magyar
filmsorozat, 9.
20.00 Szuperniozi: Jurassic Park
Amerikai kalandfilm [12]

22.30 Drakula Amerikai
horrorfilm [16]
0.55 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat |16|
1.25 Híradó - Késő esti kiadás
1.30 Sportklub
1.40 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
2.10 Országház Heti magazin
D U N A
TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Sebességláz 6.15
Néptáncok 6.30 Kicsoda a micsoda?
7.00 A csillagszemű 1L2. 8.00 Hírek
8.05 Magyar történelmi arcképcsarnok
8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30
Helyesen 8.40 Nyelvőrző - Nyelvszöveg-játék 9.00 Tweeniék 9.20 A
kalózsziget 9.45 Wilf, a boszorkányos
kutya: A kutyatolvajok 10.00 A mi Európánk 10.25 Tündérek 11.40 Oggy
és a bogarak: Boldog sátorozás 11.50
Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.15 Elő egyház Vallási híradó 13.00 A kölcsönkért kastély 14.25 Csellengők - Eltűntek nyomában 14.45 írisz (1986-87) 15.00
Az impresszionizmus kezdetei 16.00
Emlékképek - Régi híradók 16.20 Jókívánságok 17.40 Krakkó, a titkos főváros 18.00 Híradó, meteorológia
18.15 Heti hírmondó 19.00 Selyemút
19.30 Mese Rupert Maci kalandjai
19.55 A modernek
22.00 Duna-sport
22.15 Beavatás
22.35 Isten Párizst választotta
Francia játékfilm
0.10 César Franck: d-moll szimfónia
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, Duna-sport
1.30 Mese Mikrobi: Trombita 1.40 Jókívánságok 3.00 Heti hírmondó 3.45
Equator Klub 4.10 Muzsika-szó

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Örömhír A református egyház
műsora 9.30 Madonna voltam
bélyegen 9.45 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.55 Katolikus
krónika 10.20 Református ifjúsági műsor 10.30 A reformáció
festője 450 éve halt meg Lucas
Cranach 10.50 „így szól az Úr!"
A Biblia üzenete 11.00 Magyarországi szerzetesrendek Bencések
12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 „Nincsen rózsa tövis
nélkül" Solti Károlyra emlékezünk 12.35 Böngésző Infokommunikációs magazin 13.00 Magyar ház Palackposta - üzenet a
határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst, avagy mit
üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.20 Gyerekeknek
Pirosalma szép meséi. A kék
macska. Az égi postás; A Mikulás
titkai. Rudolf világgá megy;
Trikrek. A hamelni patkányfogó
15.25 Napnyugta 16.55 Szuperriporter
kerestetik!
17.55
Telesport
Vasas-BVSC
és
Domino-FTC. Bajnoki vízilabdamérkőzések. Közvetítés a Komjádi sportuszodából
20.05 Híradó este,
időjárás-jelentés
20.30 Szép Ernő: „A boldogság
felé indultam én"
21.05 Mauritius Kincses sziget
22.00 Mindentudás Egyeteme
Csányi Vilmos: Az emberi
természet biológiai
gyökerei
22.50 Zűrzavar Amerikai film |18]
0.50 Főtér - „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Zempléni tájakon 1.35 Barát Szovjet film, részben
feliratos! [16| 2.55 „Nincsen rózsa
tövis nélkül" Solti Károlyra emlékezünk 3.25 Telesport Vasas-BVSC
és Domino-FTC bajnoki vízilabdamérkőzések

20.00-21.00 Városi Tv Szeged műsora 21.00 Diagnózis (ism.) 22.00
Szeviép-Szekszárd női kosárlabdamérkőzés

®

(a Telin Tv csatornáján) 20.00 Képmutatók (ism.) 20.30 Nagyító (ism.)

ùk'M
*
«
t
6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 A Szépség és a Szörnyeteg. Rajzfilm 10.30 Wellness-tár életmódmagazin 11.00 Trendline divatmagazin 11.30 Fokváros. Dokumentumfilm 12.00 Képújság 16.00
A Szépség és a Szörnyeteg. Rajzfilm
17.00 Thalassa: a hagyomány és a
tengeri teknő 17.30 Ormosság - az
alternatív gyógymódok magazinja
18.00 Vásárlási műsorablak 18.30
Thalassa: A hagyomány és a tengeri
teknős 19.00 Cubix - a javíthatatlan
robot, 2. rész 19.30 Egy életen át, 6.
rész 20.00 Thalassa: Ä hagyomány
és a tengeri teknős (ism.) 20.30 Virágzó Magyarország: Bácsalmás 21.00
Nevem Joe. Angol filmdráma 23.00
Fradi TV - heti összefoglaló 23.30 Vásárlási műsorablak 23.45 Ajánlók,
kisfilmek 24.00 Képújság
«

• T V
VÁSÁRHELYI VÁROSI TElvtbó

17.00 Gyerekeknek - mesefilm öszszeállítás 17.30 Zene-doboz 18.30
Képes Sport (pénteki ism.) 20.30
Heti híradóink 22.00 Képújság

"fi

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár
FM9S4Á>>Rádiá
7.00 Limonádé - Kis Kata
12.00 Élő Kívánságműsor Patkós Attila 16.00 Sportmix
19.00 Sunday Top 20 - Molnár Balázs 20.00 Repertoár László Istvánnal

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége - Magyar Márk 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktor/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06-30-30-30
244 és 44-22-44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv
BMii7.97.fi
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Szóttes.
Vendég: Török György gépésztechnikus, méhészmester, modellező 12.00 Hírösszefoglaló 12.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15
Sporthírek 20.15 Röcsögő
B. B. King, 5 óráig zenei válogatás.

A nap filmie
TV 2
2 0 . 0 0 Madárfészek

Amerikai akciófilm

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor (ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek, ajánlók 16.00 Szépség és a
szörnyeteg. Rajzfilm (h) 17.00 Thalassa (h) 17.30 Ormosság: alternatív gyógymódok (h) 18.00 Estelő
válogás, 1 rész 19.00 Híradó - válogatás 19.30 Egy életen át, 6. rész
(h) 20.00 Thalassa (h) 20.30 Vi
rágzó Magyarország: Bácsalmás (h)
21.00 Nevem, Joe. Angol filmdráma 22.50 Képújság

"ff
22.00-17.15 Hangos képújság
17.15 Karácsonyi ajándék doboz
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: Speciális mentők

Fsz.: Robin Williams, Gene
Hackman
Armand sikeres transzvesztita, éjszakai bárt üzemeltet
Miami Beachen. A show-műsorok sztárja Starina, azaz a
tulajdonos szeretője, eredeti
nevén Albert. Velük él Val, aki
Armand kudarcot vallott heteroszexuális kísérletének
gyümölcse. A fiú kiválasztotta Barbara, ultrajobboldali szenátor lánya. A szenátor kíméletlen harcot folytat'a morális
züllöttség ellen...

" H I R D E T É S *
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Gyászközlemények

MEGEMLEKEZES

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévé, meghatározó jelentőségű,
dinamikusan lejlédő, stabil hátterű multinacionális cég

„Búcsú nélkül mentél el, gondolatainkban
és szívünkben örökre velünk maradsz."

SZEGED

Fájdalommal emlékezünk felejthetetlen szerettünk,

GYÁSZHÍR

tárgyalóképes O L A S Z nyelvtudással rendelkező új munkatársakat keres

a T E R M E L É S T E R V E Z É S
és az A D M I N I S Z T R Á C I Ó

70 éves korában elhunyt. Temetése december 16-án, 13 órakor lesz a Sándorfalvi alsó
temetőben. Gyászmise elótte 12 órakor a
templomban.
Gyászoló család,
M I 10X930
Sándorfalva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó Édesapánk, Nagyapánk,
BORBÁS LÁSZLÓ
71 éves korában, sok szenvedés
után elhunyt. Tfcmetése december 16-án, 13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
03UM331
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TOMPAINÉ MAÁR ÉVA
életének 48. évében elhunyt. Búcsúztatása december 13-án, 14
órakor lesz a Tápéi temető ravatalozójából.
(xr 1007325
Gyászoló család

Az elhunyt iránti szeretettel tudatjuk, hogy
DR. F E R E N C Z
MAGDOLNA
elhunyt. Szűk családi körben eltemettük.
„,,.„„.,,

Mély fájdalommal tudatom
mindazokkal, akik ismerték és
szerették fiamat,
MURÁNYI LAJOST,
az Autóker vezetőjét,
aki 2003. november 27-én váratlanul elhunyt, hogy temetése
későbbre halasztva.
A
ML 108432
gyászold édesanyja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SERES PÁLNÉ
SZASZKÓ FRANCISKA
84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
december 16-án, 15 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
m,,„»646
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
NÉMETH GÉZA,
balástyai lakos 82 éves korában
csendben elhunyt. Kívánságára
családi körben búcsúztattuk.
Nyugodjék békében,
un irw7m
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. CZOMBOS
GÁBORNÉ
SZŰCS ETELKA
77 éves korában csendben elhunyt. Temetése december 16-án,
11 órakor lesz a Pusztaszeri temetőben.
Gyászoló család
ra„«o™
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MATUSZKA
MIHÁLYNÉ
K E C S K E M É T I ANNA
82 éves korában elhunyt. Temetése december 16-án, Mórakor
lesz az Algyói temetóben.
MI 10V005
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV. KOTOGÁN
FERENC
76 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 19-én, 14
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
MARTON KATALIN
55 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése december 15-én,
14 órakor lesz a Sándorfalvi alsó
temetőben.
Gyászoló nagynénje, testvére
M I 10885^^ családjai, Sándorfalva
„Tfc, aki annyi szeretetet adtál,
lé, aki mindig mellettünk álltál,
lé, aki sohasem kértél, csak adtál. A szívünk szakad meg, hogy
örökre elhagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, Édesanya, anyós,
nagymama,
PANNONHALMI
ANTALNÉ
S E B Ő K KLÁRA
életének 52. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése
december 17-én, 13 órakor lesz
az Alsóvárosi temetóben.
A gyászoló család
MllinVllA,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JUHÁSZ LAJOST
utolsó útjára elkísérték.
MI 10x709
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
VECSERNYÉS
VINCÉNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
M 11DX419
Gyászoló család

LABAJ ANDRAS
halálának 10. évfordulójára emlékezünk. Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Unokaöccse Laci
és családja

Amit

ajánlunk:

- hosszú távú jövőkép egy stabil hátterű vállalatnál

Munkavállalóink munkahelyre való eljutását biztosítjuk Debrecenből és Nyíregyházáról.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, bizonyítványmásolatokkal ellátott
önéletrajzokat kérjük az alábbi címre elküldeni:
4 3 2 0 N a g y k á l l ó , Pl.: 2 5

Hirdetését már
70 postahivatalban is feladhatja!

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szível tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ÖZV G E R E JÁNOSNÉ
MÉSZÁROS ANNA
80 éves korában elhunyt. Temetése december 16-án, kedden, 10
órakor lesz a Szentesi alsó református temetóben.
Gyászoló család, Szentes

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
értesiti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló
42/2003. (X. 22.) Kgy. rendelettel módosított
49/2000. (XI. 07.) Kgy. rendeletének 5. S-a alapján

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy
E R D E I MÁRIA
(volt k á n t o r ) ,
makói lakos 55 éves korában,
hosszú betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 15-én, hétfőn, 11 órakor lesz
a Makói római katolikus temetőben.
A gyászoló szerettei,
Makó

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

- vállalaton belüli betanulás és folyamatos képzések
- belső karrierlehetőségek.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
diáktársaknak, pedagógusoknak,
akik felejthetetlen gyermekünk,
KOVÁCS MARTIN
temetésén megjelentek, virágaikkal, adományaikkal, részvétükkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
M I 108970
Gyászoló család
„Ha jó apával áldott meg az ég,
csókkal halmozd el két kezét, mert
kinek édesapját nyomja sírhalom,
az tudja, mi az igazi nagy-nagy
fájdalom."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága férjem, édesapánk,
BAJUSZ PÁL
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönetet
mondunk kezelőorvosainak.
M I 108992
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

JAVASLATOT TESZ
a Szeged, Szent-Györgyi utca 38. sz. épület

Szent-Györgyi Albert volt
lakóházának helyi egyedi védelem
alá helyezéséről.
Az épületre vonatkozó értékvédelmi dokumentáció 2003. november
25-től december 27-ig tekinthető meg a városi főépítésznél, valamint
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

A

Fájdalommal tudatjuk, hogy
S Z É C S É N Y I MIHÁLY,
mindszenti lakos 80 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkedünk.
MMOXX29
Gyászoló család

H

SZEGED BETON

Szeged Beton Általános és Közműépítő Kft.

műszaki vezetőt
Feltétel: -

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BENKÓFERENC
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
MI 108708
A gyászoló család

keres.
építőiparban töltött, minimum 5 éves vezetői gyakorlat
felsőfokú építőmérnöki végzettség
általános és közműépítési gyakorlat
projektszervezési és -vezetési gyakorlat
számítógép felhasználói ismerete
B kategóriás jogosítvány.

Előkészítő mérnököt
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, drága édesapa,
IFJ. NAGY F E R E N C ,
Hódmezővásárhely, Kisfaludy
u. 94/A szám alatti lakos rövid, súlyos betegség után, 41
éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 16-án,
13 órakor lesz a katolikus temetőben.

Feltétel: -

keres.
építőiparban töltött, minimum 5 éves gyakorlat
felsőfokú építőmérnöki végzettség
B kategóriás jogosítvány
mélyépítési gyakorlat

- pályázatkészítési gyakorlat
Szeged Beton Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.: +36/30-236-91-60. Fax: +36/62-557-735
E-mail: szegedbeton@vnet.hu

J

O G G O

Gyászoló család
SZEGED BETON

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
OLTVÁNYI SÁNDOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
ML 108448
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
G E R E B I C Z MIHÁLY
temetésén megjelentek és Ót
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
M100723X
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KAPOSVÁRI
ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.
M1007272
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,
RÁCZ ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük a legdrágább Édesanya,
SZÍJÁRTÓ F E R E N C N É
RÁCZ IBOLYA
elvesztése miatt megnyilvánult
részvétet.
Dr. Szíjártó Márta és családja

'

halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló családja,
03110X248
Sándorfalva, Szeged

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
VAJDA ISTVÁNNÉ
PATAKI MAGDOLNA,
Nagyörvény u. 105. alatti lakos
67 éves korában elhunyt. Temetése december 15-én, 12 órakor
lesz a Szeder temetóben.
031108603
Gyászoló család

T E R Ü L E T É R E .

Elvárásaink:
- tárgyalóképes olasznyelv-tudás
- precíz, pontos munkavégzés képessége
- rugalmas, dinamikus személyiség

HORVÁTH MÁTYÁS

„Elment Tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KIRÁLY ANDRÁS

naimTiii
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
IFJ. OLASZ BÁLINT
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Szeged Beton Általános és Közműépítő Kft.

művezetőt
Mély fájdalommal tudatjuk, |
hogy drága szerettünk,
KOTORMÁN
IMRÉNÉ
VIDÁCS MARGIT,
Hmv.-hely, László utca 14. |
szám alatti lakos 80 éves korában, 2003. december 10-én I
elhunyt. Temetése 2003. de-1
cember 15-én, 10.30 órakor |
lesz a Kincses temetóben.
M11oxx52

Gyászoló családi

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény megrendelésekor
kériük a személyi igazolvány bemutatását!
Köszöniwk!

Feltétel: -

keres.
közműépítésben töltött, minimum 2 éves gyakorlat
középfokú szakirányú végzettség
8-10 fős csapat irányításában szerzett gyakorlat
B kategóriás jogosítvány.

Titkárnőt
Feltétel: -

keres.
középfokú végzettség
B kategóriás jogosítvány
adminisztrációs rendszerek kezelésének tapasztalata
számítógép felhasználói ismerete.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Szeged Beton Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.: +36/30-236-91-60. Fax: +36/62-557-735
E-mail: szegedbeton@vnet.hu
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Két nap alatt négy meccs

Vasárnap 19 órakor: Szeviép-Szekszárd

Újhelyi Petra a Szegedé

VÍZILABDA
KOSARLABDA

A férfi vízilabda OB I-ben a hét
végén dupla fordulót rendeznek. A Szeged Beton VE ma
idegenben az Újpesttel, vasárnap 17 órakor az újszegedi
sportuszodában a sereghajtó
Cegléddel csap össze. A Legrand-Szentesi
VK
mindkét
meccsét a fővárosban játssza:
ma az OSC vár Berkiékre, holnap pedig a BVSC.

Eldőlt. Újhelyi Petra aláírta a
szerződését a Szeviép-Szeged
női kosárlabdacsapatához. Négy
éve a tengerentúlon szereplő
center az idén megnyerte a Detroit csapatával a WNBA-t.
Merima Secserbegovics
ment,
Újhelyi Petra jött. Megoldódott a
Szeviép-Szeged eddig centerproblémája. A bosnyák válogatott kosaras helyett a magyar játékos
erősíti tovább a Tisza-parti
együttest. A sportbarátok gyorsan kitalálhatják: a tréner, Újhelyi Gábor leányáról van szó.
Először ismerkedjünk meg a
játékossal. A 193 centiméter magas center 23 éves. Nagykörősön
ismerkedett meg az alapokkal,
ekkor édesapja edzette gyermekét. Tizenhat évesen igazolt a
BSE gárdájába - a szegedi kapitány Mészáros Kornélia csapattársa volt - , ahol két évet játszott. Ezután az Amerikai Egyesült
Államokba,
méghozzá
Dél-Kaliforniába, a Columbia
Egyetemre nyert felvételt. Ez a
tengerentúl egyik legismertebb
felsőfokú intézménye. Idén végzett az egyetemen, majd a nyáron tizenhatodikként draftolták
a világ legerősebb bajnokságába,
a WNBA-be. A Phoenix szerezte
meg a játékjogát, majd Detroit
Shocks vette meg őt. Az összes
előkészületi meccsen játszott, s
tizenhatszor
lépett
pályára.
Azonban szülés után - hármas
ikreknek adott életet - visszatért
a korábban ezen a poszton játszó
rutinos center, s így már nem kapott szerepet az együttesben, de a
Detroit mégis igényt tartott rá,
n e m engedte el. A végén pedig a
magyar játékos élete legnagyobb
sikerét érte el: csapatával megnyerte a WNBA-t. A trénert, Újhelyi Gábort kérdeztük többek
között arról, hogy mennyire lesz
furcsa érzés a leányát edzeni.
- Szokatlan lesz, az biztos kezdte a beszélgetést a Szeviép
mestere - , hiszen nagyon régen

A Fradi elleni LEN-kupabúcsú
érthetően megviselte a Szeged
Beton VE csapatát. Szerencsére
mostanra „visszatért az életkedv" a játékosokba.

A játékosok már nagyon várják.
Az egykori szegedi kosarasok
napok óta a december 17. (szerda) meccsre készülnek. Izgalomban vannak. Visszatérnek
Szegedre. A Naturtex-Sole-Szedeák együttese az Albacomppal
játszik majd b e m u t a t ó mérkő-

közölte Komlósi fános, a Szentes
edzője. - A legutóbbi idegenbeli
meccsünkön pontot szereztünk
az Eger otthonában, hasonló bravúrra készülünk a mai találkozón is. Helyzetünket nehezíti,
hogy az egyik legjobb formában
lévő játékosunk, Somogyi Balázs
mandulagyulladással az ágyat
nyomja, ő biztosan nem tarthat
velünk.
*

A női OB I-ben a legjobb hat
gárda részvételével a középszakasszal folytatódik a bajnokság.
Ennek első fordulójában a harmadik helyen álló Hungerit-Szentesi VK ma délután 4
órakor a negyedik Polo SC-t látja
vendégül a ligeti uszodában.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Risztov bronzérmes
A vásárhelyi-mártélyi Risztov Éva
a 200 m pillangón szerzett aranyérme után tegnap is dobogóra állhatott a dublini rövid pályás úszó
Európa-bajnokságon. A 800 mé-

Újhelyi Petra Amerikából igazolt Szegedre.
dolgoztunk együtt. Petra nagyon
szeretne bizonyítani, bízom benne, hogy azt a tudást, amelyet az
USA-ban megtanult, itthon is
hasznosítani tudja. Nem elképzelhetetlen, hogy már a Szekszárd
elleni összecsapáson pályára léphet. A legnagyobb kérdés, hogy
mennyire sikerül az időeltolódás
miatt az átállás számára? Nagyon
fontos bajnoki mérkőzés előtt állunk, csak a győzelem az elfogadható számunkra. Át kell éreznie
minden játékosnak a meccs fontosságát, csapatként kell küzdenünk. Szerencsére
mindenki

egészséges, igaz, a hétközi utazás
alaposan megviselte a társaságot.
Bízom benne, hogy összeszedik
magukat az utolsó idei bajnokira
a lányok és megszerezzük a harmadik győzelmünket.
A FIBA Európa-kupa páneurópai H csoport I. fordulójának
eredményei:
Rovereto-Szeviép-Szeged 91-57, Glyfada-Dinamo Moszkva 84-78. AII. forduló
párosítása, december 17. (szerda),
17
óra:
Szeviép-Szeged-Glyfada. December 18.: Dinamó Moszkva-Rovereto.
SÜLI RÓBERT

Bemutatóra készül a Szedeák
Kettős kosármeccs lesz december 17-én az újszegedi sportcsarnokban. A Szeviép női csapatának nemzetközi meccse
után a Naturtex-Sole-Szedák
férfi együttese az Albacomppal
játszik bemutató mérkőzést.

- A Szentes ellen a héten kétszer kétkapuztunk - magyarázta
Horváth Viktor, a Szeged trénere. - Úgy vettem észre, átlendült ü n k a holtponton, jól pörögtünk, fegyelmezetten, felszabadultan pólóztunk. Az Újpest ellen már a pontszerzéssel is elégedettek lennénk, viszont a
Ceglédet vasárnap kötelező legyőzni. Egyedül Szabó
Nándi
bajlódik sérüléssel, a dereka fáj,
de bízom benne, tudja vállalni a
játékot.
A Szolnokkal holtversenyben
10. helyen álló Legrand-Szentesi
VK-nak minden egyes pontra
égetően szüksége van.
- A mai, OSC elleni összecsapáson látok erre esélyt, a BVSC
viszont más kategóriát képvisel -

zést. Kettős kosármeccs lesz az
újszegedi sportcsarnokban. A
Szeviép-Szeged női együttese
délután öt órakor a görög
Glyfada ellen játszik FIBA Európa-kupa mérkőzést, majd este hét órakor következnek a férfiak. A főszervező, Méhes Gábor jó hírekről tudott beszámolni:
- Eldőlt, hogy Antanas Vilcinskas is vállalja a játékot, a bokasérülése olyan szépen gyógyul,
hogy pályára tud lépni. Egyelőre
Ledon Green szereplése kérdéses. „Eldi" nagyon szeretne jön-

ELSŐ
MAGYAR
KENDERFONÓ RT.

ni, azonban hetek óta sérült,
ezért elképzelhető, hogy hazautazik. Az biztos, hogy Nyilas,
Kiss, Deák, Drahos,
Pávlicz,
Molnár, Kecskés, Kukla, Rawlins, Vúcinskas a keretben van,
és az is biztos, hogy a sérülése
ellenére Tanács Atilla és Balogh
Zoltán is eljön az összecsapásra.
Nagyon sokan érdeklődnek a találkozó iránt és külön köszönet
a Szeviép vezetőinek, akik lehetővé tették, hogy ingyen lehessen mindkét találkozót megtekinteni.
S. R.

Új létesítménnyel bővült a szegedi kenyérgyári squashklub. Ebből
az alkalomból a szabadidőközpontban december 13-án 10 órától meghívásos minifocitornát,
gyermek- és fallabda-bemutatót,
amatőr tollaslabda-bajnokságot
rendeznek. Az új sportcsarnok
minifocira és tollaslabdázásra
lesz alkalmas, emellett elkészült
egy 200 négyzetméteres szaunaközpont infrakabinnal, sószobával, merülőmedencével, 5 funkciós bionatural szoláriummal, két
száraz szaunával, gőzkabinnal,
Kneipp- talpmasszázsmedencével
és jakuzzival, valamint átadják az
aerobiktermet is.
A program, 10 óra: minifocitorna, mellette gyerek és felnőtt
squashbemutató és fallabdázás
egyénileg, valamint oktatók segítségével, 14: folyamatos aerobik és spinning, 16: amatőr tollaslabda-bajnokság.

A Tisza Volán SC három korosztálya is bizonyította felkészültségét, ügyességét a különböző teremlabdarúgó-viadalokon. A '92-esek Debrecenben
tornagyőztesek
lettek,
a
'93-asok, szintén a cívisvárosban, második helyen végeztek,
akárcsak
a
Pécsen
járt
'95-ösök.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredményeik,
'92-ben
születettek: -Pénzügyőr 0 - 1 , -Debrecen
2-0, -Vrbas (szerb-montenegrói) 7-0; az elődöntőben: -Miskolc 1-0; a döntőben: - Ú j p e s t
3-0. A győztes gárdában szerepeltek: Nacsa Péter, Sarnyai Róbert, Kormányos Kolos, Major

A HANSA-KONTAKT ELELMISZER-VEGYI A R U
NAGYKERESKEDELMI C É G F E L V É T E L T H I R D E T

takarítónői
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

termékei értékesítéséhez

Feltétel: nagy munkabírás, erkölcsi bizonyítvány.

keres felvételre.
Feladata: • kiemelt partnerekkel folyamatos kapcsolattartás
• új partnerek megkeresése • személyes értékesítés
Elvárások:
• számítógép-kezelői ismeret • jó kommunikációs készség
• eredmény- és ügyfélorientált gondolkodásmód
• gépjármű-vezetői jogosítvány • erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• angolnyelv-ismeret • termék- vagy alapanyag-ismeret.
A jelentkezők szakmai önéletrajzukhoz okleveleik másolatát is
csatolják.
A pályázatokat 2003. december 22-ig a munkakör megnevezésével
az alábbi címre kérjük benyújtani.
6724 Szeged, Londoni krt. 3. Tel.: 62/487-287/163, fax: 62/420-665

Érdeklődni a megjelenéstől számított egy hétig,
m u n k a n a p o k o n 8 - 1 6 között az 551-510 telefonszámon,
T ö r ö k T í m e á n á l lehet.

NOVOTEL
Í 4 « O K heteit

Idegenben és itthon
RÖPLABDA
A szegedi röplabdacsapatok közül az extraligás Papíron SC
idegenben, az NB l-es SZDRE
pedig hazai pályán szerepel.
A Papíron SC Szeged extraligás férfi
röplabdacsapata
vasárnap
17.30-kor Kazincbarcikán lép pályára. A házigazda Vegyész RC remek formában van, szerdán az Élcsapatok Kupája nyolcaddöntőjében 3:l-re legyőzte a címvédő
Apeldoorn együttesét, előtte pedig
Kecskemétet verte 3:2-re. Ezzel
szemben a Tisza-parti csapat hazai
pályán kapott ki 3:l-re a Dágtól.

Magyarán, az esélyek nem a Papíron mellett szólnak, így látta ezt a
csapatkapitány Neizer Zoltán is:
- A barcikaiak elkapták a fonalat, jó formában vannak, a győzelemre azt hiszem botorság lenne
gondolnunk; a realitás a házigazdák sikerét ígéri. A célunk csakis
a tisztes helytállás, a minél szorosabb eredmény elérése lehet.
Sérült, beteg nincs, én viszont
munkahelyi elfoglaltság miatt
n e m tarthatok a többiekkel.
A Szegedi DRE NB l-es női röpisei a Radnóti Miklós Gimnáziu m sportcsarnokában fogadják a
hajdan szebb napokat látott (bajnokságot és Magyar Kupát nyert
a gárda) Tatabányai Volánt.
I.P.

Tisza volánosok érmei

http://www.kenderfono.hu

KIEMELT ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSERT

ter gyors fináléjában a harmadik
helyen ért célba. De nem maradtunk Eb-elsőség nélkül: Cseh
László 4:04.10 perces idővel nyerte meg a 400 m vegyest.

SZILVESZTEREZZEN
a NOVOTEL SZEGED
SZÁLLODÁBAN

ÀCCOR

PANNÓNIA

Szilveszteri vacsora 14 000 Ftlfö
kétágyas szoba már 8900 Ft-tól.
Rezerváció és bővebb információ személyesen vagy telefonon
(Szeged. Maros u. I .Tel.: 62-562-200)

László, Lajkó Ádám, Vágó
Fanny, Mucsi Máté, Fröhlich
Tamás, Bánóczki Dániel, Almási Péter, Vágó Levente, Militár
Iván, Domonkos Ferenc; edző:
Hűvös Gábor. A torna gólkirálya
Vágó Levente lett 11 találattal,
míg a legjobb lány játékos: Vágó
Fanny.
'93-ban születettek:
-Százhalombatta 3-1, - C l u j (román)
6-1, -Bistrica (román) 4-0,
-Vrbas (szerb-montenegrói) 2-0;
az elődöntőben: -Szolnoki Focisuli 1-0; a döntőben: -Debreceni
Focisuli 0 - 0 (büntetőkkel: 1-2).
Az ezüstérmes együttesben játszottak: Papp Marcell, Kalapács
Zoltán, Bányai Patrik, Boldizsár
Bálint, Novkov Dániel, Hegedűs
Attila, Balog Péter, Sándor Ró-

Csizmadia
baromfibo
karácsonyi
ajánlata

^

8

Szeged (Tarján), Budapesti krt. 35
(Tarján Bisztró mellett)
Telefon: 6 2 / 4 6 7 - 5 5 0

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 7.
Telefon: 6 2 / 2 4 1 - 4 6 8
ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
• Eh. bébipulyka
640 Ft/kg
520 Ft/kg
• Eh. pulyka
• Eh. pecsenye-,
hízott kacsa
• Eh.gyöngyös
• Eh. tyúk, kakas

580 Ft/kg
1300 Ft/kg

SZEGEDI
AUTÓKERESKEDÉS
fő-

adminisztrátort
autószerelőt
gépkocsimosót
keres.

420 Ft/kg

Ezenkívül a szokásos
árubőséggel állunk vásárlóink
rendelkezésére.
Előrendelést is
felveszünk.
Tisztelettel:
Csizmadia
Mihályné

bert, Puskás Zoltán, Palotás Gergely, Barta Kristóf, Nyerges Erik,
István László; edző: Molnár Tibor. Puskás Zoltánt a legjobb
mezőnyjátékosnak, Papp Marcellt a legjobb kapusnak választották.
'95-ben születettek: -Tisza Volán „B" 2-0, -Veternik (szerbmontenegrói)
l-l,
-Gödöllő
2-1, -Kalocsa 1-0, -Szekszárd
2-2, -PVSK 2-2, -Pécsi Góliát
„B" 3-0, Pécsi Góliát „A" 2-0. A
Tisza Volán SC „A" csapata 5
győzelemmel és 3 döntetlennel a
Veternik mögött a 2. helyen végzett, a B gárda 8. lett. A Tisza Volán SC (edző: Bóka Ferenc) legjobb gólszerzői: Német Viktor 6,
Leindler Domonkos 5, Forgács
Dávid és Szabó Zoltán 3-3.

A szakmai önéletrajzot
fizetésmegjelöléssel
„Márkakereskedés
03II08772"

|

jeligére

s

a Sajtóházba kérjük.
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Izgulhat
a Dabas

: Vasárnap 17 órakor: Pick Szeged-Montpellier

A szurkolók is segíthetnek

LABDARÚGÁS
KÉZILABDA
A labdarúgó NB I/B 11. fordulóiában az FC Szeged 2-0-ra kikapott Dabason. A kék-fehér-feketék nem nyugodtak bele a vereségbe, megóvták a találkozót,
mivel szerintük a Pest megyei
gárda támadója, az Újpesttói furcsa körülmények között leigazolt
Roér Gábt>r jogosulatlanul szerepelt a mérkőzésen.
Első fokon ugyan a Magyar
Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága elutasította az óvást, csakhogy ebbe nem nyugodtak bele a
szegediek. December 3-án másodszor is panasszal éltek, és láss
csodát, a fellebbviteli bizottság
hatályon kívül helyezte az elsó
fokú ítéletet és új eljárás lefolytatására kötelezte a fegyelmi testületet. Az indoklás szerint a fegyelmi grémium nem kelló alapossággal folytatta le a vizsgálatot, s úgy hozta meg határozatát.
Az ügyre várhatóan csak a jövó
év elején kerül pont.
SZ.L.

StuttgartChelsea
párharc
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Európai Labdarúgó-szövetség
IUEFA) tegnap elkészítette a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének
a sorsolását. A „magyar" együttesnek, a VfB Stuttgartnak az új
angol sztárcsapatot, a Chelsea-t
juttatta Fortuna.
- Kaphattunk volna nehezebb
és könnyebb ellenfelet is - vélekedett a szegedi születésü Szabics Imre, a VfB Stuttgart csatára, akit a mobiltelefonján értünk
utol - , de Chelsea szerintem még
abba a kategóriába tartozik,
amely ellen tovább lehet jutni.
Az idei sorozatban kellemes emlékeket őrzünk - legalábbis, ami
a hazai pályát illeti - az angol
csapatokról, szeretnénk ezt folytatva a londoniakat felülmúlni.
A nyolcaddöntő párosítása: VfB
Stuttgart (német(-Chelsea (angol),
FC Porto (portugál)-Manchester
United (angol), Real Soeiedad (spanyol)-01ytiipique Lyon (francia),
Cclta Vigo (spanyol)-Arsenal (angol), Bayern München (német)Real Madrid (spanyol), Sparta Praha (cseh)-AC Milan (olasz), Deportivo La Coruna (spanyol)-Juventus (olasz), Lokomotív Moszkva (orosz)-AS Monaco (francia). A
játéknapok: február 24. vagy 25.,
illetve március 9. vagy 10.
A labdarúgó UEFA-kupában a
Debrecen a nyoni sorsoláson a
belga FC Bruges együttesét kapta
ellenfelül. Az első meccset idegenben játssza a Loki.

Az év legfontosabb kupamérkőzése előtt áll vasárnap 17 órától
a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Ellenfele a Bajnokok
Ligája címvédője, a francia
Montpellier lesz. A Tisza-parti
klub kézilabdásai kérik a szurkolók segítségét, hogy a világ
egyik legjobb klubcsapatát legyőzhessék.
Kovács Péter véleménye szerint
bárhogyan is alakul ez a hétvége,
egy biztos, hogy a magyar kézilabda előrehozott karácsonya
várható. A Fotex szombaton
17.45-től Barcelonában játszik, a
magyar női válogatott vb-elődöntőt játszik szombaton 16 órától
Dél-Koreával. Reméljük, hogy a
finálét is Mocsai Lajos kapitány
csapata vívja. A Pick Szegedre
pedig vasárnap 17 órától a
BL-címvédő Montpellier legyőzése vár. De jó is lenne egy sikeres kézilabdás hétvége!
- Megkaptam az ígért kazettát
a Montpcllier-ről, s ellenfelünket
már feltérképeztük a srácokkal újságolta Kovács Péter edző,
majd így folytatta: - A felvételből
is kiderült az, amit már tudtunk,
hogy nagyon jó csapat a Montpellier. Minden poszton egy-két
kitűnó játékossal rendelkeznek.
Jó a kapusuk, s indításból is nagyon eredményesek. A Tatabánya elleni mérkőzésünkön frissen, összeszedetten játszott a
csapat, nagyon bízom abban,
hogy három nap alatt ez a forma
nem veszik el.
Mezei Richárd tagja volt annak
a csapatnak, amely 1994-ben az
EHF-kupában 27-24-re legyőzte
a Montpellier-t. A visszavágón
pedig mindössze 22-20-ra ka-

FIUME/ZÁGRÁB (MTI)
Amiért a hölgyek jöttek, teljesítették: a férfiak után ők is ötkarikás kvótát szereztek, s 1980
után ez az elsó alkalom, hogy
mindkét nem együttese ott lehet
az olimpián.
Csakhogy evés közben jön
meg az étvágy! A játékosok egyöntetűen úgy vélekednek, nincs
megállás, hanem meg lehet kaparintani az első helyet is. Ehhez előbb le kell győzni szomba-
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i VÁSÁRHELYI ÉRMEK
I A hódmezővásárhelyi Polgári
Lövészegylet fiataljai a budapesti
serdülő országos bajnokságon
szerepeltek. Minden vásárhelyi
éremmel térhetett haza.
A klub eredményei, egyéni: 1.
Orosz Csaba (Corvin
szakközépiskola), 2. Varga
Andrea (Kalmár SZKI), 3.
Ozgyin Krisztina (Németh
gimnázium) és Jéró Gergő
(Klauzál ált. isk ). Csapat,
lányok: 1. Hódmezővásárhely
(Varga Andrea, Ozgyin Krisztina,
Hegyi Dóra). Fiúk: 3.
Hódmezővásárhely (Enyedi
Balázs, Földesi Ádám, Erdős
Péter). A versenyzők
felkészítését Iványi László
segítette.
KISPÁLYÁS EREDMÉNYEK
A Freeze-Air kispályás
focibajnokság eredményei: Kiss
Team-Freeze-Air 1-6,
TWister-Szürkebarátok 9 - 1 ,
Tápé II.-Sportszelet 1-2, Nemes
FC-Napos-Agro 1-7.

MIKULÁS-KUPA
Mikulás-kupa néven
asztalitenisz-versenyt rendezett
a szegedi sportbizottság a Trióda
centrumban. Eredmények,
ügyességi verseny (1-4.
osztályosok): 1. Horváth Ákos,
Habuczki (Szotyorit fogja) medvepuszi m i a t t könnyített edzést végzett.
Fotó: Gyenes Kálmán 2. Popovics Berta, 3. Bacsó
Milán. Asztalitenisz, 4—6.
osztályosok: 1. Mihalkó Dávid,
pott ki. Ez utóbbin négy gólt három napon nyolcszáz jegy előSajnos a Pick Szeged háza tájá- 2. Szalóki Dóra, 3. Szekeres Bea;
szerzett a válogatott beállósa.
vételben talált gazdára. Belépőt ról nem valami jó hírek szállin- 7-8. osztályosok: 1. Sziráki
- Ez már nem az a csapat. A egyébként ma 8-tól 12 óráig az új- góztak ki, hiszen Habuczki szer- Szabolcs, 2. Mihalkó Dávid, 3.
franciák agresszívek, a durvaság szegedi sportcsarnok 106-os szo- dán medvepuszit kapott a comb- Vécsi Béla.
határát súrolja a játékuk. Hason- bájában lehet vásárolni, de a mér- jába, Bajusz a derekát, míg Puljelóan védekeznek (5 plusz 1), kőzés előtt 15 órától is nyitva lesz zevics a könyökét fájlalja.
VEZETARÖSZKE
mint a válogatottjuk. Jól kell vé- a pénztár. A rendezők kérik, hogy
A francia csapat gépe tegnap Négy csapat részvételével
dekeznünk, s fel kell vállalniuk a a nézők ne az utolsó pillanatban
17.40-kor érkezett Ferihegyre, s elindult a megyei
külső embereknek is a páros kap- foglalják el a helyüket, mivel a két a játékosok már 20 órakor ki- sakkcsapatbajnokság. Az első
csolatot. Akkor lehet keresniva- beléptetőkapu (a sportuszoda fe- szálltak a Royal Szálló előtt a két forduló eredményei:
lónk. Ehhez azonban végig kon- lől is nyitva lesz) nem bírja el a tu- buszból. A Montpellier ma Röszke-Szatymaz 3,5:1,5;
centráltnak kell lennünk, s ké- multust. Felhívják a figyelmet ar17-től 18 óráig edz a sportcsar- Mórahalom-Üllés 0:5,
rem a szurkolók segítségét is.
ra is, hogy mindenki a belépőn nokban, de vasárnap 10-tól 1 l-ig Szatymaz-Mórahalom 4,5:0,5;
Dobozi Iván technikai vezető szereplő helyre üljön, a kellemet- is az övék a terem.
Üllés-Röszke 1,5:3,5. Az állás:
SÜLI JÓZSEF
örömmel újságolta, hogy az első lenségek elkerülése érdekében.
1. Röszke 7, 2. Ü l l é s 6 , 5 , 3 .
Szatymaz 6, 4. Mórahalom 0,5
ponttal.

Magyar cél a világbajnoki cím
Nem elégszik meg az athéni
olimpia indulási jogának kiharcolásával a magyar női kézilabda-válogatott, hanem most,
hogy az elődöntőbe jutott, meg
szeretné nyerni a horvátországi
világbajnokságot.

REFLEKTOR

ton a szerencsével továbbjutott
Koreai Köztársaságot, majd vasárnap a francia-ukrán csata
nyertesét.
Lovász Zsuzsa, aki az egyik
legjobb jobbszélsője a vb-nek,
társaival együtt optimista: - Az
egység, az összetartás fantasztikus! Mindenki tud a másikért
hajtani, és eddig így vettük az
akadályokat - mondta nevetve a
vagányságáról híres játékos.
Klubtársa, a szintén dunaújvárosi Pálinger Katalin védéseivel
őrületbe kergette az ellenfeleket:
- Valóban jó formában érzem
magam. A védőfal sokat segít, de
annak is örülök, hogy olykor lélektanilag fontos pillanatokban
tudtam a csapat hasznára lenni.
A góllövőlistán szinte bizonyosan Radulovics Bojana végez az

élen, így előfordulhat, hogy a
portugáliai férfi vb-hez hasonlóan megint magyar kerül a trónra.
Akkor Carlos Perez volt a mesterlövész, s párhuzam életükben,
hogy mindketten honosítottak: Bízom a hasonlóan jó folytatásban, és szeretnék világbajnoki
aranyat nyerni - mondta a
2000-ben a világ legjobbjának
választott átlövő, aki azóta boldog anya lett.
A pénteki pihenőt a fiumei
csoportból továbbkerülő három
együttes, a magyar, az ukrán és
a norvég utazással töltötte,
ugyanis a végjátékra már Zágrábban, a 9000 néző befogadására alkalmas csarnokban kerül
sor.
Van viszont rossz hír is: Mocsai
Lajos szövetségi kapitány lázas

beteg, s emiatt kihagyta az utolsó
középdöntős találkozót, a szállodában maradt. Ráadásul n e m
szeretné, ha esetleg megfertőzné
a játékosokat. Ezért aztán a pénteki út során nem a csapatbuszszal, hanem Sinka Lászlónak, a
delegáció vezetőjének kocsijával
jutott el a horvát fővárosba. A
tréner valószínűleg a szombati,
dél-koreai elleni elődöntőben
már irányíthatja a gárdát, ha
mégsem, akkor megint Marczinka Zoltán lesz a helyettes.
A vb további programja (Zágráb):
Szombat,
elődöntők,
13.30:
Franciaország-Ukrajna; 16: Magyarország-Koreai Köztársaság,
az 5. helyért, 19.15: Spanyolország-Norvégia. Vasárnap, 16 óra:
a 3. helyért; 19:15: döntő.

SZORGOS MÉHECSKÉK
Tizenharmadik alkalommal adott
otthont Mórahalom a
Takarékszövetkezet-Mikulás- kupa
kispályás labdarúgótornának. A
végeredmény: 1. Méhecskék, 2.
Hesiker, 3. Silver. Különdíjasok, a
gólkirály: Miklós Csaba
(Méhecskék), a legjobb játékos:
Geleta Szabolcs (Méhecskék), a
legjobb kapus: Farkas Cs. Gyula
(Hesiker). Agyőztcs csapat:
Bubori, Kiss D., Erdélyi, Keller,
Kiss E, Miklós, Kiss J., Geleta,
Tandari, csapatvezető: Kiss László.
NEGYEDSZER
Negyedik alkalommal rendezik
Zákányszéken január 2-4-én az
Uhlsport-kupa kispályás
focitornát. Nevezni - az első
tizenhatot fogadják el - a 06-3041 -09-099-es, a 06-62-317-966os számon, vagy személyesen
Badényi Jánosnál lehet a szegedi
boltban.

A10 éves Tisza Volán Focisuli nagyrabecsülését fejezi ki mindazon
Dél-magyarországi Whirlpool
alapító támogatóknak - így Szeged Megyei Jogú Város közgyűlésének,
M á r k a b o l t és B e m u t a t ó t e r e m
a Szegedi Sportigazgatóságnak, a Tisza Volán Rt. -nek, akik a kezdetekSzeged, Szentháromság u. 34. • Tel./fax: 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
tőt nap/ainkig jelentős segítséget nyújtottak az egyesület működéséhez.
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig
Tisztelettel köszönjük azon támogatók - Démász Rt., Déltáv-V-fon,
Délmagyarország, Első Beton Kft., MÉH Rt. ós Zoll-Platz Kft. - segítBEÉPÍTHETŐ SÜTŐ- ÉS FŐZŐLAPAKCIÓ / B E É P Í T H E T Ő G É P E K
ségét, akik ez évtized alatt huzamosabb ideig mellettünk álltak, állnak.
AKCIÓJA
• Beépíthető sütő kerámialappal, Multifunkciós sütő gázfőzőlappal,
Köszönjük mindazok támogatását, akik az említetteken túl a jelenben is
inox
színben
159
900
Ft
m 900 Ft
biztosítják képzési és versenyeztetési feltételeink megteremtését, igya BE- fehér színben
Multifunkciós sütő kerámialappal,
Beépíthető sütő kerámialappal,
C0 Kft. -nek. a Déléptek Házépítők Boltja Kft. -nek. a Goboker Kft. -nek,
inox színben, digitális kijelzővel
Inox színben
129 900 Ft
a Print-Shop Kft. -nek, a Szuper-ELSZO '57 Kft. -nek, a SZEVIÉP Rt. -nek,
169 900Ft
Multifunkcióssütő
kerámialappal,
a TBG Szeged Transzportbetongyártó Kft. -nek és a TE-DI Trade Kft. -nek.
2 db beépíthető gép vásárlása
Multifunkciós sütő kerámialappal,
fehér
szinben
129
900
Ft
Nélkülözhetetlen segítőink, akik rendezvényeink sikereihez rendszereesetén
fehér-fekete szinben, digitális kijel2 0 O O O F t engedmény
sen hozzájárulnak: a Chio- Wolf Magyarország Kft., a Csongrád Megyei Multifunkciós sütő kerámialappal,
zővel
199 900 FI
a hozzá választott páraelszívó
Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Testülete, a Szerencsejáték Rt., a inox színben
Multifunkciós sütő kerámialappal,
árából.
Multifunkciós sütő gázfőzőlappal,
Kekon Kit., a Novoback Kft., a Rádió '88, a Rauch Hungária Kft., a
inox színben, digitális kijelzővel
3 db beépíthető gép vásárlása
Trendex Kft. és a QuArtissimo Grafikai Stúdió. Köszönjük önzetlen fel- fehér színben
219 900 Ft
esetén
Multifunkciós sütő gázfőzőlappal,
ajánlásaikat.
4 0 O O O F t engedmény
fehér színben
Külön köszönetet mondunk a 10 éves születésnapi rendezvénysorozat
a hozzá választott
fő támogatóinak, a CORA Hipermarket (Szeged) Kft.-nek és a SOLE Multifunkciós sütő kerámialappal,
páraelszívó árából.
fehér-fekete színben, digitális kijelViszonteladók részére további
Hungária Rt. -nek. a terméktámogatást nyújtó Nestlé-Schöller Kft. -nek,
159 9QO Ft
kedvezményeket
adunk1
a kiadványunk megjelenését patronáló Suzuki-Veszprémi Autószalon zővel

Whirlpool

i

Kft. -nek. valamint a Pálma Reklámstúdiónak.
TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!
Végül, de nem utolsósorban köszönjük a szülői közösség együttmű- ( I1IM: SH.0FR-55.A0 • KIIM: 53,96-54AS)
| i - T - p ^ | p i / - Vásároljon most, fizesse később. Kamatm a g y a r cetelem
ködését. áldozatvállalását, valamint az adójuk 1%-át leIájánlók hozI L L L l X mentes hitelek 4-5-6-7-8 hónapos futamidő.
zájárulását. melyből 99 309 Ft gyűlt össze.
S z e g e d t e r ü l e t é n d í j m e n t e s h á z h o z s z á l l í t á s . Az akciós árak a keszlet erejeig ervenyesek.
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ELHIBÁZOTT BÍRÓI DÖNTÉSEKRE IS FÉNYT DERÍTETTEK A DNS-VIZSGÁLATOK

Akiket ártatlanul
A bűncselekmények helyszínén talált testnedvek, hajszálak vagy bőrszövetek
DNS-vizsgálatával ma már
szinte kizárólagos bizonyossággal megállapítható az elkövető személye. A genetikai
kutatások fejlődése egyúttal a
bíróságok korábbi téves döntéseire is fényt derített, amelyek alapján - mint utóbb kiderült - ártatlanul küldtek
börtönbe vagy ítéltek halálra
embereket.
Az elmúlt évszázadban az Amnesty International nyilvántartása szerint az amerikai bíróságok több száz esetben
ítéltek ártatlanul halálra embereket. 1977 óta, amióta az
amerikai legfelsőbb bíróság
visszaállította a halálbüntetést, csaknem száz esetben
derült ki az elítélt ártatlansága.

Elhamarkodott

ítélet

A téves bírósági döntések
korrigálása, és az azok alapján ártatlanul elítéltek rehabilitálása az 1990-es évek
óta
megszaporodott.
Az
utóbbi tíz évben ugyanis a
génkutatásban
végbement
fejlődés forradalmi változást
eredményezett a büntető
igazságszolgáltatás
területén. A korábban is alkalmazott DNS-vizsgálatok
ma
már eljutottak arra a fejlettségi szintre, hogy a megfelelő mintából szinte kizárólagos biztonsággal megállapítható a bűncselekmény elkövetőjének személye. Á vizsgálatok érdekessége, hogy

Esküdtek (szemben) egy bírósági tárgyaláson az Egyesült Államokban,
akár több esztendőre, vagy
több évtizedre visszamenőleg is elvégezhetők. Az újfajta DNS-vizsgálatok rutinszerűvé vált alkalmazásával a
szakértők világszerte rámutattak az elhamarkodott bírói döntések gyakoriságára.
A szegedi egyetem jogi karán oktató Badó Attila egyetemi docensnek és Bóka János
tanársegédnek
idén
megjelent, Ártatlanul halálra
ítéltek című könyve tíz
konkrét eseten keresztül világít rá az amerikai igazságszolgáltatás tévedéseire.

A tanúk

tévedései

Jelenleg mind az angolszász, mind a kontinentális
jogrendszer
lehetőséget
nyújt a DNS-vizsgálatok felhasználására a büntető eljárás során. - Természetesen
az eljárás bírósági szakaszában a bírák rendelhetik el teszi hozzá Badó Attila a

szegedi jogi kar összehasonlító jogtudományi intézetének vezetője. Az esetek tanulságosak, nemrégiben is
végeztek ki olyan halálra
ítéltet, aki évekig hiába követelte, hogy végezzék el a
DNS-vizsgálatokat a bizonyítékként szolgáló bűnjeleken. Például a magát ártatlannak valló Joseph Roger
O'Dell, akit erőszakos nemi
közösülésért és emberölésért ítéltek halálra, nem kapott lehetőséget a DNSvizsgálatok
alkalmazására.
O'Dellt 1997-ben kivégezték,
a bizonyítékként felhasznált
mintákat pedig 2000-ben
elégedték. Az igazság azóta
is felderítetlen maradt. Badó
Attila lapunknak elmondta:
amerikai kutatások azt bizonyítják, hogy hibás bírói
döntés az esetek 81 százalékában az elkövetők téves
azonosítása miatt születik.
Ez pedig legtöbbször a tanúk rossz megfigyeléseinek,

valamint a halálos méreginjekció beadásakor használt ágy.

vagy hamis tanúvallomásának köszönhető.
Az amerikai jogrendszerben
a felülvizsgálás lehetőségét
nehezíti, hogy a döntést hozó
esküdtszéknek nincs indoklási kötelezettsége, szemben a
kontinentális joggyakorlattal,
amelyben a szakbíróság köteles megindokolni döntését.
Az USA-ban a „nép szava isten
szava" elv érvényesül, azaz az
esküdtszék véleménye csak
nagyon indokolt esetben bírálható felül. Az elítélt pedig,
miután kimerítette fellebbezési lehetőségeit, többnyire
már csak a kormányzói kegyelemben bízhat.
Ronald Williamson és Dennis Fritz az említett könyvben olvasható ügye is ezt
példázza.
Mindkettőjüket
Debra Sue Corter megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolták 1988-ban Oklahoma államban. A két férfi
ismerte egymást, Williamson
egy lecsúszott, egykor híres

baseballjátékos volt, Fritz pedig középiskolai tanár. A vád
számára a legfontosabb bizonyítékot a gyilkosság helyszínén talált haj- és szőrminták szolgáltatták. A szakértők
szerint ezek a vádlottaktól
származtak. A vád tanúkat is
felvonultatott, többek között
egy cellatársat,"aki azt állította, hogy Ron Williamson beismerte előtte szörnyű tettét.
Az esküdtek a rendelkezésre
álló bizonyítékok
alapján
mérlegeltek és döntöttek:
1988-ban Ron Williamsont
halálra, Dennis Fritzet életfogytiglani börtönre ítélték.
A védelemnek tíz év elteltével sikerült engedélyeztetni a
DNS-vizsgálatok elvégzését,
amiből kiderült, egyikük sem
lehetett az elkövető, sőt a
vizsgálatok felfedték a valódi
bűnös kilétét. Az ítélet kihirdetése óta eltelt tizenkét évet
Fritz a börtönben töltötte,
mialatt Williamson a kivégzésére várt. Öt nap választot-

ta csak el a villamosszéktől.
Mindketten jelentős lelki károsodást szenvedtek a történtek következtében. Williamson súlyos depressziója
miatt máig kórházi kezelésre
szorul.

A

Pusoma-ügy

Hasonló esetek a magyar
joggyakorlatban is előfordultak.
Magyarországon
az
egyik nagy visszhangot kiváltó eset a Pusoma-ügy volt. A
Heves
Megyei
Bíróság
1994-ben Pusoma Dénest
emberölés miatt ítélte el. Ártatlanságára egy DNS-vizsgálat nyomán tizenhárom
hónappal azután derült fény,
hogy börtönbe csukták. Pusoma szabadulása után sehol nem kapott munkát, családi élete tönkrement. Végül
nem látott más kiutat: felakasztotta magát az ivádi erdőben.
NAGY KRISZTINA

ŐS BUDA NYOMÁBAN

mint amatőr történész
Szörényi Leventét, a népszerű popsztárt, az István, a király, a Veled, uram!, az Attila
című nemzeti rockoperák szerzőjét egyre többször említik furcsának tűnő bogarasságáról, a magyarság ősi gyökerei iránti érdeklődéséről. Az amatőr történész
Ős-Buda nyomában című könyvében középkori metszetek és Anonymus leírása
alapján vaslogikával bizonyította be, hogy az egykori Ős-Buda, Attila vára a Budakalásznál magasodó Ezüsthegyen volt. A magaslatot ma villaerdő borítja... A
szerzőt a hétköznapok erdejébe vittük.
- „Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga
rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk
a
hazug szóra"... vagy: „Ne gondold, ó ne,
hogy tied a világ! Mások dolgoznak helyetted, míg szerepedet játszod..." Miért
nem halljuk ma ezeket a számokat a
rádióban? Aktuálisabbak,
mint valaha...
- A régi számok? Hát... Hogy a rádióban ma mit játszanak, vagy mit sem,
ahhoz nekem már nagyon kevés a hozzászólnivalóm. Mindössze egy olyan rádió van, amelyik elkötelezte magát a
műfaj általános, régi értékei mellett, ott
is eléggé tetszőlegesen jelenünk meg...
Ezen lehet ugyan sajnálkozni, de ezek
tények. Egyébként a közönség, ha van
rá igénye, kérheti ezeket a számokat.

Hogy aktuálisak-e? Hát persze hogy
azok! Bármilyen nehéz is ezt tudomásul
venni, lényegét tekintve semmi nem
változott ebben az országban. Kísértetiesen kezdi az ember ismét azt a furcsa
szorongást érezni, mint régen. A változás, ami velünk személy szerint történt,
mindössze annyi, amennyit dolgoztunk
érte. Függetlenül a mindenkori hatalom
kegyétől. Ezt ki kell mondani, hiszen
manapság egyre-másra jönnek, akik
megpróbálják elhitetni a magyar társadalom középkorú rétegével, hogy „mi
sem voltunk különbek, hiszen minket is
a Kádár-repdszer tartott a tenyerén".
Hát köszönöm szépen... Tehát valóban:
ezek a számok aktuálisabbak, mint valaha.

- Talán tudatosan tartják ezeket az
archívumok mélyén? Hiszen, némi túlzással, amikor Kovács Kati azt énekli a
rádióban,
hogy „Add már, uram az
esőt!", akkor előbb-utóbb
megjön az
eső...
- Vagy azt képzeljük, igen... Valójában
egészen elképesztő, hogy az az István, a
király, amelyet a Maróthy-féle reformkommunisták csoportjának engedélyével
adhattunk elő a Városligetben, szúrja a
szemét az utódpártiaknak. Pedig a darab
maga hangról hangra, szóról szóra
ugyanaz. Azt viszont valóban nagyon szomorúan veszi tudomásul az ember, hogy
a másik oldalon, a legnagyobb ellenzéki
párt oldalán csupán a saját generációjuk
életérzését akarják kifejezni, ahhoz álmodtatnak zenét...
- Nem Szörényi Leventének
magának
kellene egyfajta missziót vállalnia
saját
zenéje elevenen
tartására?
- Úgy érzem, egyfolytában ilyesfajta
missziót teljesítek. Ha így vesszük, akkor
a misszió az, amikor hatévenként egyszer
még felmegyünk a színpadra. Az idő múlásával ez is egyre nehezebben megy.
CSUDAI ENDRE
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A leghosszabb répa
és más csúcstartók
Tudta, hogy a legtöbb olimpiát
nyert vízilabdacsapat a hétszeres győztes magyar férfi válogatott? A Guinness World Records
2004 című kiadvány ismét egybegyüjtötte a világ eddigi

GUIiUU^SSi
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csúcsteljesítményeit, kiegészítve azokat az újonnan felállított
és megdöntött rekordokkal.
Ha valaki szereti a különleges
híreket, m e g d ö b b e n t ő fotókat
és hihetetlen adatokat, ezt a
könyvet kifejezetten élvezni
fogja. A világ leghosszabbjairól, legsikeresebbjeiről vagy
leggyorsabbjairól
olvashat
ugyanis majdnem 300 oldalon
keresztül. Rekordokról, melyeket a természet, az emberi
kitartás, vagy a véletlen produkált.
Már a legelején elképesztő
információk és illusztrációk
láthatók a különös testek témakörében. Ezek szerint a világ legnehezebb férfija 635 kilogrammal,
legmagasabbja
272 centiméterrel csúcstartó,
míg egy amerikai hölgy 179

1
centis mellbőségével vált rekorderré.
A rekordok sokfélesége szintén elképesztheti az olvasót.
A legnagyobb hányászacskó-gyújtemény, a leggyorsabb
egymérföldes
szöcskejáték,
vagy a legnagyobb felfújható
t e m p l o m például biztosan

NAGY BANDÓ ÍZES BESZÉDE

Könyves csemege

megállná a helyét a „világ abszurdumai"
kategóriájában
is.
A Guinness World Records
2004 honi csúcstartókról is beszámol. A legsikeresebb magyar popénekes címmel kitüntetett Zámbó Jimmy lemezei
foglalták el a hazai Top 40-es
slágerlista első 13 helyét halála után egy hónappal, 2001.
február 9-én. Az olimpiákon
sorozatban nyert legtöbb, öszszesen hat aranyéremmel Gerevich Aladár kardvívó büszkélkedhet. De a legnagyobb
palacsintasütő versenyt is nálunk rendezték: idén április
25-én Veszprémben 24 csoport 24 óra alatt 17 ezer 12
darab palacsintát sütött.
(Guinness
World
Records
2004 , Gabo Könyvkiadó
Bp.
2003, 288 oldal, forint.)
P. D.

skusz
kttnyvUndiAz
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

Nagy Bandó András legújabb könyvében ahogy alcíme is jelzi - ételekről, életekről mesél. Az ízes beszéd egyszerre szellemes, tanulságos és az olvasó étvágyát gerjesztő kötet.
Nagy Bandó András az évek alatt összegyűlt,
gasztronómiai témájú publikációi é s kabarészámai legjavából szerkesztette könyvét.
Már az írások c í m e i is sejtetik: n e m egyszerű
k o n y h a m ű v é s z e t i fejtegetésekről, sokkal inkább igazi „nagybandós" humoreszkekről
van szó. Egy vajdasági fellépés emlékét őrzi a
Tányérica c í m ű munka, a 80-as é v e k b e n
egyre gyakrabban felmerülő, „nekünk a szocializmius kő?" kérdésre a Kóleves ad groteszk választ. Mellettük megtalálhatjuk a rádiókabaré egykori sikerszámát, a N é m e t h
Miklósnak címzett Nyugdíjas levél írott verzióját is.
• Szó esik a kötetben orfűi k e m e n c é s udvarról,
nagymamáink és nénikéink főztjeiről, a tápai
tarhonyáról és halászcsárdákról, vagy a kevéssé
magasztos szotyolázásról is.
Az írásokat a m e n ü e l ő z e t e s m e g í z l e l é s e k é p p e n magyar s z ó l á s o k é s k ö z m o n d á s o k
vezetik be. Az í z e s b e s z é d h u m o r o s történetein kívül s z ó j á t é k o k b a n is bővelkedik. A
b e v e z e t ő g o n d o l a t o k a t , vagyis az Elő sót az
ország szeretett mesterszakácsa, Benke Laci
bácsi írta, aki rögtön azzal nyit: „Az o l v a s á s
é l m é n y e után már azt s e m t u d o m , h o g y
v e t t e m egy könyvet, vagy e t t e m egy könyvet."

Ki *

PODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt
vásároljon, de maga sem gondolná, míg célját
eléri, micsoda kalandok várják...
„Hahó! Hahó!", kiabált az özvegyasszony, akit
nem is oly rég láttam az erkélyen, ott mögötte
körben rípityára törve az ablaküveg.
Most műanyag ételhordót himbált a kezében,
óriási ó-lábakon közeledett, vaskos vádliját úgy
mozgatta a földön, mintha repült volna az égben.
Aztán ahogy elért egy távolságot, mintha nem
haladna, mintha ott megakadna, mint kézfejben a
biztostű.

képpen kivégzi magát. És most akkor én eszem...
Némiképp lehiggadtam a gondolattól, hogy csak a
tükörképét eszem.
A csontokat illedelmesen leszopogattam, a
szárnyról is, pedig hányszor mondogattam, de
hányszor, hogy azt, aminek szárnya van és repül,
elvből nem eszem. És most mégis. Biztos voltam
benne, hogy állításom értelmét az összes szárnyason át keresték, hiába, az én szárnyasom nem
volt más: csak egy angyal. A folytonos értetlenség
drámai kifejlethez vezet: már magam sem tartom
semmire a szavaimat.

A tölgyfa mögül köhécselést hallottam; tudtam
mindjárt, Szent Péter sziporkázik ilyen fesztelen.
De újra elvesztettem a fonalat, ha hinni lehet
nekem, ez már az éhség utolsó jele: az őszi fák
bátorítóan forogtak fölöttem, a nap átütött rajtuk,
mint vékony hártyagyűjteményen, és sárga fényben úsztam nyakig, unszoltak a forgó tölgyek: ájulj
el, ájulj el mihamar, kisgyerek, nincsen neked
keresnivalód ezen a földön, a föld a fáké,
kisgyerek, ájulj el, ájulj el, mihamar!

„Látom, jól esik", mondta száját törölgetve
vastag csuklójával, mikor magam előtt kicseréltem
az üres levestányért a mákkal kevert áfonyalekváros tésztára.
Mielőtt belekóstoltam, megállapíthatatlan eredetére gondoltam, de legföljebb összehordott
ételmaradék.
„Kilenc férjem volt, kezdte az özvegyasszony a
mesét, amiről, tudtam, nem maradhatok le, nem
várható el senkitől az önzetlenség. Kilenc férjem,
és egyetlen gyerekem se született. Micsoda pech.
Pedig hogy szerettem volna egyet. Pont olyat, mint
te. Kerekképűt, pirospozsgást. Mindent megadtam volna neki."
„Finom a tészta. Ezt melyik ablakon hajították
be?", próbáltam kizökkenteni.
„És egyik férjem se a háborúban esett el,
folytatta tehát, autóbaleset, szívroham, munkahelyi baleset, fertőzés, immunbetegség, repülőszerencsétlenség, fulladás, öngyilkosság, orvosi műhiba. De legalább egy unokám lenne! Pont
olyan, mint te."
„Ennyi férfi, és egy gyerek se!", mondtam
szuszogva, lassacskán eltelt a hasam.
„Egy se. Mindegyikkel voltunk orvosnál is,
vizsgálatok százezerért, de mind csak azt szajkózta, hogy bennem van a hiba. Mindig a nőben.
Pedig kilenc férj, ez pont azt bizonyítja, hogy
egyikük sem volt képes teherbe ejteni. Ilyenek a
férfiak, hazudnak, mint a vízfolyás."
„Elég önálló a néni logikája", s megköszöntem
az ételt, összeraktam a tányérokat, a szalvétában
tisztára töröltem a műanyag villát és kanalat,
fölálltam, legyen bármekkora a gyerekhiány, s
hasonlítsak rá bármennyire is, most mennem kell,
várnak a lemezeim.
„Kisfiam, mondta az özvegyasszony, ne okozz
szomorúságot, szívesen örökbe fogadlak", mondta, s csak egy percig gondoltam piszkosul önzőnek, aztán megértettem. Attól, hogy valaki
magának akar valamit, nem feltétlenül önző, csak
ha figyelmen kívül hagyja, hogy a másiknak esze
ágában sincs „az" lenni.
„Akkor viszlát", kiáltottam vissza a mozdulatlan
özvegyasszonyra, és semmi hálát nem éreztem, és
azt sem, hogy hálátlan vagyok.

Megkapaszkodtam a pad támlájában. Három
vad hányingert leküzdve a padra ereszkedtem, és
magától lebírva a távot, üdvözölt az özvegyasszony.
„Szervusz, már régóta figyellek az erkélyről, hogy
itt ücsörögsz. Talán bizony nincs hová menned?"
Mélyeket lélegeztem, s volt egy olyan érzésem,
hogy ez már zaklatás. Mindenki jön-megy, én meg
sehová nem haladok.
„Éppenséggel lenne hová", mondtam udvariasan, s a jól záró piros műanyagfedél ellenére
pompás illatokat szimatoltam.
„Na, mindegy, mondta, hoztam neked egy kis
elemózsiát. Szeretek gondoskodni, ennyi az
egész."
Fölnyitotta az ételhordó minden rekeszét: az
egyikben sárga húsleves, a másikban hosszú
metélt tészta áfonyalekváros mákkal leöntve.
„Egyél", mondta az özvegyasszony, szalvétába
csomagolt műanyag villát és kanalat rakott az
ülőkére.
Habozásnyl időt sem engedtem, éhes voltam,
mint százezer ember. A kis műanyag kanálba húsz
milliliternél több nem fért bele, de jó ízű volt a
leves, sós, eperlevéllel, kis zöldborsóval és húsos
zöldségdarabokkal.
„Beleszállt az a hülye galamb az ablakba, most
mondd meg, mehetek a biztosítóhoz, de legalább
lett neked belőle egy kis galambleves."
Megállt a kanál a számba, a földre meredtem.
„Nyugodtan eheted, nincs benne üvegszilánk",
mondta az özvegyasszony, és hangosan nevetett.
Óvatosan ettem tovább, vártam az első korcanást, és közben láttam magam előtt annak a
hülye galambnak a szemeit, ahogy a tükröző
üvegtáblában saját tükörképébe húzva tulajdon-

És hogy mi is stílusosak legyünk: Nagy Bandó
m ű v e igazi c s e m e g e lehet az olvasónak.
(Nagy Bandó András: ízes beszéd,
Alexandra
Kiadó 2003, 272 oldal,
1999forint.)
PATAKFALVI DÓRA

először motoros géppel?

MTI

Az első motoros repülés c e n tenáriuma alkalmával ismét
felújították a múlt század eleji
kérdést: valóban Wrighték
voltak az elsők? A Németországból az USA-ba vándorolt
Gustav Weisskopf, aki ott

Whiteheadre
angolosította
nevét, azt állítja, ő több mint
egy évvel megelőzte Wrightékat, mert 1902. január 8 - á n 15
kilométerre repült m o t o r o s
gépével a Connecticut állambeli Bridgeportban. Ám gépéről csak a földön készült kép,

Hirdetői partnereink figyelmébe

amelyen a motor alig látható.
Whitehead óriási reklámot
csapott saját állítólagos repülésének, amit a z o n b a n hitelt
érdemlően n e m tudott igazolni. 1906-ban épített ugyan
egy új gépet, az viszont fel
s e m tudott szállni.

Vasárnapi ebédjét fogyassza cl
nálunk! A szarnia végösszegéből
20% engedményt
adunk Önnek!

Ez a nap
színesebb

mint a többi ??

Próbálta már színesben?
Akdónkról érdeklődjön: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 9
HL
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Hull a pe/yhes, hull a hó,
Szuper Sportban hú, de jó!

Sikabátok,
sinadrágok és
s z u p e r Já
karácsonyi ajándékok.
Hú, de jó, ezek a kedvenc
üzleteim:

nike

Szuper Sport
SZEGED PLAZA
- a szökőkútnál,
Mikszáth Kálmán u. 17.

További feltételekről érdeklődjön szalonunkban!
Pécskai Autóház Kft. Szeged, Sárosi u. 11/B • Tel.: 62/493-369, 540-676
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Erkölcsi viták

Babonák napja: Luca
Az esztendő legrövidebb napja a mai, a titkoké, a boszorkányosságé, a babonáké. A mondás szerint „Lucának híres
napja a napot rövidre szabja", s ősi hiedelmeket, praktikákat, varázsló és jéslé cselekményeket, hagyományokat éltet.

A hazai bulvársajtót egyre több
kritika éri, néhány színész pedig egyenesen bulvárbojkottal

Az emberek életét ősidők óta átszövő hiedelmek, mágiák,
bűbájoskodások, jóslások közül nagyon sok kapcsolódik a téli napforduló legrövidebb napjához, ami a Gergely-naptárban
Luca névünnepe lett, december 13-a. Ahhoz a naphoz, melyen legkevesebb a fény, legtöbb a sötét óra, a gonosz hatalmak, ártó szellemek, a boszorkányok ideje és a rejtelmes jóslatoké, meg a varázslatoké. Pedig névadója nemhogy boszorkány nem volt, de a 304. körül Syracusában élt ókeresztény
lány erényességéért és hitéért szenvedett vértanúhalált, s
avattatott később a menyasszonyok, az utcanők, a vakok és
szemfájósok, a hegyes szerszámokkal dolgozók védőszentjévé. A keresztény naptár valójában azért helyezte ünnepét ide,
hogy „a dicsőséges és fényességes Nap" ősi kultuszát Róma
keresztényel ne kövessék, mást ünnepeljenek ekkor. Ám Luca
történetének legendás elemel összefonódtak korábbi Idők
napfordulós sötétségekben mesterkedő alakjaival, babonás
hiedelmeivel, és a népek Igyekeztek Lucát elriasztani, hárítani. Luca előestéjén minden ajtót és ablakot gondosan bezártak, ne tudjon bejönni. Elijesztésére szolgált a kulcslyukba
dugott fokhagyma, az ajtófélfába belevágott kés, a jószágólak ajtajára és a ház ajtókilincsére fokhagymával rajzolt kereszt, a bejáratnál keresztbe tett seprű. A hárító cselekmények közben azt mondogatták, „Luca, Luca, távol légy!" - ennek érdekében a „boszorkányok lovát", a seprűt is Igyekeztek
jól eldugni. És nagyon tartották magukat ahhoz, hogy e napon nem kértek és nem adtak kölcsön semmit, nehogy a kölcsönre rátehessék a kezüket a boszorkányok, s szerencsétlen
legyen a következő év.
A boszorkányos nap egyik fontos cselekménye volt a jóslás.
Szinte „szabott asszonyi foglalatosság" volt a Luca-pogácsa
sütése (ellentétben a Lucakor tiltott szövéssel, fonással, varrással, kenyérsütéssel, lúgkészítéssel). A női kíváncsiság által késztetve a jövő kikémlelése érdekében pogácsát sütöttek, elnevezték a darabokat a családtagokról, s akinek a
tésztájában megpörkölődött a beleszúrt toll, annak betegséget, halált jövendöltek. A lányok a Luca-pogácsába tizenhárom férfinevet gyúrtak, s úgy vélték, akinek neve a karácsony
este megevett tésztából előkerül, az lesz a leendő párjuk.
Sokfelé gyakorolt férjjóslás volt a Luca-esti gombócfözés, Illetve a Luca-cédulák készítése. Szórtak babot is marékkal az
asztalra, és ha páros volt a szemek száma, hitték, a következő évben férjhez mennek. Az e napon a kemencére vízbe tett
ág kizőldülése is férjet jövendölt. Voltak, akik hitték, hogy a
férj foglalkozása Is megjósolható, ezért e napon ólmot öntöttek. Szeged környékén halat ettek a lányok, nem Ittak rá, hanem a kútba néztek, hogy a vízben meglássák jövendőbelijük
képét.
Nemcsak a párjósláshoz hívták segítségül az őserőket, tüzet, vizet e napon, de a természeti jelenségeket is Igyekeztek
kifürkészni. A Luca napján készített hagymakalendáríum a
néphit szerint karácsonykor megmutatta a következő év tizenkét hónapjának Időjárását. A Luca-búza sűrűségéből a jövő
évi termés erősségére Is következtettek. S voltak, akik a termést, a jószágszaporulatot nem bízták csak a jóslatokra, hanem annak bőségét igyekeztek Luca-napi varázslásokkal,
praktikákkal elősegíteni. Ezt a célt szolgálta például a legények, gyerekek által gyakorolt szokás, a kotyolás, a tyúkokhoz
kapcsolódó termékenységvarázslás, verses jókívánságmondás, vagy a tyúkok fenekének hajnali „megpiszkálása". Akadtak, akik a szomszéd tojáshasznát Is magukénak akarván,
úgy bűbájoskodtak, hogy e napon egy tollat loptak annak óljából, és a saját kemencéjük oldalára tapasztották. A bűbájosok, a boszorkányok persze rejtőzködtek - felfedezésükre
Luca napján kezdték tizenháromféle fából faragni, vasszeg
nélkül összerakni a Luca székét, amiről karácsonykor az éjféli
misén felfedezhették őket.
SZABÓ MAGDOLNA

Az egykori Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Tanácsa tíz éve alapította meg hazánkban elsőként Szegeden az ápolási
tanszéket azzal a céllal, hogy szolgálja a diplomás ápolók képzését
és járuljon hozzá az ápolás gyakorlatának fejlődéséhez.
Az eltelt évtized alatt az SZTE
Egészségügyi Főiskolai Karán
nappali és levelező tagozaton
összesen több mint ötszáz diplomás á p o l ó v e h e t t e át a kétnyelvű, az Európai Unió országaiban is elfogadott képesítést.
Az ápolási tanszék oktatói j ó l
felkészültek és a t u d o m á n y o s
közéletben is komoly szerepet
töltenek be. A tárgyi feltételek
minden igényt kielégítenek, hiszen olyan korszerűen felszerelt
demonstrációs és oktatótermekkel r e n d e l k e z n e k , amelyek a
nemzetközi normáknak is megfelelnek. Hazai vonatkozásban a
tanszék szorosan együttműködik

fenyegetőzik, miközben ezekből a lapokból mind többet vásárolnak az olvasók. Pallagi Ferenc, a Blikk főszerkesztője sajátos magyar jelenségnek tartja, hogy a bulvárújságírás erkölcsi vitákat gerjeszt, hiszen mint mondja - ez a világ bármely részén elfogadott, tisztes
polgári hivatásnak számít.
- A bulvárlapok
állandó
felháborodásokat
váltanak
ki,
amelyek egyike-másika
bírósági perekhez vezet. Nem tart
attól, hogy az ismert
személyiségek egyszer azt
mondják:
elég volt a bulvárból
és nem
működnek
együtt
tovább
önökkel?
- Egy ideig még biztosan
n e m lesz elegük belőlünk.
Ugyanis akik általában panaszkodnak, azok használják
ki leginkább ezeket az újságokat. A vita n e m a magánélet
megsértéséről folyik, hanem
hogy ki diktálja a napirendet.
Ha egy művésznőnek megjelenik az új lemeze, akkor hirtelen
körbetelefonálja a bulvárlapokat és kéri a szerkesztőket, legyenek szívesek írni és fotót
készíteni róla, akár a lakásában, ölében kisdedével, és ha
kell, szívesen megmutatja hozzá a bal mellét is. És akkor már
nincs intimitás, magánélet. Az
emberek
megdöbbennének,
ha tudnák, milyen sztárok hívtak már fel e n g e m ilyen írásért.
Ráadásul legtöbbször azok követelnek kártérítést a bulvárűjságoktól, akiknek a létezéséről
s e m tudna a világ nélkülük.
-Az ön lapját milyen
gyakran perelik be?
- N e m gyakrabban, mint más
lapokat. Igaz, mi az elmúlt
években tabudöntögető űjság
voltunk, és ma is folyton keressük azokat a határokat, amíg elmehetünk anélkül, hogy inci-

csinálni

nem etikai kérdés, hanem

densekbe keverednénk. Óvatosak vagyunk. Ez abból is látszik,
hogy a perek nyolcvanöt százalékát megnyerjük. Ezeket azonban nem kalkuláljuk be előre.
Ha keresetet nyújtanak be ellenünk, az azért van, mert rosszul
mértük fel a helyzetet, vagy
megbízhatatlan volt az információnk.
- Az erkölcsi
normáknak
van-e szerepük a lapban?
- Bulvárlapot csinálni nem
etikai kérdés, hanem szakmai.
Ráadásul ez a világ bármely részén elfogadott, tisztes polgári
hivatás. Csak nálunk vált erkölcsi viták tárgyává, leginkább az
értelmiség egy részében, és főleg abban a részében, amely
kezd kiszorulni a piaci részesedésekből. Pedig ezt a hivatást is
lehet becsületesen művelni.
- Mennyire népszerű ma Magyarországon a
bulvársajtó?
- A hazai bulvárlapok körülbelül 500 ezer példányban
fogynak, ami jóval több, mint a
négy vezető napilap eladási
statisztikája. Meggyőződésem,
hogy a következő öt évben a
magyar bulvársajtó soha nem
látott mértékben fogja növelni
piacát. Csak körül kell nézni a

f — | ORSZÁGOS NAPILAPOK PÉLDÁNYSZÁMAI
(2003 szeptember, napi átlag)
Napilap

Blikk
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Népszabadság
Népszava
Metró (Ingyenes)
Színes Mai Lap

Nyomtatott példányszám

383
44
101
198
36
332
104

664
463
735
151
832
727
154

Eladott példányszám

275
32
83
174
28
332
61

493
870
349
943
470
676
007

Forrás: Matesz

Apolőképzés főiskolai szinten

Hallgatók gyakorlat közben

az egészségügyi f őiskolai kar és
a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m
különböző egységeivel. A minőségi gyakorlati oktatás érdekéb e n országos viszonylatban a
tanszék számos intézménnyel
áll kapcsolatban: klinikák, me-

„Bulvárlapot

gyei kórházak, háziorvosi rendelők, idősotthonok, gyermekotthonok, mentőszolgálatok. A
négyéves nappali és levelezős
képzés ideje alatt a hallgatók elsajátítják a legfontosabb társadalom-, egészség-, orvos- és ápo-

lástudományi
ismereteket.
Emellett h á r o m éve indult el a
v é d ő n ő szakkal közös képzési
program, melynek keretében a
szakok közötti áthallgatás segítségével a diploma megszerzése
után lehetőség nyílik a védőnői
képesítés megszerzésére is,
mindösszesen két év alatt. A szabadon választható speciális kurzusok: pl. transzfúziós, j e l b e széd-, grafológia-tanfolyam egyaránt növelik az elhelyezkedési
esélyeket. Az ápolási tanszék kiteijedt külföldi kapcsolatokkal
is rendelkezik Észak-Írországban, Finnországban, Németországban. így a tanulmányutak
és a részképzések növelik a megszerezhető tudást, tapasztalatot.
A végzett hallgatókat elsősorban az egészségügyi és szociális
intézmények keresik, de körzeti, közösségi vagy szakápolóként,
valamint oktatóként és kutató
ápolóként is elhelyezkedhetnek.
(x)

szakmai.

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Peres esetek
Hernádi Judit és Alföldi Róbert nemrég tiltakozólag bojkottot
hirdetett a bulvárlapok ellen. Hernádit alkoholizmussal, a színész-rendezőt pedig tanítványaival folytatott homoszexuális viszonnyal vádolta írásában két különböző újság. Alföldi Róbert
hatvanmillió, Hernádi Judit pedig huszonnégy millió forintos
kártérítést követel. A bojkotthoz azóta több közismert személyiség
is csatlakozott. A szokatlanul nagy összegű követelésekkel az a
céljuk, hogy a bíróságok hatékonyabb eszközökkel szabjanak gátat
a személyiségi jogokat sértő, csupán az egyoldalú üzleti szempontokat figyelembe vevő bulvárújságírásnak.
A média valóságshow-kban feltűnt ifjú sztárjainak kedvenc pizsamájáról, jól sikerült mellműtétéről bármely bulvárlapban olvashatunk. Az viszont már jóval kínosabb, ha Kossuth-dijas színművésznőt hoznak kellemetlen helyzetbe. Három évvel ezelőtt a Mai Nap
címlapon közölte Udvaros Dorottya egyik aktfotóját, mely korábban
egy művészi albumban jelent meg. A színésznő az eset után, több
televíziós vitán túl, tiltakozásképp egy este nem lépett - mint mondta -, nem tudott színpadra lépni, később pedig beperelte a lapot
Egy eddig nem jogerős ítélet szerint 750 ezer forintos nem vagyoni
kártérítés jár neki.
A bulvársajtó a politikusokat sem kíméli. Tavaly februárban a Blikk
beszámolt arról: Kósa Lajos debreceni polgármestert a rendőrség
egy örömlánnyal kapta rajta, aki a hölgynek szolgáltatásaiért pénzt
ígért Idén szeptemberben a Pesti Központi Kerületi Bíróság rekordértékű, hárommillió forintos nem vagyoni kártérítésre kötelezte a lapot
nyugat-európai országokban.
Angliában például a legolvasottabb bulvár, a 4,3 millió példányban forgalmazott The Sun
teljesen lealázta az eladott példányszámot tekintve a 3 milliós
The Mirrort. Közismert, hogy a
szigetország legszínvonalasabb
napilapja a Times, ami 600 ezer
példányt produkál.
- Gyakran találkozni
olyan
típusú oldallal, amelyen
például
Lulu fedetlen
keblei
mellett
az esztéta,
Szilágyi
Ákos fejti ki álláspontját
Grúzia jövőjéről.
Hogyan
illik
össze ez a kettő?
- Hatalmas tábort szolgálunk

ki, megközelítőleg egymillió olvasóval. Olyannak kell lennünk, mint egy vegyeskereskedésnek, ahol a petróleumtól a
hurkabélig mindent tartanak.
Egyébként az átlagolvasónk 29
éves, az egyik magyar minőségi
lapé 50-en felüli. Ez azt jelenti,
hogy a sajtótermékek közül
szinte kizárólag nekünk van olvasói utánpótlásunk. Figyelembe vesszük azt is, hogy felmérések szerint a felnőtt lakosságnak körülbelül a fele küzd valamilyen fokú olvasási problémával, ezért tudatosan törekszünk
az érthetőségre.
PATAKFALVI DÓRA
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Fődíj:
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a D o m e x Szőnyegáruházban, Szeged, Bakay N . u. 29.
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1. Bánki Alice, Csongrád, Kossuth tér 2. 2/B.

szegély

További nyerteseink egy-egy pólót kapnak, amelyet a lakóhelyükhöz

repülőtér
angolul

2. Dr. Bartha Béla, Makó, Ráday u. 43.

legközelebbi szerkesztőségben vehetnek át:

T

átmérő,
röv.

3. D ö m ö t ö r Mihályné, Sándorfalva, Ú t t ö r ő utca 17.
4. Kéry Ferenc, Hódmezővásárhely, Mátyás u. 3.
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Sot 20 000 Ft feletti vásárlás
esetén ajándék összekötő'
szőnyeggel lepjük meg
a Domex Szönyegáruházban.

HÁLÓSZOBÁK, KONYHABÚTOROK, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BÚTOROK
SZEKRÉNYSOROK, ELŐSZOBÁK, ÜLŐGARNITÚRÁK STB.
N é z z é k m e g újdonságainkat és konyhabútor-stúdiónkat,
ahol Ingyenesen 3 0 látványtervet is készítünk.
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MARILYN MONROE-TÓL MADONNÁN ÁT CINDY CRAWFORDIG A LEGHÍRESEBB NŐK MUTATTÁK MEG BÁJAIKAT A PLAYBOYBAN

Botránylapként indult
PLA
PLAYBOY

A világ első számú férfimagazinjaként is emlegetett, ebben
a hónapban ötvenedik születésnapját ünneplő Playboy
bárhol jelent meg a világon,
mindig viták övezték. Botránylapként indult, ennek ellenére

em mm m m&

a
INTUTAINMINT

fOt

M M

ím
1

a legnagyobb írók sem szégyelltek az újságnak dolgozni,
és a leghíresebb nők is megmutatták benne bájaikat.
Éppen fél évszázaddal ezelőtt,
1953 decemberében jelent
meg először a Playboy magazin. A negyvennégy oldalas
első lapszám borítóján az aktuális szexbálvány, Marilyn
Monroe mosolygott. Ezzel
kezdetét vette az egyedülálló
sikertörténet, ami a Playboy
kiagyalóját, Hugh Hefnert a világ egyik leggazdagabb emberévé tette. Hefner annak
idején 600 dollárral indította
útnak a műfajalapítónak is tekintett lapot, amely az eltelt
évek alatt a világ legismertebb
erotikus magazinjává nőtte ki
magát. Az újság kedvéért
olyan világsztárok vetkőzték le
gátlásaikat - és minden mást
-, mint Madonna, Bo Derek,
Cindy Crawford, vagy Kim Basinger. Az első magyar lány, az
aerobikversenyző Dóka Gabriella 2000 októberében került
a címlapra. - Tizennégy éves
koromig korcsolyáztam, és a

a Playboyban nem mágiánál,
bánom a testével vváitni

JACK
NICHOLSON

,Je teftlwpi e$r tóstaWettát.
azatsa szét ieítet tépm anyust.
Ez sók kapcsetewraemtat»cg:

SZTÁROK ÉS
AOROGOK
luvta.tog,fivwge
Wi«ha*«M*<»ul,
ksmlwiíltctvmpi wltak?

Zárta már Srptiiá Ivet
vágy Brigitte Bárdul átitatott?
A Playboy 1953 és 2003 decemberi száma Marilyn Monroe-val, illetve Shannen Dohertyvel és Xantus Barbara az 1999-ben újraindított
címlapján.
német Katharina Witt volt a
nagy példaképem. S előttem
éppen ő szerepelt a Playboy
nemzetközi kiadásában. Ezek
után úgy voltam vele, hogy ha
neki nincs takargatnivalója,
akkor nekem sem kell, hogy
legyen - nyilatkozott egy internetes portálnak arról, miért
vállalta a fotózást.
Jelenleg egyedül az Egyesült
Államokban hárommillió pél-

dányban kel el a magazin, a
világ más részein pedig négy
és fél milliót adnak el belőle.
Ahány országban megjelenik,
mindenhol viták és pletykák
övezik. A feminista mozgalmak szerint a Playboy a jelképe mindannak a rossznak,
ami a fogyasztói társadalmakat jellemzi: a nőket lecsupaszított szexszimbólummá
változtatja. Mások szerint a

Cinivei adták el a legtöbbet
A Playboy mintegy húsz országban jelenik meg helyi kiadásban a világon, többségében európai államokban, de egyebek mellett Brazíliában, Mexikóban, Japánban is népes olvasótábora van. A magyar
nyelvű magazint először 1989-ben dobták a piacra,
de 1993-ban megszűnt, s csak 1999-ben indították
újra Xantus Barbarával a címlapon. Az újság olvasottsága azóta Is főleg azon múlik, hogy éppen melyik magyar híresség fotója kerül a borítóra. Pósa Ár-

pád főszerkesztő azt a lapszámot mondta a legnépszerűbbnek, amelyben Zalatnay Sarolta fedte fel bájait. A Cinivei tálalt lapból 87 ezer példány fogyott
2001 júniusában. A magazin itthoni olvasótáborának többsége, körülbelül hetven százaléka a 19 és
39 év közötti férfiak közül kerül ki. A főszerkesztő,
szerint olyan újságot kínálnak nekik, amely követi a
mai modern életet, egyúttal azonban a tradíciókat,
a klasszikus stílust is őrzi.

nyuszikás magazin fontos szerepet játszott abban, hogy az
ötvenes évek prüdériáját felváltotta a hatvanas évek szexuális szabadságot hirdető, a
szabad szerelmet zászlajára
tűző polgárjogi mozgalma.
- Egyszerűen csak azt az
üzenetet szerettem volna átadni, hogy a jó kislányok is
•élvezhetik a szexet - mondta
erre a most hetvenhetedik
életévét taposó Hefner. Olyan férfimagazint akartam
létrehozni, ami a szexet is bemutatja, ez akkoriban eléggé
forradalmi gondolatnak számított. Az alapító saját elmondása szerint a lappal vissza
kívánta szerezni a szex becsületét. - A szex jogilag, társadalmilag
és
politikailag
mindig is kívülesett azokon a
határokon, melyek a társadalmilag elfogadható területeket

N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , K U L T U R Á L I S P R O G R A M - ÉS M Ű S O R A J Á N L Ó
GRANDCAFÉ
Színes amerikaifilm,-20 óra: Max.
Színes, m. b.
Ma és holnap 17 óra: A cseh új
hullám: Gyöngyök a mélyben; 19 óra: kanadró-német-magyar-angpl film.
Új Cseh filmek; 2) óra: A Karib tenger FÖLDEÁK
kalózai. Színes amerikai film.
Ma 19 óra: A fülke. Színes amerikai
PLAZA CINFMA CITY
film.
Balhé, ma és holnap: 15.15, 17.15 óra M I N D S Z E N T
és ma 21.30 órakor is. Szindbádj ma
Ma 18 óra: A szövetség. Színes
és holnap: 11 óra. Nagydumás
amerikai film.
kiscsajok, ma és holnap: 13,19.15
RÚZSA
óra. Had Boys 2, ma: 22 óra. Néniő
Holnap 18 óra: Álomcsapda. Színes
nyomában, ma és holnap: 10, 12, 14, amerikai film.
SZÍNHÁZ
16, 18, 20 óra. Karib-tenger kalózai, SÁNDORFALVA
SZEGED
ma és holnap: 11.45 óra. Volt egyszer Ma és holnap 18 óra: Bad Boys 2 PINCESZÍNHÁZ
egy Mexikó, ma és holnap: 14.45, 17, Már megint a rossz fiúk. Színes, m. b.
ÉS MŰVÉSZKÁVÉZÓ
19.30 óra és ma 21.45 órakor is.
amerikai film.
Ma 19.30 órakor: Karinthy: DunaMalacka, a has, ma és holnap: 12.45 SZEGVÁR
kanyar.
óra. Amerikai Pite 3, ma és holnap:
Holnap 19 óra: A szövetség. Színes
NEMZETI SZÍNHÁZ
16.15 óra és ma 22.15 órakor is.
amerikai
film.
Ma 15 óra: Tosca - opera, lávor PálKegyetlen bánásmái ma és holnap:
ÜLLÉS
bérlet; holnap 19 óra: Hat szereplő
14.15, 18.15 óra és ma 20.15 órakor
Holnap 18 óra: Ki nevel a végén.
szerzőt keres - színmű. Ady Endreis. Igazából szerelem, ma és holnap: Színes amerikai film.
bérlet, 22 óra: Emigránsok,
12.15, 14.45, 17.15, 19.45 óra.
Bérletszünet.
Titokzatos folyó, ma és holnap: 19.45
BÁBSZÍNHÁZ
óra és ma 22.15 órakor is. Mátrix
SZEGED
Holnap 9.30 óra: Jancsi és JttUska.
Revotution, ma és holnap: 10, 12.30, A füvészkertben (Lövölde u. 42.) ma
Hamupipőke-bérlet, 11 óra: Jancsi és 15, 17.30, 20 óra és ma 22.30 órakor
és holnap:
Juliska. Bérletszünet.
is. Bolondos dallamok, ma és holnap: Adventi hetek - karácsonyi díszek
11.30, 13.30, 15.,30, 17.30 óra.
kertünk növényeiből.
MOZI
Kapitány is katona, ma és holnap:
SZEGED
10.45, 13.30, 16.15, 19 óra és ma
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
21.45 órakor is. Segítség, hal lettem, Millenniumi Kávéházban (Dugonics
Ma és holnap 15,30, 17.15 óra:
ma és holnap: 11.15 óra. S.W.A.T,
Bohndos dallamok: Újra bevetésen ma és holnap: 13.15,15.45, 18, 20.15 tér 12.) ma 9-től 12 óráig:
Srcnvedélybetegségsk időskorban.
Színes, m. b. amerikai film; 19, 20.30
óra és ma 22.30 órakor is.
Előadó: Zelenay Károly pszichológus,óra: Apám beájulna. Színes magyar
könyvbemutató. Vendég; Szabó Bogár
film.
Erzsébet költő; az időskori vallásosság.
VÁSÁRHELY
BELVÁROSI MOZI
Ma és holnap 17.45 óra: Bükkös fiúk. Előadó: dr. Laurinyecz Mihály
FILMTÉKA
teológiai tanár;
Színes amerikai film,- 20 óra: Dávid
Ma és holnap 16.15 óra: Apám
Gale élete. Színes amerikai film.
a Százszorszép Gyermekházban ma
beáiuhia. Színes magyar film; 18.30
17 órakor:
óra: Felkni-sorozat; 20.45 óra: Mióta MAKÓ
Ma és holnap 19 óra: Az olasz meló. A segítségadás lehetőségei a
Otar ehnent. Színes francia film.
Színes amerikai fümj ma 10 és 16
társadalom peremén élők számára.
BELVÁROSI MOZI
óra, holnap 16 óra: Segítség, hal
Előadók: Papp Istvánné, a Humán
KAMARATEREM
lettem. Színes, m. h. dán film.
Szolgáltató Központ vezetője és Jenei
Ma és holnap 16 és 19.15 óra:
SZENTES
Koniél, az Indóház téri átmeneti'
Dogvüle - A menedék. Színes dán
Ma és holnap 17.30 óra: Trükkös fiúk szállás vezetője. Közreműködnek:
film.

PROGRAM

PONT

Fejes Katalin és csoportja (Fény és
árnyjáték) és a Sinosz csoport.
A Mára Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) ma 10 órakor:
Múzeumi Matinék általános iskolás
korú gyermekeknek - Matinésok
karácsonya. Foglalkozásvezető: Ruszné
Rácz Ildikó.

kijelölték. Holott a szex a normális mindennapi élet része magyarázta.
A Playboy ugyanakkor - bármit is tartsanak róla egyesek mindig több volt, mint szexmagazin. Az Egyesült Államokban olyan nagy irodalmi
nevek kötődnek hozzá, mint
John Updike, Saul Bellow vagy
Woody Allén. Ezek a neves
szerzők mindannyian cikkeket írtak a magazinba, és
számtalan híresség adott interjút a lapnak.
A Playboy jelenleg a zászlóshajója a Playboy Enterprises Inc. nevű cégbirodalomnak, amelynek a részvényei a New York-i tőzsdén
igencsak keresettek. A társaság évi forgalma megközelíti a
350 millió dollárt, jelenlegi vezetője pedig nem más, mint az
alapító lánya, Christie Hefner.

magyar kiadás első
FOTÓ: PLAYBOY

A hölgy apja cégét fejlesztette
fel, ami most a legóvatosabb
becslések szerint is több tízmillió dollárt ér. Igaz, az idei
második negyedévet közel
egymillió dolláros veszteséggel zárta a társaság, ez azonban erőteljes javulás a megelőző év azonos időszakának
3,1 milliós hiányához képest.
A forgalomnövekedés elsősorban a cég internetes vállalkozásainak köszönhető. A vállalat 2003 első hat hónapjában
150,3 millió dollárt fektetett
be, szemben a tavalyi első fél
évi 136,7 millióval. Christie
Hefner az első fél év kedvező
számaira való tekintettel 22
millió
dolláros
működési
eredményt remél 2003 egészében, ami 150 százalékos javulást jelentene 2002-höz viszonyítva.
HEGEDŰS SZABOLCS

^ SZEMKÖZT
Mikor épülhet

Minden héten szerdán este látható a szegedi Városi Televízió és
a Délmagyarország közös tévéműsora, a Szemközt, amelyben a
meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti adásban Horváth Istvánt, az
M5-ös
Alapítvány kuratóriumának elnökét faggatta Márok TaA Somogyi-könyvtár 1. emeletén ma
14 órakor:
más és Fekete Klára arról, mit tehet a civil szervezet azért,
Baka István - Selected Poems című
hogy a sztráda 2006-ig valóban eléljen a déli határig.
kötet bemutatója. Kabdebó Tamással,
a kötet szerkesztőiével Olasz Sándor, a
Tiszatáj főszerkesztője beszélgei.
Közreműködik: ZoJlman Péter (a kötet Az M5-ös Alapítvány képvise- bői - mondta a kuratóriumi elletében Horváth István beszá- nök. A jelenleg is folyó tárgyafordítója), Andóczi Balogh József,
Balog )ózsef, Adriait Rice íaz Abbey
molt arról, a civil szervezet lásokról azonban az alapítvány
Press kiadó képviselője).
megalakulása óta azért küzd, is vajmi kevés részletet tud.
hogy a jelenleg KiskunfélegyA gazdasági minisztérium álZSOMBÓ
házáig
érő
sztráda
meglévő
tal
december 5-éig az AKA-tól
A művelődési házban ma 14 órától:
szakasza 2004. január elsejétől kikényszerített ajánlatról sinadventi készülődés - terraénykép-, sókerüljön be az egységes matri- csenek konkrét ismereteik,
liszt gyurma-, szalmadísz-, papírdíszcsuhédísz- és angyalkakészítés.
cás rendszerbe, továbbá hogy csak találgatásokra hagyatkozGyertyamártás. Mézeskalács- és
2006-ig épüljön meg az autó- nak. - Úgy tudjuk, hogy a kiváLucapogácsa-sütés. Agyagozás,
pálya Röszkéig, illetve hogy az sárlásban gondolkodó korszárazvirágkötés, karácsonyi
M43-as elkerülő útként kösse mány 60 milliárdot áldozna az
énektanulás. Beigli, tea, forralt bor
kóstolása.
össze az M5-öst a nagylaki ha- üzletre, míg az AKA 70 milliártárátkelővel 2007-ig. Azt is dot szeretne kapni - mondta
KONCERT
fontos szempontnak tartják, Horváth István, aki szerint jaSZEGED
hogy az autópálya állami tu- nuár elejénél korábban ennél
A Vedres gimnáziumban ma 17
lajdonba kerüljön.
közelebbit nem tudhatunk
órakor:
a Kacsóh Pongrác Művészeti Iskola
Az alapítvány létrejöttekor meg. Ennek ellenére eddig
növedékei koncertje.
egyúttal azt is deklarálta, hogy nem veszítette el optimizmusát, s úgy véli, most még bízhaAz ¡fiúsági Házban (Felső Tisza part a tárgyalásos megoldás híve. 2.) ma 19 órakor: Tankcsapda-koncert. Megpróbálunk magunk mögé tunk abban, hogy 2006-ig valótámogatókat gyűjteni, hogy ez- ban eléri a határt az M5-ös. Ha
A Juhász Gyula Művelődési Központ zel is erőt demonstráljunk, és azonban a megegyezés elhúrockklabjában (Vörösmarty u. 5.) ma eredményt kikényszerítsünk ki zódik a jövő év közepéig, akkor
20 órakor:
a kormány és az autópálya-ke- már ez a remény is elszállt.
Kalamazou Polja- ¡szerb) Nati Formzelő között folyó tárgyalásokH.SZ.
koncert.

18

• H I R D E T É S «
Alapítványok
Albérletetkinél
Állást kinél
i Autó
Bélyeg
Bútor
Építési telek
Egyéb

3

Állást kínál

Földterület
Garázs
Gazdit keres
MU»
Gép, szerszám
Hagyaték
Hangezer

és
DIPLOMÁS ÁPOLÓK
részére azonnali belépéssel.
Érdeklődni
munkanaptikon H-15 óráig
a 62/571-513 és 571-511 es^
telefonszúnutkrm,
;
illetve személyesen
ŰZ úprrlási igazgatónál lehet.

Háztartási gép
Könyv_
Lakásfelszerelés
Magánház

Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Rendezvény
Ruházat
Szolgáltatás
Társközvetítés
Téglaépltésfi lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag

Szegedi építőipari cég keres
legalább középfokú
végzettségű

építésvezetőt

Utazás
Vendéglátás
Papír-írószer
1

Alapítványok

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

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

3

Autó

8

• BELVÁROSI vendéglátó
egységbe fiatal, reprezentatív, leinformálható munkaerőt keresünk. Üzletvezetői
végzettség előny, azonnali
kezdéssel.
06-20/573-9288. Szeged. (31108697)

Daihatsu Move GLX
(1997-es, 800 cm" injektoros,
benzines) légzsákkal, rádiós
magnóval. 2005. áprilisig
érvényes műszakival
kitűnő állapotban eladó.

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban,
kedvező
biztosításkötés:
Szeged,
Madách 24/b Körgyűrű,
62-425-043. (31108834)

Jelentkezés
z
.Januári kezdés 3II0SSSS"
jeligére a Sajtóházba.

• LADA 1500-as, 1995-ös,
benzin-gázúzemü,
megklmélten eladó. 63/318-407.

S1GNAL®
Vállalkozói munkaviszonyba
főállású vezctőoricntált
KÉPVISELŐKET
kerestlnk Csongrád megye
tertlletérői, kő/épfokú
végzettséggel.
Feladata: mcglévA ügyfelek
ápolása, üj üzletek kötése
karrierlehetőség adott!
INGYENES KÉPZÉS!
Signal Biztosító Rt. s
Szeged. Tisza l-krt. H3. I
Időponlegyezletés: £
»2/542-735.542-73*

9 2 0 . (31007011)

• GYAKORLATTAL rendelkező dagasztó, táblázó pék
munkatársai felveszek. Érd.:
06-30/9381-203. (31108673)
• GÉPJÁRMÚTECHNIKUST
felveszünk
autóalkatrészüzletbe. Pályakezdő, katonaviselt. nem dohányzó jelentkezőt várunk Jelentkezni
december 13-án, szombaton. 10-kor, Szeged, D o rozsmai út 12., MOL-kúttal
szemben, a FEBI épületben.
(31006897)

• IPARI automatika n a g y kereskedelemmel foglalkozó, szegedi cég keres FEL
SÖFOKÚ GÉPÉSZ végzettségű munkatársat. Fényképes szakmai önéletrajzokat
december 8 - i g várunk a
Sajtóházba
"Gépész
030904907"
jeligére.

Albérletet kínál

Állást kínál

A LIMAGRAIN MAGYARORSZAG
Kft.
z s o m b ó i nemesítő állomására
felvételre keres

kukorícanemesítőt
ELVÁRÁSAINK: agrármérnöki végzettség,
angolnyelv-ismeret, magas szintű számítógépes ismeret
(Word, Excel. Access),
szakirányú végzettség, illetve gyakorlat.
JUTTATÁSOK: bérezés megegyezés szerint, cégautó, telefon.
Angol és magyar nyelvű önéletrajzokat
o Limagrain Magyarország Kft.,
Zsombó, Szatymazi út 1 . címre,
vagy az andras.orlikmTimagrain.com
e-mail cfmre kérjük eljuttatni.

ASS BERENDEZESI RENDSZEREK
IPARI VÁMSZABADTERÜLET! BT.,
amely több mint 300 tővel EU-piacra iskolabútorokat gyárt.

ANYAGGAZDÁLKODÓ

munkakör betöltésére új munkatársat keres.
Feladat: alapanyag-rendelések, raktárgazdálkodás,
kapcsolattartás meglévő, új magyar és külföldi ügyfelekkel.
Elvárások: felsőfokú műszaki végzettség, számítógép felhasználói szintű ismerete, tárgyalási szintű németnyelv-ismeret.
Pályázatát kérjük az alábbi címre küldeni:
Gábor Zoltán ügyvezető,
6900 Máké, Rákosi út 4.

Ár: 990 600 Ft.

»

Érd 30/335-4442

I

• FIAT Punto 55S, ötajtós,
kevés km-rel, hibátlan állapotban, hitelre is eladó. 0630/281-4000. (31108628)

I110

• TÁRSASHÁZ é p í t é s é r e
alkalmas telket, vagy bontásra ítélt házat vennék.
Telefon:
06-20/9524-158,
Szeged. (31108505)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, FS u. 103.
9

Egyéb

• BORIS Vallejotól Fantasy
stílusú női akt olaj másolatok (Snake Women, Soap,
1981-es 80x53 cm-es) 3
db exkluzív kerettel eladó.
Ár: 120 000 Ft/db Szeged,
06-30/915-79-35. (31108621)

• OPEL ASTRA 1.4 ötajtós,
első tulajdonostól eladó. Hitelre is! 63/316-543, 06-30/
856-1660. (31108428)
• OPEL Astra Caravan 1.4
extrákkal eladó. Hitelre is!
63/316-543.
06-30/8561660. (Szentes) (31108450)
• OPEL Corsa 1 4 ötajtós,
újszerűen
eladó.
06-30/
296-1636. (31)08456)
• RENAULT Espace 2.1TD,
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710.
Szeged (31108413)
• SUZUKI Wagon R+ 1999.
novemberi, extrákkal, kevés
km-rel, hitelre is eladó. 0630/281-4000. (31106619)
• VW VENTO 1.4CL friss
műszakival, extrákkal eladó.
06-30/468-1556. (31108494)
5

(31006907)

6

Bútor

• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollnemüt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 3 0 383-7116. Szeged. (30905638)
• KÖNYVESPOLC, v a d o natúj "Markör" típusú (IKEAs) 85x190x32 06-30/47078-68
délután.
Szeged
(31108855)

VASAK

20-400™,

E62/541-770
ARANYÉKSZER-AKCIÓ!
- Medál
1040 Ft-tól
- Fülbevaló
2080 Ft-tól
- Karláncok
2080 Ft-tól
- Győrök
2640 Ft-tól
-Láncok
3160 Ft-tól
KÓNYA ÉS TÁRSA BT.
Szeged, Kereszttöltés u. 33.
(Csillagtér)
h.-p.: 10-13. 14.30-18.00-ig,
szo.-vas.: 9-12-ig.
DECEMBER 12-i MEGJELENES
HELYESBÍTÉSE!

FestményAlsóvárosi MÜV.
Ház. I. emeletén,

Helye:

Szeged. Rákóczi u. 1. (volt Kapca i
ideje:

december 12., 13., 14.
péntek, szombat, j
vasárnap, 1 0 - 1 9 - i g . |
06-30/286-70-61

0DEXION

POLC

(kamrába, garázsba, raktárba)
BEVEZETŐ ÁRON
16 734 Ft helyett

csak 13 9 4 5 F t
SZEGEDEN ÖSSZESZERELÉST

« 7 3 4 Szeged,
A CAR
Kossuth L. s g t . 4 5 .
Telefen: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . www.rentocar.szeged.hu

ŐSZI-TÉLI

AKCIÓ

a s z e m é l y g é p k o c s i k bérleti d i j á b ó l .
S3

6

oSaatkraa^

VÁLLALUNK.

Alföld Pack Kft.
Szeged, Repülő t é r 2.
Tel.: 6 2 / 5 4 1 - 0 0 2 .
06-30/4758-152.

wp — — — —

»

•ZiAKTUR/k.
DUO

A

K

KARACSONYI
HALVÁSÁR |
a Belvárosi híd alatt s
december

18—23-ig

naponta 10-17 óra között

Ponty:
599 Ft/kg
Harcsa: 120« Ft/kg
Kárász: 310 Ft/kg
Érdeklődni lehel a 62/461 444-es
telefonszámán.

Bútor

C

I

Ó

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

!

Néhány közkedvelt fautánzatú_
és fehér bútorlapra

20-25% kedvezmény!

Nyitva: h.-p.: 8-16, szo.: 9-12-ig

(30905643)

ROZSDAMENTES
E S

S A V Á L L Ó

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITflNGEK, CSAVAROK

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel.:62/541-772
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 621
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)
11

• TOLLFELVÁSÁRLÁS a
legmagasabb heti áron, hívásra díjtalanul házhoz megyek. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 62/249296. 06-30/375-5419, 0 6 70/505-90-40, 62/247-269.
(31007268)

17

• SZÉPEN felújított, s z á zadfordulón gyártott Petrol
zongora eladó Irányár: 60 E
Ft. Tel.: 62/444-967. Szeged

18

• 7 HA föld eladó 06-30/
485-3799. (31108689)

(31007701)

9

Garázs

• GÖNDÖR sori, 32 nm.
szerelőaknás,
villanyórás,
magasított, dupla, átjárható
garázs eladó 62/475-241.
(Szeged) (31107892)

Haszonjármű

• KARÁCSONYRA legyen
családja ajándéka egy gyönyörű, fekete, fiatal vizsla.
63/314-548 (este), 06-70/
284-5235, 06-30/643-0934.

Gépjárművezető-képzés

E E I Z 3 TílíTfliil

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

HMDITÉSmVÉTEl
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Timet» e r t 637259-058.

A B E L V Á R O S I H Í D A L A T T 3,108743
december 18-23-ig, n a p o n t a 10-18 ó r á i g
w l
a ROOSEVELT TÉRI HALÁSZCSÁRDA
KARÁCSONYI BORVÁSÁRT RENDEZ
Veritas Borkereskedés, D e p ó Plussz K f t .
H u n g a r o v i n és S o m o d i Pincészetek.
A já hangulathoz forró italokat és harapnivalókat ajánlunk.
U G Y A N O T T K A R Á C S O N Y F A IS K A P H A T Ó !

Mezőgazd. gép

• SZEGED melletti szarvasmarhatelep EU-nak megfelelő telephelynek is alkalmasan eladó. Szegedi házat, lakást beszámítok. 70/
380-45-10. (31006499)
25

Növény

• BURGONYA ( é t k e z é s i ,
feketeföldi, vető) eladó. 0670/559-1683. (31106701)

9 9 . (31107796)

• FENYŐK: ezüst, dougias,
normand. Újszeged, Derkovits fasor 53. 62/431-705,
30/915-2373. (31007263)

• KARÁCSONYFAVÁSÁR!
Lucfenyők.
ezüstfenyők:
Dísznövény Centrum. Szeged, Algyői út 34 , 06-30/
655-8645. (31106033)
O k t a t á s t vállal

3 9 1 . (31108777)

Ár: 2,39 M Ft.

|

Érdeklődni: 3 0 / 3 3 5 - 4 4 4 2 .

21

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (30906206)

22'

Lakásfelszerelés

• C - 2 4 - E S fali g á z k a z á n
eladó. 63/365-900. (Szegv á r ) (31106120)

• A T I C S Á S Z Á R N É BT
2 3 Magánház
Moped, motor, személy, teher,
nehézpótkocsi, E u konform árufuvarozó vállalÚjszeged, Marostői
kozó, Eu-konform buszos
városrészben 150 nm-es,
vállalkozó, nehézgép, könyépülő, önálló helyrajzi £
nyúgép,
targonca, ADR,
TIR, belföldi buszvezető,
számmal rendelkező, §
belföldi árufuvarozó, taxiveszerkezetkész
zető, taxivállalkozó és u n családi ház
dortkeltő tanfolyamokat indít.
27 nm-es garázzsal
TANDÍJ 30% a. max 60 E
Ft a vonatkozó jogszabályok
ELADÓ.
értelmében
ADÓKEDVEZ
Ár: 145 i Ft/nm 9 garázs.
MÉNYKÉNT igénybe veheÉrd. 20/967-50-77
tő. OKÉV tsz. 06-0056-02.
telefonon.
Szeged, Berlini krt 16. Tel.:
62/422-240,
06-20/9431•
1,5
szobás,
összkomfor4 4 4 . (31006459)
tos, központi fűtéses tégla• CARSCHOOL Autósiskola ház Derekegyházán eladó.
tanfolyamot indít december 06-30/568-3547. (31108755)
18-án, igény szerint délelőtti
• BORDÁNYI 4 s z o b á s ,
órákban is. Szeged. Tisza L.
ebédlős, kertes ház eladó
krt.
62.,
62/424-025.
17,2 M Ft-ért. Szegedi
(31108324)
építési telek érdekel. 06-20/
4645-121. (31007752)

Egyéb

Jffiys

Bobcat X320
gumilánctalpas markológép
(1995-ös) 2000 üzemórával,
3 kanállal, kitűnő állapotban,
most szervizelve eladó. 8

(31108782)

14

24

• NÉMETNYELV TANÍTÁS
kezdőknek és haladóknak,
kommunikációra felkészítés.
Délelőttönként és hétvégenként Szentesen, középkorú
nyelvtanárnőnél.
63/400-

• SZAMOS u. 3. sz. alatti,
2 0 Háztartási gép
18 nm-es, villanyórás, fűtött
garázs eladó! Ár: 2 M Ft.
30/50-87-087.
(Szeged). • LEHEL 3 csillagos, 190 I es, 6 rekeszes fagyasztó(31107812)
szekrény kifogástalan állapotban eladó. Érd.: 62/210726 (Makó). (31108164)
1 3 Gazdit keres
• A TAPPANCS közvetítésével eredeti vagy befogadó
gazdit keres egy fekete,
kan, labrador jellegű, ápolt
kutyus, akit a női klinikánál
találtak csütörtökön. Érd.:
06-20/433-04-97. (31108904)

• ÚJSZEGEDEN 6 szobás,
kertes, garázsos, padlófűtéses, 220 nm-es ház e l adó. 30/9852-613. (30804467)

26

(30906047)

12

(31106750)

• GYÖKERET ládázva v á sárolok. Érdeklődni: 06-20344-0993. (31007654)

Haszonállat

• PULYKÁK (nem táposak,
tanyasiak) 6 - 8 kg-osak eladók 30/645-0296 (31108554)
19

• ÚJSZEGED h a t á r á b a n ,
főút mellett 400 nm-es. kétszintes magánház, három
garázsos,
nagy
telekkel,
48.000.000 Ft-ért
eladó
06-30-401-89-12,
este.

• FENYŐFAVÁSÁR, vágott
és töves Szőreg, Makai út.

Hangszer

Földterület

M É R E T R E V Á G V A IS I

Autó

4

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

• SZATVMAZ k ö r n y é k é n
földet vásárolnék, legalább
3 hektárt. 06-70/205-1578.

Méret: 200x98x38 cm
Terhelhetőség: max: 480 kg.
• PANASONIC SL-SX418
MP3-as rázkódásbiztos, vadonatúj CD-lejátszó eladó,
18.000 Ft (Nyeremény) 0630/972-91-72,
Szentes.
(31108762)

g e d . (30906210)

8 0 1 . (31007344)

Bélyeg

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

Építőanyag

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

• APÁTFALVA határában
2,2 hektár 87 AK értékben
eladó. 12 EFt/AK 62/263-

(31108511)

(31108145)

• ÜZLETVEZETŐI képzettséggel rendelkező, érettségizett eladót keres paplrúzlet. Fényképes szakmai
önéletrajzot
"Office
031108176" jeligére a Sajtóházba. (31108176)

Építési telek

• 2 DB építési telek a 451es főút mellett, közvetlen
bejárattal a főútról, 15%-os
beépítési lehetőséggel, befektetők vagy vállalkozók
részére eladó. 63/312-361.
(31108360)

• ALGYŐI ABC-be gyakorlattal rendelkező pénztárosi
felveszek.
É r d : 06-30/
2069-382. (31108674)

• A - F I K S Z 999" Kft. a z
alábbi állások betöltésére
• FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI, 1 + keres jelentkezőket: - r a k (31108740)
fél
szobás
panellakás táros, feltétel: műszaki vég30 000 + rezsiért kiadó. 06- zettség, -műszaki előkészítő. feltétel: középfokú g é - • SZÉPSÉGSZALONBA ke20/924-84-76. (31006766)
manikúr-pedikűr,
pész végzettség: hegesztett resünk
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, szerkezetek
Szeged,
gyártásában múkörömépítöt
kertvárosi, kétszobás, búto- szerzett gyakorlat; felhasz- Zoltán u 10. 06-30/205rozott. I. emeleti, egyedi nálói szintű számítógépes 20-29 (31106617)
gázlütóses lakás 2 nemgyakorlat (Word, Excel); műdohányzó személynek janu- szaki rajz olvasás, -anyag- • VÁLLALKOZÓ biztonsági
ár 16-tól kiadó Ár: 35 E Ft beszerző, feltétel: középlokú őrt keresünk nagyfai és
+ rezsi + 1 hónap kaució. gépész végzettség, -keres- maroslelei
munkahelyekre.
Tel.: 30/978-68-13. (31108732) kedelmi munkatárs, feltétel: Tel.: 62/572-240, 30/2-064középfokú műszaki végzett- 301. (31106165)
• SZEGED BELVÁROSHOZ
ség, -kivitelezői árajánlalkéközel. Körtöltés utcánál 68
szltő, feltétel: középlokú mű- • VÁLLALKOZÓI igazolvány
nm-es. 1+2-es, amerikai
tagsággal,
szaki végzettség. Általános nyal, kamarai
konyhás,
nagy
erkélyes,
fellétel minden munkakör- biztosítással rendelkező vacirkós, bútorozott. I. emeleli, ben: jogosítvány (B), fel-gyonőröket keresünk boltőrúj lakás kiadó 60.000 Ft + használói szintű számítógé- zési tevékenységre, hódmerezsiért.
06-30/218-0421. pes gyakorlat (Word, Excel), zővásárhelyi területre, azon(31108698)
dinamikus egyéniség, csa- nali kezdéssel. Kiemelt óradíjai. Érdeklődni: a 62/467• SZEGED FODORKERTI. patmunkában gondolkodás
telefonszámon.
felújított magánház garázs- Amit kínálunk: változatos, 869-es
zsal, kis kertlel, csendes he- érdekes munka; fiatalos, di- (31108825)
lyen kiadó. Ár: 65 E FI + namikus csapat; egzisztenJelentkezés
módja: • ÜGYFÉLKÖRREL és k e kaució + rezsi. Tel.: 06-30/ cia
írásban, szakmai önéletrajz reskedelmi gyakorlattal ren9722-987. (31107828)
üzletkötőt
keres
benyújtásával.
Postacím: delkező
• SZEGEDEN, Rigó u t c á - "Fiksz 999" Kft 6725 Sze- paplrnagyker,
alkalmazotti
ban 3 szobás, üres lakás ged, Kálvária sgt. 87/A.
jogviszonyba.
Fényképes
garázzsal, hosszú távra ki- (31108915)
szakmai önéletrajzot. "Irodaadó 30/3307-465 (30904949)
technika 2004" 031108145
jeligére
a
Sajtóházba.
2

4

• A MEGÚJULT Kígyó Patika gyógyszerész munkatársat keres. Érd.: 62-547174. (Szeged) (31108548)

folyamatos munkavégzésre.
„B" kategóriás jogosítvánnyal.
A jelentkezéseket rövid szakmai • DÉL SPANYOLORSZÁGI
önéletrajzzal a megielenléstöl magyar étterem keres fiúkat,
lányokat felszolgálói és szaszámítolt t hétig várjuk a
..Szetvezikészség 031100535"kács munkakörbe Nyelvtudás és szakmai gyakorlat
jeligére a Sajtóházba
nem feltétel. 00-34-657975-041,
postlada@freeVagyonkezelő és ipari k f t
mail.hu. (30803937)
felvételt hirdet
• FODRÁSZSZALONBA
1 fő
szakképzett fodrászt keresünk Szeged, Fekete sas
általános ügyintézői
utca 19-21. Tel.: 62/542munkakörbe.
|

Üzlethelyiség

(S z e n e t r 5 g z í tffi s )

Apróbörze

ÁPOLÓK

Haszonállat
Haszonjármű

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 0 3 5

A CSONGRÁD MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT
MELLKASI BETEGSÉGEK
SZAKKÓRHÁZA
(6772 Deszk. Alkotmány u. 36.)
FELVÉTELT HIRDET
teljes vagy részmunkaidős
foglalkoztatással
SZAKKÉPZETT

Építőanyag

SZOMBAT, 2003. DECEMBER 13.

• CSONGRÁDON vagy
Szentesen családi
házat
vagy lakást keresek. Veréb,
06-30/406-8012. (31106588)
• IKERHÁZ mindkét tele,
egyben vagy külön is eladó,
kétszer 60 nm, kétszer 15,8
millióért. Ráadás egy udvari
lakás 50 nm, pince, padlás,
udvar,
szerszámoskamra.
Garázs, kocsibeálló nincs!
Szeged. Lengyel u. Tel.: 30/
92-82-570. (31007605)
• LAKÁST, családi házat
keresek Szegeden és környékén
Kupecz,
06-30/
406-8012. (30804446)
• SÁNDORFALVA központjában kertes magánház eladó. 62/265-160. (31107970)
• SÁNDORFALVÁN 4 szobás. központi (útéses ház
melléképületekkel
eladó,
06-20/24-06-957. (31108761)

27

Panellakás

• PLAZA melletti. 65 n m es, 2+1-es, III. emeleti, klímás, festett, járólapozott lakás
eladó.
Kihelyezhető
előteres Irányár: 8.7 M Ft
Tel.: 62/477-909, 30/9651045, 30/205-19-51. (31106196)
28

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádn, Kárász U.S.K-2IV32144»
29

Régiségek

• KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 0 6 - 6 2 216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)
30

Rendezvény

Sztárvendég:

Csengeri Ottilia
Paudits Béla
Zene:

Móra-Classic
Beat-Band
Asztalfoglalás.
62/478-278
36/644 066-1

• GYERMEKJELMEZEK
eladók. Érdeklődni: 06-30/
9-584-986. (31108781)

32

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól. 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(31007606)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 0 6
30/9457 577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)
• KÖNNYŰSZERKEZETŰ
házak építése 95.000 Ft)
nm. kulcsrakész. Szabad
kapacitás festő, ács, villanyszerelő
szakmákban
06-70/205-1578, 06-30/4838-940. (30906037)

• H I R D E T É S "

CSÜTÖRTÖK, 2003. DECEMBER 11.
32

Szolgáltatás

• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készüli
kémények béléscsövezéséi
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0 6 30-3352-818, 06-62^193702 (Szeged és Csongrád
megye). (30905302)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. (Szeged) (30905500)
• KÖNYVELÉST, teljes körű
ügyintézést vállalunk. Bt.-k
kettős könyvitelre történő
áttérését is. Mérlegképes
könyvelő.
adótanácsadó.
06-30/228-42-50. (30905709)
• LAKODALMAKRA h ü t ö kocsi, sátor, étkészlet, zenekar. kiállításokra, reprezentatív rendezvényekre alumínium vázas, német, fehér,
fűthető partisátor megrendelhető. 30/9456-919, Varga Árpád. (Szeged) (30498618)
• MENYASSZONYI és menyecskeruha
kölcsönzése,
eladása.
Méretre varrást
vállalunk. Diákoknak táncruha-kölcsönzés. Nagyáruház
emeletén. Nyitva: h.-p.: 1018-ig, szo.: 10-14-ig. Tel.:
62-470-270/237.
Szeged.

9 0 0 - 1 2 . 3 0 . (31107912)

M SZOBAFESTŐ , mázoló-,
tapétázómunkát
vállalok
azonnali kezdéssel, vidékre
is. Kocsis Gáspár, 62-289642,
30-9-63-29-58.
(31108747)

M ZÁKÁNYSZÉKI SZESZ
FÖZDE lolyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632 (30803594)
M ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 624 2 5 - 2 4 0 . (30905769)

• MOBIL WC KÖLCSÖN
ZÉS. T e l . : 6 2 - 2 6 7 - 5 6 7 .
(30194718)

ELEMEK RAKTÁRRÓL

¿tói

SZEGED, B A K M O ,

Tel.:62/541-760

555.

IALLI3I?

2003. december I -jén
induló Szeged,
Madách u.-Párizsi krt.
sarkán épülő társasházban
irodák, lakások
és garázsok leköthetők.
1 6 5 - 1 8 0 E Ft/nm
szerkezetkész áron.
AZ IDEI ÉVI
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL
ÁFAMENTES
TELEKÁRRAL.

Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban
szerkezetkész, 120 m'-es,
sorházi lakások saját
kerttel leköthetők.
Ár: szerkezetkészen
már 20 M Ft-tól,
kulcsrakészen 23 M Ft-tól.
Szegeden,a Vadaspark
társasházi lakások
155-105 E Ft/m'

Érd.: Szeged, Zárda u. 16/A
Tel.: 62-442-385,
§
06-30/9380-931
|

(MÁR TELEKÁFÁT IS

E-mail: i n f o @ p a l l e r 2 0 0 1 . h u

6 - 1 8 lakásos házakban.

• TARSKERESES színvonalasan, diszkréten, korhatár nélkül! Hódmezővásárhely, 62/241-022, 30/32641 2 8 . (31007074)

M BERKERT UTCABAN 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 UTCA 22/B szám
alatt 86 nm-es, III. emeleti
lakás 16 M Ft-ért eladó.
Kedvezményes hitel igénybe vehető! 62/547-340, 30/
9 9 3 9 - 5 5 8 . (31108254)

^ KIÁRUSÍTÁS KIÁRUSÍTÁS

www.realhungary.hu

Vadaspark
Lakóparkban
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Termény, t a k a r m á n y

a teljes női-férfi-gyermek

összközmííves t e l k e k
eladók, melyekre
magánházak,

KIÁRUSÍTÁSRA KERÜL.
Cím: Szeged. Széchenyi tér 7. (a fotózó mellett)
Nyitva: h.-p.: 9-18, szo.: 9-15-ig, vas.: 9-13-lg.
(AZ Ü Z L E T H E L Y I S É G
KIADÓ)

KIÁRUSÍTÁS KIÁRUSÍTÁS

42. születésnapja
alkalmából
szívünk minden
szeretetével
köszöntjük!
Édesanyád és Dávidka

ÜZLETEINK:
Expressz: Csongrádi sgt. 78."
Tarján: Budapesti krt. 37.
Stefánia: Dózsa Gy. u. 5.
Tisza: Bartók tér 9.
Nyitva: h . - p . : 8 - 1 7 - l g

Boldog
Születésnapot

apróhirdetését

KALÓNÉ
ILIT

sorházak építhetők
1 2 5 0 0 Ft/m 1 áron.

Előzze meg versenytársait!

• TŰZIFA akció! 10.00013.500 Ft/köbméterig vágva, ingyen házhoz szállítva
06-30/580-7515.
Pécs.

Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel

Felvilágosítás:

s

6 7 2 4 Szeged, Pacsirta u. 1 .
T e l : 555-821, 555-734,
70/312-1914,30/9047-045
www.realhungary.hu

:

Születésnapot:'

62/567-835

ENGEDMENYES
TŰZIFA VÁSÁR!
Az akácnál lényegesen magasabb
fűtőértékű, import keményfa j
konyhakészen, hasítva, kalodás >
kiszerelésben

' M

ügyfélszolgálati irodáinkon é s t e l e f o n o n is!

EBBEN AZ ÉVBEN M É G
s

Deszkre,

KOVÁCS ROBIKÁNAK
1 0 . születésnapjára sikerekben,
jő tanulmányi eredményekben
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Utazás

gazdag tanévet kívánnak,
kik nagyon szeretik:

1 6 0 0 Ft/q

Szeged, Bartók tér 6. Tel /fax: 62-420-133 „

mnmmmrn

20/946-1703, 62/267-001

M VÁGOTT tölgy, akác tűzifa eladó 1400-1600 Ft/mázsa áron. 06-30/299-0708.
(31007722)

szeged@autoclubtravel.hu

|

Eng.sz.: R-0199/92/2001

1

Kovács mama és tata

DÉL-AFRIKÁI körutazás 2004. jan. 2 7 - f e b r . 05.. 10 nap/7 éj

W / 7

<Boldog
Ég»
Születésnapot AfSfJ?

Fokváros-Jéreménység fok félsziget „kerti ótsonal"-Johannesburg-Sun Cíty-Soweto-Pretóría
Részvételi díj:
479 900 Ft/fö + illeték
Repülőjegy, szálloda"*, program szerinti ellátás.

BIRINYI

India-Nepál körutazás 2004 tebr. 1 5 - 2 7 , 1 3 nap/12 éj

gratulálnak,

hirdetések
tartalmáért
a kiadó
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KARACS0NYI SZENTOLT HALASZLE

és

Ha üzenetet szeretne
küldeni,
k e r e s s e fel
ügyfélszolgálati

)„Győri

«1 S j & ^ O t l é s S í
December 14-én
minden termékre
vásárlás
vagy előjegyzés
esetén

ISMÉT RENDKÍVÜLI KEOVEZMENY!

László

kedvezmény a 2 0 0 4 . évi M O N T A N A

Ferenc

jü

1

JUUáiiiL^iZssxikB

2003. december 13-14-én,
10-18 óra között

TOURS^

katalógusában szereplő sííidülések áraiból,
egyéb síutakból, továbbá egzotikus,

várjuk
1

a gazdátlan

szánt

tengerentúli üdülési programokból.

az I kapunál,

állatok

ellátására

állateledel-felajánlásaikat
az

üvegvisszaváltóval

szemben.
SZILVESZTERI SÍÜT A U S Z T R I Á B A N dec. 27,-jan, J .
8 nap/7 éj Hotel Mittagskogel * " félpanzióval, telepített »oktatóval
f'í/ie

AUSZTRIA-TIROL Z I L L E R T A l SÍRÉGIÓ

MONTANA
t 9 « » s > • ,

engedmény!

Szeged,
S o m o g y i Béla u

Vigye haza bútorát
még karácsony
előtt!

460 km pályarendszer, *** szálloda félpanzióval
4 j

v

v:

P Á L Y A S Z Á L L Á S , C S A L Á D B A R Á T APARTMANOK
É S HEGYI H Á Z A K

20
Töt,: 6 2 6 5 1

ozironeii

991

Ezen a hétvégén
kiegészítő

minden

kisállat

termék

15% engedménnyel
kaphatő!

átJk
Konica
F M 9 5 4 ¿ R á d i ó

8-9.

Tel.: 62/549-390 • N y i t v a : h . - p . : 9 - 1 8 , s z o . - v a s . : 9 - 1 5
S z e n t e s . S z a b a d s á g tér

hirdetőirodáinkat!

Csak előfizetőinknek!

¡US/ C f . O ö

S z e g e d , D u g o n i c s tér

vagy

barátomnak.

3 M r Ü

5-15%

Ű r j f í l i f ö b é l f )

irodáinkat

1Szabolcs

P O I A U S

Minden bútorban otthon
EZÜSTVASÁRNAP

sógora,

unokatestvérei

személyesen

Fedor

Telefon: 62/424-111

7 0 / 3 8 0 - 4 5 - 1 0 . (31006516)

testvérei,

sógornője

kívánok

2003. december 24-én, 9.00-15.00-ig
ELŐVÉTELBEN: 850 Ft, A HELYSZÍNEN: 950 Ft,
ÜNNEPI ADAG:
0,81 halié, hozzá 20 dkg filézett ponty.
Vásárlóinkat forralt borral és mézes teával várja
a ROOSEVELT TÉRI HALÁSZCSÁRDA.

felelősséget!

egészséget

Édesanyja,

Boldog
születésnapot

Vendéglátás

nem vállal

alkalmából

jó

kívánnak:

Repülőjegy, s z á l l o d a " * * * , félpanzió, két belföldi repülőjegy.
Mindkét körét részvételi díja tartalmazza a tartalmas programokat,
a belépőket és a magyar idegenvezetést.
További információ irodánkban!

apró-

TIBORNAK

50. születésnapja

Delhi-Jaipur-Agra/Taj MahaF-Varanasi-Katmandu
Részvételi díj:
469 900 Ft/fő + illeték

Az

köszöntjük

sok szeretettel
Hódiné Marika. Jani.
A Boszorkányok is 13-án
születnek, pláne Luca napján!!

Válassza a megye legnagyobb múltú napilapját!

(31108318)

ÁFAMENTESEN!

szülinapján

Mert az a\ár már a másnapi
lapszámban
megjelenik!

Tüzelőanyag

f

KREUCZNÉ
VASS
MÁRIÁT*

A NAPILAPBAN

ikerházak,
3 - 6 lakásos

• ÚJSZEGED, liget melletti.
143 nm-es, társasházi lakás
(3 szoba + nappali) teljesen
felújított, új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, padlóés radiátorfűtéssel, klímával,
dupla, garázslehetőséggel
eladó. Kisebb lakást beszámítok. Ár: 29,9 M Ft. 06-

EZT NEM LEHET KIHAGYNI!
LE NE MARADJON RÓLA!

Papír-írószer

Ajándékok, képeslapok,,
tollkészletek, csomagolópapírok. Az ünnep díszei!

Hogy miért érdemes

Nt
.

„Karomban
voltál
valamikor
régen,
úgy
tündököltél,
mint nap az égen "

Ka'acsony a Barát Pap,o <•'

• BELVAROSBAN üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-20/

(31108763)

36

(31108567)

ruházati készlet

40

telefonon. 31108821

• SÜTŐTŐK, piros cékla
eladó. Makó. 62/216-053.

M SZEGED TESCO mögötti
területen 35-80 nm-es lakások 175 E Ft/nm áron
eladók. Érd.: 20/9574-840.

A bolt M E G S Z Ű N É S E miatt

Érdeklődni 8 - 2 0 óráig
a 06-30/9589-663
és a 6 2 / 4 9 9 - 8 1 4 es

feladni?

7 0 / 3 1 2 - 8 5 - 9 5 . (31108759)

|
|

• CSEPP A Tengerben Halászcsárda karácsonyi halászlé akciója, előrendelve
800 Ft. Szeged, Szamos u.
4., 62/552-012. (31006658)

M KESZTHELYTŐL, Hévíztől
15 km-re, Zalaszántón eladó a Falucsárda Kisvendéglő. 83-370-003, 30-2958-826. (31108699)

M SZEGED b e l v á r o s i , új
építésű, II. emeleti, 28 nmes,
parkettás
lakás
6.900 000 Ft-ért eladó. 06-

már? L U C A - N A P I M E G L E P E T É S !

Boltkiürítés a Korzó Divatházban
40%-os árengedménnyel.
Csak most! Amíg a készlet tart!

helyiségek
bérbe adók

9 6 1 3 - 7 1 3 . (31108371)

70/312-1914, 30/9047-045

városnegyedében,a

M REMENY u. 3. (Kálvária
térnél) lakások szerkezetkészen, 2004. évi átadással
eladók! Szeged, 20/98054-41. (31108233)

(31108013)

műhely vagy raktár

Boldog
Születésnapot

Tel.: 555-821, 555-734,

Szeged új

REÁL HUNGARY KFT."

M FÖ fasor végén 3 s z o bás, étkezós, erkélyes, társasházi, II. emeleti lakás (78
nm), nagy garázzsal eladó.
Irányár: 16 M Ft + 2,5 M Ft.
Érd.: 62/438-586, Szeged.

raktár,
1 0 0 n m és 7 0 n m - e s

Fizetés: 20% ügyvédi letétbe,

Felvilágosítás:

6 0 0 - 1 5 0 0 irf-es,
Téglaépítésü lakás

2 7 0 n m és 25 n m - e s

80% az elkészülést követően.

REÁL HUNGARY KFT.

Gratulálunk

Vendéglátás

M KARÁCSONYI, f i l é z e t t
halászlérendelést felvesz az
Öreg Kőrössy Halászkerl
Vendéglő SZILVESZTERRE
is várjuk kedves vendégeinket bőséges menüválasztékkal. Zene, tombola, tánc,
4300 Ft/fő Érdeklődni: 6 2 495-481. (31109107)

TARTALMAZÓ)
áron leköthetők

TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS, ÜGYINTÉZÉS.

Társközvetítés

39

1 2 - 4 0 nm-es irodák,

6724 Szeged, Pacsirta u.1.

33

Üzlethelyiség

Napos úton

Lakóparkban kulcsrakész,

(30601719)

Ruházat

Hallotta

37

M Ü V E G E Z É S , képkeretezés! S Z I L Á N K * ! Szeged,
P U L Z u. 46. Tel.: 62/425-

34

(31108725)

31

M PC BONTÓ, műszaki b i zományi, szerviz, 6721 Szeged, Szent Mihály u. 6/A,
62/323-658. Nyitva tartás:
h.-p.:
9.00-17.30,
szo.:

19

5-6.

Tel.: 63/311-943 • N y i t v a : h . - p . : 9 - 1 7 , s z o . - v a s . : 9 - 1 5
Internet: www.domus.hu

M6YAM JUTHAT
AKEHIZMÉKTHn
Dexemk» rVvagy jmiuér bónapra s
vényét vigye magával, vagy
kérésére tigyfélszokyíy I irodáinkon igazolási állítunk ki.
Az akin 2C(S. reveraber 10É20m.ia«*3big1srt

- 1 hét, ""szálloda félpanzióval,
-1 h é t , " " szálloda, all ind. ellátás, repülővel
-théL ""szálloda, félpanzió,
repülővel
-1 hét, " * szálloda reggelivel, repülővel
• JORDAN!

-1 hét ""szálloda reggelivei, repülővel

SZOMBAT, 2003. DECEMBER 13.

• M O Z A I K "

Felhős, párás idő

Repülőn

KÉK hírek

Készítette:

SZÍV ERNÓ
VILLAMOSSAL KOCCANT

Mindenki tudja, hogy a légikisasszonyok válogatottan szépséges hölgyek, azonban a holland légikisasszonyoknak olyan kék az egyenruhája, hogy
attól egy kicsit ideges lesz az ember. Meg, persze,
ha repülsz, ha fent vagy az égben, nagyon sok
mindenre gondolsz. Amszterdam felé jutott az
eszembe, és tényleg nem akarok megsérteni
egyetlen hatodikos lányosztályt sem, szóval az
jutott az eszembe, hogy a fiúzenekaroknál utálatosabb képződmény kevés van a világon, egy fiúzenekar nagyon durva dolog, nyál, takony, méz,
rossz pénz. Tehát például, fent vagy, megetted a
repülőszendvicset, megittad a hazug repülőkávét, és bámulsz kifelé a pici ablakon, és mit látsz.
A felhők fölött utazol, ember. Fölötted borzalmas
kék tombol, a távolban néhány kondenzcsík mutatja. hogy amott is szeli a levegőt néhány utasszállító halálhordó, benne emberek sorsok, boldogságok, és boldogtalanságok szorulnak össze.
Goethe úgy szokatta el teste remegését a tériszonytól. hogy gyakran kiállt egy szakadék szélére. és bámult lefelé. És aztán tényleg nem volt
tériszonya. Ha sokat repül az ember, neki is elmarad a tériszonya, és az különösen jó, ha nem
rázkódik a gép, mert a levegőörvény piszok dolog, nézed a fekete bőrű, kétméteres utastársat,
hogy bírja olyan nyugodtan olvasni a világhíreket, amikor pedig úgy ráz a gép, hogy kilöttyen a
kávé, és a jobb oldalra zörög át a szíved, jó, de ezt
nem politikailag értem. Hanem ám a felhők! A
felhók párnái, kispárnái, nagypárnái, szürke
dunyhái, koszos paplanjai, lópokrőcai, lehasznált ikeaterítői, melyek fölött repülsz, hát az.
Megfogható dolog? Nem az. Fent meg ragyog a
kék, a borzasztó, milyen nagy, milyen iszonyato-

san tágas a világ. S aztán szól a pilóta, hogy lassan ereszkedünk, mindjárt jön
Amszterdam,
ahol csupa kaland lesz minden, fusson az eszedbe, hogy New Yorkot a hollandok alapították. Különben azt a pillanatot akartam nektek elmesélni. ahogy a gép finoman, mint valami lélekhajó,
ereszkedni kezd, és egyre közelebb van a felhősáv. A repülő megbillen, jobbra dől, balra billen.
Nyílván ilyen a halál is. Ereszkedés. A tudósok
tudják, amikor meghalunk, felszabadul bennünk
több kiló lélekcukor, hogy ne legyen olyan rossz
az a kis utazás. De én most csak ereszkedem. Rájövök, hogy mindig sokat akartam, sok kenyeret,
lekvárt, meg hogy mosolyogjon el végre a holland
légikisasszony abban a borzasztó kék ruhájában.
Na. mindjárt földet érünk. Közben arra gondolok, hogy mennyi mindent szerettem, és mennyi
minden maradt, és semmi sem maradt. Van az a
pillanat, ezt akartam voltaképpen
elmesélni,
amikor a repülő beleereszkedik a szürke gomolygásba, és olyan, mintha többé nem lenne semmi.
Csak ez. Nincs zene. Nincs szerelem. Nincs félelem. megszűnt a világ, még hallatszik valami zúgás, pörögnek a motorok, de te, és a többi utas
már a szürke semmiben suhantok, élet, halál,
lekvár. Készen van. Lehet, hogy nem is annyira
ciki egy fiúzenekar? Hanem egyszerre csak a
szürke felhőssáv alatt feltűnnek a kékvizű csatornák, az apró hajók, a tiptop kis holland gyárak
és az udvarházak, akkor arra gondolsz, na jó, ez a
mennyország. Ez. Lent van. Egészen mélyen,
szaga van, formája van, fáj, és érinteni lehet az
arcoddal, ha majd a kékruhás holland légikisaszszony egyetlen rúgással majd kilök a beton szürkéjére rátett gépből.

Villamossal ütközött össze egy autó Szeged belvárosában. A szerbia-montenegrói rendszámú gépkocsi a Kölcsey utcából akart kihajtani a Tisza Lajos körútra, ám nem
adott elsőbbséget a neki balról érkező villamosnak. Személyi sérülés nem történt. A baleset nem
okozott jelentős fennakadást a
közlekedésben. A forgalom irányításában a polgárőrök segítettek.

Eleinte a köd megszűnte után csaknem mindenütt várható napsütés. Később nyugat
fe lói ismét erősen megnövekszik a felhőzet, néhol gyengén szitáló eső is lehet.

LOPTAK A MOSDÓBÓL

Egy felsőfokú oktatási intézmény női mosdójában, míg a
hölgy a dolgát végezte, táskáját a
radiátoron hagyta. A sértett csak
később vette észre, hogy ez idő
alatt valaki kivette a táskájából
mobiltelefonját és pénztárcáját.

Szeged

te

5°

Hódmezővásárhely

te

Szentes

FELTÖRTÉK A WARTBURGOT

Egy Szegeden, a Mars tér és Párizsi körút sarkán parkoló Wartburgot törte fel egy ismeretlen, aki
táskát vitt magával. A táskában
okmányok, személyes tárgyak
voltak. A lopási kár 5 ezer forint.

S K O D A , KOMOLYAN VESZIK

JOHANNESBURG (MTI)

Téligumi
AKCIÓ!
Komplett
garnitúra
akár:

999 Ft,
Cumgrád iiwgytbcn HOlIOr

dkció mar csak dec. 31-ig tart1!

NÁLUNK

vi,*™««! MtOftixmt i i rm M

...hogy régi autóját egy új
SKODA Fabia Classic-ra
cserélje.
Autóbeszámítás akán
Ulf «U* f' Ft-ért
<f i

. i f i

¡

TARKANY AUTÓHÁZ Kft. Az ó n SKODA Márkakereskedője.
Szeged, Szóregi út 46-50., Tel.: 62/555-666
HÓD-TARKANY Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács
János u. 178., Tel.: 62/533-333
w w w . u r k a n y a u t o . h u

A dél-afrikai gyerekek idén nem
küldhetnek levelet postán a Mikulásnak - így szól a reklámfelügyelettel megbízott johannesburgi hatóság hivatalos állásfoglalása.
Az Advertising Standards Authority - a magyar Gazdasági Versenyhivatalhoz hasonló intézmény - betiltotta a dél-afrikai

4°

te

4"
3°

Csongrád

te

4°

Kecskemét

3°

Kistelek

te

4°

Orosháza

Hétfő

Kedd

Q.
Max:6°
Min:l
Zápor

Max:5°
Mbi:0°

Borult

posta reklámját, amellyel arra
buzdította a gyerekeket, hogy
küldjenek ajándékkérő leveleket
a Mikulásnak. A posta „visszaél
a gyermeki hiszékenységgel" hangzott a drákói határozat indoklása. „A naiv gyermekekkel
elhiteti, hogy ha a megadott címre levelet írnak, akkor - a legendának megfelelően - a Mikulás
elhozza nekik a kért ajándékot" közölte a reklámfelügyelet.

4°

Szolnok

Ö

Mikulás-posta nyista!

te

4°

te

További kilátások
Mérsékelten változékony, eleinte az átlagosnál kissé enyhébb, koia téli időre szá- ,
míthatunk. Az időnként erősen megnövekvő felhőzetből csak néhol valószínű kisebb
eső, egy-egy futó zápor. Gyakorta megerősödik az északi, északnyugati szél.

Egerek magzati őssejtjéből spermasejtet állított elő, s azzal petesejtet
termékenyített meg az egyesült államokbeli Harvard Egyetem orvosi
fakultása egyik genetikuscsoportja.
A munkacsoport által őssejtből
nyert spermasejtek bizonyos mértékben azonban szokatlan formájú,
csökevényes spermává fejlődtek, a
kísérleti egér petesejtjét azonban
megtermékenyítették, és megindult az embrió fejlődése. A kutatók
egyelőre nem tudják, hogy a nem
teljesen kifejlett spermával megtermékenyített embriókból normális,
életképes utódok születnek-e majd.

Németh György karikatúrája

Mindszent
Békésosaba

5°

INDIANAPOLIS (MTI)

Micsoda mázli. A képviselő urak még pont belefértek.

5°

te

Vasárnap

Tanár:
- Petike, te már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy
lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!"

te

Makó

Spermasejt
őssejtből

A NAP VICCE

Mórahalom

te

Max:2°
Min:-2°

Változó

Szerda

o

Max:-1°
Mln:-5°
Napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 99 cm (hőfoka 3,6 C°), Csongrádnál -94 cm,
Mindszentnél 10 cm. A Maros Makónál-71 cm.
A Nap kel: 7.23, nyugszik: 15.52, Hold kel: 21.59, nyugszik: 9.34.

Skoda az I K E S Z - t ő l
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint 10 éve az Izabella hid
lábánál.

IKESZ Autócentrum

6 7 2 4 Szeged, Kossutíi L sgt. 112.
tejelőn 6 2 / 4 / 1 242

Pavarotti esküszik
ROMA (MTI)

Ezerkétszáz vendéget hívtak meg
szombatra az olasz sztártenor,
Luciano Pavarotti esküvőjére, aki
tíz esztendei együttélés után feleségül veszi egykori titkárnőjét,
Nicoletta Mantovanit, aki tizenegy hónapja Alice nevű kislányuk édesanyja. Az esketési szertartást Modena polgármestere,
Giuliano Barbolini végzi a városi
színház nagytermében. A szertartáson a világhírű tenor, Andrea Bocelli énekli az Ave Mariát.
Az olasz média értesülései szerint jelen lesznek az opera világának olyan hírességei, mint Palcido Domingo és Jósé Carreras, a
másik két sztártenor, valamint
Mirella' Freni. Modenába várják
Pavarotti kedvenc futball csapatának, a Juventusnak küldöttségét is. Részt vesz továbbá a házasságkötésen Pavarottinak első

Emberi megközelítések
2
i
VÍZSZINTES: 1. Móra Ferenc gondolatának első része. 11. Színész,
1
•
színigazgató v. (Emil). 12. Madár, a béke egyik szimbóluma. 13. Fo«
hász. 14. Mohamedán fejedelem. 16. Becézett Imre. 17. Teréz becézett alakja. 19. Gyümölcsben található rovarlárva. 21. A mesebeli
13
Mihók társa. 23. Egyenlítői-Guinea Mbini tartományának régebbi
1»
neve. 25. Építőanyag. 26. Pénzért értékesít. 27. Belső rész! 28. Üres
CS
1
sáv! 29. Piaci súly! 30. Tiltószó. 32. Belfast lakója. 35. Fennhatósá31
23
got gyakorol rajta. 37. Mélyen a földszint alá hatoló. 38. Iratköteg.
25
40. N.R.R. 41. Fészket építő. 43. Hazai távirati irodánk. 45. Formálódik. 47.... Hood; angol népi hős.
N
1
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második, záró része. 2. Genus. 3. Nyári
34
idénymunkás. 4. Penge vége! 5. Flandriai folyó (=YSER). 6. K.G.I. 7. 33 33
Előtag: kábítás-, altatás-. 8. Hamis. 9. Szakmailag nem hozzáértő.
37
10. Jordánia fővárosa. 15. Vaskalapos. 18. Szántóeszköz része. 20. A
40
4)
német ábécé jellegzetes magánhangzó-módosulata. 22. Fegyverből
tüzel. 24. Erre a helyre tesz. 28. Nedvességmentes. 30. Nátrium. 31.
4»
43
Valamilyen pletykát, álinformációt terjeszt, argóban. 33. Zeneszerző
és karmester, Kodály tanítványa volt (Tibor). 34. Énekkar. 36. Stallone ismert szerepe. 39. Száraz
nyvtár
Kamionjelzés. 46. Kipling óriáskígyój^fl
t ö f f l i j u e i Meretlen ismerősök.
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtésé!
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ISTEN ÉLTESSE!
LUCA, OTÍLIA
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házasságából született három
felnőtt lánya és unokája is. „Szeretem a nagy családot" - jelentette ki az énekes, aki még egy gyermeket szeretne Nicolettától.
(Alice ikertestvére, egy kisfiú
születésekor meghalt.) Az esketési szertartás után Modena
egyik parkjában nagyszabású fogadást rendeznek külön erre a
célra felállított sátorban. Az esküvő tíz éve tartó, nagy port felvert szerelmi kapcsolatot koronáz meg. Nicoletta a sztártenor
titkárnője volt, aki miatta
2000-ben
elvált
feleségétől,
Aduától. A sztártenor nemrég
azt nyilatkozta, hogy úgy érzi,
mintha már évek óta házasok
lennének. Utalva arra, hogy egyházi esküvőt nem köthet Nicolettával, mert elvált első feleségétől. A szombati esküvő után a
pár elutazik, de egyelőre nem ismeretes, hogy hová.

44

31

A Luca a latin név régi magyar formája, a Lucius férfinév női párja.
A férfinév jelentése: virradatkor,
hajnalhasadáskor született, női
értelmezése homályos. A névhez
sok, jól ismert népszokás fűződik.
Az Otília a német Ottilia,
Odilia névből ered, ez a germán
Ode férfinév női párja. Jelentése:
öröklött vagyon.
SZILÁRDA

A meglehetősen ritka név régebben
Szilárdka alakban szerepelt. Természetesen a Szilárd férfinév női megfelelője, s mindkét név a latin Constantinusból származik. A constans
szó jelentése: állandó, szilárd. Ha
van ilyen szép nevű ismerősünk,
akkor fás szárú, azaz szilárd, fényes
levelű Cissus antarttica nevű dísznövényt ajándékozzanak neki.

