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Szülőföldjén egy pincében találták meg a szakállt viselő iraki diktátort

TÉMÁINKBÓL
A SZEGEDI KISTÉRSÉG
A LEGFEJLETTEBB
A ország 150 kistérsége közül a 7
Csongrád megyei - egy, a szegedi
kivételével - átlag alattinak
mondható. A kisteleki és a
mórahalmi a sereghajtók közé
tartozik.
3. oldal
PÁSZTI ÁGNES
A VÁLASZTMÁNYI ELNÖK
Pászti Ágnest választották meg a
hét végén a Centrum Párt
országos választmánya
elnökének. A legfőbb
döntéshozói testület tagja lett
még két szegedi, Kiss József Géza
és Pintér Ferenc.
3. oldal

HALLGASSA
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Elfogták Szaddám Huszeint
Az Irakban állomásozó amerikai erők nyolc hónapos
hajtóvadászat után szombat este elfogták Szaddám Huszeint. Az egykori diktátor nem tanúsított ellenállást.
A megbuktatott diktátorra szombat este fél kilenc körül
bukkantak rá Advárban, szülőhelyétől, Tikríttől mintegy
15 kilométerre, egy pincében. Rejtekhelyéről egy Szaddám Huszeinhez közel álló család egyik tagjától értesültek. Az akcióban egy amerikai speciális alakulat és a Kur-

disztáni Hazafias Szövetség különleges osztaga vett részt.
Erő alkalmazására nem volt szükség, az akció során
egyetlen lövés sem dördült el. Szaddám Húszéin nem tanúsított ellenállást, és együttműködött az elfogására küldött katonákkal. A volt iraki elnök hosszú szakállt viselt
és ápolatlannak látszott azon a videofelvételen, amelyen
egy orvos vizsgálta meg az elfogása után.
Szaddám Húszéin elfogásának hírére Bagdad és más
iraki városok utcáin sokan örömükben a levegőbe lőttek

és táncra perdültek. Másutt - így Bagdad szunnita körzeteiben - viszont a koalíciós erők és kormányzótanács ellen tüntető erők vonultak fel. A brit miniszterelnök,
Tony Blair egyértelműen értésre adta, hogy London nem
amerikai, hanem iraki bíróság előtt szeretné látni a megbuktatott diktátort, bár az amerikaiak legszívesebben
maguk vonnák felelősségre Szaddám Huszeint.
További információink a 2. oldalon

A kézilabda napján: Pick-Montpelliei 29-22, Franciaország-Magyarország 32-29

Újszegeden Waterloo, Zágrábban Mohács

AZ

mm
ADÁSÁT

IDÉN RÁDIÓT HOZ
A MIKULÁSI
ADJA A FÜLÉT,
t ADJUK A RÁDIÓT!

FELEMÁS SZOMBATI
MUNKANAP
Mivel december
huszonnegyedikét egyelőre nem
sikerült munkaszüneti nappá
nyilvánítani, a karácsony előtti
utolsó napot a mögöttünk álló
hét szombatján dolgozták le az
emberek. Ennek nem örült
mindenki.
5. oldal
PUSZTULÓ MŰEMLÉKI HÁZ
Évtizedek óta felújításra vár a
Szent Mihály utca 9. szám alatti
szecessziós épület, a lakók
szerint mostohák a
körülmények. Mivel a ház teljes
rekonstrukcióját határozta el az
IKV Rt., addig csak a
legsürgősebb hibákat javítják ki.
5. oldal
A SIKOLY A DOROZSMAI
CZÉKUS UTCÁBAN
Ismeretlenek pokollá tették egy
család életét. O.-ékat
rendszeresen zaklatták
telefonon, s mindent tudtak
arról, ami Czékus utcai
házukban zajlik. Egy ízben a
Sikoly című film egyik
főszereplője „jelent meg".
6. oldal
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A Pick Szeged (a bal képen Józsa labdával) parádézott a BL-ben, a magyar női válogatott (felül Feriing) betlizett a zágrábi vb-döntőben.
A magyar kézilabdabarátok vasárnap megjárták a mennyet és a poklot. Újszegeden a
Pick nagyszerű játékkal verte a Bajnokok Ligája címvédőjét, a francia Montpelliert.
Ezzel szemben Zágrábban a magyar női válogatott gyakorlatilag nyert meccset
engedett ki a kezéből a franciákkal szemben.
A Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok
Ligája nyolcaddöntőjében a francia Montpelliert fogadta. A hazai gárda háromezer
néző előtt - ez telt házat jelentett - pará-

Új szegedi
utcanevek
A szegedi közgyűlés határozata értelmében több utca, illetve tér új
nevet kapott. A Belvárosi mozi és
a színház közötti teret Vaszy Viktorról nevezték el, Újpetőfitelepen
a Bronz utcából Bronz sor lett.

dés játékot nyújtott, és hétgólos előnyt
szerzett, Pick Szeged-Montpellier 29-22.
A női kézilabda világbajnokság tegnapi
döntőjében megismétlődött a sydneyi

olimpiai finálé történése. Akkor és vasárnap Zágrábban is a magyar női csapat hatgólos előnyt eladva vesztett a fináléban.
2000-ben a dánok, tegnap a horvátországi
fővárosban - hétezerötszáz nagyon csalódott magyar szurkoló előtt - a franciák
örülhettek. A vb-döntőben, hosszabbítás
után: Franciaország-Magyarország 32-29.
A férfi vízilabda OB I-ben a Beton-Sze-

ged VE szombaton kikapott Újpesten,
majd tegnap a Ceglédet verte 10-5-re. A
Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata 75—49-re verte a Szekszárdot.
Öröm a Csongrád megyeieknek: Risztov Éva újabb aranyat szerzett Dublinban.
Részletek A Dél Sportja mellékletben

Buzánszky, Grosics és Botka leplezte le a közadakozásból készült szegedi emlékművet

Szobrot kapott az Aranycsapat
Londoni ködben mintegy háromszáz lelkes focibarát fogadta s z o m b a t o n Szegeden Buzánszky Jenőt, Grosics Gyulát
és Szepesi Györgyöt, akik részt
vettek az Aranycsapat civil
kezdeményezésre,
közadakozásból megszületett e m l é k m ű vének avatásán.

Bővebben az 5. oldalon

A kisfiú megégett,
a férfit felgyújtották
Egy kisfiú és egy férfi szenvedett
súlyos égési sérüléseket a múlt
hét végén Nagymágocson és
Szentesen.
Pénteken késő este súlyos égési
sérülésekkel szállították először
a szentesi kórházba, majd szombaton hajnalban a szegedi gyermekklinikára azt a nagymágocsi
kisfiút, aki öngyújtóval játszott

We Are T h e Champions - harsogott a sláger szombaton délelőtt
a szegedi Sellő-ház mellett. Autogramkérő fiatalok, és megilletődött idősebbek gyűrűje fogta
körül az Aranycsapat két játékosát, Buzánszky Jenőt és Grosics
Gyulát. - Kedves és megtisztelő
gesztus a szegedi polgároktól,
hogy egy emlékművel fejezik ki
szeretetüket. Kötelességünk volt
eljönni az avatásra - mondta látható meghatódottsággal a Fekete
Párduc, Grosics Gyula.

és közben tüzet fogott a ruhája.
A gyerekhez, miután nagyanyja
eloltotta a lángokat, édesanyja
először nem hívott orvost, emiatt a segítség csak megkésve jött.
Péntekről szombatra virradóra
pedig egy férfit brutálisan bántalmaztak, majd felgyújtottak az
utcán támadói.
írásaink a 4. oldalon

Fotó: Gyenes Kálmdn/EPA/Antonio Bat

Szepesi György, Buzánszky Jenő, Kalmár M á r t o n szobrász és Grosics Gyula.

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás a 3. oldalon
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Nem tudták elfogadni az Európai Unió alkotmányát

Kudarccal ért véget
a brüsszeli csúcs
Sikertelenül ért véget szombaton az Európai Unió alkotmányának kidolgozására összehívott csúcsértekezlet Brüsszelben. Ez komoly presztízsveszteség a szervezet szántára, de
sem az EU működését, sem a
bővítést, így Magyarország jövő
cvi felvételét nem akadályozza.
BRÜSSZEL (MTI)

A kudarc legfőbb oka a minősített többségű döntéshozatal
ügyében fennmaradt nézeteltérés volt: a lengyelek és a spanyolok ragaszkodtak a 2000ben Nizzában eldöntött rendszer fennmaradásához (amely
majdnem annyi szavazatot ad
nekik, mint a kétszer népesebb
Németországnak), a németek, a
franciák, valamint a résztvevők
többsége viszont e rendszer
megreformálását akarta elérni.
Ami a magyar álláspontot illeti,
Medgyessy Péter kormányfő jelezte: bár Varsó szempontjából
érthető a lengyel vélemény,
Magyarország igazságosabbnak
tartja, amit a németek szorgalmaztak. Hozzátette: még mindig jobb, hogy most nem sikerült megállapodni az Európai
Unió alkotmányában, mint ha
ez az alkotmány rossz kompromisszum alapján jött volna létre. A tanácskozásokat a következő, jövő januárban kezdődő ír
EU-elnökség alatt folytatják, de
Medgyessy szerint nem valószínű, hogy a következő hat hónap
alatt sikerül majd megállapodásra jutni.
Silvio Berlusconi olasz kormányfő a záró sajtóértekezleten
elmondta: Olaszország nem

akart csak azért megállapodást
kierőszakolni az EU alkotmányos szerződéséről, hogy az erről tárgyaló kormányközi konferencia (IGC) az ő soros EU-elnöksége alatt érjen véget.
Ugyanakkor
hozzátette:
az
IGC-nek pozitív eredményei is
voltak, hiszen az október 4-i
megnyitásakor 82 rendezetlen
problémáról kellett megállapodásra jutniuk a résztvevőknek,
s ez azóta néhány kivétellel sikerült. E néhány kivétel közé
tartozik az Európai Bizottság
összetétele is, bár az államok
nagy többsége immár egyetért
abban, hogy 2009 után is minden egyes tagországnak legalább
még néhány évig legyen egy-egy
szavazati jogú biztosa a testületben. így azután Medgyessy
Péter szerint e kérdésben nagyon gyorsan meg lehet majd
állapodni. S ami a magyar kormány másik fő tárgyalási célját,
a kisebbségek védelmének az
alkotmányban való szerepeltetését illeti, a mostani kudarc ellenére a tárgyalások minden
résztvevője egyetértett abban,
hogy azokat az ügyeket, amelyekben már megállapodtak (s
ezek közé tartozik a kisebbségek védelmének ügye) nem szabad újranyitni.
Az Európai Unió kormányközi értekezletének brüsszeli színhelyét biztosító rendőrök szombat délelőtt rálőttek egy gépkocsira, amely áttörte az EU-központot védő barikádot. A brüszszeli rendőrség szóvivője szerint a gépkocsiban ülő két gyanúsított lopott járművel próbált
egérutat nyerni a csúcs épülete
felé.

Tony Blair szerint iraki bíróság előtt kell felelősségre vonni a volt diktátort

Elfogták Szaddám Huszeint

Szaddám Húszéin kézre kerítését ünneplő irakiak és a volt diktátorról az elfogása után készült kép.

Fotó: MTI/EPA/Dzsamal Naszrallah, AP

Sikerrel járt az Irakban állomásozó amerikai erők Szaddám Húszéin elleni
hajtóvadászata.
Szombat este Tikrít közelében,
egy szűk, pinceszerű helyiségben
elfogták a megbuktatott diktátort, aki nem tanúsított ellenállást. A brit kormányfő szerint az
egykori elnököt iraki bíróság
előtt kell felelősségre vonni.

súlyozta George Bush amerikai
elnök a Fehér Házban elhangzott beszédében. Húszéin kézre
kerítését alapvető fontosságúnak nevezte a szabad Irak megteremtése szempontjából. - Az
irakiaknak immár nem kell félni attól, hogy Szaddám Húszéin
uralma valaha is visszatérhet, a
kínzókamrák kora egyszer s
mindenkorra véget ért - hangoztatta. Figyelmeztetett rá,
hogy Szaddám Húszéin elfogása
nem jelenti az erőszak megszűnését, a háború folytatódik a
terrorizmus ellen, amelyet látványos győzelem helyett lépésről lépésre vívnak meg.

MTI-HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Hölgyeim és uraim, elfogtuk -Paul
Bremer, az iraki közigazgatás amerikai vezetője ezzel a mondattal
kezdte sajtótájékoztatóját tegnap
Bagdadban. Szavait az újságírók
többsége tapssal és üdvrivalgással
fogadta. Bremer ezt követően elmondta, hogy Szaddám Huszeint
szombat este fél kilenc körülfogták
el Advárban, Tikríttől mintegy 15
kilométerre, egy pincében. Hozzátette: Szaddám elfogásával véget
ért egy olyan időszak, amikor a
volt elnök fenyegetést jelentett az
iraki népre.

E g y lyukban rejtőzött
A koalíciós szárazföldi erők parancsnoka, Ricardo Sanchez a tájékoztatón elmondta: az akciót
600 katonával azt követően indították meg, hogy információt
kaptak Szaddám lehetséges tartózkodási helyéről. Az exdiktátor
rejtekhelyéről egy Huszeinhez
közel álló család egyik tagjától
értesültek. Sanchez elmondása
szerint a katonák arra kaptak parancsot, hogy elfogják vagy megSilvio Berlusconi, az Európai l á n á c s soros elnöke az eredményte- öljék a volt diktátort, akire végül
lenül zárult csúcsértekezlet után.
Fotó: MTI/EPA/Thierry Chesnoegy szűk, pinceszerű lyukban ta-

A rablók
gépkocsija
NYIREGYHAZA (MTI)

Megtalálták a szakolyi takarékszövetkezetet pénteken kirabló
két fegyveres gépkocsiját a szomszéd falu határában. A rendőrség
és a takarékszövetkezet összesen
félmillió forint nyomravezetői
díjat ajánlott fel azoknak, akik az
elkövetők nyomára vezető információval szolgálnak.

Figyelmeztető sztrájk
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartott három, a Budapest Airportnál tevékenykedő repülőtéri szakszervezet tegnap délután 4 és 6 óra között Ferihegyen. Az érdekképviseletek sikeresnek és mindkét fél számára tanulságosnak tartják a munkabeszüntetést, a munkáltató szerint a
sztrájk csak kisebb késéseket okozott. Ezzel szemben a sztrájkbizottság
szóvivője szerint a munkabeszüntetés ideje alatt 3 repülőgépnek kellett
volna felszállnia, ám ezek a munkabeszüntetés miatt 6 óráig nem tudtak elindulni. A Malév által kiszolgált járatokat nem érintette a sztrájk.
A szakszervezetek a Budapest Airportnál tervezett és már megkezdett
152 fő elbocsátása ellen, illetve egyes tevékenységek, közöttük a minibusz szolgáltatás kiszervezése ellen tiltakoztak. Az egyeztetéseket tovább folytatja a két oldal. Amennyiben nem születik megegyezés, a
szakszervezetek december 19-re általános sztrájkot helyeztek kilátásba.

Marad a választási program
BUDAPEST (MTI)

Az MSZP választmányának stratégiai bizottsága januárra olyan
munkaanyagot készít, amely a jóléti rendszerváltás továbbvitelével, a társadalommal való nyílt
párbeszéddel és a szociáldemokrata értékek megjelenítésével foglalkozik - közölte a szocialista párt

tegnapi választmányi ülését követő sajtótájékoztatón Jánosi
György. Az MSZP Országos Választmányának elnöke kérdésre
válaszolva kitért arra, a választmány megértette és tudomásul
vette a kabinet lakáshitelekkel
kapcsolatos döntését. - A kormánynak a jegybanki alapkamat-emelés után döntenie kellett,
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és nem tehetett mást - fogalmazott a választmányi elnök. Kovács
László pártelnök a jóléti rendszerváltásról szólva azt mondta, nincs
szükség a választási program újraírására, mint ahogy a kormányprograméra sem, ugyanakkor lehet arról vitatkozni, hogy végrehajtás módján és ütemezésén
szükséges-e változtatni.

ÖRÖM ÉS BÁNAT AZ U T C Á N
Bagdadban és több iraki városban örömsortüzekkel, dudálással,
táncra perdülve, megkönnyebbüléssel fogadták az emberek Szaddam Húszéin elfogásának hírét. A fővárosban mindenféle sortüzeket adtak le a volt elnök elfogásának hírére, az emberek arcáról az
öröm jeleit lehetett leolvasni. Sokan gyávának tartják Szaddám Huszeint, amiért hagyta magát élve elfogni. Mások örülnek, hogy nem
halt meg mártírként. Az irakiak azért nem egyformán értékelik az
exdiktátor foglyul ejtését. Bagdad szunnita körzeteiben például koalíció- és kormányzótanács-ellenes jelszavakat kiabáló tüntetők vonultak fel. A délután öt órai ima után az emberek spontán demonstráción éltették Szaddám Huszeint, és a megszálló csapatok azonnali
kivonását követelték. A szunnita városrészben igen feszült a hangulat. A jelentősebb útszakaszokon amerikai egységek és iraki fegyveresek jelentek meg, hogy megpróbálják fenntartani a rendet.
láltak rá. A néhány méter alapterületű szűk helyiség bejáratát
téglákkal és földdel próbálták álcázni. A lyuk, amely akkora,
hogy egy fekvő ember éppen elfér
benne, el volt látva szellőzőnyílással és ventilátorral, hogy hoszszú ideig alkalmas legyen a rejtőzködésre. Sanchez közölte: erő
alkalmazására végül nem volt
szükség, az akció során egyetlen
lövést nem kellett leadni, és senki sem sérült meg. A parancsnok
elmondta azt is, hogy Szaddám
Húszéin nem tanúsított ellenállást, és együttműködött az elfogására küldött katonákkal. Rajta
kívül két másik irakit vettek őrizetbe, és lefoglaltak több fegyvert, valamint 750 ezer dollárnyi
készpénzt.

V á d a k Szaddám ellen
A bagdadi sajtótájékoztatón levetítettek azt a rövid filmet is,
amelyen Szaddámot egy orvos

vizsgálja az elfogása után. Ezen a
hosszú szakállt viselő egykori elnök megviseltnek és ápolatlannak látszott.
Washingtont megelőzve a brit
miniszterelnök erősítette meg
először hivatalosan, hogy Irakban sikerült elfogni Szaddám
Huszeint. Tony Blair egyértelműen értésre adta azt is, hogy
London nem amerikai, hanem
iraki bíróság előtt szeretné látni a
megbuktatott diktátort, bár az
MTI-nek nyilatkozó egyik vezető
brit szakkommentátor szerint az
amerikaiak legszívesebben maguk vonnák felelősségre Szaddám Huszeint. Már csak azért is,
mert felelősnek tartják az idősebbik Bush elnök elleni merényletkísérlet
megszervezéséért, másrészt kézre kerítésére sok
pénzt és emberéletet áldoztak.
- Irak volt diktátorának az
igazságszolgáltatás előtt kell
számot adnia tetteiről - hang-

H o l állítsák bíróság elé?
Paul Beaver, a brit Homeland
Response című, belbiztonsági
kérdésekre és az iraki válságra
összpontosító szakkiadvány főszerkesztője szerint Washington valószínűleg nem szívesen
egyezne bele abba, hogy Szaddám Húszéin peréhez olyan
nemzetközi bírói testületet hozzanak létre, amilyeneket a jugoszláviai vagy ruandai népirtások után életre hívtak. Arra a
kérdésre, hogy ha Huszeint a
halálbüntetést aktívan alkalmazó Egyesült Államokban
vonják felelősségre, elképzelhető-e halálra ítélése és kivégzése,
Paul Beaver határozott nemmel
válaszolt, mondván: ez egyrészt
a nemzetközi közösség ellenállásába ütközne, másrészt az
amerikaiak is tudják, hogy Huszeint mártírrá avatnák, ha kivégeznék.

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Tőkés az új szervezet élén
KOLOZSVÁR (MTI)

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) szombaton Kolozsváron. Tiszteletbeli
elnökévé Tőkés Lászlót, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspökét választották
meg, s egyben felkérték arra, hogy a kezdeti időszakban lássa el az elnöki teendőket is. Az
EMNT megalakulásával lezárult a folyamat,
amelyet az év elején maga Tőkés László kezdeményezett. A tanács létrehozói azok a személyek
és csoportok, amelyek elkülönülnek a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelenlegi

fő politikai irányvonalától, és az erdélyi autonómia ügyét kívánják a jövőben saját elképzeléseik
szerint megjeleníteni.
Az EMNT megalakulását ugyanezen a napon
bírálták az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) szombati marosvásárhelyi ülésén,
hangoztatva, hogy alternatív politikai szervezetről van szó, amely csak megosztja a magyarságot.
A tanács megalakítői viszont cáfolják, hogy az
RMDSZ ellen lépnének fel, de bírálják az
RMDSZ-t, amiért az szerintük megfeledkezett az
autonómia korábban meghirdetett programjának
megvalósításáról.

Őrizetben a bombakészítő
ISZTAMBUL (MTI)

A török rendőrség őrizetbe vette
azt a férfit, aki elkészítette és gépkocsiba szerelte a pokolgépeket
az isztambuli zsinagógák és a brit

érdekeltségek ellen novemberben
elkövetett négy öngyilkos merénylethez. A tegnapi török napilapok szerint az F. Y. monogrammal azonosított, harminc év körüli férfi néhány nappal ezelőtt

hamis útlevéllel át akart jutni
Törökországból Iránba, amikor
egy határállomáson elfogták. Eddig egyébként több mint harminc
személy ellen indítottak eljárást
a merényletek ügyében.
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A megye hét kistérsége közül a megyeszékhely körzete a legfejlettebb

Az átlag fölött csak Szeged
Az ország 150 kistérsége közül a
7 Csongrád megyei fejlettsége egy kivétellel - átlag alattinak
mondható. Gazdasági szempontból egyedül a szegedi kistérség fejlettebb az országos átlagnál. Az infrastrukturális mutatók alapján kialakult hazai
rangsorban a kisteleki és a mórahalmi kistérség a sereghajtók
közé tartozik.
A gazdaság fejlettségét mérő mutatók közül a hét megyebeli kistérség közül a szegedi az országos
átlagnál jobb képet mutat, hiszen
itt az ezredfordulón ezer emberre
103 működő vállalkozás (az országos átlag: 80) és 329 ezer 68
forint személyi jövedelemadó (az
országos átlag 308 ezer 575 forint) jutott. Ellenben a kisteleki, a
makói és a mórahalmi kistérség
pozíciója a leggyengébb - olvasható a területi Információs Füzetek ötödik számában. Például
ezer lakosra Mórahalmon 48,
Makón 52, míg Kisteleken 55
működő vállalkozás jutott. A
működő vállalkozások számának
1995-től figyelt alakulása alapján
az országos átlagához képest Szeged és Szentes környékén több
cég maradt talpon.
A lehetséges beruházókat a helyi gazdaság erejénél is jobban érdekelheti az infrastruktúra állapota. A befektető az országos átlagnál jobb helyzetet talál a közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya alapján a
szegedi és a makói kistérségben.
A háztartások gázellátottsága - a
helyi szénhidrogénkincsre alapozva - sokkal jobb, mint hazánk
más megyéiben. E szempontból is
kiugróan jó Szeged, Hódmezővásárhely, Csongrád és Makó állapota, ahol a lakások közel 100, ,
illetve 76, 73 és 71 százalékába
jutott el a földgáz. Az infrastrukturális ellátottság összetett szempontja alapján kialakított orszá-

CSONGRÁD MEGYE KISTÉRSÉGÉI

PANEK SÁNDOR
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JSTELEK

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MÓRAHALi

gos rangsorban a kisteleki és a
mórahalmi kistérségnél csak a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
encsi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei baktalórántházai kistérségvan rosszabb helyzetben.
Az idegenforgalmi vonzerőre is
alapoznak a Dél-Alföld e részének
jövőjét szépnek álmodók. Ugyanakkor a kereskedelmi szálláshely-ellátottságot kifejező mutató,
a lakásság számra vetített vendégéjszakák száma alapján tény: az it-

MAKÓ

teni idegenforgalmi látványosságok és rendezvények vonzereje
messze elmarad az élen járó Budapesttől. A szegedi kistérség 1307
vendégéjszakája az 1725-ös országos, vagy az 54 913-as budapesti
számhoz képest nagyon kevés, pedjg a fejlettséget mérő mutatók zömében az átlagosnál kedvezőbb értékkel rendelkezik. Ennél a kereskedelmi boltokkal való megyei ellátottság kiegyenk'tettebb képet
mutat, ugyanakkor a nálunk első-

Frontvonalak

nek számító szegedi és az utolsó
mórahalmi kistérség között 50
százalékos a különbség.
Nem mindegy egy adott településről hogyan közelíthető meg a
kistérségi központ, illetve a megyeszékhely. Ezen úgynevezett elérési
mutató alapján valamennyi kistérségünk jobb eredményt mutat az
országos átlagnál, aminek oka a
megye fekvéséből adódó térszerkezet és az urbanizáltság magas foka.
Ú. I.

Nem sikerült elfogadni az Európai Unió új alkotmányának végleges formáját a szervezet hétvégi brüsszeh csúcstalálkozóján. Noha ötvenmilliárd eurós tervet hagytak jóvá az unió nagyberuházásairól és egyezség született a korábban feszültséget okozó
EU-haderőközpont ügyében - az EU-csúcsot a résztvevők és a
megfigyelők jó okkal tekintik kudarcnak. Azoknak lett igazuk,
akik az iraki háború uniós pohtikai konfliktusai idején azt jósolták: az alkotmánytervezet vitája ennél jóval élesebb érdekérvényesítési vitát hoz majd, és eltereh a figyelmet a külpolitikáról. A
brüsszeh konferencia az uniós szavazati rendszer reformja miatt
került pótvizsgára, amely egyfelől praktikus hatalmi befolyásszerzési probléma, másfelől pedig előre jelzi, hogy az unió eddigi megegyezéses döntéshozatala a nagyarányú bővítés után nem mindenben tartható tovább.
A konferencia kudarcával egyértelművé vált, hogy a tagállamok
is arra számítanak: a jövő Európájában nagyobb szerepet kap
majd a miniszterek tanácsán belül a szavazás gyakorlata, vagyis a
döntésekhez nem feltétlenül kell majd minden ország egyetértése. Innen nézve érthető meg Lengyelország és Spanyolország nyakassága, ragaszkodása ahhoz a nizzai egyezményhez, amely a
tagállamok súlyozott szavazatainak többségét jelöli meg döntési
szempontnak, és nem a népességeloszlás alapján számol. Nizzában még csak jósolták, hogy a szavazati rendszer nem lesz tartható a csatlakozási forduló után, ám a gyors megegyezés miatt úgy
gondolták, ezt a kérdést a készülő uniós alkotmánnyal egy lendületben könnyebb lesz megváltoztatni. A brüsszeh javaslat elvileg
demokratikusabb szavazati rendszert állítana a nizzai helyére, s
úgy adna szavazatokat, hogy a számszerű többséget alkotó országokban éljen az EU lakosságának legkevesebb 60 százaléka. Ez a
népességarányhoz növelné főként a német és a francia részvéteh
súlyt, ami miatt viszont az is érthető, hogy Berlin és Párizs nem
vevő tovább a Nizzában már megismert spanyol követelőzésre,
sem pedig a mellé társuló kategorikus varsói stílusra. E két ország
természetesen attól tart, hogy Franciaország és Németország, a
két legnagyobb európai állam túlsúlyt szerez az EU döntéshozatalában.
E rosszkedvű uniós csúcs után nehéz előre látni az európai alkotmány jövőjét, még akkor is, ha annak már jó 95 százalékában
már megállapodtak a tagországok. Magyar szempontból két elvárás is kedvezően alakult: a kisebbségi jogokról emhtést tenne az
alkotmány, és esély van arra, hogy a bizottság összetételének vitájában a tagállamok többsége egy időre támogatja majd az 1 tagállam-1 biztos elvet. Kérdés, hogy az ír elnökség idején sikerül-e
kedvezőbb tárgyalási környezetet teremteni, hosszabb időt adva a
tagállamok közötti egyeztetésnek. Ellenkező esetben az a jövő
körvonalazódik, hogy az EU-n belül kialakulhat egy német-francia központú „úttörő csoport" (Chirac eufemizmusával
élve),
amely gazdasági erejével unió lesz az unióban.

Az elnök: a vásárhelyi polgármester és honatya, Lázár János

Buzánszky, Grosics és Botka leplezte le a szegedi emlékművet

Új önkormányzati
érdekképviselet alakult

Szobor az Aranycsapatnak

A hét végén Budapesten megalakult Önkormányzati Képviselők
Nemzedéki Tanácsa (Önként egyesület) Lázár Jánost, Vásárhely
polgármesterét és országgyűlési képviselőjét választotta elnökévé.
Az új országos civil szervezet az önkormányzatok érdekképviseletét tekinti fő feladatának.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az önkormányzatok finanszírozásában reformokra van szükség,
mivel a jelenlegi elosztási rendszerben aránytalanul nagy feladatokhoz aránytalanul kevés
pénz jut - jelentette ki Lázár János. Az Önként egyesület elnöke
szerint az önkormányzatok jelenleg csak hitelfelvétellel, tulajdonuk eladásával tudják fedezni
működési és fejlesztési költségeiket.
Az Önkormányzati Képviselők

Nemzedéki Tanácsa a 40 évesnél
fiatalabb képviselőket, bizottsági
tagokat, polgármestereket összefogva kívánja képviselni az önkormányzatok és a települések
lakosságának érdekeit. A településeken kisebb a jelentőssége a
pártpolitikának, ezért az egyesületet szakmai alapon működik,
nyitott a hasonló szervezetek felé, létrehozza saját megyei egységeit.
A 450 alapító taggal létrejött
érdekképviseleti szervezet kiindulópontja: ma Magyarorszá-

gon a 3200 önkormányzat jelenti a legnagyobb ellátórendszert. De ennek működéséhez a
költségvetés egyre kevesebb forrást biztosít. A pénzhiány - az
Állami Számvevőszék adatai
szerint - jelenleg 1200 település működésében okoz zavarokat. Sok önkormányzat már eladta legértékesebb ingatlanjait.
E tendencia az önkormányzatok tömegének csődjével fenyeget - figyelmeztetett az Önként
egyesület elnöke. Ezért az új
egyesület célja az önkormányzatok finanszírozásának reformja, a nemzedéki alapú önkormányzati
érdekképviselet,
és a szakmai segítségnyújtás az
önkormányzati munka minden
szintjén.

Kupa Mihály továbbra is a Centrum Párt képviselője marad

Pászti a választmányi elnök
Pászti Ágnest választották meg a hét végén a
Centrum Párt országos választmánya elnökének.
A legfőbb döntéshozói testület tagja lett még két
szegedi, Kiss József Géza és Pintér Ferenc.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Centrum Párt (CP) hétvégi, budapesti taggyűlésén megválasztották az országos alapítói választmányt. A harminchárom tagú, legfőbb döntéshozói testület tagja lett a szegedi Kiss József
Géza és Pintér Ferenc. Az országos választmány
elnökének titkos szavazással Pászti Ágnes szegedi önkormányzati képviselőt választották. A
stratégiai döntéseket előkészítő választmány
egy kilenctagú ügyvivői testületet (üt) kért fel

arra, hogy 2004. december 31-éig irányítsa,
szervezze a párt további demokratizálódásának
folyamatát, előkészítse az új alapszabályt és intézkedjen mindazon ügyekben, amelyek nem
tartoznak kizárólagosan a választmány hatáskörébe. Az üt első ügyvivője a CP alapítója, Kovács
Béla lett. Az üt tagja Pászti Ágnes és Kupa Mihály is. Pászti Ágnes lapunknak elmondta: a választmány határozott arról, hogy Kupa Mihály a
december 21-én lejáró elnöki mandátuma után
továbbra is a párt képviselője marad. Kérdésünkre, ki vezeti a párt Európa Parlamenti (EP)
választási listáját, Pászti azt válaszolta: erről
még nem döntöttek. Közölte: januárban határoznak arról, hogy a Centrum indul-e az EP-választáson.

Folytatás az 1. oldalról

- Olyan legendás sportolókat
köszönthetünk most Szegeden,
akiknek teljesítménye 50 év
múltán is elismerésre méltó. A
6:3-as londoni győzelem nemzeti önbecsülésünk részévé vált,
az akkori játékosok példaképek
a mai fiatalok számára is hangsúlyozta Botka László polgármester, aki köszönetet mondott a szoborállítás ötletgazdáinak, a támogatóknak és az emlékművet önzetlenül elkészítő
Kalmár Márton szobrászművésznek. Botka bejelentette:
100 ezer forinttal maga is hozzájárul a költségek fedezéséhez.
Arra kérte a szegedieket, lehetőségeikhez mérten kövessék példáját - még több mint 300 ezer
forint hiányzik ahhoz, hogy kifizethessék a bronzöntést. Szepesi György az első gól újbóli
közvetítésével felidézte az évszázad mérkőzését, majd arra
kérte az egybegyűlteket, némán
emlékezzenek meg az Aranycsapat már elhunyt játékosairól.
- 1953. november 25-e tanulsága, hogy voltak az országban
olyanok, akik alázattal, hihetetlen eltökéltséggel és hazaszeretettel űzték ezt a sportágat, és valamennyiünkért
futballoztak.
Ezt kellene a mai felnövekvő generációknak is megtanulniuk, és
akkor az Aranycsapat játékosainak nyomdokaiba léphetnének hangsúlyozta Bozóky Imre, az
MLSZ elnöke. - Már a 47. másodpercben eldőlt a mérkőzés
végeredménye, mert olyan játékkal rukkoltunk elő, aminek nem
találták meg az ellenszerét az angolok - emlékezett a meccsre
Grosics, nem osztva Szepesi op-

Sokan vettek részt az avatáson.

Fotó: Karnok Csaba

timizmusát, aki szerint lesz még
a magyar fociban feltámadás.
- Mi még abban a szerencsés
helyzetben voltunk, hogy olyan
játékosokat láthattunk, mint Lakat Károly, Sárosi György, Zsengellér, Kubala és a többiek. Az ötvenes években a Szegedi Honvéd
egy-egy mérkőzésére 20-22 ezer
szurkoló is kíváncsi volt - mesélte az ötletgazda dr. Soproni Lajos
főorvos, aki azt is elmondta: a
szoborállítással az volt a céljuk,
hogy az utókor hosszú évtizedek
múlva is emlékezzen majd a kilencven évig veretlen angolokat
legyőző Aranycsapat nagyszerű
játékosaira. A szoborral egyben
azt a sok örömet is szerették volna megköszönni, amit Puskásék
a szurkolóknak szereztek. A
posztamenssel együtt két és fél

méter magas, egy labdát csillagszerűen körülölelő tizenkét futballcipőt mintázó bronz emlékművet Buzánszky és Grosics
együtt leplezte le a polgármesterrel. A talapzatba vésve a Wembleyben szereplő tizenegy játékos
és a csapatkapitány mellett még
tizenegy egykori játékos neve olvasható.
- Válogatott mérkőzéseinken
mindig úgy éreztük, hogy az
egész magyar népet képviseljük,
ezért kötelességünk a legjobbat
nyújtani - mondta végül Buzánszky, aki Grosiccsal és Szepesivel átvette azt a vert emlékérmet, amit erre az alkalomra Szabó Géza szegedi ötvösmester készített a szegedi, Kolozsvári téri
éremverdében.
H. ZS.
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KORKÉP
ÁSOTTHALOM. A művelődési
házban ma délután 5 órától az
egészségé lesz a főszerep.
Mészáros Márta rcflexológus,
természetgyógyász tart előadást
a rcumatikus és daganatos
betegségek megelőzéséről, illetve
gyógyításáról.
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A bevételből a kábeltelevíziót és a sportkört támogatják

Kegyetlen rablás Szentesen

Bállal ünnepelt a Bagoly Felgyújtottak egy
férfit az utcán

Felgyújtottak egy idős férfit a
szentesi utcán péntekről szombatra virradóan. A támadók
pénzt követeltek a szerencsétlenül járt áldozattól.

BALÁSTYA. Varga Enikő amatőr
festő képeiből nyílik ma délután
2 órakor kiállítás a művelődési
házban. A Színek világa című
tárlatot az érdeklődők december
19-éig, naponta 10 és 16 óra
között tekinthetik meg. A
napokban tartotta alakuló
összejövetelét a balástyai felnőtt
amatőr színjátszó csoport. A
rendezvényen a rúzsai Kesztyű
kör mutatta be a Rest macska
cimű mescfeldolgozást. Ezt
követően a résztvevők különféle
szituációs játékokat,
gyakorlatokat próbálhattak ki.
DESZK A Zoltánfy Általános
Iskolában ma délután 4 órától
megbeszélését tart a Deszk
Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma. A
tagok értékelik az éves munkát
és áttekintik a pénzügyi
helyzetet. Ezen kívül
megbeszélik a jövő évi teendőket
is. A hagyományokhoz híven az
idén is köszönti a
képviselő-testület a község
újszülöttjeit. A faluház
kupolatermében holnap délután
várják a meghívott huszonhét
családot. A 2003-ban született
csecsemőket és szüleiket
kulturális műsorral, illetve
uzsonnával lepik meg.
MÓRAHALOM. Tfermálgyűrű a
Dél-Alföldön címmel sikeres
pályázatot adott be az
önkormányzat a Phare
hivatalához. Ennek
köszönhetően felújíthatják a
fürdő épületét, illetve
gyógyászati eszközöket is
vásárolhatnak. A napokban
megérkeztek az első
berendezések. A négy új
masszázspadbői három a volt
bölcsőde épületébe került, egy
pedig a Thermál panzióba. így a
fürdeni vágyók előzetes
egyeztetés mellett már ki is
próbálhatják a masszázst. A
gyógyfürdő december 24-étől
26-áig zárva tart. A többi napon
10 és 19 óra között várják a
vendégeket. Érdekesség, hogy
szilveszter és újév napján is
igénybe lehet venni a
szolgáltatásokat.
RÚZSA. A képviselő-testület ma
délután 5 órától
közmeghallgatást tart a Móra
Ferenc Művelődési Házban. A
legfontosabb téma a község jövő
évi költségvetési koncepciója.
Emellett kihirdetik a „Rúzsa
község legszebb virágos háza"
verseny eredményét is. Még
októberben kezdték el a község
szennyvízhálózatának
kiépítését. A vízügyi
célelőirányzatból,
céltámogatásból,
területfejlesztési
célelőirányzatból, területi
kiegyenlítő támogatásból,
valamint lakossági
hozzájárulásból sikerült a
beruházást megvalósítani. A
tervek szerint az idén a
munkálatok nyolcvan százalékát
elvégzik, ha az időjárás is
megengedi.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban (Dugonics tér 12.)
Valaki jár a fák hegyén címmel
előadás kezdődik ma 19 órától.
Márk Attila brassói
verszenésítő világirodalmi
versekből összeállított
zenés-énekes adventi estjét
láthatják, hallhatják a kávéház
vendégei.
ZSOMBÓ. A Wesselényi
Népfőiskola szervezte
előadássorozat ma este 6 órától
folytatódik. A jelenlévőknek
Szalay István beszél a
férfibajokról és a
prosztatabántalmakról.
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A tízéves jubileumra Barabás Éva és Kovács Kokó István is ellátogatott.
Egy szentmihályi családi ház nagyszobájában indult tíz évvel ezelőtt a helyi kábeltelevízió. Az
alapító ragadványnevénck köszönhetően Bagoly
TV-re keresztelt stúdió jótékonysági bállal ünnepelte szombat este születésnapját.
A szentmihályi kábeltelevízió kitalálója, elindítója,
Hika Imre, azaz Bagolyöcsi egy fészek kifosztásának köszönheti nevét. - A faluban mindenkinek
van ragadványneve. Imre egy csókafészeknek gondolt „bagolylakásból" akarta kiszedni a tojásokat,
miközben leesett a fáról. Innen a neve - tudtuk
meg Hell Istvántól, a Bagoly TV mostani stúdióvezetőjétől.
Egykoron Bagolyöcsi nagyszobájából illegálisan
sugározták a műsorokat. Saját barkácsműhelyében
fabrikálta össze a berendezést, majd beindult a tévé. Eleinte még a műsorok kezdési időpontja szájról szájra járt a faluban, így értesültek az emberek
arról, hánykor lesz az esti film.
Kitört a jugoszláv háború. A katonák azonnal bemérték a határ közelében lévő frekvenciát és felszámoltatták. A szentmihályiak azonban nem engedték veszni televíziójukat. Megalakították a Szent-

Fotó: Miskolczi Róbert

mihályért Egyesületet és újból megszervezték az
adásokat, most már legálisan is. Ez elsősorban Csicsai Antal művelődésiház-igazgatónak és Túrt Józsefnek, a Délmagyarország volt munkatársának
köszönhető.
A tévétársaságok között egyedülállóan vágatlanul
sugározzák az adásokat. Szinte csak olyan eseményekkel foglalkoznak, ami a településen történik,
vagy legalább egy szentmihályit is érint. - Mint
minden csatornának, úgy nekünk is a hír- és információszolgáltatás az elsődleges célunk - mondta
Hell István.
A tízéves jubileumot szombat este jótékonysági
bállal ünnepelték a szentmihályiak. A rendezvényen Barabás Éva és Kovács Kokó István, az RTL
Klub két műsorvezetője is részt vett. A bál és a
tombola bevételét a kábeltelevízió eszközeinek
megújítására fordítják. Emellett árverés útján gazdára talált Kokó bokszkesztyűje, illetve az atlantai
olimpia emlékére kapott serlege, valamint Macskássy Izolda egyik festménye is. Az aukció bevétele
pedig a Szentmihály Sportjáért Egyesület számláját
gyarapította.

A Pa-Dö-Dö és Hevesi Tamás is árusított

Négyszázezret
gyűjtött Lions Klub

Szombaton, nem sokkal éjfél
után, Szentesen a Rákóczi utcai
gyógyszertár közelében megtámadtak egy ötvennyolc éves szentesi férfit, ruháját meggyújtották
- tudtuk meg Thczakov Szilvánától, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. A férfi maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. A helyszínre érkező rendőrjárőr bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette
ifjabb és idősebb D. Mihályt.
A sérült férfit a szentesi kórház
sürgősségi osztályára szállították. Megtudtuk, hogy testfelületének 35 százalékán szenvedett
égési sérüléseket. Vasárnap reggel átkötözték, és állapota - orvosi szakkifejezéssel - „kompenzált". Tegnap reggel a férfi fájdalmai miatt nem panaszkodott orvosainak. Ma reggel a beteget a
szegedi bőrklinikára szállítják.
A támadók nem ismerték az
áldozatot - a rendőrség eddigi

Nyílt napot tart középiskolásoknak a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara
december 16-án, kedden. Az orvoskar Dóm téri oktatási épületében 11 órától tájékoztatják a
diákokat a továbbtanulási lehetőségekről, a felvételi eljárás sajátosságairól, a TTK-n folyó oktatásról. Délután 1 órától az
egyes tanszékekre látogathatnak
el a fiatalok.

Nem akart mentőt
hívni az édesanya
Pénteken este súlyos égési sérülésekkel szállították a szegedi
gyermekklinikára azt a nagymágocsi kisfiút, akinek anyja
nem akart gyermekéhez mentőt
hívni.
Öngyújtóval játszott egyedül
egy szobában a nagymágocsi
kisfiú, és egyszer csak kiabálva, égő felsőruházattal futott
nevelőapja anyjának lakrészébe - a rendőrség adatai szerint.
Az idős asszony a gyerek égő
ruhácskáját azonnal eloltotta,
majd levette róla, és a gyermek
egyik nagyobb testvérét küldte,
hogy szóljon az édesanyának.
Az anya azt mondta: a gyerek
majd meggyógyul
magától,
ezért élettársának többszöri
felszólítása ellenére sem egyezett bele abba, hogy mentőt
hívjanak kicsinyéhez. Ezt megelégelte a férfi, ezért a rendőrőrsre ment, hogy bejelentse a

Kétszemélyes Shakespeare-előadás a Pinceszínházban

És Rómeó és Júlia
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gellért Ákos igyekszik Lions-ruhába öltöztetni Lang Györgyit és
Falusi M a r i a n n t .

A Szegedi Lions Klub tagjai jótékonysági árusítást tartottak a hét
végén a Cora Áruházban a szegedi Agyagos utcai Waltner Károly
gyermekotthon fogyatékkal élő
lakói javára. Az emléktárgyakat
maguk az otthonlakók, és az állami gondoskodásban élő szegedi
gyermekek készítették. A jóté-

Fotó: Gyenes Kálmán

konysági árusításba beszállt a
Pa-Dö-Dö, Hevesi Tamás és a
szeged kajakosok is. A jó szándékú adakozók a Lions Klub háromnapos jótékonysági akcióján
keresztül közel 400 ezer forinttal
segítik boldogabbá tenni a Agyagos utcai gyermekotthon lakóinak életét.

A népszerű színészházaspár, Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter
Vámos Miklós ötlete alapján, Horgas Ádám segítségével hozta létre
azt a rendhagyó Shakespeare-produkciót, a kétszemélyes És Rómeó és (úliát, amit ma este fél
8-tól a szegedi közönségnek is
előadnak a Pinceszínházban. - Elmesélünk egy történetet azokkal
a lehetőségekkel és szabadsággal,
amelyet egy mesélői helyzet meg-

enged. Azaz korlátlan fantáziával,
játékosan, mégis komolyan véve,
ahogy az ember komolyan beszél
a gyerekekkel szerelemről, halálról, tisztességről, barátságról. Azt
hittem, bizonyos szerepek elmennek az ember mellett. Tévedtem.
Csak utolértek. De hogy még
Dajka is leszek, ez váratlan meglepetés. De kellemes. A célunk az,
hogy megszólaljon a darab mondanivalója, a Shakespeare által írt
Rómeó és Júlia - mondta Rudolf
Péter kedvcsináló gyanánt.

Virágos kitüntetés
Szeged városának
Virágos Magyarországért díjat kapott Szeged. Gyulán rendeztek
idegenforgalmi konferenciát, amelyen a dél-alföldi települések közül Szegednek ítélték oda a Virágos Magyarországért kitüntető címet. A megyeszékhely a Belváros virágosítási programjáért kapta
a díjat, amit Tóth Károly önkormányzati képviselő, a közgyűlés
kulturális, közművelődési és idegenforgalmi bizottságának alelnöke vett át.

BLAHÓ GABRIELLA

Súlyos égési sérülésekkel ápolják a gyermekklinikán

K.T.

Nyílt nap
a TTK-n

adatai szerint. A Rákóczi utcai
gyógyszertár közelében történt
esethez egy szemtanú hívta ki a
rendőrséget, a tűzoltókat és a
mentőket - tudtuk meg 7]rityán
László őrnagytól, a Szentesi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjétől. A szemtanú elmondása szerint körülbelül
egy méter magas lángok égtek,
előtte pedig pufogásokat hallott.
A nyomozás eddigi adatai szerint
körülbelül öt-hat percig ütlegelte
az áldozatot a két férfi, illetve ugráltak a földön fekvő testén.
Pénzt követelve a férfitől elvettek
négyszáz forintot. A helyszínre
érkező tűzoltóknak már nem
volt feladatuk, mert a férfi égő
nadrágját eloltották, a tűzoltóság
szakértőként szerepel a vizsgálatban - közölte Kajtár István
tűzoltó őrnagy. Tyityán László elmondta, hogy a rablással gyanúsítható két férfit őrizetbe vették.
Az elkövetők közül az egyik fiatal felnőtt, a másik felnőtt korú.
A rablás és a maradandó testi fogyatékosságot okozó súlyos testi
sértés miatt a két támadóra a bíróság kettőtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztést szabhat ki.

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter.

MTI fotó

történteket. A családi ház, ahol
az égési sérüléssel járó baleset
történt, szinte átellenben van
az őrssel, Nagymágocs központjában.
Az öngyújtóval magára hagyott négyéves kisfiú II. és III.
fokú égési sérüléseket szenvedett. A szegedi gyermekklinika
intenzív osztályán ápolják a
gyermeket, akinek állapota - az
intenzív osztály ügyeletesének
tájékoztatása szerint - súlyos,
de stabil. A kicsit hozzátartozói
látogatják.
Kiskorú veszélyeztetése miatt
a gyermek anyja ellen a Szentesi
Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot. Tyityán László őrnagy, a
bűnügyi osztály vezetője elmondta: az anyát nem vették
őrizetbe, találkozhat a fiával, hiszen a gyermek számára az égéses baleset önmagában rendkívüli trauma.
B. G.

HÍREK
SZAKLAPOKRÓL
A REKLÁMKLUBBAN
December 16-án, kedden,
délután 14 órától a Hotel
Novotelben tartandó
Reklámklubban a helye
azoknak, akik érdeklődnek a
szaklappiac speciális kihívásai
iránt. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
szakmai napjának vendége
Szebeni Zsolt, a Türizmus Kft.
ügyvezetője lesz, aki
előadásában a
Közép-Európában elsőként
magyarul megjelent Business
Traveller (Üzleti Utazó) című
magazin lapindításáról beszél,
s emellett bemutat majd
néhány új, szakmai
kiadványt.
OPERABARÁTOK
KARÁCSONYA
Karácsonyi hangversenyt és
partit rendez hétfőn 18 órától a
Bartók Béla Művelődési
Központ dísztermében a
Szegedi Operabarátok
Egyesülete. A koncerten a
Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Főiskolai
Karának oktatói - Temesi
Mária, Andrejcsik István,
Szécsi Edit - és hallgatói adnak
koncertet.
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Utcanévváltozások Szegeden

Vaszy tér és Bronz sor
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi közgyűlés határozata
értelmében több utca, illetve tér
új nevet kapott. Tápén a Fenyves
és a Csobánka utca folytatása,
valamint a Horgony és a Madarász utca által határolt terület a
Tanító tér nevet kapta. Baktóban
az Algyői út folytatásában lévő, a
tervezett M43-as út, valamint a
belterületi határ közötti szakaszt
is Algyői útnak nevezték el. Újpetőfitelepen a korábbi Bronz ut-

cát Bronz sorra változtatták.
Baktóban, az 56. utcából Akácos
utca lett, a Belvárosban pedig a
Wesselényi utca, illetve a Belvárosi mozi és a színház közötti teret Vaszy Viktorról nevezték el.
Franciahögyön a Körtöltés utcát
a Gömör utcával összekötő, a Sík
Sándor utcával párhuzamos közterületből lett a Bartucz Lajos utca. A Gömöri utcáról nyíló és a
Sík Sándor utcához közelebb eső,
L-alakú rész a Gelei József utca
nevet kapta.

Egy csángó falunak gyűjtenek köteteket a Dóm téren

Sok jó könyv
kis helyen is elfér
Másfél hét alatt mintegy
kétezerötszáz könyvet gyűjtöttek össze önkéntesek a szegedi
Dóm téren. A köteteket jövő év
elején egy csángó falu, Gyimesbükk plébániájára szállítják.
- Nyáron jártam kint Gyimesbükkön, ahová visszavágyok.
Nem szeretnék üres kézzel menni, ezért amikor kiderült, hogy
mire lenne szükségük, úgy döntöttem, gyűjtésbe kezdek - mesélte Kismaréi Attila, a szegedi
Dóm téri könyvgyűjtés koordinátora. Tavaly egyébként Mázán
Katalin szervezett könyvgyűjtést
egy kárpátaljai település számára
a Dóm téren megrendezett karácsonyi ünnepi hetek idején. A
rendezvény főszervezője, Mocselini Rudolf, az Ördögszekér Bt.
ügyvezetője felajánlott egy sátrat
Kismaréi Attilának.
A rókusi plébánia könyvgyűjtésének célja - mondta Kismaréi -,
hogy a csángó faluban, Gyimesbükkön könyvtárat hozzanak létre. Az akció során a köteteket átválogatják, sorszámmal látják el,
leltárba veszik. Kezdetben a legnehezebb feladat az ügyelet megszervezése volt. - Nagyon sokan
segítettek nekünk. Többek között Csató József, a Grand Café
munkatársa, a Kiss Ferenc Erdészeti szakközépiskola, a Kőrösy
és a Tömörkény gimnázium tanulói - tette hozzá a koordinátor.
A Dóm téren tíz nap alatt 2
ezer 500 kötetet gyűjtöttek öszsze. Mesélték, volt olyan nyugdíjas néni, aki retiküljéből vette elő
a könyvet, de olyan is akadt a világirodalom remekeiből hozott el
százhúsz kötetet. A szervezők
mégis legjobban a szép számban

2003 GYERTYA
A DÓM TÉREN
Az idei karácsonyi ünnepi
hetek és kézművesvásár zárásaként egy, a nyitó ünnepséghez
hasonló
látványos,
ugyanakkor meghitt eseményt szeretne szervezni
Mocselini Rudolf. Elmondta,
hogy december 23-án délután
5 órára 2003 embert vár a
Dóm térre, ahol a jelenlévők
gyertyát gyújtanak majd, miközben a Lassus Énekegyüttes karácsonyi dalokat énekel. Ha az időjárás engedi,
akkor a gyertyákat a Dóm tér
lépcsőin helyezik majd el a
résztvevők.
összegyúlt mese- és más gyermekkönyveknek örülnek.
- Örömteli, hogy a könyvek
harmada ilyen. Megvan többek
között a Gyűrűk Ura és a Kis
herceg is. Ha egy ottani kisgyerek bemegy majd a plébániára,
bármilyen könyvet megtalál
majd - magyarázta Kismaréi Attila. Előfordul persze, hogy
olyan könyveket is hoznak,
amelyek nem csupán művészileg, de tartalmilag is elavultak.
Ilyen volt a Lenin és a Sztálin
életéről szóló kötet, vagy az ötéves tervről szóló írás. Am mint
a koordinátor elmondta, nincs
joguk szelektálni, hiszen ez is a
múltunk része, s lehet, hogy valaki éppen erre kíváncsi. A
könyveket egyébként a hóhelyzettől függően jövő év elején
szállítják el Gyimesbükkre.
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Felemás szombati munkanap
December
huszonnegyedikét
egyelőre nem sikerült munkaszüneti nappá tenni, így ahhoz,
hogy pihenhessünk karácsony
előtt, előre kellett dolgoznunk.
Szombaton mindenütt munka
folyt, csak más-más értelmezés
szerint.
- Mindegy, mikorra esnek a szabad- és munkaszüneti napok,
mert az ünnepek előtt sohasem
pihenünk - mondja egy szegedi
belvárosi butik tulajdonosa, aki a
szezonra tekintettel maga is a
pult mögé áll. Véleménye szerint
a hivatalokban dolgozó emberek
tekinthetők „normálisnak", hiszen ők tudják követni és érvényesíteni a csűrt és csavart munka- és pihenőnaprendet, s a kereskedők, vendéglátósok tőlük
tudják, hogy éppen „dolgos, lötyögős, pénteki, szombati, vagy
pihenős nap" következik. Sokan
nem is követik, hogy mikor és
milyen napokért cserébe kell dolgozni. Ennek az az oka, hogy a
szakszervezetek kérésére, a kormány javaslatára az országgyűlés
az aktuális naptár szerint dönti
el, hogy az adott évben mikor lehet és kell otthon maradni vagy
munkába indulni. A döntést a
Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium formázza rendeletté.
A termelő cégek számára a szabad-pihenő-munkanap variációk
rosszul jönnek ki - véli Rácz E
Zsolt, a szegedi Szeplast Kft. ügyvezetője. - Aki öt napig fizikai
munkát végez, az a hatodikra elfárad, az utána következő hoszszabb, jó hangulatban, családban

Géczi
az aszályról
A térség aktuális mezőgazdasági
kérdéseiről esett szó azon a tájékoztatón, melyet tegnap tartott
Géczi József Alajos MSZP-s országgyűlési képviselő. A tájékoztatón szó esett a gazdáknak szóló
támogatási program 50 milliárd
forintról 250 milliárd forintra való
kiszélesítéséről, valamint arról,
hogy növelni kell a pályázati aktivitást. Az aszállyal kapcsolatos
aktuális kárenyhítési kérdések
mellett a képviselő elmondta, jövőre nem szabad előfordulnia annak, ami a gazdákkal az idén történt, így szorgalmazzák egy olyan
alap létrehozását, melyből nemcsak a kárenyhítést, de a szárazságtűrő növénykultúrák telepítését is támogatni lehet.

A Szeplasztnál nem örülnek a munka- és pihenőnapok összekavarásának.
eltöltött pihenés, vagy hosszabb
szabadság után pedig testben-lélekben egyaránt nehéz visszatalálni a hétköznapokhoz. A munkaszervezés humán problémái
mellett feladat a kapacitás, a gépek, az üzem „átállítgatása" is. A
termelőknél, úgy tűnik, osztják e
véleményt, bár a módszerek eltérőek: volt, ahol gőzerővel folyt a
munka, volt, ahol szabadságként
lehetett kivenni e felemás napot,
s akadt, ahol csak tisztogatás, takarítás zajlott. A Pick Rt.-nél
szombaton a vágás pihent, a húskészítményesek azonban teljes
munkaidőben gyártották a szilveszteri virslit. A Sole Rt. szegedi
tejüzemében az „ajándékba ka-

pott" szombatot egyebek mellett
karbantartásra, műszaki ellenőrzésre, rendszertisztításra is fordították.
A szolgáltató cégeknél megszokott a folyamatos működés, ám
az ügyfélszolgálatok szombati,
mégis teljes munkanap szerinti
nyitva tartása ritka. A hivatalok
sem egységesen oldották meg a
dolgos hétvége problémáját:
akadt, ahol a pénteki munkarend szerint délig, vagy délután
két óráig kellett dolgozni, s olyan
is volt, ahol egész napos foglalatosságot írt elő a főnök.
Az iskolákban nem volt tanítás, ám az ovik, bölcsődék kénytelenek voltak fogadni a cseme-

Fotó: Schmidt Andrea

téket, sok szülőnek ugyanis dolgoznia kellett szombaton. A szegedi Hajnóczi utcai óvodában is
érezhető volt a felemás szombat:
a munkába induló szülők ugyanis behozták csemetéiket, de az
így összegyűlt ovisok elfértek
volna egy nagyobb vesszőkosárban.
Egyébként aki a 2004-es naptárat nézegeti, nem fog örülni, jövőre ugyanis nagy, munkaszüneti nappal járó ünnepeink javarészt hétvégékre esnek. Ezt csak
úgy lehet pozitívan értékelni, ha
azt mondogatjuk: sebaj, így legalább nem kavarodik meg a magyarországi munkarend.
O.K.K.

Évtizedek óta fölújításra vár a Szent Mihály utca 9. alatti szecessziós épület

Műemléksors, pusztulás
A
lépcsőházba
csavargók
piszkolnak, az ereszt eltömítő madártetemek m i a t t a lakásokba folyik a víz, a padlást kábítószerezők törték föl
a szegedi Szent Mihály utca
9. alatt. A műemlék szeceszsziós épület teljes fölújításra
vár - ezért nem költenek rá.

Ördögi körhöz hasonlít a műemléki védettségű, szecessziós
stílusban épített szegedi Szent
Mihály utca 9. számú ház
ügye. A megmaradt lakók emlékezete szerint harminc-negyven éve nem végeztek komolyabb fölújítást a házon. Magyarázat: a folyamatosan puszA. T. J.
tuló, városi tulajdonú bérházat
fölvették a nagyobb fölújításra
váró épületek listájára - addig
pedig már nem akartak költségesebb munkába kezdeni. A
valaha szebb napokat látott,
nagypolgári lakásokat magában rejtő ház viszont sohasem
került a fölújítási lista élmezőnyébe: mindig volt sürgősebb
feladat. így aztán a romlásában
is gyönyörű épület lassan, de
folyamatosan tovább pusztul.
A korabeli, művészi igénnyel
tervezett, öblös csatornát évtizede szűkebbre cserélték; a lakók
állítják, hogy nagyobb zápor,
vagy hóolvadás idején a víz becsorog a függőfolyosóra, amelynek betonlapjait szétfeszíti a jég.
Valamennyi fölső lakás ázik,
Fotó: Schmidt Andrea mert a fölső párkányon magasodó, díszes attika fal mögött húzólesztési alapok megteremtését tartja. Mint mond- dó, s a padláson is átvezetett csata, ebben a kérdésben konszenzusra jutott a város. tornát elhullott galambok teteA polgármester kitért az egészségügy és az oktatási mei tömítik el. A szellőzőnyílásintézmények fejlesztésére, kiemelte a városrészi ról elveszett a drótháló, így a maalapok létrehozásának fontosságát. Tájékoztatta a darak befészkelnek, ürülékük
díszpolgárokat a megkezdett csatornázási munká- vastagon borítja a gerendákat.
latokról, de szóba került az M5-ös autópálya és a
A lépcsőházat viszont emberek
repülőtér fejlesztésére vonatkozó elképzelés is. A piszkítják: a faragott kapun hiájövő évi tervekről szólva Botka kiemelte: az uniós ba cserélnek zárat, néhány nacsatlakozás mellett Szegednek legalább olyan fon- pon belül föltörik, s a csavargók a
tos lesz a nagy árvíz 125. évfordulójának megün- lépcsőfordulóban könnyítenek
neplése is. - Az évforduló kapcsán meghívjuk az magukon. A padlásra kábítószeakkor segítő fővárosokat, s a szabadtéri játékok be- rezők vették be magukat, akik
mutatói is az évforduló köré rendeződnek majd. miatt a rendőrséget is kihívták
Éppen ezért minden eddiginél nagyobb, 662 millió már.
forintos támogatást adunk a játékok lebonyolításáA bajok sora még hosszú. A tihoz.
zenhárom lakásból hat már üres,
a még kitartó bérlők viszont bízGARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Díszpolgárokkal értékelték az évet

Szeged díszpolgárai Botka Lászlónál.
Botka László polgármester szombaton hivatalában fogadta Szeged díszpolgárait. A találkozón elhangzott: jövőre 662 millió forintos támogatást
ad a város a szabadtéri játékok lebonyolításához.
A kötetlen beszélgetésen hat díszpolgár vett részt:
Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök, Mészáros Rezsó professzor, a szegedi egyetem prorektora, Gregor József operaénekes, Kass fános grafikusművész, Boda Domokos orvosprofesszor és Péter László irodalomtörténész. Ilia Mihály, Kopasz
Márta, Kovács Gábor, Kristó Gyula, Simon László
és Solymosi Frigyes betegség, illetve egyéb elfoglaltság miatt nem volt jelen.
A beszélgetés előtt Botka László Szeged Szabad
Királyi Város Szabadságos Levelét adományozta a
díszpolgároknak. A polgármester évértékelésében
hangsúlyozta: legnagyobb eredménynek a városfej-

A romlásában is gyönyörű épület.
nak abban, hogy sokéves vesződségük a ház megmentésére nem
lesz hiábavaló, s előbb-utóbb
csak helyreállítják az épületet,
amelyet a közelmúltban nyilvánítottak műemlékké.
Soós Ferenc, a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó
Rt. kezelési igazgatója megérti a
lakók panaszát, de - mint mondta - a legszükségesebb javításokon kívül nem sokat tehetnek a
teljes helyreállításig, amelynek
becsült költsége közel 400 millió
forint. A ház födémcserére szorul, s az önkormányzatnál össze-

Fotó: Miskolczi Róbert

állított fölújítási lista szerint erre
2005-ben kerülhet sor.
Németh István, az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy a jelenlegi önkormányzat üresen vette át a lakásalap kasszáját, amelyben öt éve
még több mint egymilliárd forint
volt. Nincs miből megkezdeni a
rekonstrukciót - ezért a város ingatlanok eladására kényszerül,
ezen felül pályázatokon igyekszik pénzt szerezni a Szent Mihály utca 9. és hasonló sorsot
szenvedő társai megmentésére.
NYILAS PÉTER
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Ismét felújította a színház Angyal Mária 22 éves rendezését

CSÜTÖRTÖK,
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Egy családot majdnem az őrületbe kergettek titokzatos idegenek

Tosca híven szeretett

A Sikoly megjelent
a dorozsmai Czékus utcában

Régi, bevált produkciója a szegedi operatársulatnak Angyal
Mária 1981 őszen bemutatott
Tbscája. Varga Mátyás tradicionális díszletében sokszor felújították a népszerű Puccini-operát, a mostani rcprízre a
kelleténél talán kevesebb idő és
energia jutott.

Ismeretlenek pokollá tették egy
család életét. O.-ékat rendszeresen zaklatták telefonon, mindent
tudtak arról, mi zajlik Czékus utcai házukban. Volt olyan eset,
amikor a Sikoly című film egyik
főszereplője „jelent" meg.

A közönség soraiban ült a pénteki premieren a korábbi előadások
több főszereplője is: Karikó Teréz
az egykori Tbsca, Juhász József és
Réti Csaba - mindketten sikerrel
énekelték ezen a színpadon Cavaradossit. Az Operaház vezetéséből Petrovics Emilt láttam, ami
jelezte: tétje lehet az előadásnak,
hiszen nemzeti dalszínházunk
vezérkarából akkor szoktak eljönni, ha meg akarnak hallgatni
valakit.
Puccini operáiban a zene minden színpadi akciót elmond,
meghatároz, ezért a legapróbb
pontatlanságok, fáziskésések, eltúlzott vagy elsietett gesztusok
könnyen zavart kelthetnek. Ebből a szempontból sajnos kevésbé volt összeszedett és üzembiztos az előadás. A főszereplők közül egyértelműen a Cavaradossit
csúcsformában éneklő Berkes János alakítása volt a legkomplexebb, legélvezetesebb. A levéláriát vastaps fogadta, a közönség'
láthatóan elégedett volt: végre
hall egy vérbeli tenoristát. Gregor Józsefnek a Sekrestyés szerepében. mindössze néhány percnyi jelenlét is elegendő volt ahhoz, hogy sajátosan egyéni humorral, különös atmoszférateremtő erővel bizonyítsa: világklasszis színpadi művész. Gábor
Géza is remekül adta Angelottit.
Jó volt hallani a címszerepet
éneklő Temesi Mária egész színházat betöltő, hatalmas, diadalmas hangját. Közel áll hozzá Tbsca szenvedélyes figurája, bár ezt

aCBMnófcártbúnlBÉtedÉtéBteziBvwmljaBfate»«;
a*) ingyen | Piros rózsa 265442 TattffcozAst kén*. .Twfan
272754* jaSnfa»«!

S&ilttitifiéftafiaáftdoU K'j'isV:
mányt dorgáló. toáfeatogetes csúsfedrikás
kísértetekkel dói a pénz a megümesdéseitkel »Szupermenfeietiefe 27211? jegére az

Minden egy mobiltelefonnal kezdődött. A készüléket O.-né S. B.
nagyobbik fia kapta még februárban. A tizennégy éves fiú betegség
miatt kimaradt az iskolából, édesanyjával volt otthon, amikor először megcsörrent a készülék. Onnantól kezdve nem volt megállás.

.Tánc

„Kiástuk a sírodat"

Az említett hirdetés...

- Éjjel-nappal, állandóan csörgött a mobil. „Halj meg, dögölj
meg, kiástuk a sírodat" - suttogta egy gyerekhang. Mindennap
valami újat mondtak. Először
még röhögtünk rajta, de a tavaszi
szünet után bekeményítettek a
telefonálók - mesélte az asszony.
A család éppen Kisteleken volt a
családfő szüleinél, amikor ismét
telefonáltak. Azt mondta, bent járnak O.-ék udvarán, feltúrták a
kisállattemetőt és kivégezték a
macskájukat. így is történt. Nem
sokkal később a zaklatás meglepő
fordulatot vett. Egy idő után
ugyanis a telefonálók tudták, hogy
Tfcmesi Mária Tbsca jelmezében az első felvonásban. Fotó: Miskolczi Róberta családtagok miről beszélnek, s
nem csak hallották, látták is őket.
az operajátszás hőskorát idéző nak egy bizonytalan Scarpiával. - Amikor felvettük a telefont, eltúlfűtött játékkal mutatta meg, Hogy a premier mégis tisztes si- mondták, milyen mha van rajtam,
hatalmas vehemenciával alakít- kert aratott, abban nagy szerepe mit tartunk a hűtőben. Kimenva a féltékennyé tett szerelmes volt a Molnár László kitűnő diri- tünk, körbejártuk a házat, de sehol
dívát. Szép sikert aratott a kifeje- gálásával karakteresen, szenve- nem láttunk senkit. Valószínűleg
déllyel muzsikáló Szegedi Szim- őrületbe akartak kergetni minket.
zően, finoman előadott imával.
Németh József betegségre pa- fonikus Zenekarnak és a kórus- Láttak és hallottak minket naszkodott, talán emiatt énekelt nak. Félelmetes dobszóval külö- mondta az asszony. Nyáron, egyik
olyan erőtlenül és színtelenül. nösen hatásosra sikerült az első este valaki bezörgetett a ház konyEgy okos művész ilyenkor in- felvonás fináléja és a mindig haablakán, mire az asszony és fia
elindult kifelé. A kisebbik gyerek
kább lemondja a fellépését, hi- megrendítő drámai vég.
azonban a házban maradt, s ekkor
szen nincs értelme az előadásH. ZS.
hirtelen megjelent egy, a Sikoly című filmből jól ismert fekete csuklyát és álarcot viselő alak és ráijesztett a kisfiúra. A gyermek az ijedtségtől sokkot kapott, az ügyeletre
A nemzetközi képzőművészeti kapcsolatok ápolá- nyitották meg a Temesvári Őszi Szalon című kép- kellett szállítani, ahol beutalták a
sáért kitüntetést kapott Romániában a Szegedi Tu- zőművészeti kiállítást, amelyen a Román Képző- gyermekpszichiátriára. A család
dományegyetem Rajz- és Művészettörténet Tan- művészek Temesvári Szervezetének meghívására június 4-én ismeretlen tettes ellen
széke. Az elismerést a napokban Aranyi Sándor fes- három szegedi alkotó is képviselte a várost. Aranyi feljelentést akart tenni a rendőrsétőművész, tanszékvezető docens vette át Temesvá- Sándor festőművész egy háromrészes fotósorozat- gen, de ott azt mondták nekik, ez
ron, ahol a Nyugat Egyetem Művészeti Karának dé- tal, Sinkó János festőművész két táblaképpel, Popo- nem rendőrségi ügy.
Közben folyamatosak voltak a
kánja, Dumitru Serban meghívására részt vett a te- vics Lőrinc szobrászművész egy három darabból álmesvári felsőfokú művészetoktatás 70. évfordulója ló kisplasztikái sorozattal szerepel a temesvári tár- zaklatások. A család házának abalkalmából rendezett ünnepségeken és konferenci- laton, amely január 10-éig tekinthető meg a Bánát lakát kövekkel dobálták. Az ablakpárkányra kitett forró teába
án. Az egyetemi rendezvénysorozattal egy időben Múzeumban.

Szegedi művészek Temesváron

HVB Karácsonyi Betétakció

AREJTELYES
HIRDETÉS
O.-ék a történtek után jó barátságba kerültek a kiskundorozsmai Hajnal házaspárral. (Hajnalékról korábban már írtunk
lapunkban. A család azt állítja,
évek óta ismeretlenek zaklatják őket, többször megpróbáltak méreggel végezni velük, lakásukba olykor besurrannak,
követik őket.) Augusztusban a
Hajnal házaspár egy helyi hirdetőújságot adott át O.-éknak,
amiben egy érdekes apróhirdetésre hívták fel a figyelmüket.
„Szétziláltuk a kísérleti családot, (...) halálba kergetés csúcstechnikás kísérletekkel, dől a
pénz a megfilmesítésekkel."
O.-ék arra gondolnak, lehet,
hogy az ismeretlenek már az
internetre is feltették a családjukról készült felvételeket.
beleborították a hamutálat. Az
O.-ék elleni támadások pedig egyre kifinomultabbak lettek. A házban távirányítóval működő berendezések maguktól életre keltek. Hol a tévé, hol a hifi szólalt
meg fülsiketítő hangerővel. Néha
pedig a mobiltelefonok kapcsoltak ki minden ok nélkül.

Manipulált telefonok
Az asszonyt időközben azzal
vádolták meg, hogy paranoid-skizofrén és ő ijesztgeti a gyermekeit.
O.-né erre a pszichiátriai gondozóban kivizsgáltatta magát, ahol

'«¿¿1
megállapították, az égvilágon
semmi baja. A család magánnyomozó segítségét kérte, s időközben alaposan tájékozódott a megfigyeléshez szükséges technikai
berendezésekről. Az asszony vastag prospektusban mutatta, amiben mindenféle, kamerák, lehallgató készülékek és egyéb műszaki
csodákat kínálnak. Ezeket bárki
beszerezheti. A mobiltelefon manipulálásához pedig egy egyszerű
számítógépes program is elég.
Előfordult ugyanis, hogy a mobiltelefonra a család vezetékes telefonjáról érkezett a hívás, holott az
asszony ott állt a készülék mellett. A híváslista ellenőrzésekor
pedig azt írta ki a készülék, hogy a
hívásidő nem elérhető.

Fiúhang suttogja
A család végül lejátszotta a néhány kazettára rögzített telefonhívást. A szalagon fiatal fiúhang
suttogja a fenyegetéseket. O.-ék
szerint a zaklatás hátterében fiatalok állhatnak, akiket felnőttek
segítenek. A dorozsmai család azt
is sejti, kik lehetnek az elkövetők,
de erre nincs bizonyítékuk.
Október vége óta a zaklatok
nem hívták családot, ennek ellenére O.-né úgy érzi, a telefonálóknak sikerült tönkretenni életüket.
- Majdnem diliházba kerültem, a
gyerekemet el akarták venni tőlem. 1987 óta itt lakunk. Haragosunk, ellenségünk nincs, csak barátaink vannak. Már elkezdtük
nézegetni, hol tudnák valahol
máshol leélni az életünket. Pedig
a férjem a fel életét áldozta ezért a
házért - tette hozzá az asszony.
A. T. J.
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Andrejctikní Kiss Mám. Ball Zoltán. Barta Istvánná. Berétiyiní Godísál Klára. Bernrwlu Ildin. Bihari Edit. Bitó Istvánná. Bánis
Barnádon, (samangá Éva. Csah Istvánná dr. Csonka Zoltánná. Csányi Istvánná. Creno Olga. Dohá Andrea. Dudás Iteel. Dalnok»
Ensáhet, Domölot Katalin, Erdályi Fvalyn, Faragá Aurái lánosná. Filep Lásilá. Filep Lásiláná, Fischemá Varga liHa. Fodor
Alapaná, Galgdcry Károlyná. Goda ltorná. Goda Zoltánná. Gyarmati Ágnes dr. Hunka Irtomé. Hádosy Annamária dr. Hádosyná
dr.• dr Hádosy. K ré Metányi Nicolete ás Kiuely Zoltán. Kasra Gergely. Kaiona Ma. Kersdr LásilA Király Lásdó, Kormos Antalié,
Kovács Arthur. Kovács Bertalané. Kovács Brigitta. Kovács Zoltán Kovácsié Gyuris Magdolna. Lajká korák Lengyel Istvánná,
lipárdi Katalin. Fásrlá Éva, Lárár lentié ás Lizái Zsuisanna. lávay Báláré. Mahel Mónika, Martonosi György. Mata Frisábet.
Merei lánosná. MtaJecrki lánosná. Molnár Ferenc. Motika Annamária dr.. Mura Ilona, Murányi Lajosré, Mágoriná Trembecrky
Katalin Mályi Akart Nagy Ferencié. Nikolányi Istvánná dr. Nyilasi Katalin Olinger Róbert. Paku Sándorná. Pavlovityná Gabnai
Éva. Pinciás Gabriela Pincrás lánosná. Ptavecr Beatrix Zsursarma. Plavecr Kiti Henriet. Porkoláb Gyuláié. Prágai Mária. Pává
Ibolya Katalin Pák lónetná. Rigó láron dr ás Ali kutyus. Rogács Frisábet Rohonyi Éva. Roinka Benöré. Rubin Csaba. Rudics
Róbert Rudisch Ferenc. Schiler Ilona. Simon Báláié. Simándi Istvánná dr. Somogyi Ferenc dr, Stumpi Mihályié. Szabó Báláié
dr. Srabá G Vlddria. Srepes Zoltánná. Sri István Sánla Gyuláié. Sárai Pál layt. Csaba, lakács kSrseké.IaliácsMitkSsná. Tandon
Mária. Tara Z000 Bt. lornyt Ágota. Traubert Fmdré. Tóth Báláré dr. Varga Ferencié. Varga Lídia. Varsányi Tünde. Vecsernyés
Kálmán Virbányö Richárd. Wak Istvánná. Zelenát Istvánná. Zsom Gábor

06-40/50-40-50

TERMÉSZETBENI ADOMÁNYOK:

Fartex Kit. munkaruha. Zsursi ás Bandi Kit hullámpala, lárdalap. tégla, cemenl Lubicka Bt padló- ás lalrcsempe. sraniteráruk.
ápuletgápásreti munkák, lapcom KK - Dáknagyarorsiág Kiadó lám eletóedányek. MasleHoods állaleledel. Flexibilis 2003 Bl
áMyós virmelegM, Tápéi Kórleli Fogorvosi Rendeló állateledel. Nemretisági Könyvtár válasrUlágla
TAPPANCS ÁLLATVtBÓ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
továbbra is váguk alUverctó magánsmrébék cégek, válaborárok kmésretben ás anyagi lániogdtásál
Uppanrs Alahádá Alapirány. Ihslabark es lakarákpán/tár Rl
Iw800b06289010-I000000l
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www.hvb.hu
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• tsres kamat a magánszemélyek altal elhelyezésre kárulö. 2 honapcs akciós betétekre.
5 mrötó fo»tm feletti lekötés esetén. A betéti szerzódés részletes fettételeit a Bank
Betételhelyezési Uztetszabalyzata tartalmazza Az akció visszavonásig enrényes!

HVB* Bank

Téligumi

AKCIÓ!

Komplett
garnitúra
akár

999 Ft.1

...hogy régi autóját egy új
SKODA Fabia Classic-ra
cserélje.
Autóbeszámítás akán
400«000 Ft-ért
TÁRKÁNY AUTÓHÁZ Kft Az ón SKODA Márkakereskedője.

Szeged, Szóregi út 46-50., Tel.. 62/555-666
H Ó D - T A R K A N Y Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács
János u. 178.. Tel.: 62/533-333

í

w w w

l a r k a r i y

juto.tur

•

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 15.

K A P C S O L A T O K «

7

MEGKERDEZTUK OLVASOINKAT

CSOROG A PANNON GSM

Vásárolt-e ezüstvasárnap i

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

FAKTVAGAS
G. A.-né az Űrhajós utcai fakivágások ellen emelt szót. Olvasónk
véleménye szerint a nyári melegben jó volt a panellakóknak az
enyhet adó faárnyék.
FOGADALMI TEMPLOM
R. I.-né, szegedi nyugdíjas azt javasolta, hogy a Gyevi temető
árából újítsák fel a fogadalmi
templom villanyhálózatát.
FEKETE ZSOLT
szabad foglalkozású:
- Igen, vásároltam, gyermekeimmel felkerestem egy hipermarketet. Az ajándékok nagy
részét már megvettem, de még
néhány apróságot be kell szereznem. Várom már az ünnepet, kedvelem az évnek ezt az
időszakát, jó dolog ajándékot
adni is és kapni is.

H0R0SZK0P
KOS: A hét legjobb tanácsa az,
I hogy térjen kl mások elől. Ha lehet,
koncentráljon a munkájára és a karrierjére.
A jó termést Idővel le fogja aratni! Lesz
olyan napja, melyet ügyintézéssel tölt.
• M & BIKA: Ne fojtsa el, ne titkolja érzé*
iseit! Mutassa ki őket, most viszonzásra találhatnak. Fennállhat a veszélye,
hogy jogi problémái adódnak, ezért igyekezzen erkölcsileg tisztának maradni.
IKREK: Ma különösen vigyáznia
í kell magára, ne végezzen nehéz fizikai munkát, megerőltető sporttevékenységet, legyen ez a nap a pihenésé. Ma a sebek
jobban vérzenek, mint máskor.
^ ¿ J i RÁK: Olyan ügyben kell megnyilvá^ ^ nulnía. melyhez nem sokat konyít.
Először nem meri bevallani tudásbeli hiányosságait, de idővel kiderül. Igyekezzen
megelőzni ezt, beszéljen főnökével!
A ^ j OROSZLÁN: Nem akarja olyan fel¡adatok elé állítani családját, melyekkel nem tudnának megbirkózni, ezért
mindent magára vállal. Ezzel nem biztos,
hogy segít rajtuk, inkább csak önállótlanságuk erősödik.
SZŰZ: Ha túlságosan nagy a tét,
^ ^ i m é g a leggondosabban eltervezett
kockáztatás is szükségtelenül veszélyesnek
tűnik. Egy lehetséges társas viszonyt illetően jobb az óvatosság.
/ 0 \ 1MÉRLEG:Hiába az intő jelek W W j fizikai állapota nem valami rózsás, sokkal többet kellene pihennie - ,
úgy tűnik, ezen a héten sem tud megválni
munkájától. Anyagilag egyenesbe kerülhet.
W
SKORPIÓ: A héten valószínűleg
^ L z ; csevegő kedvében lesz. Úgy érzi,
mindenkivel kapcsolatba akar kerülni.
Eközben forró flörtökbe keveredhet. Vigyázzon, partnere ne fedezze fel ezeket a kis kalandokat!
J k . NYILAS: Nem tett le abbéli szánn i í dókáról, hogy megnyerje a kedvesével vívott csatát. Csak arra vigyázzon,
hogy együtt viseljenek hadat, ne ellene,
mert így könnyen egymás ellen fordulhatnak.
BAK: Komoly lehetősége van az
3 J R 1 Ismerkedésre. Egy új kapcsolat
kezdetéhez ideális a mostani bolygóállás.
Természetesen ha már van párja, akkor
ez az időszak a kapcsolat elmélyítését
szolgálja.
^ j j VÍZÖNTŐ: Ha valaki pénzügyi tá% ü I mogatást kér öntől, ne adjon neki,
ha úgy gondolja, magát is kockázatos helyzetbe hozná. Egy meghívást e/lenőrizzen
még egyszer, ne kelljen hiába mennie!
£ HALAK: Pénzügyei jól alakulnak.
I Egy kicsit többet költekezik, megveheb magának azt a dolgot, amire már régóta
vágyott, így nemsokára kiürül a pénztárcája.
Egy mellékállással pótolhatja a hiányt

JÁMBOR PETER
egyetemista:
- Nem vásároltam ajándékokat
ezen a vasárnapon, van még időm,
beszerezni őket. Az utolsó hétre
szoktam hagyni a bevásárlást.
Amikor már szorít az idő, akkor
jutnak eszembe a legjobb ajándékötletek. A legutolsó pillanatig azért
nem szoktam húzni a dolgot, hogy
beszerezhessem azt, amit akarok.

NAGY BRIGITTA
tanuló:
- Nem voltam üzletekben vasárnap. A testvéremnek veszek majd
ajándékot, de még gondolkodnom
kell rajta. Nem szeretem a karácsonyt és az azt körülvevő felhajtást. Ez az ünnep a szeretetről szól
és nem arról, hogy minél több dolgot eladjanak az üzletek, illetve
minél drágább ajándékot kapjunk.

;
;
;
:
:
;

SIMON JÁNOS
katona:
- Beszereztem ezen a hétvégén is
néhány ajándékot, amellyel, remélem, örömöt okozok majd.
így lassan teljessé válik a listám.
Nem egyszerű megtalálni a legmegfelelőbb dolgokat. Szeretem
a karácsonyt, szerintem az év
legszebb ünnepe, ez csak a szeretétről és a családról szól.

SZETÁV
A Szetáv július óta nem utalja át
az előző évről visszajáró fűtésdíjat, mert a lakás tulajdonosai időközben másik lakásba költöztek.

PANNON

GSM

t t t t t az élvonal.

Olvasónk - a 30/336-3629-es telefonról - felháborítónak tartja ezt!
VILLAMOSSÍNEK
Kovács Miklós felháborodva kifogásolta az utak minőségét a villamossínek mentén. A balesetveszélyt csak fokozza majd a hamarosan leeső hó, a fagy
GÖRDESZKÁSOK
S. I., a Dóm téri illemhely vezetője szerint a gördeszkások igenis
tönkreteszik a márványlépcsőket, a graffitisek miatt pedig nagyon gyakran kell festeni a falat.
KÁTYÚK
Szeged-Röszke és Röszke-Mórahalom közötti kátyús utak veszélyeire hívta fel a figyelmet olvasónk a 30/638-1235-ös telefonról.

POSTABONTAS

Temetőgyilkosság, amiről nem
Csak a „haláláról" beszélünk, melyet állítólag az
okozott, hogy a Gyevi temető Szegeden gazdát cserélt, az új gazdának pedig tervei vannak vele. Ez a
logikája azoknak, akik a régi urak iránti tapintatból
restek kimondani: ezt a temetőt 32 évvel ezelőtt
megölték, azaz kimondták felette a halálos ítéletet.
Akkor nem mondtak felette requiemet, de mostanában a lapokban (két napon belül) kettőt is - jó
három évtizednyi késéssel.
Szeged Megyei Városi Tanács VB 136/1971 sz.
határozata így szól: „1. 1972. január 01. 00.00 órától a temetőt lezártnak kell tekinteni, ettől az időponttól temetkezést a Gyevi temetőben nem szabad folytatni. 2. 1972. január 01. 00.00 órától
1996. december 31. 24.00 óráig a temetőt kegyeleti
parkként kell fenntartani, utána felszámolható."
Dr. Biczó György tanácselnök.
Tudjuk, akkoriban temetőbezárási hullám járta
az országot, mely főleg az egyházi sírkerteket sújtotta. Ha körülötte állami építkezés folyt, egészségügyi kifogásokat hoztak fel (furcsa módon nem az
építkezés ellen, hanem a temető ellen, mintha az
csalogatta volna magához az új házakat). Ez az
ürügy még így sem volt összhangban a teljesen steril urnák elhelyezését illetően. A temetőfenntartó
egyházközség akkori vezetője, Szikora Károly kanonok-plébános a fellebbviteli hatóságtól kérte, hogy
a Gyevi legalább urnatemetőként működhessen tovább. A Csongrád Megyei Tanács VB 73/1972 sz.
alatt adta meg a kegyeletlen kegyelemdöfést, amikor ezt a kérést is elutasította. Parallel eset: Borsod
székhelyén, Miskolcon nem így történt. Ott módosították a tilalmat, s az urnás temetést továbbra is
engedélyezték.
Komócsin Mihály megyei tanácselnök itt az urnatilalmát ezzel indokolta: „A temető szomszédságában építkezés folyik. Ezek a körülmények kedvezőtlenül befolyásolnák a gyászoló közönség kegyeleti érzését, s a temetéseket is zavarnák... az épületek használatbavétele után sem látszik kívánatosnak a szomszédos temetőben gyászszertatások lebonyolítása." Az indok első része egyszeriben hamis: Hát számít a kegyeletnek a szomszédos gép-

zaj ? A másik részében pedig kibújt a szög a zsákból:
nem kívánatosak a végtisztesség szertartásai. Látszik, hogy politikai megfontolások álltak mögötte.
Még adós vagyok, hogy megindokoljam, hogy a temető halálát miért 1972-re teszem. A tanácsi rendelkezés kimondta: 1996-ig kegyeleti parkként kell
fenntartani. Azt nem mondta ki, hogy ki tartsa
fenn és miből. A temető fenntartása pénzbe kerül,
sok pénzbe. Őrzése, karbantartó személyzet alkalmazása, kerítés felújítása, öntözővíz biztosítása,
szemét összeszedése, elszállítása stb. Nos, a tanácsi rendelkezés az ehhez szükséges pénzforrást zárta el. Tudvalevő, hogy az ember akkor fizet, ha muszáj. A sírok használati joga 25 év után megszűnik,
s ha a lejárat előtt nem váltják meg, másnak újra
értékesíthető. Ez ösztönzi a hozzátartozókat, hogy
az újraváltást kifizessék. Ez az anyagi alapja a temető „életben tartásának". Ha ez a bevétel elmarad, a sírkert haldoklani kezd. így történt a Gyevi
esetében is. Nem fenyegette többé a sírhely bérlőit,
hogy mást temetnek bele. Miért is költöttek volna
rá, pláne ha már 72-ben tudták, hogy 96 után az
egész úgyis felszámolásra kerülhet? A szegediek
sem számítottak arra, hogy 96 előtt rezsimváltás
lesz. Ha tudták volna, biztosan fizették volna a sírmegváltásokat, s ezzel meg lehetett volna menteni
a Gyevit a haláltól (elhagyatottságától, vadonná,
szemétdombbá válásától, garázdák pusztításától).
Ha a fent említett miskolci temetőben koporsóval
ma már ismét lehet temetni, bizonyára így alakulhatott volna a szegedi Gyevi sorsa is, ha közben
meg nem hal.
Igazában véve elhibázott dolog egy működő temetőt hatósági tiltással bezárni. A Gyeviben még
bőven voltak szabad sírhelyek. De amióta divatba
jött a hamvasztásos temetés, az urna kis térfogata
miatt a sírkert sohasem válik megteltté, s szinte
vég nélkül működtethető, feltéve, ha ápolják, őrzik, vandálok tönkre nem teszik, mint történt ez
Szegeden éveken keresztül a „requiemes" temetőben.

Minőségi közlekedésszervezés
Észrevételeimet - mint egy egészséges mértékben megszállott kerékpáros és autótulajdonos - kizárólag figyelemfelkeltésnek és tájékoztatásnak szánom, a világnapok
nélkül is békés és jól működő szegedi közlekedés megvalósulásának
reményében. Nem kedvelem a különböző témákban meghirdetett,
egynapos világnapokat (pl. a véradás világnapja, a víz világnapja
stb.) Az ilyen jellegű „megemlékezések" szerintem csupán fesztiválhangulatot keltenek az emberekben, nem érzékeltetik igazán az
adott ügy fontosságát. Bizonyítja
ezt a tényt a 2003. évi Európai Autómentes Nap eredményessége
városunkban, Szegeden. Egyenleg:
a kisérő rendezvények rendben lezajlottak, a lényeg elsikkadt.
Szegényes eredmény. Esetleg
ha a szervezők, érintettek (városlakók) áldozathozatala összemérhető lett volna a sikeres szegedi fesztiválrendezvények előkészületeivel, akkor ez a téma is
több és mélyebb nyomot hagyott
volna az értelmes városlakók-

beszélünk

TÓTH ALAJOS
PLÉBÁNOS

?

ban, mint egyes „eszem-iszom"
események. Tanulság: ilyen célok esetében is merjünk nagyok
lenni, mert a magunk és városunk egészsége, a jövőnk a tét.
Egy másik témában, a Belvárosi
Wd kerékpársávjainak ügyében
pedig - a megoldásra váró közlekedési helyzet komolysága miatt
- alapvetően fontosnak tartom figyelembe venni a nemzetközi
ajánlásokat, (pl. a magyar nyelven is elérhető KEROSZ-kiadvány.) Ezek hasznos segítséget jelentenek minden olyan helyzetben, amikor még csak tanuljuk a
minőségi közlekedésszervezést.
Nem szégyen a kerékpáros nemzetek (nem a Távol-Keletre gondolok) tapasztalatait alkalmazva,
az esetleges melléfogásokat, részmegoldásokat elkerülve rögtön
használható ötleteket megvalósítani. (Elrettentő példaként említhető a Szilién sgt. esete, ami „állatorvosi ló" e tekintetben.)
Az adott probléma megoldásához néhányat kiemelnék az említett ajánlások közül: ahol 1,20

Mára

kérdeztük

Vásárol-e
ezüstvasárnap?

Következő

kérdésünk:

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

N. I., SZEGED

lofcJN

H
H
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Az SMS számlázása normál lanfa szerzi történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGEO

FELSŐ LEVENTE

BUZA MARTON PATRIK

December 14., 7 óra 55 perc, 3140 g. Sz.:
Tóth Irén és Felső Zoltán (Szeged).

December 12., 10 óra 5 perc, 2350 g. Sz.:
Sajtos Ibolya és Búza Márton (Gádoros).

HAJAS BARBARA ÁGNES

OLÁH VINCE ZSOLT

December 12., 11 óra 10 perc, 3000 g. Sz.:
Rutai Ágnes és Hajas Gábor (Szeged).

December 13., 21 óra 56 perc, 3210 g. Sz. :
Szabadszállási Terézia és Oláh Adrián (Kiskunhalas).

KOVÁCS SZONJA

VASS MARCELL

December 12., 13 óra 55 perc, 2960 g. Sz.:
Kovács Anita és Salamon István (Szeged).

CSISZÁR ANNA VIOLA
December 13., 1 óra 17 perc, 4000 g. Sz.:
Balla Mariann és Csiszár Zoltán (Szeged).

KOVÁCS VIVIEN

December 14., 6 óra 30 perc, 3670 g. Sz.:
Bruttyó Márta és Vass Antal (Szeged).

TAMUCZAMÁTÉ
December 14., 10 óra 10 perc, 2910 g. Sz.:
Tisza Irén és Tamucza János (Szeged).

December 13., 6 óra 55 perc, 2900 g. Sz.:
Szabó Tímea és Kovács Attila (Kiskőrös).

VÁSÁRHELY

LONCSÁREVITY MÁTÉ

December 14., 1 óra 15 perc, 3220 g. Sz. :
Rálik Csilla és Erős-Petrás József (Vásárhely).

December 13., 18 óra 0 perc, 3600 g. Sz.:
Huszár Katalin és Loncsárevity Erik (Szeged).

HEGEDŰS ZALÁN
méter széles kerékpársáv nem fér
el, ott le kell mondani annak felfestéséről. Ez a paraméter ugyan
teljesíthető, itt azonban elengedhetetlen még figyelembe venni az
útszéli magas padkát és az úttest
emelkedését/lejtését is. Ezek a sajátosságok jelentősen befolyásolják a használhatóságot (a padka
0,15, a „lejtések" 0,10-0,30 méteres többletszélességet tesznek
szükségessé) és a kerékpársáv biztonságát. Ezek figyelembevétele
nélkül a kerékpársáv szűk lesz,
nem lesz biztonságos, így vonzó
sem (csak a propaganda szempontjából tekinthető eredménynek, és ugye nem ez a cél). Balesetveszélyes helyzetbe kényszeríteni pedig senkit sem lehet!
Amennyiben a fenti feltételeket
az úttesten nem lehet biztosítani,
akkor a 30 km/h sebességhatár
betartása/betartatása (pszichés és
műszaki eszközökkel) és némi tolerancia is elegendő ahhoz, hogy
minden jármű (a kerékpár is az!)
biztonságosan tudjon közlekedni.

™

December 13., 9 óra 15 perc, 3920 g. Sz.:
Gulyástót Zsuzsanna és Hegedűs Zoltán
(Szeged).

ERÓS-PETRÁS DORINA

RÁHAI BARBARA
December 14., 8 óra 15 perc, 2980 g. Sz.:
Szekeres Krisztina és Ráhai Róbert (Vásárhely).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefon:
62/474-374, vagy 104.

s. o. s.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 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.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel: 547-174.
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A b u d a p e s t i Abigail G a l é r i a
2 0 0 3 . d e c e m b e r 18-án,
csütörtökön. 10-17 óráig
várja neves magyar alkotók
festményeit, grafikáit és
|
szobrait készpénzes
g
vásárlásra vagy árverezésre.

Amíg Ö n vásárol, kitisztítjuk ruháját.
AKÁR 2 ÓRA ALATT.
SÁLTÓL A NAGYKABÁTIG
2 5 0 - 5 0 0 Ft/db.

2003. december 12-től 31-ig

COOP
Habtejszín

^

h

J

FIGYELMÉT,

Helyszín: Bartók Béla Művelődési
Központ. Vörösmarty u. 3. (Szeged)
06-1-235-09-09, 06-30-933-75-03

HOGY A HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEGET
- a z e g y s z e r e s k ö n y v v e z e t é s r e k ö t e l e z e t t e k kivételével
- a várható éves fizetendő adó összegére
2 0 0 3 . d e c e m b e r 20. napjáig ki kell
egészíteniük
SZMJVK Iparűzési a d ó b e s z e d é s i s z á m l a
1 1 9 9 8 0 0 6 - 0 6 0 8 5 0 2 9 - 1 0 0 0 0 0 0 1 javára.

Mi is!!!

A WÜRTH értékesítési profizmusával világelső lett a szereléstechnikában.
A cég több mint 8 0 országban szerzett tapasztalatát

értékesítési munkatársként

101$
Ft/db

Tájékoztatom ügyfeleinket, hogy
az önkormányzat

Ö n is hasznosítsa fejlődéséhez.

Ft/Cs

Követelmények:
• alkalmazás esetén erkölcsi
bizonyítvány,
• legalább középfokú végzettség,
• építőipari ismeretek,
• jó kapcsolatteremtő és
kommunikációs képesség,
• jogosítvány, egészségügyi
alkalmasság,
• kézzel írott, fényképes önéletrajz,
• Csongrád megyei lakóhely,
• mobil- vagy vezetékes telefon,
• a kezdeti időszakban saját gépjármű.

Eduscho Dupla
kávé
250 g
1076 FtAg

^KLynti

2 6

R

/

, WlSfcjV
\ \}CÍfM Kaiser Premium
0,51

C O O P Almaital

d

^

11

i

^

^
W

^

3 4 5

10<

C O O P Szent Imre dobozos sör

0,51

100 g

175 g

Nescafé Classic

P a l o m a őrölt kávé

COOP pezsgő
félszáraz
0,751

A z értékesítési tapasztalat
előnyt jelent.

Ft + Ü.

50 g

Amit
kínálunk:
• főállású munkaviszony,
• profi háttér Magyarországon,
• karrieriehetőség, előmenetel,
• önálló munkavégzés és döntési
jogkör,
• betanulási idő alatt fix fizetés,
utána teljesítményarányosan
növekvő jövedelem,
• folyamatos továbbképzés.

Bankszámlaszámok:

SZMJVK Építményadó beszedési számla
12067008-00102713-00100001
SZMJVK Telekadó beszedési számla
12067008-00102714-00100000
SZMJVK Vállalkozók k o m m u n á l i s adója beszedési számla
12067008-00102715-00100009
SZMJVK Tartózkodási idő utáni Idegenforgalmi adó számla
12067008-00102718-00100006
SZMJVK Iparűzési adó beszedési számla
12067008-00102725-00100006
SZMJVK Jövedelemadó beszedési számla
12067008-00102719-00100005
SZMJVK G é p j á r m ű a d ó beszedési számla
12067008-00102712-00100002
SZMJVK PóUék beszedési számla
12067008-00102723-00100008
SZMJVK Bírság beszedési számla
12067008-00102722-00100009
SZMJVK Egyéb bevételek beszedési számla
12067008-00102711 - 0 0 1 0 0 0 0 3
SZMJVK Idegen bevételek elszámolási számla
12067008-00102726-00100005

WÜRTH Szereléstechnika Kft.. Kirschner Gábor,
2040 Budaörs. Gyár u. 2.
i98Ft/i

Ft/db

890Wg

Ft/db

250FtAg

Ft/db

6980 FtAg

Ft/db

me FtAg

349

250 g

Csemegekukorica konzerv

E z e n időponttól b e f i z e t é s e i k e t , á t u t a l á s a i k a t
a z új, m e g v á l t o z o t t s z á m l a s z á m o k r a s z í v e s k e d j e n e k
teljesíteni!

Jelentkezését a hirdetés megjelenését követő
2 héten belül az alábbi címen várjuk:

Ft/db

450 g

D r . Mózes

Önhöz a69
legközelebb
Ft/db

l-jétől

a Raiffeisen Bank Rt. vezeti.

Pályázatát bizalmasan kezeljük!

Ft/db

adószámláit

2004. január

Feladat:
• kapcsolattartás a meglévő
és leendő ügyfeleinkkel,
• kiemelt partnereink ügyfélkezelése,
• a cég piaci stratégiájának
képviselete.

JÖJJÖN HOZZÁNK. LÉPJÜNK ELŐRE EGYÜTT!

6 1 Ft/db

C O O P őszibarack 2 5 % - 1 1

C O O P tortabevonó tej/ét

b

V^TF*»

Ft/db

Frissföl 2 0 %

jj

FELHÍVOM A TISZTELT VÁLLALKOZÓK

Ön többet akar???

0,21
546 Ft/l

COOP virsli vcs.
400 g
448 FlAg
1 7 0

Nyílva: H .-szo : 8.00-20.00
vas.: 8.00-19.00 Tel.: 62/462-415

2003. DECEMBER 18.

KOZLEMENY

Festményfelvételi
nap Szegeden!

MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ
SZALON A CORÁBAN

Egyéb tisztítás: szőnyegek, egyéb
lakástextiliák, különleges ruhák, s
börtisztítás, festés.

CSÜTÖRTÖK,

Ervin

jegyző

159 FtAg

Akciós termékeinket keresse az A L F Ö L D P R O - C O O P R t . által

Csizmadia
baromfibof
karácsonyi
ajánlata

ellátott C O O P üzletekben.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

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

ISMÉT RENDKÍVÜLI KEDVEZMENY!

5-15%

Csak előfizetőinknek!

k e d v e z m é n y a 2 0 0 4 . évi M O N T A N A

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 7 .

az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (2) bekezdése
értelmében
értesíti a tisztelt lakosságot, h o g y

Telefon: 6 2 / 2 4 1 - 4 6 8
ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:

a „Szeged,
Műjégpálya és környékére

k a t a l ó g u s á b a n szereplő síüdülések áraiból,

520 Ft/kg
580 F t / k g

hízott kacsa
• E h . gyöngyös
• Eh. tyúk, kakas
a

Ezenkívül

árubőséggel

1300 F t / k g
420 Ft/kg

szokásos
állunk

vásárlóink

rendelkezésére.

részletes szabályozási terv készül.

egyéb siutakból, továbbá egzotikus,

640 Ft/kg

• Eh. pulyka
• Eh. pecsenye-, III.

(Szabadkai út-Horgosi út-Iparvágány-Vízmű
kútcsoport által határolt területre<)"

TOURS

• Eh. bébipulyka

Előrendelést is

tengerentúli üdülési p r o g r a m o k b ó l .

felveszünk.

SZILVESZTERI SÍÚT AUSZTRIÁBAN de«. 27.-jan. 3.

A terv megrendelésre került, a tervezési munka
megkezdődött.

Tisztelettel:
Csizmadia
Mihályné

8 nap/7 éj Hotel Mittagskogel *** félpanzióval, telepitett síoktatóval

AUSZTRIA-TIROL ZILLERTAL SÍRÉGIÓ

7.-1 tr> eqtz

4 6 0 km pályarendszer, *** szálloda félpanzióval

MONTANA
a r t

PÁLYASZÁLLÁS, CSALADBARAT APARTMANOK
ÉS HEGYI HAZAK

r o u a s

Szeged,

EGZOTIKUS

ÜDÜLÉSEK

r

:

O f j á z M o z z t m DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, vagy
ÉLMAGYARORSZÁG VASÁRNAP R E G G E L e é t y w f é s / A a t & J S y r a /

Tel : 6 2 / 5 5 1 - 9 9 1

Oaaiwhn ádvafy január kánayra rzélé
cHSzrááti sznfeáuyáá Ofyc «aeAyalvayy
kára tarn klyWlzofealaii „«Union sfsin
lid alrhiali In. ái akttá 2003. n
WUl 2004. jaMár3U| (art

MALDÍV-szigetek 2 8 9 9 0 0 Ft - 1 hét, ""szálloda félpanzióval, repülővel
KUBA 319 9 0 0 Ft - 1 h é t , " " szélloda, all incl. ellétás, repülővel
EGYIPTOM, HURGH ADA 74 9 0 0 Ft - 1 hét, ""szálloda, lélpanzió, repülővel
THAIFÖLD 199 9 0 0 Ft - 1 hét, * " szálloda reggelivel, repülővel
JORDÁNIA 4 9 9 0 0 Ft - 1 hét, "'szálloda reggelivel, repülővel

M O S T MEG EGY 1 HETES AUSZTRI
Al SIUDULEST* IS M E G N Y E R H E T 3 csillagos szállodával, félpanzióval 2 tó részére, HA HE
LYESEN VÁLASZOL A KUPONBAN OLVAS
HATÓ KÉRDÉSÜNKRE,

' Ingyenes hívószámunkon
tájékozódhat, hogy a megajándékozni kívánt személy előfizetőnk-c.

TH.: 06-8(y821-821

» A z ajándékozásról névre szóló
„ E l ő f i z e t é s i b i z o n y í t v á n y t " állít u n k fa, a m i t a f a a l á h e l y e z h e t ,

F

„

,

.

V

é V .

vagy kívánságára karácsony előtt

' Név:
I
| Clm:
I
l Telefonszám:

Igen. megrendelem a DtlMAC¥Aao8SZÁGOT/D
' £LVILÁOÜT,O
' ÉLMAU1yUW>tt«ZA(, mtkP RilSELT
2004. iaimöi 2 dUll.
Képük. karikizza he a választott újsdg« ét előfizetési időtartamot!
" DéüuLyÁwHTszÁŰ
nrívulc
oí ü¿üTvÁ¿o¡¡xzXó"
egy hónapra

1365 Ft

1255 Ft

359 Ft

három hónapra

406SPt

3765 Ft

1077 Ft

hat hónapra

a z előfizetési c í m r e e l p o s t á z u n k .

I Melyik ország ssparodktoau Craos-Moototu?
I
I

karácsonyra.

• Szeretné elkerülni az annepek előtti tumultust f
* Tartós meglepetést szeretne
szerezni!
* Biztos akar lenni abban, bug) még nincs neki

S o m o g y i Béla u. 20.

HOGYAN IUTHAT
A KEDVEZMÉNYHEZ?

ajándékotleiünk

HOGY AZ ÖTLET
VALÓRA VÁLJON:

• küldje el címünkre kitöltve
a mellékelt megrendelőlapot,
vagy
• keresse fel ügyfélszolgálati
irodánkat személyesen vagy
telefonon, vagy
• a kézbesítőnél jelezze
előfizetési igényét.

INFORMACIO: 06-80/821-821

15 4 4 7

Hová küldjük az etötiratésről szótó bizonyítványt? (A megteleld négyzetbe tegyen egy x-et)
Az ajándékozd címére Q A megajándékozott c imára _J
Megajándékozott neve:
címe:
Ajándékozó neve:
címe:

A számlát az aiándékozónak kúláiuk.
Tfelefon:
Dátum:

Aláírás:

•

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 15.

A fiatal énekes már nem „Kis Jimmy"

Az Átsírt éjszakák című lemez tizenegy Luigí-nótát tartalmaz;
többségüknek maga az előadó írta a zenéjét és a szövegét. Ifjabb
Kóczé Lajos elégedett a háromhavi munkával, Budapesten rögzített és Bécsben kinyomott, Bódi Guszti nevével fémjelzett Fekete Szemek Kiadónál napvilágot
látott albummal. Mint mondja,
minden szempontból ilyennek
képzelte debütáló albumát. A
stúdiómunkálatoknál - többek
között - olyan neves muzsikusok
voltak a segítségére, mint Körmendi Péter billentyűs és az egykori Romantic-énekesnő, Jónás
Andi. A lemez producere Bódi
Guszti. A romantikus hangvételű, gazdagon hangszerelt számokat - reményei szerint - megkedveli a közönség, hiszen koncertjein szerte az országban sikert
aratott velük. Akár aranylemez
is lehet a korongból - ehhez
egyébként tizenötezer példánynak kellene elkelni belőle.
A Makón korábban Kis Jimmyként ismert srác úgy érzi, az
önálló hangzóanyaggal végre
végleg sikerült kilépnie Zámbó
Jimmy árnyékából. Tizennégy
évesen az Egyszer megjavulok én
című nótával ért el második helyezést egy tehetségkutató versenyen és később is szívesen énekelte a Király számait. Orgánuma hasonlít is a néhai sztáréra.
Most viszont már úgy éizi, saját

9

Megérkeztek a tél madarai

produkciója miatt szereti a közönség. Zámbó Jimmy egyik
testvére, Marietta egy tévéshow-ban nemrég kis híján csúnyán összeveszett vele, mert azt
hitte, a Kis Jimmy nevet ó választotta magának és művésznévként használja, aztán amint
kiderült, hogy ez csak egy ragadványnev és ó nem a Király mítoszából akar megélni, helyreállt
köztük a béke.
Luigi most a lemezbemutató
koncertekre készül, melyek sorában - ígéretéhez hűen - a makói
lesz az első. December 19-én,
pénteken este a Kelemen Házban pazar hang- és fénytechnikával megtámogatott, igényesen
megszólaló élőmuzsikával fűszerezett fellépéssel szeretné megköszönni a biztatást, támogatást
és szeretetet mindazoknak, akik
hittek benne. Mint mondja, a lemezzel valóra vált az, amiről tizennégy évesen, a tehetségkutató verseny színpadán csak titkon
mert álmodni.
SZABÓ IMRE

Luigi elégedett az albummal. Azt reméli: bearanyozódik.

T Ü K Ö R "

Északi vendégek a cserebökényi pusztákon

Megjelent a makói
Luigi első lemeze
A napokban kerül a boltokba a
romantikus muzsika új felfedezettjének, a makói ifjabb
Kóczé Lajosnak az első önálló
lemeze. A Luigi művésznéven
éneklő húszesztendős fiatalember úgy érzi, az albummal végképp kilépett a három éve elhunyt Zámbó Jimmy árnyékából.

M E G Y E I

Fotó: Szabó Imre

Télen úgy tűnik, mintha minden élet megszűnne a pusztákon. A Szenteshez közeli
Cserebökényben az avatott szem mégis meglátja a hideg évszak madarait, akik a messzi
északról költöznek ide néhány hónapra.
A cserebökényi puszták - a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park részeként - védett terület.
A fátlan, füves pusztaságon határtalan meszsze el lehet látni, még annál is messzebb: a
kövesút menti fákat is kivágták nem olyan
régen Eperjestől egészen a termál lakótelepig.
Az arra járó azt hiheti, megszűnt az élet.
Jó ismerője ennek a vidéknek dr. Bod Péter
ornitológus belgyógyász főorvos. Azt mondja,
telente más és más a puszta arca. Forró nyár
után kiégett, sárga színű a fű, máskor hatalmas hó lepi a földeket, vagy jég miatt hozzáférhetetlen a madarak számára a táplálék. A palaszürke kék galamb az északi hegyekben odúban költ, de télre Cserebökénybe repül: több
száz példány csapatban telel különösen a gerzsoni részeken, szántóföldek közelében. Egérfarkfű magját fogyasztja előszeretettel a Skandináviából érkező sarkantyús sármány. A csodálatos hangú madár előbb csilingel, majd
füttyent. Bod Péter azt mondja, félreismerhetetlen a madár hangja, amely hosszú hátsó ujjának köszönhetően kapta nevét. Csak nagyon
zord télben kerüli el a cserebökényi pusztákat
ez a madár, s akkor a mediterrán vidéket választja. A sarkantyús sármány igazi különlegességnek számít, létét az ornitológusok egyesületének ritkaságvizsgáló bizottsága ismeri el.
Bod Péternek felvétele van a madárról, de bizonyíték lehet elhullott tetem vagy három madarász egybehangzó véleménye is a plénum előtt.
A hósármány, a hóbagoly, a hófajd szintén
északról érkezett Szentes közelébe. A nevük is
mutatja: fehér színűek, ellentétben a sármánynyal, mely a pacsirtára emlékeztet.
A tél közeledtével jöttek és mentek el madarak. Néhány hónapra elhagyták a pusztákat a bíbicek, a pólingok, az aranylilék. Az állati táplálékot fogyasztó ragadozó madarak
közül most itt van a gatyás ölyv, az egerészölyv. Cserebökény számukra valóságos kincsesbánya, hiszen rengeteg a mezei pocok,
ürgét is találni. A kékes rétihéja megérkezett,
elköltözött viszont a barna rétihéja.

Darvak húznak a magasban.
Bod Péter szót ejtett arról is, mit tehetünk
a madarakért: élőhelyeik épségére érdemes
ügyelni. Városon sokan döntenek úgy, hogy
téli etetőt építenek házuk udvarán a madarak
számára. Nagyobb zöld terület közelében kifejezetten nagy az esélye annak, hogy a madarak rendszeres látogatói lesznek az etetőnek. A számukra javasolt táplálék nem a sza-

Illusztráció: Gyenes Kálmán

lonna és nem a kenyér, hanem az olajos magvak, főként a napraforgó. De szívesen fogyasztják a repcét, a kölest, a fénymagot is. A
városban élő feketerigó pedig kedveli a sárgarépát. Élelmes kertészek hagynak néhány
gyümölcsöt az almafán: abból kedvükre falatozhatnak télen a madarak.
BLAHÓ GABRIELLA

Helyezkedjen el kényelmesen!
Ez hosszú beszélgetés lesz.

Az In

akciós Korlátlan díjcsomagjával most korlátok nélkül beszélgethet!

A Korlátlan díjcsomag 0 Ft-os percdíjat biztosít kapcsolási díj nélkül helyi és körzeten belüli hívások esetén a kedvezményes időszakban. Azaz minden hétköznap 18 óra után, valamint hétvégén és ünnepnapokon perckorlátozás nélkül, ingyen beszél a Korlátlannal, ha helyben és körzeten belül
telefonál.

A csomag havidQa most mindössze 4490 Ft.
Az akció feltételeiről és a díjcsomagról kérjük tájékozódjon munkatársainknál a díjmentesen hívható 1288-as telefonszámon vagy ügyfélszolgálati
irodánkban, illetve honlapunkon a www.invitel.hu címen.
Akciós ajánlatunk visszavonásig érvényes.

www.invitel.hu
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PROGRAM

kai film; 20 óra: Max. Színes, m. b.
kanadai-német-magyar-angol film.
FORRÁSKÚT
18 óra: Halálosabb iramban. Színes
amerikai film.

tekinthető: 2004. január végéig naponta 8-tól 18 óráig.

0.55 Hypc Amerikai
vígjátéksorozat |16]
1.20 Fókusz

rész 17.00 Ormosság - az alternatív
gyógymódok magazinja 17.30 Egy életen át, 7. rész 18.00 Makó Vtv főcím
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrár18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám
A Démász-székházban (Szeged,
híradó 5.50 Napkelte Benne 5.54 Hír18.05 Híradó 18.15 Mi csak kérdeKlauzál tér 9.) megnyílt:
adó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek
DUNA
zünk 18.17 Mese-sarok 18.22 Reklám
a „Kortárs Művészetek Súlyos és Gyó- 6.31 Kék fény Hírek 7.00 Híradó BenTELEVÍZIÓ
K
Ö
Z
É
L
E
T
18.24 Kalendárium 18.30 Önkor^ ^ ÖOlUlUJO I - Klll'l.tMrt 'í »láH*>á»l6
gyíthatatlan
Beteg
Gyermekekéit"
ne: sport 8.00 Híradó 9.05 Kachorra 5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap 8.20 mányzati Karácsony összefoglaló
SZEGED
Alapítvány
kiállítása.
Kiállító
művé- az ártatlan szökevény Argentin tévé- Hungarorama - Kitekintő 8.30 Magya- 19.00 Reklám 19.03 Híradó 19.13 Mi
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
szek: Bene Andrea, Domán Melinda,
filmsorozat, 53. 9.55 Szórakoztató rok az emberevők földjén 9.00 Baran- csak kérdezünk 19.15 Mese-sarok
Novotel Szállóban 18 órakor:
Goda Gabriella, Göblyös Róbert, Lele
percek (ism.) 10.05 Friderikusz - A goló 9.10 Jókívánságok 10.30 Heti 19.20 Reklám 19.30 Zöld Stílus 20.00
a Délmagyarország estje. Vendég:
szólás szabadsága (ism.) 11.00 Parla- hírmondó 11.15 Equator Klub (ism.) Thalassa: tél a La Cotinierben (ism.)
Orsi, Dobos Katalin, Kalmár Márton,
Szctey Andris főszerkesztő. BeszélgeSZÍNHÁZ
Révész Róbert, Németh György. A tár- menti napló 12.00 Déli harangszó 11.45 Bekezdések 11.50 Hírek 12.00 20.30 Kawasaki nemzetközi teremtőtárs: Szilágyi Árpád városvédő polSZEGED
12.01 Híradó délben Közben: 12.11 Déli harangszó, műsorismertetés
gár.
PINCESZÍNHÁZ
lat megtekinhető: december 19-éig.
Sporthírek 12.14 Időjárás-jelentés 12.10Gazdakör 12.25 Váltó 12.50 Az krosszverseny 21.00 Linda és a főÉS Ml'rVÉSZKÁVÉZÓ
12.17 Körzeti híradók 12.30 Hírek Európai Unió és a munka világa 13.15 törzs, 85. rész. - A rejtélyes indíték
19.30 óra: Ét Róma) tít ¡úha. Rudolf Az Vjszegedi Református EgyházA Juhász Gyula Művelődési Köz12.32
Világhíradó 12.43 Uniós híradó Egy letűnt világ tanúja Magyar riport- 22.50 UNI.JÓ - 11. E héten: az EU
községben (Szent-Györgyi u. 6S.)
Péter és Nagy-Kálózy Eszter vendégjápontban (Vörösmarty u. 5.) meg12.49
Kárpáti krónika 12.57 Időjárás- film 13.35 Navigátor 13.50 A dühön- története: Az Európa Parlament 1.
18.30 órakor:
téka.
nyílt:
jelentés
(ism.) 13.05 A reménység fo- gő fold 14.40 A repülés története 15.35 22.55 Márais Bach - Varnus Xavér orifjúsági bibliaőra.
a
karácsonyi
kiállítás
és
vásár
a
művélyója
Francia
tévéfilmsorozat, 11. Emlékképek - Régi híradók 15.55 He- gonál 23.00 Képújság
MOZI
14.00
Romamagazin
14.25 Domovi- uréka! Megtaláltam! 16.25 Mi dolszeti
csoportok
alkotásaiból
(patchAritkusitemplom hittan termében
SZEGED
na Szlovák nyelvű nemzetiségi maga- gunk a világon? 16.30 Régiók - Mawork, népi díszítőművészet, üvegfes(Kossuth L. sgt.) 18.30 órakor:
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
zin 14.55 Eurón-játék euróért! Telefo- rosvásárhely 16.55 Öt perc zene 17.00
15,30, 17.15 óra: Bolondos dallamok: bibliaőra Kretovics László plébánas ve- tészet, tűzzománc). A tárlat megtevútoen városi ravtoó
nos vetélkedő 15.10 Agrárium 15.40 Kalendárium 17.50 Helyesen 18.00
kinthető: december 17-éig hétfötól
Újra bevetésen. Színes, m. b. ameri- zetésével.
Élesben Közéleti talkshow |16| 16.35 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Ki- 16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
szombatig
10-tól
18
óráig.
kai film; 19, 20.30 óra: Apám beájulKarácsony az egyházi könyvkiadók- látó Határon túli magazin 18.45 „Hin- (ism.) 17.00 Gyerekeknek - meseAz egyetemi füvészkert (Lövölde út
na. Színes magyar film.
nál 17.00 Álomsuli Jóban, rosszban, ni akarjuk, hogy még (elszáll a páva..." film összeálh'tás 17.30 Híradó 17.45
42.)
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
A Somogyi-könyvtárban a következő viharban 17.25 Kívül-belül 17.30 Je- 19.25 Mese
Nap kérdése 18.00 Képes sport 20.00
16.15 óra: Apám beájulna. Színes ma- 10-tól 18 óráig;
kiállítások nyütak:
lentés Tények és képek Magyaror- 20.00 Miss Marple történetei
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.25 Zegyar film; 18.30 óra: Fellini-sorozat> a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9a földszinten:
szágról 18.00 Híradó. Gazdasági hírAngol bűnügyi filmsorozat
ne-doboz - játék 21.10 Kisváros, 1.
20.45 óra: Mióta Otar elment. Színes től 19 óráig várja látogatóit.
200 éve született Deák Ferenc, valaadó. Időjárás-jelentés. Körzeti híradók. 20.55 "testvérháború
rész. Magyar film 22.30 Híradó 22.45
francia film.
Közeli. Kulturális híradó 18.25 Uni- 21.35 Bekezdések
mint
125
éve
született
Krúdy
Gyula
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi MagaBELVÁROSI MOZI
KONCERT
ós pályázati kalauz 18.35 Mézga csa- 21.45 Híradó, sport, meteorológia zin, 2. rész (ism.) 0.00 Képújság
című kiállítások. Mindkét tárlat megKAMARATEREM
SZEGED
lád Akarkiter (ism.)
22.10 Mindentudás Egyeteme
16 és 19.15 óra: Dogville - A mene- A Bálint Sándor Művelődési Házban tekinthető: 2004. január 7-éig, nyitva- 19.00 Kérem a következőt!
23.05 Sír az út előttem
tartási
időben,
(Tbmesvári
krt.
42.)
18
órakor:
dék. Színes dán film.
0.25 Beethoven: IV szimfónia 1.00
Erdőben (ism.)
az
I.
emeleten:
Pro Musica Művészeti Iskola karácsoGRAND CAFÉ
Himnusz, műsorismertetés 1.05 Hír19.15 Foxi Maxi kalandjai Foxi
Asszonyi Krisztina üvegfestményei17 óra: 101 Reykjavík. Színes izlandi nyi hangversenye.
adó, sport 1.30 Mese 1.35 A kölMaxi és Inci Finci
film; 19 óra: Olasz nyelvlecke kezdőknek kiállítása. Megtekinthető: 2004.
csönkért kastély
19.25 Kívül-belül
Alföldi Hírmondó 5.30
A Bartók Béla Művelődési Központ- januárjáig; 80 éves Ligeti György zenek. Színes dán film; 21 óra: Margó
19.30 Híradó este
22.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
ban (Vörösmarty u. 3.) 18 órakor:
királyné.
neszerző. Megtekinthető: december
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
6.00 Reggeli Krónika 6.45
az
operabarátok
karácsonyi
koncertje
PLAZA CINEMA
13-áig
20.05 Kék fény Bűnügyi magazin
Reggeli párbeszéd 7.30 Dél- Temesi Mária, Szécsi Edit, AndrejCITY
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Ag21.05 Miss Univcrse Hungary
a
könyvtár
ül.
emeletén:
alföldi Krónika 7.45 Lapszemcsik István és a konzervatórium maBalhé: 15.15, 17.15 óra. Apósok ak
rárhíradó
5.50
Napkelte
9.00
Kívül2004 Elődöntő - Szeged
le 8.00 Kapcsolás Kossuthra
230 éve született Csokonai Vitéz Midóban: 19 óra. Nagydumás kiscsajok: gánének tanszak hallgatói közreműbelül 9.05 Héthatár A hét hírei ha15.00-18.00-ig Zenés délutáhály. Megtekinthető: december 17-éig. 22.00 Hétfő este Benne: Híradó
13, 19.15 óra. Némó nyomában: 14, ködésével.
tárok nélkül a Kárpát-medencében
22.35 Provokátor Tényképek
ni magazin 18.30-22.30-ig
16, 18, 20 óra. Volt egyszer egy Mexi9.50 Szemünk fénye Innen már senvalóságból
Nemzetiségi műsorok
A Somogyi-könyvtár Kálvin téri fiók- 23.05 atelesport
kó: 14.45, 17, 19.30 óra. Amerikai Pi- K I Á L L Í T Á S
- Amiről nem J>e ki sem zavarhat el minket 10.40
jában megnyílt: Mihályfi Mónika,
te 3: 16.15 óra. Kenetlen bánásmód: SZEGED
Médiamix Ars Electronika 2003 Kopszélünk... Riport14.15, 18.15 óra. Igazából szerelem: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Virágné Márta Nóra és Erdélyi László
per Judit műsora 11.10 Kereszt és kodokumentumfilm
FM 95.4 L- RádióSS
14.45, 17.15 óra. Titokzatos folyó:
tárgyalótermében megnyílt:
rona - Bajorország és Magyarország
keramikusok kiállítása. Megtekinthe23.55 Télesport Bundesliga19.45 óra. Mátrix Revolutkm: 15,
ezer
éve
Német
dokumentumfilm,
Palisthy Klára festőművész kiállítisa.
tő: december 19-éig.
összefoglaló
6.00 Café 88 (Szalma Emese
IH. +ff! 12.00 Déli harangszó 12.01
17.30, 20 óra. Bolondot dallamok:
A tárlat megtekinthető: december 19és Tóth Géza) 10.00 Juice Fekete
gyöngy
Argentin
tévéfilmsoro13.30, 15.30, 17.30 óra. Kapitány és éig naponta 12-től 18 óráig.
Száraz Ferenc 14.00 Bende
MÓRAHALOM
zat, 94. 12.45 Bach: e-moll szonáta
katona: 13.30, 16.15, 19 óra. S. W.A.
Gábor 16.00 Élő kívánságműT
V
2
Az
Aranyszöm
Rendezvényházban
13.00 Közvetítés a parlament üléséV 13.15, 15.45, 18, 20.15 óra.
A Tanszéki Galériába (Brüsszeli krt.
sor 19.00 Szonda 20.00 Kulmegnyílt:
ről 16.30 Napnyugta
VÁSÁRHELY
37.) megnyílt:
turális kalauz 21.00 Kilátó
5.50
Faluvilág
6.05
Magyar
borok
Schmidt Andrea, a Lapcom Kft. Dél17.45 óra: hiikkát fiúk. Színes ameri- Németh György karikaturista, íotíjg(Zoltán Csaba és Szabó C. SziMagyar borvidékek, 5. 6.30 Jó reggelt, 19.05 telesport Magazin
20.05
Híradó
este
magyarország
Kiadó
fotóriporterének
ráfus Az én városom úgy az ezredforkai film; 20 óra: Amerikai Pite - Az
lárd) 22.00 Tíz után, az SZTE
Magyarország! 7.15 Laza© Szórakoz20.30
Sporthírek,
időjárás-jelentés
Ünnepeink
Erdély
című
kiállítása.
A
duló tájékán című karikatúra, valaműsora
esküvő. Színes, m. b. amerikai film.
tató, vidám reggeli csevej.8.50 Stahl
mint A Szentföldtől a szent városig cí- tárlat megtekinthető: december 30-áig konyhája 9.00 Tripla vagy semmi Tfe- 20.40 Áblak-szimpatikus Benne:
SZENTES
Hol-mi?
VU'
lefonos játék extra nyereményekkel
17.30 óra: Trükkös fiúk. Színes ameri- mű fotókiállítisa. Mindkét tárlat meg- naponta 9-től 18 óráig
ka W ' S
9.30 Maria Del Carmen Mexikói 21.05 Premier Színházi magazin
filmsorozat, 71.10.40 Teleshop 11.40 21.35 Ki kicsoda a filmművészetben?
Kastélyszálló Családi történetek 12.40
Atom Egoyan [16]
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
D. S. Zoya Amerikai romantikus film 21.40 Felicia utazása KanadaiJuventus Hegyesi Sándorral
14.30 Kapcsoltam Telefonos vetélkeangol bűnügyi film 118|
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
dő 15.00 Egyről a kettőre Amerikai 23.35 Záróra
Vas MarianrvGenser 17.00 Kívígjátéksorozat, 105.15.30 A betola- 0.40 Megveszem ezt a nőt Mexikói
vánságműsor, tel.: 06-30-30kodó Mexikói filmsorozat, 7. 16.30 tévéfilmsorozat, 79-80. 1.25 Ab30-244 és 44-22-44 Tóth Péwww.quaestor.hu
Jakupcsek Közéleti talkshow |12] lak-szimpatikus Benne: Hol-mi?
ter és Keresztes Péter 20.00
17.30 Katalin bírónő Jogi show |12) 1.50 Magyar ház Palackposta - üzeEuro-expressz Dénes Tamás18.30 Tények Hírműsor
net a határon túli televíziós műhesal 22.00 Csak zene
Sri Lanka körutazás charterrel, magyar nyelvű idegenvezető, fp, belépők
19.05 Aktív A TV 2 magazinja [12) lyektói 2.15 A csalás Angol film
19.35 Hárman párban Szerelmi
(1931) ff! 3.45 Telesport Magazin
január 15,22,29., február 5,12,19
260.000 Ft/fő
Rádié7,M97,6
4.40 Kék fény Bűnügyi magazin
kalandtúra
W.l^.lü. .L. .1. iiJlétú . . W
20.00 8 nap alatt a Föld körül Frei [16]
Nyaralás Sri Lankán charterrel,fakultatív programokkal
Tamással A világ magyar
'
5.30 fóreggelt!- félóránként
szemmel |12|
SZEGED
hírekkel 9.30 Napraforgó 265.000 Ft/fő
all inclusive ellátással
21.15 Banánhéj - avagy túlélni
közszolgálati magazinműsor.
T
E
L
E
V
Í
Z
I
Ó
Bagi-Nacsát Paródiashow
Téma: vadászati délelőtt. Ven22.15 Mesék a kriptából
7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújdégek: Szél István, a Csongrád
Maldív-szigetek/Paradise Island5*
ság 13.00 Zenevonal 15.00 Torna
megye vadászati felügyelője,
Amerikai-angol horrorfilm
(h) 15.30 Torna (h) 15.3 Vásárlási
Kruzslicz János, a székkutasi
118) Közben: kenósorsolás
347.000 Ft/fő
charterrel
műsorablak 15.45 Kisfilmek, ajánvadásztársaság elnöke és Pálfi
0.15 Tbpsport Sportmagazin
lók (h) 16.00 Okavango - a vadon
Zoltán az Előre őfodásztársaság
0.45 Jó estét, Magyarország!
Thaiföld 7 éj 179.900 Ft töl/tö: Brazília 2 hét fépanzióval márt. 198.900 Ft/fő Jordánia jan, ápr. 50.000 Ft tél/fő
szíve, 1. rész (h) 17.00 Ormosság.
fővadásza 12.00 Hírösszefog1.30 Profiler - A pszichozsaru
Ismeretterjesztő film (h) 17.30 Egy
laló 13.00-tól Óránként híAmerikai krimisorozat, 44.
életen át, 7. rész (h) 18.00 Vásárlárek 14.30 Humorpercek
Gyötrő vágyak [ 16|
si műsorablak (h) 18.30 Sport ma18.15 Sportturmix 20.15 Hu2.30 Hunyadiak nyomában
SÍAJÁNLATOK. T O V Á B B I E G Z O T I K U S UTAK. BELFÖLDI P I H E N É S E K ,
gazin 19.00 Híradó 19.30 Fokváros.
morest, reggel 5 óráig zenei
Dokumentumfilm, 5.
Ismeretterjesztő sorozat (h) 20.00
válogatás
3.00 Aktív A TV 2 magazinja
K Ö R U T A Z A S O K I R Á N T IS É R D E K L Ő D J Ö N I R O D Á N K B A N !
Estelő 21.00 Linda és a főtörzs, 5.
(ism.) j 12)
rész. Olasz tévéfilmsorozat (h) 22.40
3.40 Vers éjfél után
Híradó (ism.) 23.10 Képújság

PONT

•TV

A

QUAESTOR TRAVEL

Szeged, Kölcsey utca 11. 1. em. Tel.: 62/424-563

K
Hirdetopartnereink

U

B

6.00 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli Benne: 8.38 Találkozások-reggel 9.00 Játékzóna 9.05
Receptklub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25
Maria Mexikóifilmsorozat,65. 10.15
Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.05 Országház Heti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék 14.20
Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya
15.10 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.15 Kórház a város szélén Csehszlovák filmsorozat.
Kibékülés 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.25 Balázs - A szembesítőshow |12) 17.25 Mónika - A
kibeszélőshow 112] 18.30 Híradó-Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [ 12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2285-2286.
21.00 Szupermozi: A 285-ös járat
Amerikai katasztrófafilm
22.45 Igaz történetek: Bűnös
viszony Amerikai film, 2/2.
0.20 Találkozások - este
2003. III. negyedév
Sztármagazin [12)
Forrás: MATESZ 0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub

figyelmébe!

+1465
2002. III. negyedév

L

Ijtfi
22.00-16.45 Hangos képújság
16.45 Szeged Beton-Cegléd vízilabda-mérkőzés 17.45 Miénk a város
- elózetes 17.55 Törzsasztal
18.55-20.00 A Városi Tv Szeged
műsora 20.00 TREND - gazdasági magazin 20.30 telinternet 7 - internetes magazinműsor középiskolásoknak 21.00 Európa Falu, 11.
rész 21.30 Rehabilitációról az Unió
küszöbén 22.00 A Városi Tv Szeged
műsora

A nap filmje
TV 2

22.15 Mesék a kriptából
Amerikai-angol
horrorfilm

®

MW
tl IIIIVUIÓ
ilKU
(a tehn Tv csatornáján) 18.55 Szegedi Hírek 19.10 Mese 19.15 Körút 22.00 Szegedi Hírek (ism.)

mm

A K Ó
6.00 Képújság 7.00 A pénteki adás ismétlése 9.00 Bencze-show 9.30 Biztonsági zóna 10.00 Fokváros. Dokumentumfilm 10.30 Szerzetesrendek
Magyarországon: a Premontrei rend
11.00 Dokumentum Műhely: a hegy
leve 1130 Vásárlási műsorablak 11.45
Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság
16.00 Okavango - a vadon szíve, 1.

Fsz.: Larry Drake, Bili Sadler
Gyilok, káosz, órület - egyszóval kész röhej az egész. Áz
ötvenes évek képregényvilágát felidéző sorozat három
részből áll. Minden egyes harmincperces epizód a rémregényvilág, a modern humor
és a legkülönfélébb trükkök
ötvözete. A sorozat állandó
szereplője a kriptaór.
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Hétgólos előnnyel utazik a Pick a vasárnapi montpellieri visszavágóra

A franciák Waterlooja az újszegedi csarnok
KÉZILABDA
PICK SZEGED—
MONTPELLIER HB
29-22 (16-9)
Férfi Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első
mérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 3200
néző. Vezette: M. Nacsevszki, D. N a csevszki (macedónok).
P i c k S z e g e d : P e r g e r - B e r t a , Habuczki,
LALUSKA 6, MEZEI 6, ILYÉS 2, MATICS 4.
Csere: PUUEZEVICS (kapus), EKLEMOVICS 5, Józsa M. 1, Noris. Edző: Kovács
Péter.
M o n t p e l l i e r : Omeyer - ANQUETIL 5,
Bosquet 2, Stefanovics 2, Puigsegur 1,
KARABATICS 5, Golics. Csere: Kabengele, Junillon, Bojanovics, Zuzo 1, Guigou 3,
Sioud 3. Edző: Patrice Kanayer.
Kiállítások: 16, ill. 14 perc. H é t m é t e r e -

sek: 4/2, ¡11.4/0.
Az e r e d m é n y a l a k u l á s a : 8. perc: 4-5,

17. p.: 9 - 5 , 2 6 . p.: 13-7,34. p.: 18-13,
38. p.: 21-13,47. p.: 24-18,48. p.:
24-20,55. p.: 27-20.
A mérkőzés előtti megbeszélésen
Kovács Péter még egyszer konzultált a derékfájdalmakra panaszkodó Bajusz Sándorral, s abban
egyeztek meg, hogy nem kockáztatnak. Ezért a hazaiak mestere
Sutka Norbert játéka mellett döntött. Természetesen óriási volt a
találgatás és a bizonytalanság a
mérkőzés előtt. Kevesen bíztak a
Pick-sikerben. Ezért szinte kinevették Pióker Sándor gyúrót, amikor abban fogadott, hogy hattal
nyer a Szeged.
Kovács Péter csak azt hajtogatta,
hogy döntőnek tartja a védekezést
és a kapusteljesítményt. A franciák kissé megilletődötten készültek
a találkozó kezdetére. Hogy a nagy
tömeg, vagy a hangzavar volt furcsa számukra az nem derült ki. Pedig a tavalyi BL-győztesben igazán
hemzsegtek a nagy nevek. Omeyer
kapus francia válogatott, helyettese Toacsen 224-szer húzta fel a román válogatott mezét. Karabatics
és Bojinovics a szerb-montenegrói
válogatottat erősíti. Sioud a tunéziai nemzeti együttesnek a tagja.
Gohc, Anquetil és Zuzo a francia
válogatottban játszik.

A Pick Szeged játékosait még az öltözőből is visszahívták ünneplésre a drukkerek.
Már a bemutatás sem volt a
szokványos, hiszen elsötétült a
csarnok, s a reflektor fénycsóvájában érkeztek egyenként a játékosok. A közönségnek mindenesetre nagyon tetszett, s a korábban
megszokott módon szinte vibrált
a csarnok levegője. A himnuszok
„központi" eljátszása után mindkét csapat idegesen kezdett, amit
az elpuskázott támadások jelezték. Laluska talált először a kapuba, miután a kapott pofontól kissé berágott. Azonban pillanatok
alatt megérkezett a vendégek válasza is. Keményen és nagyon határozottan védekeztek a franciák,
azonban ez nem lehetett meglepetés, hiszen a várt egy zavarós
taktikát alkalmazták: Puigsegur
próbálta Eklemovicsot megakadályozni a támadás szervezésében. Jót tett a Pick játékának az
emberhátrány, hiszen ez idő alatt
Mezei, Ilyés talált a vendégek kapujába, s Laluska visszatérése is

káról beszélt. Lukács János, a
klub elnökségének tagia sem állta ki szó nélkül: „A szezon legjobb játékát mutatják be a srácok. Öröm ilyen meccsen lenni!"
Mezei góljával és Karabatics kiállításával kezdődött a második
játékrész. Kanayer edző Stefanovicsot bízta meg a zavaró játékkal.
Két francia gólra ismét Mezei válaszolt. Azonban a vendégek az
emberelőnyüket is gólokkal használták ki, s a már nyolcgólos
Pick-előny ötre csökkent. Puljezevics azonban ismét megadta a társaknak az alaphangot, hiszen Stefanovicsnak sem volt szerencséje
büntető ügyben. Sőt a negyedik
hétméterest is védte a szegedi
portás. A közönség szinte eksztázisba biztatta kedvenceit. Sajnos
Oláh is elpuskázta a büntetőt. Ez
rossz jelnek bizonyult, mert a nagyon igyekvő franciák négyre
megközelítették a Picket. A hazai
támadások körülményesekké váltak, s a szegedi hibákat rendre gólra váltotta a Montpellier. A lelátóról már többen is azt tanácsolták
Kovács Péter edzőnek, hogy kérjen időt, amikor a nagyon jól játszó Mezei bevette Omeyer kapuját. Anquetil igazolni látszott jó
hírnevét, hiszen ebben a játékFotó: Gyenes Kálmán részben már negyedik találatát jegyezte. A legnagyobb meglepetésre 25-20-nál időt kért a francia
edző, s ez a Picknek kedvezett,
mint utóbb kiderült. Az 53. percre Ilyés összeszedte harmadik
moszférában, nagyon taktikusan játszott, s megkétpercesét, s végleg kiállt. Az
érdemelte a győzelmet. Olyan erényeket csillogemberhátrány ismét lendületet
tattak a szegedi kézilabdások, amelyekre monadott Mezeiéknek, s a beálló, Madén edző vágyik, s azt bizonyítja, hogy nagyon
tics, valamint Józsa jóvoltából isjól motivált az együttes. Azonban most is csak
mét tisztességes lett a hazaiak
azt tudom mondani, amit annak idején is hanelőnye. Puljezevics újabb bravúrja
goztattam: ez a találkozónak csak az első mérkőután Laluska talált a kapuba. Kozése. Következik az újabb hatvan perc, s talán az
vács Péter időt kért az 59. perclesz a nehezebb. Én azonban azt mondom, ha a
ben. A közönség felállva szurkolta
Picknek sikerül ugyanezt a teljesítményt Montvégig az utolsó percet, s Matics
pellierben is megismételnie, akkor a négyközé
góljával megnyugtató előnyt szerjut.
zett a Pick a visszavágóra.

JÓ TAKTIKA, JÓ ATMOSZFÉRA
Dragan Djukics, a Pick Szeged volt mestere is
ott volt a lelátón, s a mérkőzés után nagyon sokan örömmel köszöntötték. A volt mester
együtt örült a szegedi játékosokkal:
- Ez az első szabad hétvégém, s kihasználtam.
Szombaton Belgrádban a Partizán KEK-mérkőzését néztem meg. Nagyon kíváncsi voltam a
Pickre, hogy mire képes, amióta nem láttam.
Egyébként a Vardar Szkopjénál nem vagyok megelégedve a játékosok hozzállásával, de szerencsére a klub elnökének élvezem a bizalmát. Ami pedig a látottakat illeti, a Pick Szeged a kitűnő at-

gólt eredményezett, majd Vadkerti vette be Omeyer kapuját. Laluska szinte ellenállhatatlanul játszott, s négyperces szegedi gólszünetet szakított meg, s négyre nőtt
a szegedi előny. Ezt pedig nem
nézte tovább tétlenül Kanayer
edző, s úgy gondolta, egy perc

alatt át tudja szervezni csapata játékát. Puigsegur helyett Zuzot állította zavarónak, s támadásnál
beállós pozícióba. Ez a húzás úgy
tűnt, hogy be is válik, hiszen csapata 11 perces gólcsendjét sikerült a francia válogatottnak megtörnie. Szerencsére csak ennyire

MONDTÁK
A mérkőzés előtt:
Skaliczki László szövetségi
kapitány: - Egészen biztosan
jó mérkőzést láthatunk, hiszen Európa egyik legjobb
csapata a Montpellier.
Kővári Árpád elnök: Egy-két gólos győzelemmel
elégedett lennék.
Újhelyi István, elnökségi
tag: - Bízom a szegedi szívben.
A mérkőzés közben:
Miklós Magdolna, Ilyés Ferenc 183-szoros román válogatott édesanyja: - Vállalj
többet Ferike! Bátran lőjj!
A mérkőzés végén:
Skaliczki László: - Az első
félidőben szerkezetileg nagyon jól játszott a Pick. A másodikban pedig a nagy akarás
hozta meg a sikert. Egyébként nálam a Pick, mint csapat nagyon tetszett. Puljezevics, Mezei, Laluska, Ilyés,
Matics kiemelkedőt nyújtott.
Újhelyi István: - Maga a
csoda volt ez a másfél óra.
Kővári Árpád: Meg kell ismételni

futotta erejükből a vendégeknek.
A Pick nagyon jól és főleg összeszedetten játszott. A közönség pedig élvezte nagyon a mérkőzést.
Kovács Péter is együtt élt a játékkal, s amikor Eklemovicsot árnyékként elkezdték követni, /rizsát küldte irányítónak, míg a
szegedi karmestert ballövőbe állította. Zuzo pedig nevéhez méltóan szinte ámokfutóként védekezett. Az első durva hibáját kétperces kiállítással jutalmazták, majd
amikor Laluskát nemes egyszerűséggel hátulról arcul csapta. Természetesen a nagyon határozottan bíráskodó Nacsevszki testvérek piros lappal kiállították. Ettől
kezdve adok kapok alakult ki a
pályán, a játékvezetők pedig egymás után állították ki a játékosokat. Volt idő, amikor a Pick három támadóval játszott a négy
franciával szemben. Szerencsére a
kapuba álló Puljezevics hetesölő
lett, hiszen a második büntetőt is
kivédte. A félidő végére is maradt
a Tisza-parti játékosokban egy kínai (Berta és Vadkerti előadásában), és egy Műtícs-cunder öt másodperccel a félidő vége előtt.
A szünetben kipirult arccal
mindenki a Pick csodálatos játé-
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Mezei Richárd most is ellenállhatatlanul játszott.

Fotó: Gyenes Kálmán

Kovács Péter: - Nagyot alkottunk, csak a legszebb álmunkban gondoltuk, hogy ennyivel tudunk nyerni. Az első felvonás parádésra sikeredett, a másodikban
pedig a csapategység diadalmaskodott. Ma ünnepelünk, de hétfőn már a visszavágóra kell nagyon komolyan készülni.
Patrice Kanayer: - Gratulálok
a Pick Szegednek, hiszen nagyszerűen játszott, s bizonyította jó
hírét. A bírók korrekten vezették
a mérkőzést. A csapatom azonban nagyon gyenge teljesítményt
nyújtott, ezért egyetlen olyan nevet sem tudok említeni, akivel
elégedett lennék. Bár a Szegednek jobbak az esélyei, azonban
hazai pályán mindent elkövetünk, hogy ez ne így legyen.
A lelátón ott volt a szegediek
kedvenc operaénekese, Vajda Júlia is, akinek nagyon tetszett a
Pick Szeged játéka.
A nyolcaddöntő első fordulójának további eredményei: Barcelona-Fotex 33-29, Skjern-Magdeburg 30-25, Ljuljana-Lemgo 28-28, Winterthur-Zagreb
32-29, Ciudad Real-Chambery 36-28, Flensburg-Kolding
34-29, Leon-Celje 38-25.
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Az 55. percben még 26-20-ra Magyarország vezetett

Matthäus az új kapitány Mocsai újabb Mohácsa...
KÉZILABDA
A magyar női kézilabda-válogatott ezüstérmet (ez a negyedik 1957, '82 és '95 után) szerzett a horvátországi világbajnokságon. Pedig a finálé 55. percében 26-20-ra még a mieink
vezettek Franciaország ellen és
hét és fél ezer magyar drukkolt
az áhított sikerért. Hiába...
A horvátországi női kézilabda-világbajnokságon vasárnapig remekül szerepelt a válogatottunk
Az elődöntőben a kétszeres olimpiai és egyszeres világbajnok
Dél-Korea várt a mieinkre, s jó
hír volt, hogy Mocsai Lajos szövetségi kapitány, valamint Páhnger és Tóth is meggyógyult a találkozóra, melyre ezer magyar
drukker látogatott ki és teremtett fantasztikus hangulatott.
Mattháus és Bozóky MLSZ-elnök január l-jétől „egy csapatban" játszik.
MTITelefotó: NándorfiMdté Mindkét gárda futószalagon
gyártotta a gólokat, ebből követis sikeres szakvezető kinevezését. kezett, hogy a védelmek nem állA Mattháusszal kapcsolatos in- tak a helyzet magaslatán. A 14.
VELEMENYEK
LABDARUGAS
formációt szerdán hozta nyilvá- percben sikerült egyenlíteni
nosságra az Index, de ekkor még (11-11), Mocsai időt kért, s PáA Bild am Sonntag német lap
ezt az MLSZ egyetlen illetékese lingert Sirina váltotta a kapuban.
úgy véli, Lothar Mattháus
Amint azt az Index internetes
sem volt hajlandó megerősíteni. Mozgékonyságban Görbicz felszerelemből (kedvese Pesten
portál már korábban nyilvánosAz elmúlt napokban több magyar vette a versenyt az ellenféllel, új
él) vállalta el a magyar labdaságra hozta, vasárnap dclben az
napilap is cáfolta a német edző lendületet adott a csapatnak: hárúgó-válogatott vezetését MLSZ rendkívüli sajtótájékozmagyarországi szerződtetését, el- rom gólt lőtt, s látványos paszbár nem zárja ki, hogy szaktatón jelentette be Lothar
sősorban belgrádi forrásaikra tá- szokkal szolgálta ki a társakat,
mai okok is közrejátszottak a
Matthäus kinevezését a magyar
maszkodva, amelyek úgy tudták, 29. perc: 20-19. A szünet után
váltásban. Anyagi szempontlabdarúgó-válogatott élére. A
hogy Mattháus a Partizánnál ma- előbb felzárkózott, majd egyenlíból a CSZKA Moszkva ajánlanémet edző fizetését a Magyar
rad. A német Bild ugyanakkor ar- tett Dél-Korea, 24-24. A mieinta (3 évre 6 millió euró) sokLabdarúgó Liga elnöki posztról írt, hogy az orosz CSZKA ket azonban ez nem törte meg,
kal kedvezőbb volt, mint a
járól nem rég lemondott Demremekül és gólerősen kézilabdáMoszkva együtteséhez távozik.
Magyar Labdarúgó-szövetséján Sándor állja.
gé, melytől maximum évi 1
Szombat este azonban a Zelez- zott Kirsner, Kulcsár, Lovász és a
millió (más források csak 300
nik ellen aratott idegenbeli győ- gárda legrutinosabb tagja Farkas,
Január l-jétől az Európa- (1980) és
ezerről tudnak) eurót kaphat
zelem után a Partizan Belgrád ve- Sirina bravúrok sorozatát mutatvilágbajnok
(1990)
Lothar
- véli a Bild am Sonntag.
zetői hivatalosan bejelentették, ta be, Pálinger pedig hetest háríMatthäus, a Partizan Belgrád eddigi
hogy Mattháus szerződést bon- tott. Az utolsó negyedóra
edzője vezeti a magyar labdarúA másik jelölt Egervári Sántott a klubbal. A német edzőt 31-28-as magyar vezetésről ingó-válogatottat - jelentették be az
dor azonban nem ezzel foglal-eredetileg ugyan 2005 júniusáig dult. Az 56. percben kezdődheMLSZ tegnapi rendkívüli sajtótájékozott: - Gratulálok az új szöszóló szerződés kötötte a szerb tett minden elölről, az ellenfél
koztatóján a Kempinski Hotelben.
vetségi kapitánynak és kíváklubhoz, de a tavalyi bajnoki cím egyenlített (36-36), de Radulonom, hogy eredményes leA német edző kinevezése a viés a Newcastle United ellen sike- vics, Farkas és Kirsner ismét hágyen a válogatottunk élén,
lágbajnoki selejtezők végéig szól.
resen megvívott BL-selejtezők romra növelte az előnyt. Ezt a
mert ebben a nem egészen
Fizetését a felek üzleti titokként
után a csapat erősen visszaesett. hátrányt már nem tudták ledollabdarúgóbarát
társadalkezelik, és azt a sajtótájékoztaA Partizan jelenleg ugyan máso- gozni a koreaiak és a magyar csamunkban nagy szükség lenne
tón ugyancsak megjelent Demdik a szerb-montenegrói bajnok- pat - a szurkolókkal együtt! - haa közös sikerekre.
ján Sándor fedezi. Az Index
ságban, BL-csoportjában viszont talmas ünneplésbe kezdett.
azonban megbízható forrásból
csak a negyedik, azaz az utolsó
- Fantasztikus élmény volt! úgy értesült, hogy Matthäus évi
300 ezer eurót (körülbelül hetA Gellei Imre november 21-én helyen végzett, így tavasszal még mondta Kirsner ]ános, a vásárhelyi származású Kirsner Erika
venkilencmillió forintot) kap; az bejelentett lemondásával meg- az UEFA-kupában sem játszhat.
MLSZ vezetői ugyanakkor úgy üresedett kapitányi posztra sokáMattháus edzőként a Partizan édesapja. - Amikor reggel szállífogalmaztak, „nagy pénz csak ig Egervári Sándor, a bajnok MTK előtt csak az osztrák Rapidot irá- tottam ki a kenyeret, mindenütt
akkor jár neki, ha a válogatott ki- vezetőedzője tűnt biztos befutó- nyította, ahonnan tavaly május- mosolyogva fogadtak, gratuláljut a világbajnokságra".
nak. Az MLSZ edzőbizottsága ban kellett távoznia, mert nyilat- tak és megígérték, hogy a döntőt
A válogatottsági rekorder (150) (korábbi szövetségi kapitányok és kozataiban élesen kritizálta a is végigizgulják a tévé előtt és naMatthäus hozzánk költözésében mesteredzők testülete) december klub vezetőségét. Vezetésével a gyon szorítanak majd a válogavalószínűleg szerepet játszott 5-én egyhangú szavazás után Rapid - története legrosszabb he- tottnak, Érának.
A fináléra piros-fehér-zöld trimenyasszonya, a Budapesten di- ugyanis Egervárit jelölte, a szak- lyezését elérve - nyolcadik lett az
vatszalont vezető szerb szépség- sajtó pedig kész tényként kezelte osztrák bajnokságban. Most bi- colorba öltözött a zágrábi sportcsarnok, a kilencezer férőhelyből
az MTK-val és a Dunaújvárossal zonyíthat.
királynő, Marijana Kostic.
hét és fél ezret töltöttek meg a
magyar drukkerek. Hátborzongató látvány, érzés volt a zászlóerdő! A találkozó magyar szempontból nem kezdődött jól, a
franciák 3-l-re elhúztak, ezt köBoca Juniors: Abbondanzie- vetően azonban a Radulovics vetrófeát. A Boca története során
JOKOHAMA (MTI/REUTERS)
harmadszor nyert. Az 1960 óta ri - Schiavi, Perea (Jerez, 73.), zérelte Mocsai-csapat pillanatai,
A Libertadores Kupa-győztes ar- tartó vetélkedés állása a két föld- Burdisso, Rodriguez - Don- percei következtek. A 7. percben
gentin Boca Juniors nyerte a lab- rész között: Dél-Amerika-Euró- net, Cagna, Battaglia, Cascini Feriing találatával egyenlítet- Schelotto (Tevez, 73.), Iar- tünk (3-3), Pálinger pedig szinte
darúgó Klub Világkupát, miután pa 22-20.
a vasárnapi, jokohamai mérkőEredmény, klub Vk: Boea Juni- ley.
minden gallpróbálkozást hárízésen büntetőkkel legyőzte a Baj- ors (argentin)-Milan (olasz) l - l
AC Milan: Dida - Cafü, Cos- tott: három hetest, ziccereket fonokok Ligájában címvédő AC ( l - l , l - l , l - l ) - 1 l - e s e k k e l 3 - 1 . tacurta, Pancaro, Maldini - gott, 67%-os teljesítménnyel véMilánt.
Jokohama, 66 ezer 757 néző. Gattuso (Ambrosini, 102.), dett. Ennek is köszönhetően az
Az olasz klubnak így nem sike- Vezette: Ivanov (orosz). Gólszer- Pirlo, Seedorf, Kakä (Rui Cosrült a bravúr, hogy egyedülálló z ő k : T b m a s s o n (23.), illetve ta, 7T8.) — Sevcsenko, Tomasson
A dublini rövid pályás úszó
(F. Inzaghi, 60.).
módon negyedszer is elhódítsa a D o n n e t (28.).

O T T H O N ZÁGRÁBBAN
Már négy-öt órával a vb-döntő kezdete előtt elárasztották a drukkerek a horvát fővárost, Zágrábot. A csarnok előtt, illetve a közeli
utcákban több ezer szurkolót lehetett látni, s kis túlzással a parkolóban is csak magyar rendszámú autók sorakoztak. Az emberek
jókedvűen, zászlókba burkolózva várták a finálét, viszont a szolgálatot teljesítő rendőröknek nem adtak munkát: mindenki barátságosan viselkedett, nem csinált törvénybe ütköző dolgot.
A kilencezer férőhelyes aréna közelében szinte mindenhonnan
„Hajrá magyarok!", vagy „Hajrá Magyarország!" kiáltás hallatszott
- de teljesen más akusztikát kapott ez a lelátóról hétezerötszáz torokból dübörögve. Otthon játszottunk, míg a franciák idegenben.
első félidő utolsó 10 perce előtt
8-3-ra elhúztak Görbiczék, ezután azonban - 13 perces gólcsendet követően - betaláltak a
franciák is. A 26. percben már
11-6 állt az eredményjelzőn, de
a szünetig hátralévő időben ez a
különbség háromra csökkent,
11-8.

- Nagyon jó lenne, ha már
most vége lenne! - mondta boldogan, de kicsit talán tartva a
folytatástól Kirsner János. - Ha a
második félidőben is így bírjuk
erővel, hittel nem lesz baj.
A pihenőt követő első gólt a
franciák szerezték (11-9), de utána folytatódott a show! A magyar
válogatott bátran, hatalmas önbizalommal kézilabdázott: Radulovics ejtette a hetest, Görbicz
egy gyorsindítást - a találkozó
során az elsőt - cunderral fejezte
be, 39. perc: 17-12! Úgy tűnt simán célba ér a válogatott, hiszen
az 55. percben lőtt „kínai" gól
után már 26-20 állt az eredményjelzőn. Ezután kapkodás, a
támadások befejezésének siettetése, rengeteg technikai hiba jellemezte a mieink játékát, s a
mély gödörből nem tudtunk kikászálódni. Kísértett Sydney... A
franciák időntúli hetesből egyenlítettek 28-28, s a hosszabbítást
kettős emberhátrányban - ráadásul Görbicz már nem térhetett
vissza - kezdhették Kulcsárék.
És az „extratime" nagyon rosszul
indult... Pillanatok alatt háromgólos előnyre tettek szert a kék
mezesek, 28-31. Fordítani in-

nen, „természetesen" már nem
sikerült (végeredmény: 29-32), s
újra ismételgethetjük azt, hogy
„az ezüstérem is szépen csillog"... Ezt a világbajnokságot
nem a franciák nyerték meg, mi
veszítettük el. Mert egy kicsivel
korábban ünnepeltünk - a Farkas, Kirsner-kínai után -, mint
szabad lett volna. Sydney után,
Zágrábot is Mohácsként emlegethetjük. Talán csak az vigasztalhat bennünket - elég soványka mosolyt csal az arcunkra - ,
hogy Szabó Melinda személyében egy világbajnokunk azért
mégiscsak van...
- Nem találok szavakat mondta Kirsner Erika édesapja,
akit pár perccel a finálé után hívtunk újra. - Szép az ezüst, gratulálok is a lányomnak, de az arany
sokkal szebb lett volna és már ott
láttam a nyakában...
Eredmények.
Elődöntő:
MagyarországDél-Korea 40-38 (22-19), a mieink gólszerzői: Radulovics 8 (3),
Lovász 7, Kulcsár, Kirsner 6-6,
Farkas 5, Görbicz 4, Feriing 3,
TóthT. 1.
Döntő: Magyarország-Franciaország 29-32 (11-8, 28-28,
29-31), a mieink gólszerzői: Radulovics 13 (5), Görbicz 4, Feriing, Kulcsár 3-3, Pigniczki, Lovász 2-2, Farkas, Kirsner.
Az Ali Star csapatba a magyar
válogatottból a gólkirály Radulovics (97 találattal) és Görbicz került be.
I M R E PÉTER

A Boca nyerte a Világkupát

Totó

Barcikai sima

BUDAPEST (MTI)

VEGYESZ—PAPÍRON

Az 50. hét eredményei:
1. Bochum-Frankfert

2. Hamburf-Freiburg
3. Hertha 1860 München
4. K'lautern Schalke
S. Leverkusen Bremen
6. Rostock-Köln
7. Wolfsburg-Hannover
i. M'gladbach Dortmund
9. Perugia-Sampdoria
10. Ancona-Uzio
11. Bologna-Inter
12. luventus-Parma
13. Reggioa-Chievo
Pluszmerkózés:
14 Bayern-Stuttgart

1-0
4-1
1-1
0-2
1-3
1-1
2-1
2-1
3-3
0-1
0-2
4-0
(Hl

1
1
X
2
2
X
1
1
X
2
2
1
X

1-0

1

3:0

(14,17,13)

Extraligás férfi röplabdamérkőzés. Kazincbarcika, 150 néző.
Papíron SC Szeged: Ézsiás, Nusser, Bába, M a k s a , Nacsa, Böjti. Csere: Péter.
Megbízott játékos-edző: Bába László.

A Ripiron SC-nek legjobb összeállításában sem lehettek volna vérmes reményei a Vegyész vendégeként, hiszen a házigazdák az Élcsapatok-kupája nyolcaddöntőjének
első mérkőzésén 3:l-re verték a
címvédő holland Apeldoornt. A Tisza-partiak viszont messze voltak

optimális kezdőhatosuktól, hiányzott Nagy, Szűcs és Neizer is. Ennek ellenére az első technikai időig
(a 8. pontig) mindhárom szettben
jól tartotta magát a Szeged, ezt követően azonban már a borsodiak
akarata érvényesült. A hazaiak
ütőerőben, szervákban is felülmúlták vetélytársukat, valamint magassági fölényüket is jól kihasználták. A Vegyészből Csala 11, Safranov 10 pontot szerzett, míg a szegedieknél Nacsa (9) és Maksa (4)
termelt a legeredményesebben.
Bába László: - Tartalékos csapatunktól ennyire futotta a remeklő Barcika ellen.
I.P.

Kulcsár h á r o m gólja kevés volt.

Eb-n

Risztov: aranybúcsú

MUNKATÁRSUNKTÓL

A nyitó után a befejező napon is
Európa-bajnoki címet szerzett
Risztov Éva a dublini rövid pályás Európa-bajnokságon - adta
hírül az MTI. A magyar klasszis
a vasárnap délutáni döntőben a
400 m vegyes úszásban védte
meg 4:33.57 perces idővel tavaly
Riesában kiharcolt titulusát.
A Bp. Spartacus vásárhelyi-mártélyi származású kiválósága már az első úszásnemben,
pillangón az élre állt, s bár
amennyire tudta, követte őt Tolkacseva, az orosznak végig csak
a másodhegedűs szerepe jutott.
Risztov háton, majd a leggyen-

gébbnek tartott számában, mellen is remekül tempózott, ellenállhatatlanul hasította a vizet, s
a befejező száz métert már a nagyon is biztos győzelem tudatában sprintelhette végig, több
mint egy testhossznyi előnnyel
csapva célba orosz riválisa elótt.
A 18 éves magyar versenyző a
200 m pillangó után tehát 400 m
vegyesen második dublini sikerét
aratta, s két aranyérméhez még
egy bronzot is hozzátett 800 m
gyorson nyújtott teljesítményének
eredményeként, vagyis - még ha
400 m gyorson elért ötödik helye
mérsékeltebb produkciónak számít is tőle - összességében remek
Eb-mérleggel zárt Írországban.

Fotó: Nemzeti Sport

Pályacsúcs!
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi teke szuperligában a záró
fordulót rendezték. A Ferroép-Szeged csapata parádés produkcióval állt elő, ráadásul egy
rangadón. Az éllovas szegediek a
velük azonos pontszámmal második Szolnokot fogadták. Három hazai kiemelkedett a mezőnyből: Karsai László 653 fával
nyolc pontra megközelítette az
egyéni pályacsúcsot (661), de Kiss
Norbert (626) és Fekete László
(610) is kitett magáért. Rajtuk kívül még Földesi Zsolt járult hozzá
588 fával a hazai 6:2-es sikerhez.
Összetettben a Ferroép 3627 fával megdöntötte a csapat pályacsúcsot. A Szolnoknak mindöszsze 3445 fára futotta a meccsen.
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Szremkó
gólja
döntött
Szegeden verték a Ceglédet

Két pont a férfi pólóshétvége megyei mérlege

VAMLKoY lNíU*5fc<c?

A női vízilabda OB I középszakaszának első fordulójában a
harmadik helyen álló Hungerit-Szentesi VK nagy csatában
győzte le a Polo SC-t.

HUNGERIT-SZENTESI VKPOLO SC 6-5
(0-2, 3 - 1 , 2 - 2 , 1 - 0 )
OB l - e s női vízilabda-mérkőzés. Szentes,
ligeti uszoda, 100 néző. Vezette: Schlosser.
Szentes: VARGA Z. - Vér 1 Makra 1,
Honig, Molnár A., SZREMKO 3, Ádám.
Csere: Huszka 1, Kovács G., Tóth I A.
Edző: Pengő László.
Polo SC: SZÉP - Péteri 2, Beck, Györe A.
1, Bak, KISS A. 2, Szentkereszti. Csere:
Vas. Edző: Györe Lajos.
Gól-emberelőnyből: 9 / 3 , ill. 11/3.

Bevallottan tartott a találkozótól
Pengő László, a Szentes trénere.
A meccs előtt elmondta, mindegy, hogy milyen játékkal, de
mindenképpen győzelmet vár
együttesétől. Jóslata bevált, a PoTörök Tibor (labdával) a jó védekezés mellett még gólt is szerzett a Cegléd ellen.
Fotó: Gyenes Kálmán lo SC ugyanis lényegesen jobban
pólózott, mint a három héttel ez- A Szentes válogatottja, Szremkó
rakoztatták a közönséget, rá- előtti, a fővárosban lejátszott tes gólját.
0 B l - e s férfi vízilabda-mérkőzés. Budaadásul ezúttal a kiválóan védő alapszakaszbeli meccsen, melyet
pest, Hajós Alfréd uszoda, 100 néző. VeVÍZILABDA
zette: Bors, Székely B.
Barát vezérletével az ember- Molnár Anették U-8-ra meg- kivívására, ahhoz kellett SzremOSC: KARDOS - Alibán 2, Mányai 2, Ibohátrányos védekezés is hatá- nyertek.
kó Krisztina higgadtsága is. A
sosnak bizonyult. Egyre csak
Györéék ezúttal sokkal fegyel- válogatott center 5-5-ös állásKét nap alatt négyszer szállt lya 1, BÉKÉSI 2, BEREZVAI 3.TIBA 2.
nőtt a két csapat közötti kü- mezettebben játszottak, jól vé- nál, másfél perccel a találkozó
vízbe a férfi vízilabda OB I-ben Csere: Hábetler, Lutter, Ürögi, Keszthelyi
lönbség, emiatt a hazai tréner dekeztek, ezzel pedig jelentősen vége előtt szerezte meg a győztes
a két Csongrád megyei csapat. A B., Barna, Hirbek. Edző: Keszthelyi Tibor.
azt a bátorságot is megenged- megnehezítették az esélyesebb találatot, 6-5.
Szeged az Újpest elleni vereség Szentes: Gál — Zentai, Kis I., Berki 1,
hette magának, hogy újoncot házigazdák dolgát. Az igazságA szentesiek-szerdán 18 órakor
után a Ceglédet könnyedén SZEBENI2, Vígh, Juhász E. 1. Csere: Újavasson a 18 esztendős Fáy hoz tartozik, a hungeritesek Egerben folytatják bajnoki szegyőzte le. A Szentes szombaton házi (kapus), Jihász Zs., SZÉNÁSZKY 2,
Endre
kapus
személyében. rosszul lőttek, gyenge százalék- replésüket.
az OSC, vasárnap pedig a BVSC Lavrisinyec, Kameneckij, Pellei, Hyc.
Végre egy olyan mérkőzés, ban értékesítették a fórokat, viPengő László: - Rossz játékkal
vendégeként szenvedett - utób- Edző: Komlósi János.
Gól - emberelőnyből: 8 / 6 , ill. 6 / 2 .
amelyen egy percig sem kellett szont az emberhátrányos szitu- is tudtunk nyerni.
bitól megalázó - vereséget.
Négyméteresből: 1/1, ill. 1/1.
idegeskedniük a Szeged Beto- ációkat kiválóan kezelték. Az
Györe Lajos: - Hősiesen küzAkárcsak a legutóbbi idegenbeli nért szorítóknak.
érdem elsősorban a jól védő Var- döttünk,
egy
döntetlenszagú
mérkőzésen, Egerben (7-7), ezHorváth Viktor: - Örülök, ga Zitáé. Ez azonban még nem mérkőzést vesztettünk el a saját
UTE-TAXI 2000úttal is bravúrra készült a Szen- hogy sikerült magabiztos győzel- lett volna elegendő a győzelem hibáink miatt.
tes. A reménykedés aztán sokáig metaratnunk.
SZEGED BETON 1 1 - 8
nem tartott, mert bár az O S C vezetését Szebeni akciógólja kiBVSC-BRENDON(3-1, 3-3, 3-2, 2-2)
Kafdacsi megsérült a Szekszárd ellen
egyenlítette, utána egy időre „elhallgattak" a vendégek. A háziLEGRAND-SZENTES 20-1
0 B l - e s férfi vízilabda-mérkőzés. Budagazdák sorozatban kapták a fóropest, Hajós Alfréd uszoda, 2 0 0 néző. Vekat, amelyekkel remekül sáfárzette: Juhász, Vojvoda.
kodtak; hatból négyet értékesí- ( 3 - 0 , 5 - 0 , 6 - 0 , 6 - 1 )
Újpest: Áts - BENCZÚR 2, Kovács R. 1,
tettek, ezzel szemben a szentesi0 A V I 0 2, Varga D. 1, F E R K Ó 1 , Fábry 1.
ek csak 2/0-ás szériát tudtak fel- 0 B l-es férfi vízilabda-mérkőzés. BudaCsere: Máthé, Makiári, Kéri 1, Kotsídis 1,
mutatni. Elsősorban ennek kö- pest, Szőnyi úti uszoda, 5 0 néző. Vezette:
KOSARLABDA
Hangody 1. Edző: Petrovics Mátyás.
szönhető, hogy két negyed után Székely Z., dr. Fekete.
Szeged: BARÁT - Varga R 1, Pataki 1,
BVSC:
NAGY
V
.
C
Z
I
G
Á
N
Y
2,
Szabó
G„
már 7-2 állt az eredményjelzőn.
Molnár R 1, Plézer 1, Szűcs 1, TORDAY 2.
SZEVIEP-SZEGEDA Kurca-partiak a háló helyett Gulyás 2, Kis G. 2, NÉMETH ZS. 4, NitsoCsere-. Varga 1.1, Várhegyi, Szabó N „ dr.
inkább a kapufa állagát és Kardos vits 1. Csere: Dabrowski 1, Nyéki 1,
Török, Munkácsy. Edző: Horváth Viktor.
Decker 1, dr. Varjas 2, Gór-Nagy 2, Zoufal
SZEKSZÁRD 75-49
kapus tudását tesztelték.

Krisztina szerezte csapata győzFotó: Tésik Attila

Tbvábbi eredmények: Vasas-BVSC 13-4, Dunaújvárosi
Főiskola-ZF Eger 12-4.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Dunaújv. Főtsk.
12 12
2. Vasas
12 11
3. Szentes
1210
4. PoloSC
12 8
5. BVSC
12 7
6. ZF Eger
12 6

-

- 246- 28 24
1 222 - 40 22
2 1 7 1 - 6120
4 135 - 91 16
5 109- 89 14
6 86-111 12

A csapatok magukkal vitték az
alapszakaszban elért valamennyi
eredményüket.
SZ. L.

Magabiztos Szeviép-siker

Gól - emberelőnyből: 10/6, ill. 9 / 3 .
Négyméteresből: 1/0, ¡11. - .

Pontosan úgy kezdődött a mérkőzés, mint a Ferencvárossal
szembeni szegedi kupavisszavágó.
Motiváltabbnak tűntek a lilák,
gyorsabban, pontosabban szőtték
támadásaikat, agresszívebben védekeztek. A vendégek tompán pólóztak, még lövőhelyzetbe is alig
j u t o t t a k . A 6. percben m á r 3 - 0 - r a

vezettek, még szerencse, hogy a
negyed legvégén Varga Péter
előnyből szépített, 3-1. A második hét percre feljavult a Beton, az
előző prudukciónál nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, ami
gólokban is mérhető volt. Előbb
Pataki talált be közelről, aztán pedig Szűcs bombája akadt be, 3-3.
Egy-két furcsa játékvezetői ítélet
következtében ez az idilli állapot
nem tartott sokáig, a több sérült
játékossal vízbe szálló Szeged a
harmadik hét perc közepén már
ötgólos hátrányba került, 9-4. Ekkor úgy nézett ki, súlyos vereséget
szenvednek a Tisza-partiak, azonban sikerült megint felkapaszkodniuk, Plézer és Molnár Péter találatával felzárkóztak 9-6-ra. Csakhogy egy-két fegyelmezetlenség,
valamint a hazaiakat segítő néhány játékvezetői ítélet - meg
nem adott szegedi büntető, a vendégeket sújtó, mosolyt fakasztó
kiállítások - következtében a betonosok nem gondolhattak komolyan az előzetesen remélt pontszerzésre, 11-8.
Horváth Viktor: - A két csapat
között nincs háromgólnyi különbség.

OSC-BRITISH KNIGHTSLEGRAND-SZENTES12-6
(3-1,4-1,2-3,3-1)

A fordulást követően két gyors
találattal 7-4-re felzárkóztak a
szentesiek, megcsillant a remény
a még közelebb kerülésre, de ebből végül nem lett semmi. Pláne
úgy, hogy a rutinos Berkit a 18.
percben végleg cserével - egy bírói ítélet után az ég felé emelte
két kezét - kiállították. Bár tetemes előnyre tett szert az OSC, a
vendégek nem adták fel, de a beteg Somogyi nélkül nem lehettek
vérmes reményeik a jó napot kifogó fővárosiak ellen.
Komlósi János: - A meccs elején kihagytuk a helyzeteinket,
utána meg csak futottunk az
eredmény után.

SZEGED BETON V E CEGLÉD 10-5
(3-1,2-1,3-0,2-3)
OB l - e s férfi vízilabda-mérkőzés. Újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezette: Bátori, Madarasi.
Szeged: BARÁT - VARGA R 2, Pataki 2 ,
MOLNÁR R 2, Plézer 1, Szűcs 1, Torday
1. Csere: Varga I., Várhegyi, Szabó N., dr.
Török 1, Görög, Munkácsy, Fáy (kapus).
Edző: Horváth Viktor.
Cegléd: Kuna - ZSARKÓ 2, Cagalinec,
Dongó T. 1, Korbuly, Molnár Á„ Haufe 2.
Csere: Cochovan, Ványi, Pieskó, Jankovics. Gáti (kapus). Edző: Bóbis Károly.
Gól - emberelőnyből: 6 / 2 , ill. 8 / 1 .
Négyméteresből: - , ill. 1/1.

Már a 29. másodpercben betalált Molnár Péter, ezzel mintegy megadva az alaphangot a
parádés folytatásra. Bár igyekeztek a vendégek, de a lényegesen gyorsabb, határozottabb,
motiváltabb hazaiakkal képtelenek voltak lépést tartani.
Plézerék pompás gólokkal szó-

2. Edző: Gerendás György.
Szentes: Gál - Szénászky, Szebeni, Kis
I., Berki, Lavrisinyec, Juhász E. Csere:
Zentai 1, Kameneckij, Vígh, Pellei, Juhász
Zs., Hyc T., Újházi (kapus). Edző: Komlósi János.
Gól - emberelőnyből: 1/1, ill. 8 / 1 .

Az előző napi vereség után túl
sok jóra nem számíthatott a
Szentes a BVSC otthonában. Arra azért senki sem gondolt, hogy
28 perc játék alatt mindössze
egyetlen gólra lesz csupán képes,
nem beszélve arról, hogy a kapujába hússzor kerül a labda... A
gólok túlnyomó részét lefordulásból szerezték a vasutasok. A
vendégek erőltették a centerjátékot, de mert a bejátszások pontatlanok voltak, máris fordultak
a házigazdák. A többit meg már
tudják. Az idény messze leggyengébb teljesítményét nyújtották
Szebeniék.
Komlósi János: - No comment...
További eredmények: Vasas-BVSC 9 - 3 , Honvéd-FTC
9 - 6 , Eger-Cegléd 6 - 5 , Szolnok-Szent
István
Egyetem
SE-Ybl 3 - 7 , Vasas-Szobrok 2 0 - 3 ,
Honvéd-Eger 1 7 - 7 , Újpest-OSC
5 - 5 , Szent István Egyetem
SE-Ybl-FTC 5-15.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Vasas
10 10 - - 1 3 6 - 40 20
2. Honvéd
10 9 - 1 1 3 9 - 62 18
3. FTC
10 8 - 2 1 1 0 - 57 16
4. BVSC
10 8 - 2 9 9 - 46 16
5. Újpest
10 6 1 3 8 8 - 76 13
10 4 2 4 7 5 - 95 10
6. OSC
7. Eger
10 3 2 5 6 5 - 91 8
8. Szeged
10 4 - 6 6 4 - 1 0 0 8
9. Szent. I. Egy.
10 2 1 7 6 0 - 1 1 5 5
10 1 - 9 5 8 - 1 0 7 2
10. Szolnok
10 1 - 9 5 2 - 1 0 4 2
11. Cegléd
10 - 2 9 5 9 - 1 1 2 2
12. Szentes
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

(17-12,14-11,18-12,
26-14)
N B I A csoportos női kosárlabda-mérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 3 0 0 néző.
Vezette: Kovács, Cső.
Szeviép: Donkó ( 6 / 6 ) , MANDACHE (16),
Mészáros ( 1 3 / 9 ) , RUSSAI ( 1 1 / 3 ) , KAJDACSI (9). Csere: FŰRÉSZ ( 1 6 / 3 ) , Roczkov
(2), Pungor (2). Edző: Újhelyi Gábor.
Szekszárd: Hofmann ( 6 / 3 ) , HERSICS
(8), TÓTH ( 1 3 / 3 ) , Farkas (9), Antolovics
(2). Csere: Nyírő ( - ) , Bereczki (3), Németh ( 8 / 6 ) , Szabó ( - ) , Hegyi ( - ) . Edző:
Vertetics István.

A Szeviép-Szeged friss szerzeménye, Újhelyi Petra megérkezett.
Az elmúlt héten igazolt center a
csapatba került, azonban csak lazán melegített, hiszen az utazás
közel egy napig tartott.
Russai szerezte a meccs első kosarát, majd Mészáros hintett egy
hármast, a 3. percben 7-3 állt az
eredményjelzőn. Jött egy rövidzárlat, s ezt kosarakkal büntették a
vendégek, 7-8. Jól jött a hazai időkérés, ezután Kajdacsi és Fűrész
eredményes játékának köszönhetően az első negyed után 17-12
volt a Szeviépnek. Kajdacsi gyors
kosarával indult a második negyed,
majd Fűrész távolról talált be, tíz
lett közte, 24-14. Mindkét csapat
sok-sok hibával játszott, szerencsére a vendégek legtöbbször bizonytalanok voltak a támadásban, így
megmaradt a Tisza-partiak előnye.
A 17. percben Németh kintről próbálkozott, kísérlete az égből szédült
a gyűrűbe, 26-20. Újhelyi Gábor
az időt kért és hangos szóval próbálta felrázni a csapatát. Ebben az
időszakban a hazaiak csak „töltöttek", de nem találtak. Szerencsére
az utolsó percben Kajdacsi büntetőivel sikerült növelni a szegediek-

Mészáros (labdával) 13 pontot szerzett.
nek az előnyüket, így a féhdőben
31-23 volt az állás.
Rosszul kezdődött a harmadik
negyed: Kajdacsi keze megsérült,
le kellett cserélni. Mészáros hármasa volt az első kosár ebben a játékrészben. A védekezéssel nem is
volt gond, csak a támadás akadozott, így nem tudott meglépni a
Szeviép. A 27. percben Fűrész egyszer, majd Mandache zsinórban
kétszer talált a gyűrűbe: 40-32-öt
mutatott az eredményjelző. Fáradtak a szekszárdiak, ezt pedig a
Szeged könyörtelenül büntette,
49-35. Megmaradt a hazai lendület, fokozatosan nőtt a különbség,
Donkó triplája után már több

Fotó: Gyenes Kálmán

mint húsz lett a különbség,
56-35. A szegedi játékosok megnyugodtak, így egyre szebb találattal szórakoztatták a hűséges drukkereket. Pungor Krisztina ahogy
pályára lépett, betörésből pontot
szerzett, 63-44. A hátralévő időben már csak egyetlen kérdés maradt: mekkora lesz a különbség a
két csapat között. A végén huszonhat ponttal verték meg az Ujhelyi-tanítványok a Szekszárdot,
75-49.
Újhelyi Gábor: - A második
féhdőben már úgy játszottunk,
ahogy elvártam. Örülök a maga-,
biztos sikernek.
SÜLI RÓBERT

« H I R D E T É S «
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Albérletet kínál
Alléét k e r e s
Állást kinél
Autó
Apró-csepro
Bérlemény
Bélyeg
Bútor
Egyéb
É p í t é s i telek
Építőanyag
Egészségügy
Garázs
Qépjénnúvezeté-liépzée

Gép, szerszám
Hagyaték
Hangszer
Kisállat
Haszonjármű
Könyv

• IPARI szövetkezet felvételre keres vas-alapanyag
és késztermék raktárába
raktárost. Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni:
Szevafém
62/425-250.
(31106596)
• VÁLLALKOZÓ biztonsági
ört keresünk nagyfai és
maroslelei munkahelyekre.
Tel : 62/572-240, 30/2-064301. (31108165)
• VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal, kamarai tagsággal,
biztosítással rendelkező vagyonőröket keresünk boltörzési tevékenységre, hódmezővásárhelyi területre, azonnali kezdéssel. Kiemelt óradíjjal. Érdeklődni: a 62/467869-es
telefonszámon.
(31108825)
• PULTOS hölgyet keresek
szegedi presszóba 06-20/
9470-004. (31109137)

Lakásfelszerelés
Növény
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Rendezvény
Sport, hobbi
Számítástechnika
Szolgáltatás
JTanya
Társközvetítés
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üdülés

B ]

ÜalethelyteéM
Vendéglátás
Papír-írószer
A l b é r l e t e t kínál

• A LEGKEDVEZŐBB leltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap kedvezmény Érd.: 30-205-5522, 62-452-266. (31109067)
• DACIÁT, dízel A R O - t
vennék
06-20/920-62-10,
Szeged (31106639)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62/541-410. (30906726)
5

• BOROSDEMIZSONT,
zománcozott vödröt, vizes-,
tejeskannát,
lavórtartót,
használt dunnát, párnát vásárolok 62-457-508, 70296-68-68.
(Szeged).
(30604398)

Állást k e r e s

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK

• 27 éves lány jó kommunikációs készséggel aszszisztensi,
ügytéiszolgálati
vagy diszpécseri munkát
keres.
06-30/291-57-18
(31107904)
3

s z e s - »a. » s

Állást kínál
6724 Szeged Bakay N u. 52
A SZEGEDI HIRDETŐ
munkatársat keres

HIRDETÉSI
KÉPVISELŐ
munkakörbe.
Ideális /eloltunk

határozott.

k i t a r t ó , min. kózeploku
végzettségű ós siámlnkepes.
Értékesítési területen szerzett

Tel /Fax: (62) 467-647
7

Bélyeg

• NAGYOBB BÉLYEG
GYŰJTEMÉNYT bélyeghagyatékot, régi levélborítékot.
1950 előtti KÉPESLAPOKAT
vásárolok
20-9689-746.
este 62-421-680. (Szeged)
(31006907)

gyakorlat előnyt jelent.
Javadalmam:
11« (utalók,
teljesítményarányos jutalék
ós költségtérítés.
Fónykópes önéletrajzokat
december 23-ig várjuk
a Sajtóházba
(Szeged. Stelania 10.)
Szegedi Hirdető 031109091''
jeligére.

• A MEGÚJULT Kígyó Patika gyógyszerész munkatársat keres Érd.: 62-547174. (Szeged) (31108548)
• BELVÁROSI vendéglátó
egységbe tíatal, reprezentatív, leinformálható munkaerőt keresünk. Üzletvezetői
végzettség elóny. azonnali
kezdéssel
06-20/573-9288 Szeged. (31108697)
• IPARI automatika nagykereskedelemmel foglalkozó, szegedi cég keres FEL
SÖFOKU GÉPÉSZ végzettségű munkatársat. Fényképes szakmai önéletrajzokat
december 8-ig várunk a
Sajtóházba
"Gépész
030904907"
jeligére.
(31106740)

K

Bútor

• ANTIK BÚTOROK.RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Kőrút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979,
Szeged (30906211)
• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek Károlyi István 06-62-216-324 30383-7116 Szeged (30906638)
• DISZNÓVÁGÓASZTALT,
konyhakredencet,
zománcozott gyermekkádat veszek. 62-457-508, 70-29668-68 (Szeged) (30804396)
• HASZNÁLTBÚTOR FEL
VÁSÁRLÁS azonnali átvétellel. készpénzért is! Szeged. Gogol u. 33/A 62/423108, 20/537-7570, 30/4155 9 0 4 . (31109068)

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

Gratulálunk

Gégény
Bélának

s&LW
'-.^l

Szatymazra.
Házassági évfordulóra.
25 éve Te vagy az.
aki széppé és
elviselhetővé tetted
nekem ezt a világol.
Sok szeretettel:
Feleséged

(üzenetrögzítő is)

A p r ó börze

27

Rendezvény

SZILVESZTERI BÁL
Balástyán, a

M I N D E N
kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt
ós boldog új évet kívánunk!
S Z I L Á N K * ! Szeged, P U L Z
u. 46. Tel.: 62/425-555.

Bőséges vacsorával,
reggelig tartó, zenés mulatsággal,
tombolával
v á r j u k kedves vendégeinket.
Belépődíj vacsorával együtt -

5000 Ft/fő.

(30601719)

g

Asztalfoglalás:

• SAJÁT részemre felújításra szoruló, régi, szuvas
bútorokat, valamint az 5060-as évekből foteleket, kerek vagy ovál dohányzóasztalokat,
vitrintárgyakat,
festményeket
vásárolok.
Azonnali készpénzfizetéssel!
62-457-508,
06-70/29668-68. (Szeged), (30804399)
9

Egyéb

Csempecentrum
Szeged, B é r k e r t u. 129.

Tel: 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5

UKTSZE1VENYEK

KASTÉLV

Étterem és Panzió i

LAKODALMAK
3 3 » főig
(5800 Ft/fő
kíl vacsora + összes ital),

BALLAGÁSOK,
20, 50, 150 fos
különtermek,
34 férőhelyes panzió.

ZÁRT PARKOLÓI

SZILVESZTEREZZEN
NÁLUNK!
A jó hangulatról
Tárkonyi Tibor
és Ildikó
gondoskodik
Szeged, Algyői tíl 142.
Tel.: 62/480-637
30/9983-342

3 db 1.81 Komatsu F G 1 5 - 1 8

kisméretű téglák

4 db 2 1 Komatsu FG20-12

Érdeklődni:

L10 Építési t e l e k
• TÁRSASHÁZ építésére
alkalmas telket, vagy bontásra (télt házat vennék.
Telefon:
06-20/9524-158,
Szeged. (31108505)
11

Építőanyag

Számítógép-javítás
22

2 db 2 1 Toyota 7FG20
2 db 2,51 Still R70-25

s

30/626-1076 -os teleionon.
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Hét tonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484133, 62-467-724, munkanapokon, Szeged. (30600338)
1 3 Garázs
• POZSONYI I u 5. szám
alatt 14,8 nm nagyságú,
udvari garázsok 1.480.000
Ft áron eladók. Tel.: 62/
553-681. Szeged. (31007378)
• SZEGEDI, belváros környéki, 40,29 nm-es, dupla
garázs eladó. Érdeklődni
lehet: 62/424-214 (31108004)

1 4 Gépjárművezető-képzés
• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít decembet
18-án, igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62., 62/424-025.
(31108324)
1 5 Gép, s z e r s z á m
• HÓEKÉK traktorra előrehátra, targoncára szerelhetők, különféle méretekben
eladók.
06-70/311-9538
(30601027)

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (30906210)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 3Cfö383-7ll6 Szeged
(30905643)

1 db 2,5 f Hyster H2.50XM
1 db 2.51 Linde H25

s

3 db 3 1 Linde. Komatsu.

• SZEGED melletti szarvasmarhatelep eladó. Telephelynek is alkalmas. Szegedi házat, lakást beszámítok.
06-70/380-45-10. (31109087)

|

Mitsubishi

Totál Szerviz Kft.
Hódmezővásárhely,

23

Szt István tér 9. Tel: 62/222-436
www.totalszerviz.hu,
total@vnet.hu
20

Könyv

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, magánkönyvtárat, könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tel.: 62-423-325. (31108943)
Lakásfelszerelés

KARACSONYI
PERZSASZŐNYEGVÁSÁR
A FORRÁS SZÁLLÓBAN
iráni, kézi csomózásu
perzsaszőnyegek g
óriási választékban. •
10% kedvezmény! ™
2 0 0 3 . d e c e m b e r 31-ig,
mindennap
10-20
óráig.
O TTHONÁBAN PRÓBALEHETŐSÉG!
Érd.: 2 0 / 3 8 5 - 3 1 2 3

24

Á

S

Á

HALOGÉN
ÁLLÓLÁMPA
bronz színben
J 3 « t T helyett

13 800 Ft
(Eglo-lux termékl

26

ROZSDAMENTES

ES

S A V A L L O

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

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

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (30905971)

GOBELIN

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

kiállítás és árusítás
december II-ig.

34

HTESZ Siekhai
Szeged. Kígyó u. I.

_

KIÁRUSÍTÁS

Hallotta

Tel: 62/429-814

Tüzelőanyag

|
| • AKCIÓ! Akác és tölgy tűzifa közületeknek is, szállítással 72/267-327. Pécs.
(31106315)
35

Üdülés

• HAJDÚSZOBOSZLÓI, akciós üdülés a Gólya Panzióban, fürdőszobás, tv-s
szobákban,
félpanzióval,
18.500 Ft/fő/hét! Érd.: 0620/3670-199. (31006993)
• SZILVESZTEREZZEN 20
fös
baráti
társaságával
együtt az új, 4 csillagos,
Flévlz melletti panzióban! 3
éjszaka (december 30,-január 01.) félpanzióval, szilveszteri vacsorával, tófürdöi
belépővel
együtt
csak
25.000 Ft/fó! Tel.: 62/324987. (31109023)

KIÁRUSÍTÁS

már? Karácsonyi szenzáció!

Boltkiürítés a nagyker. ár feléért
a Korzó Divatházban.
Amíg a készlet tart.
A bolt Mf GSZŰNÉSl miatt
a teljes női-férfi-gyermek
ruházati készlet

T i

»KIARUSITASRA KERÜL.
EZT NEM LEHET KIHAGYNI!
LE NE MARADJON RÓLA!

( A Z

Ü Z L E T H E L Y I S É G

KIÁRUSÍTÁS

K I A D Ó )

KIÁRUSÍTÁS

• ZONGORA helyhiány miatt, sürgősen eladó. Szállítás megoldható! 06-30/31208-99. (31108889)
18

Kisállat

• 6 HETES német juhász
kiskutyák eladók. 6000 Ft/
db. Érdeklődni: 62/495-638,
S z e g e d . (31109009)

1 9 Haszonjármű

% É y Í D J E
E L Ü Z K N l T f T
V E L Ü N K !
KARACSONY REGGELEN EZ IS MEGTORTENHET...!

Áru: 1800 Ft,fényképpel 2500 Ft
^
™ ~ t t e . n e k m e g l e p e t « karácsony reggelen m a r a nap,lap fdlaMeqielenes: december 24.,31., xzerde
» ! Karácsony« c s ujcvi jókívánságait a Dclmagyarorszagon es a De!
' Leadéiihetériddt j P ^ É f c 2 2 , 2 9 . , h é t t ó világon k e r e s z t ü l is e l k ü l d h e t i r o k o n a i n a k , b a r á t a i n a k . Mi p e d i g l e h e t ő v é

' üzenetét időben megkapja címzettje és egész éven át megő: újévi jókívánságokat.

• Töltse ki a megrendetöszelvényt, és küldje el
címűnkre a hirdetési össregröl szóló postautalvánnyal együtt, vagy keresse lel személyesen

• UTÁNFUTÓK minden típusban és méretben. 06- ügyiéiszolgálati irodánkét!
* Cím: Délmagyarország Kiadó,
20/9530-663.
Kecskemét
(31107888)
6720 Szeged, Stefánia 10.

•• \

SPRANZ sérvkötők, haskötők ^
tb-támogatással is ( 6 0 ) !
[ S M HA StRVE VAN, FORDULJON A SPRANZ NÉMET CÉGHEZ,

NCFELFJCS V/RAG-AIÀNDÉK

( .KI N

m i <)

W*»
ÜZLFTFX

• Cora Áruházban •

AMELY «0 ÉVE SPECIALISTÁJA LÁGYÉK-, HERE-

62/435-887

ES HASI SÉRVEK ELLÁTÁSÁNAK!

• Kálvária tér 28. •

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLI TÖKÉLETES VÉDELEM MINDEN SÉRVREI
Inlormáció (kvéldm): Spran! Kft, Pftborosjenő, F6 üt 3., 2097
fel /tax 06-26 336122 és 26-336-322. E-mail: sprani.klt@mail.dalanel.hu
Méretre rendelhető:
2003. december 18., csütörtök, 17.00-18.00",
K r i s U l y Patika, Siagad, Jéisel A. sgt. 4.
5
2003. dacomkor 19., péntek, 1X00-14.00",
Sít. Dámján Patika, Sientas, Sima F. a. 42.
.

•

• A z üzenet max. 2 0 szóból állhat.

1 2 Egészségügy

• *

3 3 Termény, takarmány

Cím: Szeged, Széchenyi tér 7. (a fotózó mellett)
Nyitva: h.-p.: 9-18, szo.: 9-15-ig, vas.: 9-13-ig.

Ruházat

• GYERMEKJELMEZEK
eladók. Érdeklődni: 06-30/
9-584-986. (31108761)

Dózsa u. 4.

Társközvetítés

Pántlika

• RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgl, 2/b., 10-17
óráig, (23976954)

mattréz. mattkróm.

• KISTELEKNÉL tetőtérbeépítéses ház 800 négyszögöl telekkel 3.000.00062/485-208. (31108977)

• CRONOS - az igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814,
20-433-98-42.
(31107844)

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása • AKCIÓS új típusú REDŐazonnali
készpénzfizetés- NYÖK, RELUXÁK, szalagsel, díjtalan kiszállással. függönyök, harmonikaajtók.
árnyékolástechnika,
Szeged, Tisza Lajos krt. 59. Égető
06-70/
Körút Antikvárium és Ré-06-62/489-603,
giségkereskedés
62-315- 3168-817. (30905252)
322, 30-9558-979. (30906208) • DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
• ANTIK bútorokat (1920- Csongrád megye. Tel.: 06
1970-es évekbelieket is), 30/9457 577, 06-62/533képeket, kereteket, porcelá- 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)
nokat, dísztárgyakat, valamint teljes hagyatékot leg- • FUVAROZÁS, költöztetés,
magasabb napi áron vásá- rakodás. 62/488-939, 20/
rolok. Hívjon bizalommal, 9835-897, Szeged. (31006710)
készpénzzel fizetek. 70/
279-8960
(Szeged).
(31007236)
2 6 Ruházat

R

Tanya

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

Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással,
f Tel.: 62-492-606, egész héten
I 8-17 óráig. Tel.: 70-531-1426.

• KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre Is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)

• ÓRAJAVÍTÁS garanciával. Elem-, szíjcsere. Antik
órák felújítása, restaurálása,
Kreiner órás utóda, Adorján
Zoltán Szeged, Attila 8.,
62-310-230. (31006266)
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Szolgáltatás

Tv-gyorsszerviz

OTTHON-LUX
1 7 Hangszer

30

Pénz, é r t é k p a p í r

Régiségek

• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló készítése, faredóny javítása, ablakfordítás
62/457 562, 06 30/
9436 411, TÖRÖK TIBOR.
(31006316)

31

• SZÁMÍTÓGÉP , MONITOR , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567,
Szeged.
(31006448)

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. S. 06-20/321-4489

25

• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62/401-318. 62/555-796,
06-30/271-9697. (30905304)

otthonában is!
06-20/520-64-39

* VALUTAVÁLTÁS »

ÁLLÓLÁMPA"

Növény

• KARÁCSONYFAVÁSÁR!
Lucfenyők,
ezüstfenyők:
Dísznövény Centrum. Szeged, Algyői út 34., 06-30/
655-8645. (31108033)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (30906206)

21

Mezögazd. gép

• MTZ 550 E, levélzöldség-kaszáló, billenős pótkocsi eladó. 06-30/9631-585,
Kecskemét. (31108547)

1 db 2.51 Toyota 7FG25

1 6 Hagyaték
• IRODAI, üzleti berendezésnek alkalmas polcok,
íróasztal, pénztárgép eladó.
ÉrdeklOdni: 06-20/434-2399. Szeged. (31108890)

PC DOKTOR

9 db 1 . 5 1 Toyota 7F615

B30-as, valamint

áron eladók.

¡ ¡ ¿ y VAGY AKÁR FAMINTÂS

0 6 2 / 5 4 1 - 7 7 0

5 7 . kedvezményt adunk!
12 db 1.51 Komatsu F G 1 5 - 1 6

rendkívül k e d v e z ő

*<HN CSIPKÉZETT. HULLÁMOS
MÉRETRE VÁGVA IS I

Minden targonca árából

Aradról jó minőségű

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN

TARGONCÁK
ÉV VÉGI AKCIÓ!

ÉPÍTKEZŐK,
FIGYELEM!

CSŐ és VAS

62/278-272, 578-181
°
• ELADÓ kitűnő állapotú
cserépkályha gázégö-garnitúrával 16.000 Ft-ért. Két2 8 Sport, hobbi
tagú, öntöttvas, kéményes
gázkonvektor 14 000 Ft-ért. • MODELLVASUTHOZ keÉrdeklődni bármikor: 621 resek NDK gyártmányú, 220
443-298. (31109017)
V-os Pikó transzformátort.
06-70/244-9808.
• ELADÓ parapet F8-as Szeged
gázkonvektor
garnitúrával, (31109004)
beszerelési
lehetőséggel
14.000 Ft-ért, C 18-as gáz2 9 Számítástechnika
kazán. j ó állapotú, 18.000
Ft-ért. Érdeklődni bármikor:
62/443-298, (31109011)

FELÚJÍTOTT

T E R R A K O T T A

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012, 30-9550-537. (Szeged) (30905500)
•

Hotel
Orchideában

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

Apró-cseprő

• GYALUPADOT, madárka• SZEGED BELVÁROSHOZ litkát, hintalovat, kovácsoltközel, Körlöllés utcánál 68 vas csillárt, kaput, kerítést,
nm-es, 1+2-es, amerikai öntötvas falikutat veszek.
konyhás, nagy erkélyes, 62-457-508,
70-296-68cirkós, bútorozott. I. emeleti, 68 (Szeged) (30604395)
új lakás kiadó 60 000 Ft +
rezsiért.
06-30/218-0421.
6 Bérlemény
(31108596)
2

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

SZEGED. BAKAY NANDÛR U. 29.

Mezőgazdasági gép

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 15.

62/442-569

• Zárda u. 6. •
62/420-802

Virágfutár: 06-301325-0005

FELADÓ I
CÍM: ....

Á

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 15.

Napos uton
12-40 nm-es irodák,
270 nm és 25 nm-es
raktár, .
100 nm és 70 nm-es
műhely vagy raktár

helyiségek
bérbe adók
Érdeklődni 8 - 2 0 óráig
a 06-30/9589-663
és a 6 2 / 4 9 9 - 8 1 4 es
telefonon. 31108821

•

Szeged-

• BELVAROSBAN üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-20/
9613-713. (31108371)

üzlethelyiség

• CSONGRÁDI s g t . - i , 110
n m - e s iroda bérleti joga
átadó, 25.000 Ft/nm. 06-30/
9436-034, Szeged. (31109013)

Belváros szívében

KA
I DÚ
170 nm földszint
+ 200 nm emelet. I

tSárosi u t c a / á l l i n í í s , felújított
• Csongrádi sgt.-i, 53 nm-es
• Rókusi krt.-i, 35 nm-es
• Tápai utcai, 90 nm-es, 2003-ban
átadott, exkluzív kivitelezésű
• Boldogasszony sgt.-i, 92 nm-es,
felújított lakás
• Szilién sgt.-i, 69 nm-es
• Faragó u.-i, 51 nm-es
• Palánk u.-i, 50 nm-es, kétszobás
lakás
Hattyastelepi, 130 nm-es
• Bérkert utcai. 300 nm-es
^Kertész utcai, 2x607 nm-es
• Újszeged, Marostői városrészben
8 0 0 , 9 0 0 nm-es
József Attila sgt.-i
* Fekete sas utcai, 50 nm-es
Ügyfeleink részére keresünk
panel- vagy téglalakásokat, telkeket!
TELJES KQRŰ
ÜGYVÉDI ÉS HITELÜGYINTÉZÉS!

Isza Invest 2002
6 7 2 0 S z e g e d , T a k a r é k t á r u. I .
(62)450-000,

(20)974-8686

ATIRA KFT.
INGATLAN IRODA
Üvh.: Dr. Gémes Mihály
6724 Szeged, Árvíz u. 1/B.
www.extra.hu/atirakft
Tel./Fax: 62/401-490
|
Ny.: H.-P. 8 - 1 7 - i g
f

INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.

Szeged belvárosában,
forgalmas helyen,
irodaházban
10 és 13 nm-es

irodák kiadók.
Érd 20-9428-227.

Az Inga-Gép Kft.
MAKÓI
IPARTELEPÉN
6900 Makó, Aradi u. 136.

Műhelycsarnokok,
csarnokrészek,
irodák
és szabad területek
BÉRELHETŐK.
Az ipartelep városhoz
közel, a 43. számú
főútvonal mellett
a nagylaki határátkelőtől
20 km-re található.
Az ipartelep raktározás,
raktáráruházak,
vámszabadterület,
ill. kamionparkoló
céljára megfelel.

Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy {
a 06-30/903-03-93, i
06-30/297-30-93.

R

D

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

Érdeklődni:

Ajándékok, képeslapok, 3
tollkészletek, csomagolé-i
papírok. Az ünnep díszeijj;

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
TAKÁCS ANDRÁSNÉ
VARGA ANNA
temetésén megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak.
„-„„,87,7
A gyászoló család

SZEGED
GYÁSZHÍR

ÜZLETEINK:

3 7 Vendéglátás

Expressz: Csongrádi sgt. 78

CSALÁDI

HÁZ
Szeged új
városnegyedében,a
;
2

L I M I T Kft.
6721 Szeged, József A. sgt. 2.
Tel.: 62-551-651,
30-2993-929
Szegeden, az Ósz u. 43. sz.,
Csongrádi sgt. 51. sz. alatt
épülő társasházakban
LAKÁSOK, GARÁZSOK,
PARKOLÓK ELADÓK.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján lehet.

ELSŐ HÁZ KFT.

Szeged, Alany J. u. 7.
Tel.: 06-30-9-537-287

Nyitva: h.-p.: 8 - 1 7 - i g

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
M Á R V Á N Y Kft.
Temető sor 1. 62/259-058.

•

Magánház
• SZATYMAZ VILMASZÁL
LÁSON 30 nm téglaház 400
négyszögöl
telekkel
1.150.00062/485-208.
(31108988)

• B A K A Y N á n d o r u. 2 3 .
alatt téglaépítésű, I. emeleti
lakás sürgősen eladó. 0 6 30/91-58-578.
Szeged.
(31109066)

Vadaspark
Lakóparkban

• BÉRKERT UTCÁBAN már
épülő, hatlakásos társasházban szerkezetkész lakások
eladók. Decemberben 175
E Ft/nm RÓNA UTCÁBAN
egy 78 nm-es, kulcsrakész
lakás 192.500 Ft/nm áron,
CSABA UTCA 22/B s z á m
alatt 86 nm-es, III. emeleti
lakás 16 "M Ft-ért eladó.
Kedvezményes hitel igénybe vehető! 62/547-340, 30/
9939-558. (31108254)

600-1500 m'-es,
összközműves telkek
eladók, melyekre
magánházak,
ikerházak,
3-6 lakásos
sorházak építhetők
1

1 2 5 0 0 Ft/m

áron.

EBBEN AZ ÉVBEN MÉG
ÁFAMENTESEN!
g
Felvilágosítás:
REÁL HUNGARY KFT."
6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel.: 555-821, 555-734,
70/312-1914, 30/9047-045

www.realhungary.hu

• SZEGEDEN vagy környékén lakást, családi házat
keresek. 30/406-8012. Tagyi. (31108543)
• SÁNDORFALVÁN 100
nm, újabb építésű ház 280
négyszögöl
telekkel
9.200.000 62/485-208.
(31108989)
• Z S O M B Ó N , új c s a l á d i
ház, 95% készen, szoc.
pol.-lal, készpénzzel, k e d vező hitelátvállalással, lakhatási előtt eladó. 06-20/
457-1179. (31109040)

Téglaépítésű lakás

lALLEIt

AZ IDEI ÉVI
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKNÉL
ÁEAMENTES
TELEKÁRRAL.
Érd.: Szeged, Zárda u. 16/A
Tel.: 62-442-385,
|
06-30/9380-931
|
E-mail: info@paller2001.hir

• FŐ fasor v é g é n 3 s z o bás, étkezős, erkélyes, t á r sasházi, II. emeleti lakás (78
nm), nagy garázzsal eladó.
Irányár: 16 M Ft + 2,5 M Ft.
Érd.: 62/438-586, Szeged.
(31108013)

• SZEGED TESCO m ö g ö t t i
területen 3 5 - 8 0 n m - e s l a kások 175 E Ft/nm áron
eladók. Érd.: 20/9574-840.
(31108567)

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
Lakóparkban kulcsrakész,
társasházi lakások
155-185 E Ft/m'
(MÁR TELEKÁFÁT IS
TARTALMAZÓ)
áron leköthető'k
6-18 lakásos házakban.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
DOHÁNY ANDRÁSNÉ
N É M E T H ILONA
75 éves korában elhunyt. Temetése december 17-én, 11 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakot
031108884
Gyászoló család

TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS, ÜGYINTÉZÉS.

Felvilágosítás:

REÁL HUNGARY KFT.
6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel.: 555-821, 555-734,
70/312-1914, 30/9047-045
www.realhungary.hu

• ÚJSZEGED, liget melletti.
143 nm-es, társasházi lakás
(3 szoba + nappali) teljesen
felújított, új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, p a d l ó és radiátorfűtéssel, klímával,
dupla
garázslehetőséggel
eladó. Kisebb lakást beszámítok. Ár: 29,9 M Ft. 0 6 70/380-45-10. (31109088)

naiinc704

'

Mély fájdalommal, összetört szívemmel emlékezem felejthetetlen, drága jó, hűséges férjemre.

halálának 1. éves évfordulójára.
Gyászoló felesége

„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk Téged."
Fájó szívvel emlékezünk
C Z I R O K ANDRÁSNÉ
KOVÁCS IRMA
halálának 1. évfordulójára.
Szerető lánya és családja
31006401

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál. De lélekben örökké velünk maradtál."
Emlékezünk
ID. M O L N Á R PÁL
volt BM-zászlós

Érd 2 0 - 9 4 2 8 - 2 2 7 .

halálának 10. évfordulójára.
Szerető felesége és családja

131 1(18X80

Információ:
Dani Melinda
62/567-849

Érdeklődni:
|
8-15 óráig a
§
62-211-177 telefonszámon
Kádár Istvánnál.

Karácsony- akciós
Női, f é r f i irhabendák,
női elegáns szőrtnebumiák

Szeged, Z & - -

(Tescétél 200 m-re) Rókus
Tel.: 06-30/9458-367
Nyitva: h.-p.: 9-17, s».: 6-13-tg
ezüst- ás aranyvasárnap: 9-17-tJ

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága
szerettünk,
PAPP ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család,
Szeged, Kismartoni utca

MAKÓ

°

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SÓLYA GYÖRGY,
makói lakos életének 64. évében
hirtelen elhunyt. Temetése december 15-én, 15 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Szerető felesége és családja

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekar kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

'

3,a!;...

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
SORMÁNY SÁNDOR
53 éves korában elhunyt. Temetése december 18-án, 13
órakor a Kincses temetőben s
lesz.

j

SZÖRMEÜZLET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. P I N T É R F E R E N C
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
031108710
A gyászoló család

—
»( : -

GYÁSZHÍR

t e r m e l ő i áron!
HA NEM TALÁL MAGARA,
ELKÉSZÍTJÜK.
Továbbra Is vállalok jmftáit.

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
TOMPAINÉ MAÁR ÉVA
búcsúztatásán megjelentek, akik
részvétükkel és együttérzésükkel
fájdalmunkat enyhítették.
«„v,,-„x
Gyászoló család

FOGAS ISTVÁN

(Pénzintézetnek is megfelelő).

00

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak és jó ismerősölmek, akik szeretett halottunk,
PAPP SÁNDOR
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család,
nx, 108678
Szatymaz

Hálás köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szerettünk,
KISS MÁTYÁS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család,
Sándorfalva, Szeged

MEGEMLEKEZES

iroda kiadó,

épület kiadó.

Gyászoló család

'

részben vagy egészben.

196 nm-es, több helyiségből
álló, teljesen közművesített,
irodának is alkalmas

„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet: nem adhat kétszer, drága jó Édesanyát."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RÓVO F E R E N C N É
SZÉLES ERZSÉBET
77 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 18-án, 13
órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SZŰCS M I H Á L Y N É
GÁRDIÁN KLÁRA
közúti balesetben elhunyt. Temetése december 18-án, 15 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

Szeged belvárosában
frekventált helyen,
=
földszinten, 270 nm-es s

Makón,
a Lonovics
sugárúton

Szomorú szívvel közöljük, hogy
szeretett, édesanya, nagymamánk, dédikénk,
ÖZV SZABÓ ISTVÁNNÉ
KRISZTIN ROZÁLIA,
Szőreg, Temesvári u. 3. szám alatti lakos 7 7 éves korában elhunyt.
Temetése Ásotthalmon 2003. december 18-án, 14 órakor lesz.
„„,08X88
Gyászoló család

ós 1108967

• ÚJSZEGED, F o g a r a s i u.
12/B, 120 n m - e s ikerházrész garázzsal, önálló k e r t résszel 21,5 M Ft-ért eladó.
06-20/9651-313. (31108949)

80% az elkészülést követően.

Tisztelt Olvasónk!
2004. évi falinaptárt
a december 10-12. között
megjelent
Megyei Hirdetőkben
talál!

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
IFJ. GRADISKAI
LÁSZLÓ
44 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Hamvasztás után kísértük utolsó útjára és csendben eltemettük.
Nyugodjon békében.
Gyászoló felesége
o u ,0X2X8
és édesapja

• SZEGED, E G Y E T E M H E Z
KÖZELI, induló t á r s a s h á z ban 4 3 - 1 1 0 nm lakások l e köthetők
hitelügyintézéssel.
62/444-909,
06-30/3280172. (30905356)

Fizetés: 20% ügyvédi letétbe,

2003. december l-jén
induló Szeged,
Madách u.-Párizsi krt.
sarkán épülő társasházban
irodák, lakások
és garázsok leköthetők.
165-180 E Ft/nm
szerkezetkész áron.

• KERESÜNK házakat, l a kásokat ügyfeleinknek. 62/
485-208. (31108976)

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

• SZEGEDEN és környékén
családi házat, lakást vagy
telket keresek. Czakó. 0 6 30/406-8012. (31108328)

MEGJELENIK
MINDEN
HÉTFŐN

•

• ALSÓVÁROSON ÉPÜLŐ,
ÖTLAKÁSOS t á r s a s h á z b a n
71, 8 5 - e s nm lakás megvásárolható hitelügyintézéssel.
62/444-909,
06-30/
328-0172. (30905360)

üzlethelyiséggel,
80 n m - e s
melléképülettel

ELADÓ.
Irányár: 42 M Ft

Tisza: Bartók tér 9.

BÖRZE

Szeged, Gólya u.-i,
260 nm-es, kétszintes,
6 szobás, 4 éves

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
MIKLÓS ANTAL
61 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása december 18-án, 11 órakor lesz
a Dugonics temetőben.
03H0X8Í4
Gyászoló család

Stefánia: Dózsa Gy. u. 5.

• KARÁCSONYI, filézett
halászlérendelést felvesz az
Öreg
Kőrössy
Halászkert
Vendéglő. SZILVESZTERRE
is várjuk kedves vendégeinket bőséges menüválasztékkal. Zene, tombola, tánc,
4 3 0 0 Ft/fö. Érdeklődni: 6 2 495-481. (31109107)

06-30/9534-156

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények

Papír-írószer

Karácsony a Barát Papírral!

• GUTENBERG utca 5 ,
utcára nyíló, 56 n m - e s helyiség kiadó. Érd.: 06-30/
9431-309, Szeged. (31108944)

INGATLAN

AJÁNLATAINK:
újtársasházi lakások é s garázsok:
• J ó z s e f Attila sgt. 72. s z .
• Sóhordó utca9/asz.
• D a n k ó P i s t a u . 3 . sz.

I

Tarján: Budapesti krt. 37.

Az apróhirdetések tartalmáért
a kiadó n e m vállal felelősséget!
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Gyászoló család
LUn_

Legnagyobb fájdalom az édesanyáknak, ha
elvesztik gyermeküket, a gyermeknek, ha
elveszti édesanyját. Nem láthatjuk soha
többé ragyogó szemed, mosolygó arcod,
mert kegyetlen volt a halál, de az életnek
mennie kell tovább, a mi szivünk bármennyire is fáj.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kislányomra,
GOJDÁR SÁNDORNÉ
ALBERT KLÁRA KATIKÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Édesanyja, lányai, vejei, unokái, testvérei
és az egész család
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Hazug, őszinte könyv
PODMANICZKY SZILÁRD
Megbántottam egy barátomat, és az istennek se
bírtam kiengesztelni, pedig lassan odáig jutottam, hogy rozsdás szöget is képes lennék benyelni. Vagy a konyhaszekrényt
keresztben.
Túl sokat beszélek, és nem tudok
mindenre
egyformán odafigyelni. És ez olykor
megbocsáthatatlan.
Az egész úgy kezdődött, hogy a kezembe nyomott egy könyvet.
Pista bácsi, ezt olvassa el, olyan
csodálatos,
hogy nem találok rá szavakat.
A z elragadtatásnak ezen a művészi fokán magam is jártam már több ízben, innen tudom, hogy
az önön lelkünkre és világunkra értelmezett ragyogás olykor nem hogy fényt vetne a másikra, de
inkább árnyékot.
Ezzel a borús tekintettel vettem át a könyvet,
köszönöm, mondtam viszonylag halkan és összezárt fogsorral, hogy legalább a magam
számára
érzékelhető maradjon e „köszönöm" suta sántasága. Néztem kis barátomat, észlel-e ebből valamit. Semmit.
De hát ezzel is megjártam már párszor. Metakommunikációs
jeleket rajtettem minden második mondatba, azok közt lavíroztam, és arra gondoltam, micsoda észlény vagyok, mikre képes,
hogy tisztán maradjon az ebgondolat. Ám amikor
az efféle kommunikációt
már leplezetlenül és nagyobb mennyiségben űztem, kiborult a bili, a pohár megtelt csordultig, és akkor bili, pohár, mind
a nyakamba csöpögött: „Te teljesen hülyének nézel engem ?" Ez a kérdés eldöntött mindent, hozta
a szégyent, az önteltség undorát, és csendet, a
hosszú-hosszú csendet. Ha soha többé nem szólalok meg, gyakorlatilag túlzás, ám
elméletileg
korrekt megoldás.
Kis barátom könyvét otthon a kandallóra helyeztem, elég távol az olvasófoteltől, de elég közel

a tűzhöz, elvégre a kandallón nem
szokásom
könyvet tartani. A szemem rá-rátévedt, de csak
mint színes tárgyra, amely a szoba összképét képtelen befolyásolni.
Egyik este aztán belelapoztam.
Nem fogok
idézni belőle, mert már azt is sajnálom, hogy belekezdtem ebbe a mesébe. Akárhová
lapoztam,
vagy folyamatában próbáltam feldolgozni, képtelen voltam megértem azt a szándékot, amivel a
mondatgyár beindult, és ment, és ment, mint egy
úthenger.
A mondatgyár gőzölgő úthengere. És ez nem
engem minősít.
Régen így gúnyolódtak
az ilyen
könyvön:
„Nem, nem, a művészet az fönt van, magasan,
mint a templom
keresztje."
De gúnyolódásnak itt már nincs helye, idő sincs
rá, öregszünk, nem sokára itt a vég, tárgyilagosan,
hihetetlenül,
mintha rajtunk kívül
törtérmék
mindaz, ami velünk, s ha már így áll a helyzet,
próbálnánk maradék kis időnket távol a haszontalan dolgoktól eltölteni.
A könyvet visszatettem a kandaHóra, és aznap
este kimerültem, és halálos csendben aludtam el.
Már a harmadik alkalommal találkoztam a lásbarátommal,
szemében
ugyanúgy lobogott az
őrült tűz, de nem akart tolakodni,
türelmesen
várta, hogy egyszer csak rátérek a könyvre, és azt
mondom, amit most se tudnék kimondani.
Nem kellett volna ennyit várni. A negyedik alkalommal dühösen kérte vissza könyvet, visszaadtam, nem kérdezett semmit, elvonult. Azóta
távolról látom, mászkál a kerítésen kívül, rám
sem néz, és én sem tudok hogy hozzákezdeni. Pedig lehet, hogy valami nagyon egyszerűt kéne
mondani. Meglehet, csak az őszinteség hiányzik:
„Figyelj, ez a könyv ordenárél". És akkor a tanulságokról még ne is beszéljünk.
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Lottószámok

BUDAPEST (MTI)
Két héttel a rekordösszegű nyeremény után sem csitul a lottóláz;
ezen a héten a múlt hetinél százezerrel több alap játékot vásároltak
a lottózók - közölte a Szerencsejáték Rt. szóvivője az MTI-vel
szombaton. Somorai László elmondta: 6,3 millió alapjátékot játszottak a lottózók az e heti, 200
millió forintos főnyeremény megnyerése érdekében. Az ilyenkor
szokásosnál kétszer több alapjátékot vásároltak - tette hozzá Somorai László. Ezen a héten nem volt
öttalálatos szelvény, így a jövő héten várhatóan 303 millió forintot
nyer az, aki mind az öt lottószámot eltalálja - közölte a szóvivő. A
Szerencsejáték Rt. szóvivője elmondta: a cég e heti összárbevétele 2,2 milliárd forint volt.
•
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott ötöslottó és joker nyereményei a következők: 5 találatos
szelvény nem volt, 4 találatos
szelvény 46 darab, nyereménye 1
millió 256 ezer 905 forint, 3 találatos szelvény 4816 darab, nyereménye 12 ezer 712 forint, 2 találatos szelvény 141 ezer 830 darab, nyereménye 839 forint.

VALÉR
Az egyik ókori római nemzetségnévből, a Valeriusból keletkezett,
illetve rövidült le. Ha a Valerius
nemzetségből valaki más nemzetség fogadott be, akkor továbbra is megtartotta az eredetére
utaló Valerianus jelzőt, így ez a
név is a Valér ősének tekinthető.
Német kutatók jelentését: sokra
képes, vagyonosnak vélik. Magyar ajkú családokban ritkán fordul elő, de népszerű a román családok körében, ahol a latin származás igazolására szívesen látták az órómai eredetű neveket.

A NAP VICCE
Bemegy a skót az élelmiszerboltba:
- Kérek egy kiló kenyeret!
Nicoletta Mantovani a karjában tartja Luciano Pavarotti olasz tenoristával közös gyermeküket, Ali- Parancsoljon, uram, de fice -t, miután Mantovani és Pavarotti házasságot kötött a modenai operaházban december 13-án. Pa- gyelmeztetnem kell, hogy a kevarotti tíz esztendei együttélést követően vette feleségül egykori titkárnőjét, Mantovanit, tizenegy nyér a mai naptól drágább lett.
hónapos kislánya édesanyját.
MTI Fotó: EPA/Matteo Bazzi - Akkor adjon tegnapit!

FOKVAROS (MTI)
Dél-afrikai győzelem született az
idei ölebfogyókúra-világjbajnokságon: 15 kilós teljesítménnyel egy

11 éves Bart nevű kutya lett az első.
A corgj „típusú" Bart 57 másik ebet
és egy macskát utasított maga mögé. Teljesítményének értékét tovább növeb, hogy a felére fogyott.

Késztette

Nem szűnik
a játékláz

ISTEN ELTESSE!

Ebfogyókúra-vb

Szeles idő

0T0SL0TTO
12,26, 36,46,49 • Jokerszám: 696380
HATOSLOTTÓ
4, 5 , 8 , 1 2 , 1 9 , 3 1 . Pótszám: 24

Markáns hidegfront érte el országunkat, mögötte egyre hidegebb levegő áramlik fölénk. Ma a gyorsan vonuló telhőkböl egy-egy zápor, hózápor is lehet Erős lesz a szél.

Szeged
Hódmezővásárhely

4°

Mórahalom

5°

4°

Mindszent

4°

Szentes

4®

Bákásosaba

4°

Makó

4°

Szolnok

4°

Csongrád

4*

Kecskemét

4°

Kistelek

4°

Orosháza

4°

További

cCÖ

kilátások

A következő napokban igen hideg, sarkvidéki eredetű levegő határozza meg időjárásunkat Kedden többfelé valószínű hózápor, majd egyre kevesebb lesz a felhő.
Péntektőlviszont párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás.
Kedd

^

Szerda

Csütörtök

^

#

Max:2°

Max:3°

Min :-r

Mln:-S°

Max:2°
Mn:-3°

Mki:-4°

Hózápor

Változó

Péntek

Ködös

Vízállás:
A Tisza Szegednél 95 cm {hőfoka 3,5 C°), Csongrádnál -103 cin,
Mindszentnél -3 cm. A Maros Makónál -66 cm.
A Nap kel: 7.25, nyugszik: 15.52, Hold kel: 23.33, nyugszik: 11.09.

A bűnbánó szarka
BERLIN (MTI)
Egy névtelen, ám lelkiismeret-furdalástól sújtott tolvaj elküldte mintegy 500 eurós (130
ezer
forintos)
zsákmányát:
CD-ket, kozmetikai és egyéb
cikkeket a darmstadti rendőrségre - adta hírül a brit hírügynökség.
A darmstadti rendőrség képviselője tudatta: a bűnbánó tolvaj a
lopott tárgyakhoz mellékelte
mindazon áruházak listáját is,
ahonnan beszerezte a prédát, és
a zsarukat bízta meg azzal, hogy
mindent jutassanak vissza jogos
tulajdonosaikhoz.
A jó útra tért tolvaj a feladó nevét ugyan nem tüntette fel a csomagon, de postacímként az Ehr-

bchstrassét (Jóravaló utcát) adta
meg. Levelét bocsánatkéréssel
zárta, és hasznos tanácsokkal
látta el az áruházak vezetőit: álhtsanak be több kamerát, és hívják fel a biztonságiak figyelmét,
mennyi mindent loptak el az orruk előtt - közölte Ferdinánd Derigs szóvivő.
A rendőrségnek írott levélben
minden egyes meglopott bolt
vezetőjéhez külön-külön bocsánatkérő sorokat mellékelt a
megtért áruházi szarka, aki
egyébként arra nézvést nem tett
ígéretet, hogy többé nem lovasít
meg semmit.
Legközelebb talán nem is kell
visszaküldenie a szajrét, elég, ha
imára kulcsolt kézzel elmond néhány üdvözlégyet.

Hazakerült a benzinért adott fiú
PHN0MPEN (MTI)
Visszakerült családjához a 3 liter benzinért
eladott, illetve zálogba csapott fiú. A sajátos fizetés Kambodzsában történt. A 9 éves
gyerek a nagybátyjával utazott még februárban motorkerékpáron. Amikor egy benzinkútnál megálltak tankolni, a nagybácsi

nem tudott fizetni, mivel otthon felejtette a
pénztárcáját. Jobb híján zálogba csapta az
unokaöccsét, biztosítékul, hogy visszatér a
pénzzel, ám az idős benzinkutas nő azóta
se látta, és tíz hónapon át ő nevelte a fiúcskát. Az esetnek pár hete híre kélt, és a fiúért elment immár a valódi nagybátyja. Kiderült ugyanis, hogy az, aki zálogba csapta,

csupán egy ismerősük volt, aki a fiút motorozni vitte „kicsit". A valódi nagybácsi a
hetvenéves benzinkutas asszonynak bő ötszáz forintnak megfelelő összeget adott
azért, mert gondoskodott a fiúról. A gyerek
amúgy nagyon megszerette, könnyes szemmel búcsúzott el tőle, és közölte, hogy meg
fogja látogatni.

Az érem másik oldala
A P U J S - W Y I S T Szövetkezet 3 étfe áll
ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
H a Ó n k&iékí&iési

íehoi^ég

iránt érdeklődik,

áj I t á t á d szeretne vásárolni v a g y nívás
ép'Ééúí

í&ik&d

keres családi h á z á h o z , forduljon

a P l U t t - i N Y É S T * Szövetkezet munkatársaihoz,
és é r d e k l ő d j ö n t é l i <áuUA*k**í

is!

yoditlHkt ámtjaá, Xtetti Lttb* iirí, 53. ti í f ó - ó 2 - 5 4 2 - 4 ó 3 * k d a m U I *
Retek u. 10. T.: 315-1311 - SwlapasíVI., Podmoniczky u. 4. T.: 475-0165 Sabttoa,
Sít. Anno u. 55. T.t 06-52-534-816 * topát, Ötvös u. 6. T.: 06-99-524-960 * Swabaiitóly,
Aréna u. 4. Is 06-94-500-523 * őyár, Sthweidel u. 15. T.s 06-96-542-168 • %i/agyhábifl,
Siorvos u. 14. tel.: 06-42-504-494 « MhkoU, Sientpóli v. 1 1 . I : 06-46-506-672 #
mk&skhér/é/, Adyt. u.2.1; 06-22-505-907 * Pisti, Koiinay u. 3.1:06-72-534-770

VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 11. Keramikus
igéje. 12. Japán papírhajtogatás. 13. A cirkónium jele. 14. Indíték.
16. Nógrádi község. 17. Fiatal barnakőszén. 20. Vezérkari főnök volt
az I. világháborúban (Artúr). 21. Bécsi fagyi! 22. Szitaszövet. 24.
Össze-vissza fog! 26. Ládába pakoló. 28. Hengerelt gyártmány. 30.
Tanács, németül (=RAT). 31. Vádat megszüntető. 32. Lóverseny-műszó. 34. Hazai rockegyüttes. 35. Német férfinév. 37. Egy
másik német férfinév. 40. Század, röv. 41. Kételi! 43. Kitűnő tanuló.
46. Iskola, a diákok nyelvén.
FÜGGŐLEGES: 1. Tekint. 2.... csillagok; Gárdonyi Géza regénye.
3. Mesélni kezd! 4. Angol iskolavárossal kapcsolatos. 5. Kőolaj része! 6.... Lanka; Ceylon mai neve. 7. Kettőzve; ropogós cukorka. 8.
Kor, angolul (=AGE). 9. Kettős törzsű hajó. 10. Kettős kontinens.
15. Egyfajta írásjegy. 17. A mondás másik része. 18. Mértan. 19. Az
egyik bankó. 22. Félig eleven! 23. Argon jele. 25. Mértani test. 27.
Női becenév. 29. Középen teljes! 33. Erzsébet egyik becézése. 36. ...
Fitzgerald. 38. Néma gond! 39. Dezoxiribo-nukleinsav, rövidítve. 42.
Lyuk, tájszóval. 44. Tojás Berlinben! 45. Kétjegyű mássalhangzó.
47. Szürkének tart.
SZOMBATI rejtvényünk helyes megfejtése: A nagyoknál ambíció, a kicsiknél nagyzási hóbort..

KET TELEFONT LOPTAK
Egy szegedi szakközépiskola női
mosdójában őrizetlenül hagyott
kabát zsebéből két telefont lopott
el egy ismeretlen tolvaj.
BENNE VOLT A KULCS
Egy szintén szegedi cég egyik
szobáját úgy zárták be, hogy a
kulcsot az ajtóban hagyták. Egy
szemfüles tolvaj hordozható számítógépet és mobiltelefont vitt
magával. A kár 500 ezer forint.
BESURRANT
Egy Szeged belvárosában lévő
irodahelyiségbe surrant be tolvaj,
aki az asztalon hagyott mobiltelefont nyúlta le.

