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FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Kórház, mentők, tűzoltók, rendőrök - távol a karácsonytól

TÉMÁINKBÓL
BÁMI FÖLDRENGÉS

Rendkívül sok halálos áldozata
van az Irán délkeleti részén
péntek kora reggel történt
földrengésnek, amely teljesen
romba döntötte a mintegy 200
ezer lakosú Bám városának nagy
részét. A halálos áldozatok
száma elérheti a tízezret. Az
első, a Richter-skála szerinti
6,3-as fokozatot elérő rengés
helyi idő szerint reggel 5 óra 28
perckor történt, amikor a város
lakóinak többsége még aludt.
2. oldal

Ügyeletben a szentestén

Gyújtogatás,
taxisverés,
talált holttest
Csongrád megyében sem múltak el
tragédiák nélkül a karácsonyi ünnepek: Magyarcsanádon füstmérgezésben halt meg egy nő, Bordányban egy
szegedi férfi féltékenységből felgyújtotta barátnője házát. Ö t t ö m ö s közelében holttestet találtak, Szentes és
Szarvas között pedig megvertek egy
taxist. Tömegbalesetben könnyebb sérüléseket szenvedett egy héttagú vásárhelyi család.

VITA A VILLA KÖRÜL

Szabó László szegedi MDF-es
önkormányzati képviselő jókora
vihart kavart az egyik országos
napilapban megjelent, a
Szent-Györgyi-villáról írt
publicisztikájával, amelyben a
városvezetést bírálta.
3. oldal

MUNKATÁRSAINKTÓL

keznek a betegek. Hátul a mentő hozza
őket, elöl azok jönnek, akik járni tudnak,
Kora délután a baleseti sebészeknek kevesebb a dolguk, mint délelőtt. Akkor sokan
voltak - mesélik az orvosok - mindenki elsőnek akart bejutni. A türelmetlen sérültek szinte megrohSnták a kezelő ajtaját.

Még szenteste előtt, kedd este egy 28
éves szegedi férfi lángra lobbantotta bordányi barátnőjének házát. A gyújtogató
előzőleg összeveszett a növel, akit kizavart az épületből. Az asszony átrohant az
egyik szomszédos tanyába, onnan értesítette a rendőrséget és a tűzoltókat. A tüzet sikerült megfékezni, a lángok nem
terjedtek tovább. Személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár azonban jelentós,
mintegy két és fél millió forint. A férfit
őrizetbe vették.
Karácsony első napján füstmérgezésben elhunyt egy középkorú nő Magyarcsanádon. Az előzetes szakértői vélemények szerint a tragédiát az okozta, hogy
a 49 éves nő az ágyban dohányozott és
elaludt, az ágynemű pedig közben tüzet
fogott. Az textiliák úgynevezett lassú
égéssel, lángok nélkül parázslottak, így
a tűz nem terjedt tovább a lakásban.

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

DRÁGÁBBAN V O N A T O Z U N K

január elsejétől átlagosan 11
százalékkal emelkednek a
belföldi vasúti személyszállítás
díjai. A jegyárak nettó
növekedése nyolcszázalékos, de
az áfaemelés miatt további
három százalékkal kerül többe a
vasúti utazás.
3. oldal

A t r a u m a t o l ó g i a f o l y o s ó j á n egy k i s k a r á c s o n y f a e m l é k e z t e t a z ü n n e p r e .

December 24-én a szegedi kórház traumatológiai osztályán mindössze egyetlen
karácsonyfa utal a karácsonyra. A sérültek egy részét mentő hozza, mások saját
lábukon igyekeznek az ambulancia felé. A mentők, a tűzoltók és a rendőrség
ügyeletén sem lehetett érezni semmit a falakon kívüli ünnepi hangulatból.

DIXIE-GÁLA SOROZATBAN

A Szegedi Nemzeti Színházon
kívül idén már Mórahalmon és
Vásárhelyen is megrendezik a
hagyományos karácsonyi
dixieland gálaestet, amelyen a
Molnár Dixieland Band és a
Storywille Jazz Band mellett
vendégek is fellépnek.
4. oldal

A folyosó zöld csempéi egy kis karácsonyfa
díszeinek fényét verik vissza. A szegedi városi kórház traumatológiai osztályának
dolgozói állították maguknak és betegeik-

nek. Mindössze ez jelzi a kórházban, hogy
ünnep van. December 24-e ugyanolyan
ügyeleti nap, mint az összes többi. A kórház sülgősségi osztályára folyamatosan ér-

Csillagok csatája
Igazán neves és kiváló sportolók vendégeskednek holnap az újszegedi
sportcsarnokban. A délután fél kettőkor kezdődő Sportcsillagok Csatája elnevezésű esemény remek kikapcsolódát ígér a családoknak is,
hiszen olimpiai és világbajnok (egykori, valamint jelenlegi] versenyzők viaskodnak egymással - elsősorban a játék kedvéért. Labdás és
erőgyakorlatok szerepelnek a palettán, amelyet hét-hét férfi és női
sportoló igyekszik majd minél jobban és látványosan megoldani.

www.delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba

Éjféli misék, zsúfolásig telt templomok

Krisztus békét hozott...

Részletek a 19. oldalon

DNS-chippel a rák ellen
Áttörést is hozhatnak a rák diagnosztizálásában az SZBK-ban
végzett kutatások.
A fejlesztőlaboratórium — amelyet mindössze három éve hoztak
létre a Szegedi Biológiai Központban - az idén ősszel az MTA állatorvos-tudományi kutatóintézetével együtt elnyert egy két évre
szóló pályázatot. Az a céljuk,
hogy létrehozzanak egy 18 ezer
emberi gén aktivitását meghatározni képes DNS-chipet. Segítségével, különféle technológiai újítások bevetésével végül szeretnének eljutni egy új diagnosztikus
eszköz kifejlesztéséhez.
Puskás László és a DNS-chip.

Fotó: Schmidt Andrea

Részletek a 6. oldalon

Áldozók a szegedi felsővárosi minorita plébániatemplom éjféli miséjén.
Az idei szentestén is zsúfolásig teltek a megye
katolikus templomai. Éjféli misén ünnepelték a
hívők Krisztus születését.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden éjfélre már állóhely is alig maradt a felsővárosi templomban. A szertartás alatt folyamatos
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Gyerekek rajzolták

Keresse vasárnap az újságárusoknál, vagy hívja a 06/80-821-821 előjizetői zöldszámunkat!
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Fotó: Miskolcri Róbert

volt a gyóntatás, a misét Tóth Alajos plébános és Benyik György teológus professzor celebrálta. Az olvasmányban Izajás próféta Jézusról szóló jövendölése hangzott el, a próféta évszázadokkal Jézus születése előtt beszélt arról a férfiról, aki „világosság" lesz
a népeknek és úgy fogják hívni: velünk az Isten.
Folytatás a 3. oldalon

lehelt i c ^ t ^

" B E L F Ö L D

Tilos Rádió, szenteste
A Tilos Rádió kuratóriuma haladéktalanul és végleg kizárja
soraiból a december 24-i esti
műsorvezetőjét, a műsort pedig
a közeljövőben megtartandó fegyelmi tárgyalásig felfüggeszti,
mert a szenteste elhangzott
mondat a legnagyobb mértékben ellentétes a rádió szellemiségével - közölte Paizs Miklós kurátor a Tilos Rádió kuratóriuma nevében.

készítőké. Ezzel együtt és ennek
ellenére az adott műsorkészítőt aki egyébként ittas is volt - a rádió kizárta soraiból - tartalmazza a közlemény. A kuratórium
jelzi, hogy a Tilos Rádió a továbbiakban is teret kíván adni a legkülönbözőbb nézeteknek, ezek
ütköztetésének, viszont ezentúl
sem tűri meg soraiban a rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő kijelentéseket tevő embereket.

BUDAPEST (MTI)

ízléstelennek, botrányosnak és
szakmailag elfogadhatatlannak
nevezte a szegedi Újhelyi István,
az MSZP médiapolitikusa azon
rádiós műsorvezetők megnyilvánulásait, akik „a szentestén gyűlöletbeszédükkel borzolták a jó
ízlésű hallgatók kedélyeit". A
műsor ellen több szervezet is tiltakozott: a Fidesz felszólította az
Országos Rádió és Televízió Testületet (ORTT), hogy azonnal
hallgattassa el a Tilos Rádiót, és
ugyanezt követelte a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség is
pénteken. Hasonlóan foglalt állást a (óbbik Magyarországért
Mozgalom, valamint a Honfoglalás 2000 Egyesület is.

December 24-én este a Tilos Rádióban az egyik műsorvezető azt
mondta: „Kiirtanám az összes
keresztényt". A közlemény szerint „az egyes szám első személyben megfogalmazott, komolyan
nem vehető, csak színvonaltalan
provokációnak tekinthető kijelentéstől már a műsorban és
azonnal elhatárolódott a másik
két műsorvezető, s most, a rádió
tagsága nevében, a rádió kuratóriuma is elhatárolódik, és elnézést kér mindenkitől". A Tilos
Rádióban önálló szellemi műhelyek készítik a műsorokat, ahol a
teljes felelősség az adott műsor-

Kínai gázkitörés, százkilencvenegy áldozattal

Túlélőket keresnek
CSUNGKING (MTI/REUTER/AFP)

Tovább folytatták a kínai mentőalakulatok pénteken reggel erőfeszítéseiket az ország délnyugati
részén, egy földgázmezőn történt
robbanás
következményeinek
felszámolására. A kat'aszrőfa legalább 191 emberéletet követelt, s
pénteken reggelig közölt adatok
szerint legalább 40 ezer embert

telepítettek ki a gázmező 5 kilométeres körzetéből. Mintegy 290
személyt szállítottak kórházba.
Mintegy háromezren a földgázzal együtt felszabadult kénhidrogéntől elszenvedett mérgezés
utóhatásaitól szenvednek, ami
például
enyhébb
kötőhártya-gyulladásban, vagy meghűlésben nyilvánul meg. A mentők
tovább kutattak túlélők után.

Benini repülőtragédia
C0T0N0U (MTI/AFP)

Legalább 111 halálos áldozata
volt a Bejrút felé induló libanoni
utasszállító repülőgép benini
szerencsétlenségének. Az UTA

libanoni légitársaság Boeing,
727-es gépe csütörtökön, röviddel a cotonoui repülőtérről való
felszállása után a tengerbe zuhant. Huszonkét személy túlélte
a szerencsétlenséget.
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II. János Pál a béke megszilárdítása mellett emelte fel szavát

A pápa urbi et orbi áldása
Áldott karácsonyt - köszöntötte
magyarul is a hívőket csütörtökön II. János Pál pápa karácsonyi üzenetében, amely a
hagyományos „urbi et orbi" (a
városnak - Rómának - és a világnak szóló) áldása előtt hangzott el a Szent Péter téren.
VATIKÁNVÁROS, BETLEHEM (MTI)

A Szent Péter bazilika előtti tér
csaknem megtelt csütörtök délben, amikor a pápát mobil karosszékén betolták a sok ezernyi zarándok és érdeklődő elé. Az agg,
83 éves, megroppant egészségű
egyházfő az éjféli mise után
rendkívül fáradtnak tűnt, lassan,
nehezen formálva a szavakat olvasta fel karácsonyi üdvözletét, a
világ több tucatnyi - 62 - nyelvén köszöntve az embereket: a
kényszerszünetekben hatalmas
üdvrivalgás és taps fogadta a pápa szavait. A pápa ismét a háborúk és fegyveres konfliktusok, a
terrorizmus és az erőszak ellen, a
béke megszilárdítása mellett
emelte fel szavát.
•

Az elmúlt évek izraeli-palesztin konfliktusa után a politika
nyomta rá a bélyegét a szerdai
szentesti ünnepségekre Betlehemben, Jézus hagyomány szerinti szülőhelyén. Betlehemben
több mint ezren gyűltek össze a

Balról: II. János Pál karácsonyi köszöntőjét olvassa, mellette Piero Marini olasz püspök, ceremóniamester. Jobbról: katolikus papok imádkoznak a betlehemi Krisztus Születése-templom altemplomában karácsonykor, azon a helyen, ahol a keresztény hit szerint Jézus urunk született. MTI Telefotó/AP
szentesti ünnepségekre, a városba elzarándokolt hívők száma
azonban messze elmaradt attól
az embertömegtől, amely az intifáda (palesztin felkelés) 2000
szeptemberi kezdetét megelőző
időszakot jellemezte. Feltűnő
volt a külföldi turisták alacsony
száma is, noha az erőszakhullám

Pszichés magyar üzent
BOLOGNA (MTI)

Minden jel szerint „egy pszichés
problémákkal küzdő magyar szereplési vágya" miatt törte be egy
bolognai könyvesbolt kirakatát,
amelyben Romano Prodi, az Európai Bizottság elnökének legújabb kötetét árusították, s egyben - magyarul írt - fenyegető
üzenetet is továbbított, az olasz
politikusnak címezve. A betört
vitrinben egy kockás füzetlapot

találtak egy magyarországi címmel és a következő szöveggel: „ez
volt az első, másodikra bomba
fog robbanni". Az üvegcserepek
között találtak egy másik füzetlapot is, ugyancsak - kék golyóstollal írt - magyar szöveggel, továbbá egy karácsonyi üdvözlőkártyát, Kellemes Karácsonyt
Romano Prodi fqjirattal. A kővel
érkezett papírok között volt egy
magazinoldal-darabka is, margójára írt magyar szöveggel.

Földrengés: romba dőlt egy iráni település történelmi központja

Bám városa szinte teljesen elpusztult
Rendkívül sok halálos áldozata van az Irán délkeleti részén történt
földrengésnek, amely teljesen romba döntötte a mintegy 200 ezer
lakosú Bám városát. A hivatalos jelentés mintegy tizenötezer, más
jelentés 40 ezer halottról tud. Magyar nincs az áldozatok között.
BÁM (MTI/REUTER/AFP/ITAR-TASZSZ)

Az orosz ITAR-TASZSZ hírügynökség teheráni értesülései szerint a halálos áldozatok száma
elérheti a negyvenezret. Ezt az

adatot más hírforrások nem erősítették meg, azt viszont több
hírügynökség jelentette, hogy a
mintegy 200 ezer lakosú városban a lakóépületek legalább hatvan százaléka romba dőlt. Rend-

Túlélők után kutatnak a katonáká földindulás után Bám városában.

SZOMBAT, 2003. DECEMBER 27.

tatóintézetének adatai szerint a
rengés epicentruma a Kermán
tartomány azonos nevű székhelyétől 180 kilométerre, keletre
fekvő Bám térségében volt.
Az első földmozgást több utórengés követte, ezek között volt
olyan, amelynek erőssége meghaladta a Richter-skála szerint
4-es fokozatot.
Mohammad Ali Karmini, a tartomány kormányzója a hivatalos
iráni hírügynökségnek, valamint
az iráni állami televíziónak adott
első nyilatkozataiban azt közölte, hogy a halálos áldozatok száma rendkívül magas lehet, de a
becsléseken kívül más adatokra
nem lehet támaszkodni, mivel
Bámmal és a rengések által
ugyancsak súlyosan megrongált
két másik környező várossal
megszakadt a telefonösszeköttetés.
- Nincs pontos adatunk az áldozatok számáról» a károk nagyságáról. Nagyon sok embert temettek maglik alá a romok. Azt
biztosan tudjuk, hogy történelmi
városrész teljesen elpusztult mondta a kormányzó.
A tartomány egyik parlamenti
képviselője úgy nyilatkozott,
hogy „minden elképzelést meghaladó" pusztítást végzett a földrengés, a halálos áldozatok száma „nagyon-nagyon magas" leMTI Telefotó/AP/Haszan Szabahsjanhet.

kívül súlyos károk érték Bám
építészeti ritkaságnak számító
ókori városrészét, a mintegy kétezer éve épült Arg citadella teljesen elpusztult.
Az első, a Richter : skála szerinti 6,3-as fokozatot elérő rengés
helyi idő szerint reggel 5 óra 28
perckor történt, amikor a város
lakóinak többsége még aludt. A
teheráni egyetem geofizikai ku-

kitörése előtt karácsonykor tízezrek szorongtak a Jászol téren.
„Nincs föld, nincs jövő, nincs
karácsonyfa", „Ne változtassátok Betlehemet gettóvá!", „A fal
megfojtja Jézus szülőhelyét" hirdették a téren elhelyezett
transzparensek, egyebek között
az Izrael által épített biztonsági

kerítés ellen tiltakozva. Nem
volt politikai felhangtól mentes a
Michel Szabbah Jeruzsálem latin
pátriárka által a Születés temploma melletti Szent Katalin ferences templomban celebrált éjféli
mise sem, amelyen Szabbah kijelentette: a fal nem hoz majd sem
békét, sem biztonságot.

Zoran Gyingyics gyilkosának beismerő vallomása

Legija szervezte akció
BELGRÁD (MTI)

Zorán Gyingyics állítólagos merénylője,

Zvezdan

Jovanovics

(felvételünkön) azért ölte meg a
szerb miniszterelnököt, hogy
megakadályozza bajtársai kiadatását a hágai Nemzetközi Törvényszéknek. A gyilkosok ellen
folytatott per 4. napján felolvasták fovanovics rendőrségi vallomását. A per másodrendű vádlottja részletesen beszámol arról,
hogy társaival együtt több ízben
is próbálkozott a miniszterelnök
meggyilkolásával. Jovanovics közölte, hogy „személyesen ő likvidálta" Gyingyicset. A merénylet
előkészítésében részt vett a zimonyi klánként ismert bűncsoport valamennyi tagja. A per elsőrendű vádlottja, Milorad Lukovics Legija szorgalmazta, hogy
sürgősen öljék meg Gyingyicset,
mert a miniszterelnök húsz szerbiai katonatisztet és rendőrt
akart kiadni az NT-nek. Legija
„Stop Hágának" fedőnevet adta
akciójuknak. A merénylet idején
Jovanovics a helyettes parancs-

noka volt a vörössapkás osztag
néven ismert rettegett állambiztonsági kommandóijak (JSO),
amelyet a miniszterelnök meggyilkolása után oszlattak fel. Legija korábban a parancsnoka volt
a JSO-nak, majd menesztése
után a zimonyi klánhoz csapódott, s a bűnbanda alapítójával,
Dusán Szpaszojevics Siptarrcd
tervelte ki a merényletet.

Feljelentés az autonómiakövetelő magyarok ellen

Funar hoppon maradt

A román legfelsőbb ügyészség
elutasította a kolozsvári polgármester feljelentését és nem indít eljárást az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács és a Székely
Nemzeti Tanács ellen.
KOLOZSVÁR, BUKAREST (MTI)

A két testület előkészítésével, illetőleg létrehozásával foglalkozó
2003. március 14-i kolozsvári,
az április 26-i székelyudvarhelyi
és az október 26-i tanácskozások
részvevői ellen Gheorghe Funar,
Kolozsvár magyarellenes.ségéről
hírhedté vált polgármestere tett
feljelentést a román legfelsőbb
bíróság és semmítőszék mellett
működő ügyészségen. A legfel-

sőbb ügyészség most közölte a
feljelentővel:
megállapították,
hogy a 3 rendezvényen részt vevők javaslatai arra irányultak,
hogy az ország parlamentje által
jóváhagyandó törvényekre vonatkozó kezdeményezéseket fogalmazzanak meg. Ezért úgy
döntött, hogy nem indít büntetőjogi kivizsgálást az említett tanácskozások részvevői ellen. Funar feljelentéseiben egyebek között sérelmezte, hogy az említett
tanácskozások részvevői az öszszejöveteleken kitűzték a magyar
zászlót, javasolták a magyar
nyelv és Magyarország felségjeleinek használatát az általuk kezdeményezett autonóm székelyföldi régiók közigazgatásában.
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Szabó László szegedi önkormányzati képviselő a városvezetést bírálja

A csendes
többség

Vita az új szegedi villa körül
Szabó László szegedi MDF-es
önkormányzati képviselő jókora vihart kavart az egyik országos napilapban megjelent,
Szent-Györgyi-villáról írt publicisztikájával, amelyben szapulja a városvezetést. Az önkormányzat vezetői szerint a
képviselő tudatosan nem mond
igazat.

PANEK SÁNDOR

Szent-Györgyi Albert újszegedi
villájával már többször foglalkozott lapunk. Szabó László szegedi MDF-es önkormányzati képviselő, aki szívén viseli az épület
és a Szent-Györgyi hagyaték sorsát, Szeged egyetlen Nobel-díjasa
címmel publicisztikát jelentetett
meg nemrégiben a Magyar Nemzetben.

Védettségi indítvány
A képviselő egyebek mellett
azt írja: „Szánalmas, ahogyan a
legtudósabb szögedi emlékével
bánunk, egykori házával és
szellemi hagyatékával: Szeged
egyik, hacsak nem a legjelentősebb látványossága, a konferenciaturisták szegedi szentélye lehetne fölújított és személyes
tárgyaival berendezett hajdani
háza és árnyas kertje".
Szabó László a szeptemberi
közgyűlésen
indítványozta,
hogy a város vezetése nyilvánítsa
védetté
az
újszegedi
Szent-Györgyi emlékházat, illetve a város vezetése tegyen
szándéknyilatkozatot a villa
megvételére. A képviselő szerint, ha meglenne a szándék,
akkor az épület megvásárlása
egy fillérjébe sem kerülne a városnak, ugyanis azt közösen
vennék meg a gyógyszergyártó
cégek. Az önkormányzatnak és
az egyetemnek csak működtetnie kellene az emlékházat. A vá-

Szent-Györgyi régi újszegedi villája jelenleg az Artisjus tulajdona.

Fotó: Karnok Csaba

mond igazat csak azért, hogy városát rossz színben tüntesse fel nyilatkozta lapunknak Solymos
László. A polgármesteri hivatal
kabinetfőnöke közölte: az önkormányzat vezetői felháborodtak
az íráson, mert szerintük a képviselőket azért választják meg,
hogy Szegedért tegyenek, nem
pedig azért, hogy valótlanságot
állítva rossz hírét keltsék a városnak. Solymos hangsúlyozta, Szabó László magatartása már csak
azért is álságos, mert az előző, fideszes városvezetésnek a villa
korábbi tulajdonosa, Balog János
többször is felkínálta a házat
megvételre, de nem éltek a lehetőséggel. - Balog lános nálunk

nem jelentkezett, máshonnan
tudtuk meg, hogy az Artisjus, a
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda
Egyesület megvásárolta az ingatlant.

rosatya szerint az egyetem pozitívan áll a dologhoz, ám a város
- ahogyan publicisztikájában fogalmaz - „álbaloldali vezetése
kísérletet sem tett Szent-Györgyi emlékének méltó megőrzésére."

„Nem mond igazat"
Az MDF-es politikus azt írja
továbbá, hogy „Szeged díszlobogózását célzó városi határozatba
kellett volna ezen az őszön
Szent-Györgyi Nobel-díjas ünnepnapját is bevenni. (Idén volt
Szent-Györgyi születésének 110.
évfordulója- a szerk.j. Nem sikerült."
- Szabó László tudatosan nem

Az Artisjus nem adja el
Miután az Artisjus jelezte,
hogy a villa nem eladó, a közgyűlés nem hozhatott olyan döntést,
hogy meg akarjuk venni a házat
- mondta a kabinetfőnök. Solymos végezetül hozzátette: az újszegedi villa védetté nyilvánítási
folyamata elindult, s az önkormányzat az egyetemmel közösen
kívánja megoldani a hagyaték
méltó elhelyezését.
sz.c. sz.

Éjféli mise a felsővárosi templomban
Folytatás az 1. oldalról

A szentleckét Pál apostol intelmei közül olvasták, az evangélium-szakaszt, Jézus születésének Lukács evangélista által megörökített szakaszát Benyik György közvetítette.
A karácsony „legtörténetibb" elbeszélése a
szent család kivetettségéről szól, az istállóban megszülető Jézusnak elsőként a kitaszí-

tottként élő pásztorok fejezik ki hódolatukat.
A szentbeszédben a plébános mindenek
előtt a karácsonyi ajándékozás igazi értelméről, a szeretet kifejezéséről beszélt, hiszen a
születés ünnepében Isten ajándékozza magát
az embereknek. Fontos azonban, emelte ki
Tóth Alajos, hogy az ajándék ne puszta vásárlási lázból fakadjon, hanem szívből jövő

cselekedet legyen. Az ajándékozás egyébként
a késő középkorban terjedt el, a ferences
rendhez tartozó családok könnyítettek így a
rászorultak helyzetén karácsonykor.
- Az ünnep üzenete továbbá a béke - jelentette ki a plébános, aki hangsúlyozta: - Krisztus békét hozott a világnak, így minden jóakaratú embernek is hasonlóképpen kell cselekednie.

A csendes többség elutasítja a megosztás szándékát - jelentette ki
Medgyessy Péter karácsonyi interjújában, egyben jelezve, hogy
vannak konfliktusok, amelyeket éppen a megoldás érdekében
kell kiélezni. Kiderült, hogy a miniszterelnök egyáltalán nem
konfliktuskerülő: például a „csatlakozzunk-e az unióhoz" dilemmáját kérlelhetetlenül kiélezte, a pénzügyi felügyelet körüli törvény esetében viszont csak a betétesek érdekét szolgálta, a kialakult megosztottságot mesterségesen keltett politikai hisztériának
tudja be.
Nem egyszerű a megosztással kapcsolatban érvelni. Tény,
hogy a Magyarországon rendkívül kiélezett a politikai közbeszéd, de e tekintetben egyik oldal sem oktathatja ki a másikat
béketeremtésből. A szocialisták, akik most a kesztyű felvételéről beszélnek, ugyanarra a stratégiai váltásra
kényszerülnek,
mint a Fidesz a 2002-es választások első fordulója után. Míg a
választási kampányban Orbánék hitték, hogy elért eredményeik magukért beszélnek, és a baloldal agresszíven
támadott,
most Medgyessy Péternek kell belátnia, hogy az árokbetemetés
az EP-választások előtt nem fog menni. Ki tudja, mi okból, de
valamiért mindig akkor békülékenyebb egy politikai erő, amikor biztosan birtokolja a hatalmat. A békülékenység ezen kívül
egyenes arányban csökken a választások közeledtével. Más szavakkal, nem kizárt, hogy Magyarországon azért van ez a megosztottság, mert a mindenkori árokbetemetés csak egy politikai
arculati stratégia része.
De, tényleg, vajon mit szól ehhez a megidézett csendes többségi Ez a közelebbről meghatározatlan embercsoport általában
véve csendes - ha megosztottság van, ha nincs. A magyar pártoknak még a határozott szimpatizánsokkal együtt sincs akkora tagságuk, hogy megközelítse akár csak azoknak a táborát, akik egy
országgyűlési választás idején elmennek szavazni. Erről a csendes többségről ciklusok közben legfeljebb a
közvéleménykutatások adnak képet, amely, bár igen változékony, jelenleg azt mutatja, hogy (csendes) többsége úgy érzi, rossz felé halad az ország.
Ezenkívül Medgyessy Péternek mostanra sikerült elérnie, hogy az
embereknek nagy csendben megfordult a véleménye: már többen
vannak azok, akik szívesebben látnák Orbán Viktort miniszterelnökként. pedig őróla is megvolt a véleményük, lévén, hogy nem
választották meg. Mindebben az az érdekes, hogy Medgyessy első
évében a többség még jónak látta az irányt és elégedett volt, pedig
..a megosztás " már akkor is ott környékezte őket. Eszerint e megosztást jobban tudja kezelni a civil ember, mint azt. ha életkörülményei romlanak.
Szóval, vajon mennyire is foglalkoztatja a politikai elit csatája a
csendes többséget: Gyanítom, kevésbé, mint a politikus gondolja. Én inkább azt mondanám, ez a többség az egymást követő politikai garnitúrák által összezavart jövőkép miatt csendes. A viták, politikai összetűzések önmagukban egészséges közéletről
árulkodnának, amely nem megosztja, hanem megmozgatja a választók gondolkodását. Magyarországon azonban
ciklusonként
bekövetkezik a teljes leszámolás, s ez kétségbe vonja a közélet
minőségét. Négyévente fordul minden: nemcsak a politikai vezetők cserélődnek le, nemcsak az állami intézmények élén rendeznek takarítást, hanem a célok, nemzeti stratégiák, a szóhasználat, az előnyben részesített kultúra, minden lecserélődik és a letarolt terepen úgy kezd épülgetni valami új, hogy egy éven belül
mindenki tisztában van már azzal a névsorral, amelynek ez érdekében áll. A vezető erőkben - egy-egy ritka kivételt leszámítva nem látni az ellenféltől független önszabályozást. Az ország megosztottságát nem az éles véleménykülönbség, hanem a bizalomhiány okozza.

Nők és férfiak, idősek és fiatalok beszéltek

Januártól 11 százalékkal többet kell fizetnünk a vonatjegyért

Telefonon kapták
a lelki segélyt

Tizedével drágul a vasúti utazás

Karácsonykor szinte folyamatosan csörgött az S. O. S. Lelkisegély-szolgálat telefonja. A
szeretet ünnepén sok magányos
vágyott néhány kedves szóra, de
voltak, akik problémájuk miatt
tárcsáztak.
Az S. O. S. Lelkisegély-szolgálat
ingyenesen hívható száma már
24-én reggeltől folyamatosan
csörgött, este 6 órától másnap
reggelig pedig már pillanatnyi
szünet nélkül érkeztek a hívások. Hevesiné Kratochwill Katalin, a szolgálat megbízott vezetője elmondta, úgy tűnt, sokaknak
ez az ünnep a számvetés időszaka volt.
Félresikerült családi kapcsolatokról, bűntudatról, gyászról,
munkahelyi problémákról akartak a telefonálók elsősorban beszélgetni, és persze a magányról,
ami ilyenkor még erősebben tör
elő. Karácsony első napján inkább a betegségek kerültek előtérbe, na és a köszönetek. Sokan
azért hívták a szolgálatot, hogy
hálát mondjanak azért, hogy ezt
a karácsonyt is megélték - a segítségükkel.
Hevesiné elmondta, az ünne-

pek alatt szokatlanul hosszú
hívásaik voltak. A legrövidebb
ideig tartó telefon is félórás
volt, de volt, akivel 70 percig
beszélgettek. A legtöbb telefonáló középkorú, vagy annál
idősebb volt, de például egy
egyetemista is a szolgálatot választotta, hogy elmondja problémáját. Sokan azt gondolnák,
hogy lelki segélyt csak nők kérnek, ám ez nem így van, karácsonykor is voltak férfi telefonálók.
A háromnapos ünnep alatt
egyetlen esetben sem kellett a
szolgálat munkatársainak öngyilkossági kísérletbe vagy szándékba beavatkozniuk, de voltak
olyan hívók, akik már foglalkoztak ennek a gondolatával. Mégis
leginkább csak egy megértő
hangra vágytak, akinek névtelenül kiönthetik lelküket.
Hevesiné úgy fogalmazott,
ezek az emberek mind magányosak, de legtöbben nem egyedül,
hanem családban élnek. Csak
éppen ott sincs senki, akivel
megoszthatnák
gondolataikat,
még ilyenkor, a szeretet ünnepén
sem.
T.K.

Január elsejétől átlagosan 11
százalékkal emelkednek a belföldi vasúti személyszállítás díjai. A jegyárak nettó növekedése
nyolcszázalékos, de az áfaemelés miatt további három százalékkal kerül többe a vasúti
utazás.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az árhatóság, illetve a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
döntése alapján módosulnak a
belföldi vasúti közlekedés személyszállítási díjai. A jegyárak
2004. január l-jétől átlagosan tizenegy százalékkal ehielkednek.
A nettó értékű áremelés
„mindössze" nyolc százalékot
tesz ki, de az áfaemelés miatt
további
három
százalékkal
kénytelen drágábban adni a
menetjegyeket a MÁV Rt. Ezért
az utasok tizenegy százalékos
árnövekedéssel számolhatnak
jövőre.
Az emelés miatt az intercity
pótjegy ára a mostani 440 forintról 480-ra változik. Az intercityrapid pótjegy pedig 2003. december 31-éig 540 forintba kerül, de
az új évben már hatszáz forintot
kell érte fizetni. Az expressz vonatokon a helybiztosítás tíz forinttal lesz majd drágább, vagyis

Jövőre jóval többért roboghatunk.
120 forint helyett 130-at kell fizetni.
Egy teljes árú menetjegy személyvonatra Szegedről Budapestre most 1666 forint. Jövőre
már 1844-et kell fizetni. Egy diák, ha igénybe veszi a 67/7 százalékos kedvezményt a Tisza-parti
városból a Nyugati pályaudvarra

Fotó: Schmidt Andrea

való utazás során, akkor ez 541
forintjába kerül még az évvégéig.
Januártól azonban már egy forint
híján hatszázat kell félretennie,
hogy vonattal utazhasson.
Aki az idén interpicivel ment
Szegedről Békéscsabára, annak a
120 forintos pótjeggyel együtt 944
forintba került az út. Jövőre a pót-

jegy már 130 lesz, maga a vasúti
jegy pedig 906 forint. így interpicivel a két megyeszékhely között
1036 forintba kerül majd egy út.
A helyközi és a távolsági buszjegyek 2004 elején nem drágulnak. Ugyanis a volántársaságok
már ez év november elsejével
megemelték a jegyárakat.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. lövőre ünnepli tízéves
fennállását a faluház. Az
algyőiek több millió forint
felajánlásával járultak hozzá az
épület létrehozásához. Az elmúlt
években sikeres szilveszteri
bálokat rendeztek a faluházban.
Az idén megújult műsorral
várják december 31 -én este 7
órától a vendégeket, hogy az
óévbúcsúztató mellett a faluház
jubileumát is méltóan
megünnepelhessék.
Homok Kincse
Ifjúsági és Szolgáltatóház néven
többfunkciós létesítmény
építését tervezik a közeljövőben
a községben. A fiatalok életében
is fontos szerepet fog betölteni a
ház, mivel itt kap majd helyet a
kistérségi ifjúsági központ és a
diákönkormányzat is. Emellett
ez lesz az új otthona több
információs és tanácsadó
szervezetnek. A helyi és
térségbeli gazdák, szövetkezetek,
kis- és középvállalatok
képviselői kaphatnak majd itt
felvilágosítást. Az érdeklődők
helyben ismerhetik meg az
Európai Unióval kapcsolatos
legfrissebb információkat,
pénzforrási lehetőségeket, illetve
az őket érintő magyarországi és
EU-s jogszabályokat,
rendeleteket. Ásotthalom
önkormányzatának a beruházás
finanszírozására nincs elegendő
pénze, ezért pályázatok útján
kívánnak forrásokat
előteremteni.

Román Sándor társulnia, az ExperiDance újra Szegeden

Vizsgák az ünnepek előtt és közben

Muskétások, avagy
kevés Dumas sok tánc

Hajrá az egyetemen

ÁSOTTHALOM.

BALÁSTYA. Az idősek klubjában
kicsit korábban búcsúztatják az
óévet. A nyugdíjasokat december
30-án délután 5 órától várják a
szilveszteri mulatság szervezői.
A vacsora után közösen
énekelnek, majd kártyapartival
várják az új esztendőt.
F O R R Á S K Ú T . Állófogadás
keretében az idén is átadták a
hűségjutalmakat. Azok vehették
át ezt az elismerést, akik hosszú
évek alatt sokat tettek
Forráskútért. Harminc esztendei
munka után hűségjutalmat
kapott Lévai Sándorné. Tizenöt
év után járót vehetett át Csúcs
Miklósné, Pálnik Zoltánné,
Simon Ilona. Ötéves
hűségjutalommal tüntették ki
Csóti Zoltánt, Fodorné Szántó
Ágotát, Nagyné Rabi Mártát és
Péter Szabó Istvánnét.

Karácsonyi
hangulatban telt ez a hét a
városban is. Valamennyi
intézményben, így az óvodában,
az általános iskolában és a
gondozási központban is
megemlékeztek a szeretet
ünnepéről. A városkarácsonyra
pedig Mórahalom apraja-nagyját
meghívták. A főtéren gyertyát
gyújtottak, majd az óriási
fenyőfánál műsorral
köszöntötték a mórahalmiakat.
Többek között felléptek az
óvodások, az iskola hetedikesei,
a zeneiskola növendékei, tanárai
és Csicseri néptánccsoportja,
valamint a Gyöngyszem
Nagycsaládosok Egyesületének
táncosai, a mórahalmi
parasztkórus, a Szó-Mi-Szó
Énekegyüttes, illetve Pavlovszky
Róbert.
MÓRAHALOM.

R Ö S Z K E . Egy körözött román
állampolgárt tartóztattak fel a
közúti határátkelőhelyen. A
férfit állítólag a Kisteleki
Rendőrkapitányság kereste
eltűnés miatt. A román
állampolgárral a határörök
tisztázták a félreértését. A férfit
törölték a körözöttek listájából
és továbbutazhatott
Szerbia-Montenegróba.

Folytatódik a
Wesselényi Népfőiskola
előadássorozata. Hétfő este 6
órától két témával is várják az
érdeklődőket. Elsőként Takács
lános beszél a különféle
építészeti stílusokról, majd Tóth
Sándor ismerteti meg a
hallgatósággal az
éremművészetet.
ZSOMRÓ.
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Jelenet az ExperiDance előadásából.
Román Sándor tánctársulata, az ExperiDance
Szegeden is egyre népszerűbb. Ma 15 és 19 órától
a Muskétások, avagy kevés Dumas sok tánc című
show-műsorral vendégszerepelnek a Szegedi
Nemzeti Színházban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Dóm téren már nagy sikerrel játszott Ezeregyév
és a Revans után most harmadik táncshow-ját is
bemutatja Szegeden Román Sándor társulata, az
ExperiDance. A produkció, amely időrendben az
együttes második egész estés darabja volt, tulajdonképpen nem más, mint Dumas A három testőr című világhírű regényének feldolgozása. Kétszer ötven percben fergeteges táncba szőve bepillantást nyerhetünk egy monumentális kor kuliszszatitkaiba.
A történet szereplői mai mesteremberek, pörög
kezük alatt a munka. Amikor a nap nyugovóra tér,
a munka is véget ér. Hol a jól megérdemelt bér?
Üres zsebbel bandukol haza az erdőn át a vert sereg. Panaszos zsivajukkal megzavarják az erdőben
ébredő varázslót és a tündért, akik ijedtükben az
ösvényen felejtenek egy míves ládát. A becsületes
megtalálók nem mernek üres kézzel zsémbes aszszonyaikhoz hazaállítani, ezért magukkal viszik a

ládát. A varázsló az elhagyott ereklye visszaszerzéséért felveszi a falu bölcsének arcát. Felnyitja a ládikát, amelyben egy míves nyakéket találnak. Hogy
osszák szét? A varázsló dönt: időutazásra viszi a
nyakéken marakodó falu népét, megismertetve velük és a nézőkkel a ládikó igaz történetét. A mágia
XIII. Lajos francia udvarába repít, ahol a királyné
épp egy édes szerelmi légyott emlékeként zálogba
adja nyakékét Buckingham hercegének. Rochefort
gárdistái rárontanak a párra. A királyné a túlerővel
szemben segítségül hívja a négy testőrt, Athost,
Porthost, Aramist és D'Artagnant, akik sokadjára
ismét győznek a túlerővel szemben. A varázsló úgy
dönt, ezúttal Lajos király alakját veszi fel. Rochefort megsúgja a királynak egy udvari ceremónia
közben a királyné félrelépésének titkát. Lajos számon kéri a hallottakat, és ultimátumot intéz: a
nyakék kerüljön vissza a királyné nyakára... így indul a jól ismert sztori, amelynek végén a varázsló és
a tündér az erdő mélyén ismét álomba szenderülnek, mintha az egész csak egy álom lett volna.
A látványos táncshow rendező-koreográfusa: Román Sándor. A jelmez Debreczeni Ildikó, a díszlet
Balázs Antal tervei alapján készült. A főbb szerepeket l'atonai Norbert, Bistei Judit, Zsombori Miklós,
Sátori lúlia, Dénes Nándor, Iványi Tamás, Kovács
Dénes, Takács Péter és Vári Bertalan táncolják.

Egyáltalán nem érződik az ünnepi hangulat a szegedi egyetemen. A diákok többsége
ugyanis szeretne legalább egy,
szerencsés esetben két vizsgát is
letenni karácsony előtt vagy a
két ünnep között.
- El kellett volna halasztanom.
Tudtam, hogy nem lesz időm
megtanulni, mégis jelentkeztem - átkozta hangosan saját
magát egy öltönyös srác a jogi
kar Rákóczi téri épületében. Péter nyolcra jött, de még tizenegykor sem mert bemenni. Társasági jogból szeretne sikeres
vizsgát tenni. - Azért jöttem korán, mert bíztam abban, hogy itt
esetleg jobban tudok tanulni,
ragad rám valami a többiek tudásából. Rettenetesen izgulok.
Nyolc vizsgám van még, nem
szeretnék újrázni, de nagyon
úgy néz ki, hogy fogok. Lassan
be kellene mennem.
Pár perc múlva nyílik az ajtó,
egy csoporttársa jön ki. Péter
még begyűjti a szükséges információkat, s zakója ujját szorongatva belép a tanári szobába. Lassan telik az idő, de tíz
perc múlva repülve jön ki. Ezt megúsztam! A társasági jogi alapelveket húztam, s valahogy sikerült annyit kinyögnöm, hogy kapjak egy kettest.
Bocs, de fel kell hívnom Nórit,

a barátnőmet - felelte vigyorogva.
A fenti szituáció a szegedi
egyetem bármelyik karán történhetett volna. A hallgatók többsége ugyanis igyekszik minél több
vizsgát letudni karácsony előtt.
Nem egy oktató már az utolsó tanítási hétre is meghirdet vizsgaidőpontokat, s a diákok többsége
él is a decemberi vizsgalehetőségekkel.
- Sokan szeretnének minél hamarabb túlesni a vizsgákon. Én
decemberre általában a könnyebbeket rakom, amikre nem kell
sokat készülni. Ezekből félévente
van kettő-három. A két ünnep
között a január eleji nehéz vizsgákra készülök - árulta el a taktikáját Molnár Judit, negyedéves
bölcsészhallgató.
Barkócz Róbert másodéves
közgazdász karácsony előtt
már két tárgyon is sikeresen
túljutott, de ő egészen másért
sietett. - Január 15-én indulok
Svájcba síelni. Addig minden
vizsgát le kell tennem, ezért a
két ünnep között is kollokválok, és még így is marad hat
megmérettetés január első két
hetére. Bízom benne, hogy
mindenből átmegyek, és akkor
nem kell aggódnom az utóvizsgák miatt - reménykedett az
egyetemista.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Segítség a kórháznak
Együttműködési megállapodást
írt alá karácsonykor a szegedi
városi kórház és az ADRA Hungary Alapítvány - Adventista
Fejlesztési és Segélyalapítvány.
Az együttműködés keretében a
kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályának betegápolási
és gyógyászati segédeszközöket,

például ágyakat, ágyneműket,
éjjeliszekrényeket biztosít az
alapítvány.
A megállapodást a kórház főigazgatója, Nárai György és gazdasági igazgatója Baráth Lajos,
valamint az alapítvány igazgatója, Kovács Ernő és régióvezetője,
Murányi József írta alá.

Fogad a rendőrfőkapitány
Lakossági fogadóikat tart Lukács János rendőr dandártábornok, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője december 29-én
délelőtt 9 és 11 óra között a főkapitányság Kossuth Lajos sugárút
22-24. alatti épületében.

Szegeden, Mórahalmon és Vásárhelyen is megrendezik az ünnepi koncertet

Sorozat lesz a karácsonyi dixie-gála
A Szegedi Nemzeti Színházon
kívül idén már Mórahalmon és
Vásárhelyen is megrendezik a
hagyományos karácsonyi dixieland gálaestet, amelyen a két házigazda zenekar, a Molnár Dixieland Band és a Storywillc Jazz
Band mellett vendégek is fellépnek.

LEMEZBEMUTATÓ,
VENDÉGEKKEL
Hódmezővásárhelyi
cégek
segítettek a Dixie Jam Session együttesnek a második
C D megjelentetésében. A lemez bemutatóját december
30-án délután 5 órától rendezik meg a vásárhelyi Petőfi
Művelődési Központ színháztermében. A kétrészes esten számos vendégmuzsikus
is fellép.
- Azon kevés dixie-zenekarok egyike vagyunk, amelyeknek ebben az évben is lemeze jelent meg - árulta el

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Molnár Dixieland Band születésnapi koncertjéből nőtt ki és
vált hagyománnyá a Szegedi
Nemzeti Színházban évről évre
megszervezett karácsonyi dixiegála. Molnár Gyuláék mellett a
Háló Pál vezetésével működő
másik szegedi csapat, a Frankié
Látóval kiálló Storywillc Jazz
Band az állandó szereplője az ünnepi koncertnek, amit vasárnap
19 órától rendeznek meg a teátrumban.
A fellépő vendégzenekarok
listáján szerepel a Hatvani fenő
vezetésével két éve alakult, hagyományos New Orleans-i dixiemuzsikát játszó Dixie Jam
Session és az öt fiatal szegedi
srácból - köztük van Molnár
Gyula fia is - létrejött Fool
Moon Énekegyüttes. Vendégszólisták is színesítik a műsort:
fellép a malmöi zenekonzervatóriumban végzett és négy évvel ezelőtt Magyarországra férjhez jött svéd énekesnő, Sophia
Rosén. aki a poptól a musicalen
át a dzsesszig minden műfajban otthonon van. A Hot Jazz
Band tagjaként feltűnt, majd

Hatvani

A gálaestek állandó szereplője: a Storywille Jazz Band.
saját zenekart is alapító harsonást és trombitást, Szalóki Bélát is jól ismerik már a műfaj
szerelmesei, az ütős hangszereken játszó Mr. Bongót pedig
közkívánatra hívták vissza.
Olyan nagy sikert aratott a tavalyi gálán, hogy sokan szerették volna újra látni-hallani.
A vasárnapi szegedi gálát kisebb változtatásokkal hétfőn 18

órától Mórahalmon is megismétlik, így akinek nem jutott
már jegy a Szegedi Nemzeti Színházba, az a nemrégiben átadott
Aranyszöm rendezvényközpontban meghallgathatja a vendégszólistákkal fellépő Storywille-t.
Kedden 19 órától a hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor Művelődési Központban a helybeli
csapat, a Dixie Jam Session lesz

a harmadik dixie gálaest házigazdája. A koncerten fellép a
Budapest Ragtime Band tagja, a
népszerű Papa Flight, szólistaként Molnár Gyula, a Benkó
Dixieland Bandből Nagy Iván,
valamint a szegedi koncert három
vendégszólistájával
a
Storywille (azz Band. Az utóbbi
két koncertre még kaphatók jegyek.

fenő,

a Dixie

Jam

Session vezetője. Hozzátette:
a most kiadott második CD
is csak úgy jelenhetett meg,
hogy vásárhelyi cégek rendelték meg ajándékként, néhány száz példányban, a tavalyi lemez, s koncert alapján.
- Nagy dolog ez, hiszen ha
valaki nem talál magának
szponzorként egy multinacionális céget, akkor nehezen jelenik meg igényes minőségű
CD-je.
A Dixie Jam Session második albumáról a tradicionális
és hagyományos dixie-felvételek mellett különlegességek is
megszólalnak.

•
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Karácsony taxistámadással, országúti tragédiákkal

Gyújtogatás
féltékenységből
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Kórház, mentők, tűzoltók, rendőrök - távol a karácsonytól

Ügyeletben telt a szenteste
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt indított eljárást a Szentesi Rendőrkapitányság egy szarvasi házaspár
ellen.

Megverték a szentesi
taxist
A 32 éves férfi a vezető mellé
ült be, felesége és gyermeke a
hátsó ülésre. Az utasok Szarvasra indultak. Kajánújfalu közelében - a rendőrségi közlemény
szerint - a taxisofőr mellett ülő
férfi kötekedni kezdett. A sofőr
megállt, és ekkor utasa ököllel
többször is arcul ütötte. A gépkocsivezető elővette a gázsprayt és
lefújta támadóját, majd dulakodni kezdtek. A férfi a járműben letörte a taxiórát és összetörte a
belső világítást. Miután a sértett
kiugrott a kocsiból, támadóját
kirángatta, közbelépett a férfi 39
éves felesége és ő is bántalmazni
kezdte a taxist. A dulakodást követően a taxis beült az autóba és
elhajtott. A járőrök a helyszín
közelében elfogták és előállították a támadókat.
A taxis lapunknak elmondta, az
utas előbb arra kérte, hogy álljon
meg. - Arra gondoltam, talán roszszul van, hiszen szemmel láthatóan ittas állapotban volt. Miután
megálltam, azonnal arcul ütött.
A taxis az esetről először egyik
kollégáját értesítette, aki felhívta
a rendőrséget. A kolléga néhány
perccel hamarabb érkezett a helyszínre, és feltartóztatta a Szarvas
felé gyalogló támadókat. A sértett
eközben a közelben várakozott. A
szentesi taxis sérülései nyolc napon belül gyógyulóak.

Holttestet találtak
Holttestet találtak az öntözőcsatornában az E55-ÖS főúttól

mintegy két kilométerre, az öttömösi elágazás közelében. A bejelentő egy hajtó nélküli lovas kocsira lett figyelmes, így talált rá az
árokban fekvő személyre. A rendőrség eddigi adatai szerint az elhunyt - egy 46 éves kelebiai férfi
- karácsony első napján ment el
otthonról lovas kocsival. Eddig
ismeretlen okból nem a földúton,
hanem a kaszálón akart áthajtani, ahol valószínűleg belehajtott
a mély árokba, és leesett a bakról.
Azt egyelőre nem lehet tudni,
hogy az esés, vagy kihűlés miatt
vesztette életét.

Héttagú vásárhelyi
család sérült
Hat autó rohant egymásba
pénteken délelőtt az E 75-ös
főúton Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a városföldi
vasúti átjáró közelében. A karambolt egy román rendszámú
Ford Tranzit vezetője okozta,
amikor Kiskunfélegyháza irányába haladva későn vette észre, hogy az előtte lévő kocsisor
fékez. Hogy az ütközést elkerülje, balra rántotta a kormányt, ahol egy szemből érkező Opellel ütközött. A kisteherautó
visszacsapódott
a
jobboldali sávba, ahol meglökött egy másik Ford Tranzitot,
ami még két másik autónak
csúszott neki. A balesetet okozó Ford ezután még egy másik
szemből jövő személyutóval is
ütközött.
A Tranzit utoljára egy Chrysler
kisbusznak csapódott. A járműben egy héttagú hódmezővásárhelyi család utazott. A három
hónapos és kilenc év között gyermekeket és szüleiket megfigyelésre kórházba szállították. Szerencsére
mindannyian
csak
könnyebben sérültek, megfigyelés után hazaengedték őket a
kórházból.

Délután inkább a belgyógyászatra sorjáznak a betegek. Az egyik
ágyon egy nagydarab férfi fekszik, hörög, nyög fájdalmában.
Mellette a szomszéd helyiségből
mély, fájdalmas sóhajok, nyöszörgés hallatszik ki a folyosóra.
Egy néni fekszik elgyötört arccal
az ágyon, injekciót kap a vénájába. Fehér és zöld itt minden,
kinn ezek a színek az ünnepet jelentik, a havat, a fenyőt, itt a hétköznapot. A csendes ünnepen a
betegek nehéz zihálása, az orvosok, nővérek papucsának tompa
kopogása tölti be a teret.
A nehezen beüzemelt „SBO", a
sürgősségi osztály az átlagnál
szebb képet mutat a magyar
egészségügyről. Az apróbb eszközök, szerszámok a régi osztályról
származnak, de a berendezés
nagy része új: van korszerű betegfürdető, kisebb műtétekhez
használható lámpák, csak a terület és a személyzet kevés. Most is
sorban állnak, fekszenek a betegek, befelé és kifelé is. Egy nénit
hoz a mentő, ahogy tolják a folyosón, az adjunktus már ránézésre csípőtáji törést gyanít. Valószínűleg operálni kell, csakhogy egy nyílt töréses sérült
nemrég érkezett. A hasi sebészek
viszont közben a műtőben egy
tályogon dolgoznak. Az altatóorvos ezért elfoglalt, rá várnak a
traumatológusok.
Dugó van kifelé is: Antal bácsi
órák óta várja, hogy érte jöjjön a
mentő és haza vigye Alsóvárosra.
Elesett, orrán, kezén nagy kötés.
Ma még nem evett. Fájdalmas
számára az ülés is a tolószékben
- panaszolja keserves, éneklő
hanghordozással. Taxit nem szeretne hívatni, mert az sokba kerül, inkább várja a mentőt.
Egy saját lábán érkezett férfinak közben néhány öltéssel Böröndy adjunktus összevarrja a tenyerét. Azt vágta a páciens a ka-

Az orvosoknak az ünnepen is akadt bőven dolguk.

TUZOLTOK AZ ÜNNEPEN
A szegedi Napos úti tűzoltólaktanyában harmincnégyen voltak
szolgálatban december 24-én. Azért egy kis karácsonyi hangulatot csempésztek a laktanyába. A tűzoltók feldíszített fát állítottak az aulában. Karácsonyfatűzhöz péntek estig nem riasztották
őket. A tűzoltókhoz hasonlóan a rendőrség megyei és városi
ügyeletén, valamint a mentőknél is visszatérően azt mondták:
nekik ez is ugyanolyan nap mint a többi. - Kevesebben vannak
az utcán, de a munkánk ugyanannyi, mint máskor - hangsúlyozta Tóth László. A főtörzszászlós hozzátette, ezen a napon főleg a szabad ég alatt, padon fekvő hajléktalanokat juttattak el a
szállásokra, melegedőkre.

rácsonyfa helyett. Három traumatológus orvos van ma Szegeden ügyeletben: Böiöndy János,
Magyar József és Biró Gábor egy
időben három sérülttel tud foglalkozni. Röntgenes, műtősfiú,
beteghordó, altatóorvos azonban
csak egy-egy dolgozik ilyenkor.
Sokat remélnek az egészségügyben dolgozók az uniós szabá-

lyozások átvételétől, a túlmunka
és az ügyeleti idő korlátozásától.
Most rengeteget kell dolgozniuk:
az orvosok számára huszonnégy
órás ügyeleti szolgálat után gyakran munkanap következik. Remélik, hogy nővér is több lesz az
osztályokon. Most negyven beteget ketten látnak el, pedig felvételisek.

Fotó: Kamok Csaba

Öregember indul neki a folyosón a vécéig vezető útnak,
meg-megbillenve botorkál. Elhagyott, magányos, kék-zöld volt,
mikor behozták, elesett. Karácsonyra itt maradt, nincs senkije.
Közben a műtősfiú egy tányér
levest hoz Antal bácsinak. - Felségesen főznek - mondja az idős
férfi csillogó tekintettel és reszkető kézzel, mohón kanalazni
kezdi a levest. Szinte feljajdul az
örömtől, amikor észreveszi, hogy
a levessel egyszerre a másik
irányból megérkezett az öccse,
aki csendben figyelte örömét. Lemondják a mentőt, hazaviszik
Antal bácsit, a testvérénél tölti
az ünnepet.
Közben jelzik a műtőből, hogy
a sebészek átadják a terepet a traumatológusoknak,
kezdődhetnek a baleseti sebészet szentesti
műtétei.
MOLNÁR B. IMRE

Meleg étel a krisnásoktól Lenyúlnak, lopnak, rabolnak
A rendőrség szerint csökken, a bíróság szerint nő a fiatalkorú bűnelkövetők

A rendőrség szerint Csongrád megyében csökken a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma. Ennek némileg ellentmond, hogy a 18 év alattiak ügyében ítélkező bíróhoz egyre
több vádirat érkezik. A rendőrök által elmondott esetekben
megfigyelhető, hogy a gyerekbűnök hasonlóak a felnőttek által
elkövetett bűncselekményekhez: a fiatalok is lopnak, rabolnak
és drogoznak.

Az Árpád téren kínálták a rászorultaknak a vegetáriánus székelykáposztát.
Vegetáriánus székelykáposztát osztottak karácsonykor a krisnások a Szeged Nagyáruház előtt,
az Árpád téren. Mintegy ezer szociálisan rászorult kapott egy tál meleg ételt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány a világ
legnagyobb vegetáriánus ételosztó szolgálata. A
Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító
lelki tanítómestere arra kérte tanítványait, segítsenek abban, hogy a világon bármely krisna templom
tíz kilométeres körzetében ne legyen éhező ember.
Kezdetben az ételosztások Nyugat-India területére, kifejezetten az ottani árvizek károsultjainak
megsegítésére koncentrálódtak. A krisnások a het-

Fotó: Kantok Csaba

venes évek vége óta Európában is osztanak ingyen
ételt. A humanitárius szolgálat Magyarországon a
rendszerváltás óta minden karácsonykor megrendezi ételosztási programját.
A szegedi krisnások 1994 óta adnak élelmiszercsomagot, illetve meleg ételt a legrászorultabbaknak - tudtuk meg a szegedi Sándor utcai krisna
templom papjától, Caitya-guru dastól. Legutóbb
május elsején, az új szegedi Erzsébet ligetben osztottak bhakta módra készült, hús nélküli székelykáposztát. December 24-én a nagyáruház előtt, az
Árpád téren rendeztek ingyenes ételosztási akciót,
amelynek során ezer, szociálisan hátrányos helyzetű embernek, hajléktalanoknak, időseknek és
nagycsaládosoknak adtak egy tál meleg ételt, vegetáriánus székelykáposztát egy szelet kenyérrel.

- Csongrád megyében a bűncselekmények számával arányosan
csökken a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma kezdte a beszélgetést a Szegedi
Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi előadója, aki különböző, főleg
szakmai okok miatt meg akarta
őrizni inkognitóját. A 14 és 18 év
közöttiek által leggyakrabban elkövetett bűncselekmény, amikor
csoportosan, útonállás szerűen
lenyúlják a náluk gyengébb, fiatalabb gyerekeket. - Ilyenkor a
mobiltelefon és a néhány száz forint mellett a divatos edzőcipőt,
napszemüveget, dzsekit, baseballsapkát veszik el az áldozatoktól - folytatta a rendőrtiszt.
A statisztikák szerint idén
csökkent az ilyen és ehhez hasonló rablások száma. Ez részben annak köszönhető, hogy a
rendőrség által jól ismert és erre
szakosodott elkövetői kör tagjai
betöltötték a 18. életévüket, tehát cselekményük már súlyosabb megítélés alá esik. A másik

magyarázatról pedig így nyilatkozott a rendőrkapitányság fiatalkorúakkal foglalkozó szakembere: „Pihennek a büntetés-végrehajtási intézetben".
A másik, fiatalok által leggyakrabban elkövetett törvénysértés a
rongálás, hétköznapi nevén, a
graffitizés. A szakember két csoportra osztotta a falfirkálókat, az
elsőbe azok a felnőtt korúak tartoznak, akik művészi szinten
végzik ezt a tevékenységet. Míg a
másik társaságot az ő példájukat
követő, úgynevezett második generáció alkotja.-Ok 12-15 éves,
magukat a second generation-nek nevezők, akik a városban
a 2go jeggyel látják el „alkotásaikat".
Sajnálatos, hogy nőtt a kábítószer-fogyasztó fiatalok száma.
Ami ennél még elkeserítőbb, hogy
a marihuána helyett egyre többen
használnak amfetamin-származékokat, az úgynevezett diszkódrogokat: Speedet, Extasyt.
Nyáron egy négytagú, 16-17 év

száma

közötti fiúkból álló betörőbandát
fogtak el a rendőrök. Török József alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályánakvezetője elmondta, a fiatalok
nyáron újszegedi családi házakat
fosztogattak. A melegben sokan
nyitva hagyták a WC-, vagy fürdőszobaablakot, amit a srácok leszereltek, majd összeszedték a
bent lévő értékeket. A fiúk mindannyian a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon lakói voltak. A rendőrök a „szajré"
egy részét az intézmény kertjében elrejtve találták meg.
A Szegedi Városi Bíróság fiatalkorúak ügyében ítélkező bírója a
rendőrség illetékesével ellentétben úgy fogalmazott, hónapról
hónapra egyre több ügyben hoz
ítéletet. - A legritkább esetben
ítéljük szabadságvesztésre őket.
A laikusok sokszor csodálkoznak, a fiatalkorúak miért kapnak
ugyanazért a bűncselekményért
jóval csekélyebb büntetést mint
a felnőttek. Mint a Btk. fogalmaz, a büntetés célja ebben az
esetben az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön és a társadalom hasznos tagjává váljon tette hozzá fuhászné Prágai
Aranka.
A. T. J.

A Körös-torok a vállalkozóké
Átszervezi a csongrádi önkormányzat az idegenforgalom intézményrendszerét. Első lépésként megpróbálják a működtetésből kivonni az .önkormányzatot, direkt vagy indirekt módon -

tájékoztatott a zárt ülésen tárgyalt előterjesztésről, illetve a
testület céljairól Bedő Tamás
polgármester. A reálisan pályáztatható ingatlanokat bérbeadás
útján ezután hasznosítja majd a

város. A Körös-toroki kempinget
a pályázó Csongrád Körös-torok
Tours Kft. elnyerte. Tulajdonképpen az idegenforgalmi kft. dolgozóiból alakult vállalkozói kör
szerezte meg a bérleti jogot.
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Szegedi genomikai kutatások - újabb remény a rák gyógyításában

A hónap könyve

DNS-mátrix az alagsorban
Nagy reményekre jogosítanak a
Szegedi Biológiai Központban
(SZBK) működő funkcionális
genomikai labor fejlesztései.
Olyan DNS-chip létrehozásán
dolgoznak, amely gyorsítja,
pontosabbá és könnyebbé teszi
bizonyos daganatos betegségek
diagnosztizálását és lefolyásának meghatározását.
Az SZBK alagsori labirintusában
rátalálni is nehéz a laboratóriumra. De ennél sokkal nehezebb
megérteni, hogy egyetlen, szimpla mikroszkóplemeznek látszó
tárgy segítségével hogyan képesek a kutatók majdnem az egész
emberi génállomány „átvilágítására". Puskás László, az SZBK
tudományos főmunkatársa, a
funkcionális genomikai lahoratórium vezetője először is megmutatja a mikroszkóplemeznek
látszó tárgyat. Fölemeli a világosság felé - átlátok rajta, semmi
sincs az üvegen. Bepárásftja, ismét a fény felé tartja. Apró, egymástól eltérően „raszterezett",
szabályos oszlopokba rendezett
négyzetecskéket látok. A nyomda világából ismerős a „kép":
ilyesmi az a filmre rögzített finom vonalháló, amely az árnyalatos képet pontokra bontja,
hogy sokszorosítani lehessen.
Biológiai forradalom
- Ezen az üveglemezen 20 ezer
„pont" van - mosolyog Puskás
László. Elmagyarázza, hogy egy
pont egy kölcsönható molekula,
egy gén vizsgálatát teszi lehetővé. Vagyis ez az egyetlen lemez
20 ezer gén aktivitásáról közöl
információkat a hozzáértőknek.
Ez a DNS-chip, vagy DNS-síkmátrix. A szemmel látható biológiai forradalom.
Jelentőségéről beszédes tény,

Masterfoods

vel együtt elnyert egy két évre
szóló pályázatot. Gyógyászati és
diagnosztikus célú genomikai
kutatásaik támogatására az Akadémia és a kormány közötti
megállapodás alapján 40 millió
forintot kaptak. Az a céljuk, hogy
létrehozzanak egy 18 ezer emberi gén aktivitását meghatározni
képes DNS-chipet. Ennek segítségével, különféle technológiai
újítások bevetésével végül szeretnének eljutni egy új diagnosztikus eszköz kifejlesztéséhez,
amely az igen összetett betegség,
a melanóma osztályozásához és
a betegek megfelelő terápiás csoportokba sorolásához adhat segítséget. Puskás László december
18-án A magyar tudomány a gazdaságért, társadalomért című
akadémai ülésszakon számolt be
az első eredményekről.

Tű a lemezen
Megmutatta a labor sarkában
álló, küllemre nem különösebben
látványos DNS-chipnyomtatót.
Ez az egyetlen DNS-chipet nyomtató robot Magyarországon - Magyarországon ez az egyetlen,
mondja Puskás László.
Fotó: Schmidt Andrea ára 16 millió forint. Ez a nyomtató persze nem betűket nyom, hahogy néhány évvel ezelőtt a tu- jellemzően felelősek egy-egy be- nem a génspecifikus mintákat
dósok még egyesével kényszerül- tegségcsoport
kialakulásáért. cseppenti fel az üveglemezre.
tek vizsgálni a géneket, lépésről Nemcsak a diagnózisban jelent Megnézhetem az apró tűpárnalépésre tanulmányozni funkciói- az új eszköz és módszer segítsé- szerű, egymilliós „szerszámot" is,
kat, szabályozásukat. A forradal- get, hanem a betegség lefolyásá- amellyel a nyomtatórobotban a
mian üj eszköz, a DNS-chip a nak meghatározásában is. Meg- felcseppentés végbemegy. Ennek
génaktivitások és génfunkciók mutatja, melyek azok a gének, - lézerrel iszonyú pontosságúra
szisztematikus analízisét teszi amelyeket érdemes célba venni a kihegyezett - tűi rajzolják a
lehetővé. A korábbinál sokkal gyógyszerekkel. A diagnosztikai, DNS-mintákat a lemezre.
gyorsabban, összehasonlíthatat- tipizálási, osztályozási és progA funkcionális genomikai lalanul rövidebb idő alatt, sokkal nosztikai lehetőségek tárháza bor az Országos Onkológiai Intétöbb információt nyújt. Nem- nyílik meg a kutatók előtt.
zeten kivül vagy húsz kutatócsak a sejtek normális, hanem a
hellyel működik együtt. Nagy
hibás működéséről is. A rákos el- A rák ellen
előnyük az a kutatási és egyéb
fajulásokat okozó hibás sejtműA szegedi fejlesztőlaboratóri- háttér, amit az SZBK képes nyújködés nemcsak gyorsan „tetten um - amelyet mindössze három tani. Ezen a kutatási-fejlesztési
érhető", hanem azonosíthatók is éve hoztak létre az SZBK-ban - területen most ez a szegedi labor
a hibáért felelős gének. Meg lehet az idén ősszel az MTA állator- a legerősebb Magyarországon.
állapítani, melyek azok, amelyek vos-tudományi kutatóintézetéSULYOK ERZSÉBET

„Sikeres üzlethez jó termékekre
és jól dolgozó
emberekre
van szükség."
líd. Forrest Mars)

A Masterfoods Magyarország Gyártó Kft.
mára az európai állateledel-gyártás fontos
és kiemelkedő részévé vált. Beruházásaink révén
a Csongrád-bokrosi gyár a hazai piaci Igényeken túl
képes a legigényesebb piaci elvárásoknak is eleget
tenni, így meghatározó szállítói lettünk
számos európai és tengerentúli ország piacának.
A Bokroson gyártott szárazeledel és kiegészítő
jutalomfalat termékeink a világ vezető állateledelmárkál, melyek
a PEDIGREE* és CHAPPI" kutyaeledelek, valamint
a KITEKAT* és WHISKAS' macskaeledelek.
Az alábbi pozícióba keresünk olyan csapattagot, aki
szakmailag jól felkészült, d i n a m i k u s és elkötelezett
a folyamatos fejlesztések Iránt:

BIZTONSÁGTECHNIKAI
VEZETŐ
Feladat:

Felelős a cégspeelflkus és törvényileg előirt
biztonságtechnikai szabályok megértéséért,
kommunikálásáért
- mind a Masterfoods m u n k a t á r s a k , mind a külső
vállalkozók felé - . valamint
a szabályok betartatásáért.
Rendszeresen biztonságtechnikai képzést tart
a vezetőségnek, speciális kommunikációs eszközöket
fejleszt kl a témában.
Az ideális jelölt:
Műszaki diplomával, multinacionális vállalatnál
hasonló m u n k a k ö r b e n szerzett 2 - 3 éves gyakorlattal,
kiváló tárgyaló- és döntéshozatali képességgel,
határozott érdekérvényesítő személyiséggel, valamint
tárgyalóképes angolnyelv-tudással rendelkezik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
önéletrajzát a kővetkező címekre küldheti el:
Masterfoods Magyarország Kft.
Bartha Krisztina
6641 Csongrád-Bokros, 1. kerület. Pf.: 333.
kriszt ina. bartha® eu. effem. co

A Generali-Providencia Biztosító Rt. Dél-alföldi Területi Igazgatósága
az alábbi munkakörbe felvételt hirdet:

.

s
a

- ELSZÁMOLÁSI SZERVEZŐ Feladatai: több megyére kiterjedő területi igazgatóság jutalékelszámolási, szervezési tevékenységének végzése, koordinálása.
Elvárásaink: legalább.középfokú végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeret
(Word, Excel, Power Polnt, Lotus Notes). Kreatív szervezői és problémamegoldó képesség, analitikus gondolkodás, széles látókör, önálló munkavégzésre való képesség.
Motivációs levelét, szakmai önéletrajzát, bizonyítványainak másolatát és fényképét
csatolva jelentkezését 2004. január 8-ig kérjük

eljuttatni

az alábbi cimre vagy e-mail címre:

GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT. ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁG
Radóné Szögi Etelka 6720 Szeged, Széchenyi tér 6., etelka.radone-szogl@generali.hu

Keiichi Tahara:
Az európai szecesszió
A könyvesboltok szebbnél szebb
képzőművészeti és művészettörténeti albumokat kínálnak.
Az egyik legszebbet, egy különlegesen szép fényképalbumot
ajánl az olvasók figyelmébe a
szegedi Somogyi-könyvtár.

KEIICHI

TAHARA

AZ EURÓPAI

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az eredetileg „kivonulást" jelentő szecesszió stílusirányzatának
bemutatása az elmúlt tizenöt évben - jelentésével ellentétben bevonult a hazai művészettörténeti könyvkiadás kedvelt témái
közé.
A szecesszió elnevezés a La
Maison de 1' Art Nouveau Galéria nevéből származik; ezt Siegfried Bing 11838-1905] azért nyitotta meg 1895-ben Párizsban,
hogy megismertesse a párizsi közönséggel az új stílusú képző- és
iparművészetet.
Az európai szecesszió iránt érdeklődő hazai olvasó az 1990-es
évek elejéig legfeljebb Bemard
Campigneulle Art nouveau, Jugendstil, szecesszió (Bp., Corvina, 1978) című munkáját forgathatta kedvvel. Keiichi Tahara Az
európai szecesszió |Bp., Glória
Kiadó, cop. 2001) című gyönyörű
fotóalbumában a kiotói születésű, de az 1970-es évektől Párizsban élő fotóművészt az építészetben megjelenő szecesszió először
Glasgow-ban nyűgözte le.
„...a századford uló építészete
semmiképpen sem tekinthető
szárazon funkcionalista jellegűnek. Kialakulásához nagyban
hozzájárultak az olyan korabeli
társművészetek, mint a festészet, a szobrászat, s az általuk
ihletett építészet magán viseli
ezek nagy egyéniségeinek kézjegyét" - írja a szerző. Az általa
legtipikusabbnak és legjellegze-

ART NOUVÍAU/MOt>em«tSMO/IUGtNOSfh

Keiichi Tahara fényképalbumának borítója.
tesebbnek tartott épületeket
Nyugatról Keletre haladva mutatja be a könyv. Franciaországból és Spanyolországból indul a
látványos utazás Közép-Európáig, majd Törökországig és
Moszkváig vezet az út. A fejezetenkénti rövid bevezetőt a párizsi d'Orsay Múzeum művészettörténészei írták. Keiichi Tahara
képeiben számunkra az a legmegnyerőbb, hogy olyan részletekre, formákra, fényekre irányítja figyelmünket, melyeket a
hétköznapok feszített tempójában aligha veszünk észre.
Magyarországot
nemcsak
Lechner Ödön legismertebb budapesti épületei (Földtani Intézet, Iparművészeti Múzeum)
képviselik, hanem a Hegedűs Ármin és Sebestyén Artúr által tervezett Gellért Szálló, a Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezte Zeneakadémia, valamint a Löffler
Béla és Löffler Sándor tervei alapján épült Kazinczy téri zsinagóga

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

BERUHÁZÁS CÉLJÁRA
KISVÁLLALKOZÁSOK

PÁLYÁZHATÓ
RÉSZÉRE

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

és Zsa

KOZLEMENY

Ml BŐVÍTÜNK, MERT FEJLŐDÜNK!
A cég í j éve a magyar piacon is tóretlenúl tejlö
cl*. A több mint 400 kokégat foglako/tató magyar leanyvalalat forgalma «len meghalad),: az
5,7 mdkard Ft o l Most Ón is tacga lehet ennek
a csapatnak miit

területi értékesítési
vezető d k)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a fogyasztókkal történő elszámolás
pontosságának érdekében
a DÉGÁZ Rt.

2004januárjában
leolvasást végez.

rendkívüli

A leolvasás a lakossági fogyasztók körében 2004. január
2-tól, a nem lakossági célű gázfelhasználók esetében pedig
2004. január 5-től veszi kezdetét, melynek során minden
gázmérővel rendelkező fogyasztót felkeresünk a mérőállás
rögzítése céljából.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pontos elszámolás
érdekében a gázmérőórák leolvasását társaságunk
alkalmazottainak, partnereinek biztosítani szíveskedjenek.
Abban az esetben, ha egyéb Irányú elfoglaltságuk ezt nem
teszi lehetővé, kérjük, hogy a leolvasó által helyszínen
hagyott értesítőt társaságunk részére megküldeni
szíveskedjenek.

Kovetelmenyek:
• legalább középfokú végzettség,
• jó kzpcsotelteremtó és kDmmunltáaós képesség.
• jogosítvány egészségügyi akatmasság,
• afcaánazás eseten erkölcsi bizonyítvány
• Csonkád, Békás vagy Bács-Kiskun megyei
lakúhely
A középvezetői gyakorlat és építőiparban szerzett
tapasztalat előnyt jelem.
Feladatok
• S-6 tagú értekesrtési csapat összefogása,
segítése, "kentaése,
• epitópan nagyvevőknél az értékesítők
.helyzetbe hozása*, kontzolálása.
• ptaa stratéga kialakkasa a területre, egyeztetve
az liztetágvezetíteí.
Amit nyújtani tudunk; főállású munkahely
wrsenyképes fizetés céges gépiarmű,
mobiltelpton, nemzetközi háttér, )ó munkahelyi
legkoc döntési szepadság, karrierlehetőség.
Jojón hozzánk, lépjünk együtt előre!
A kézzel írott fényképes onéletraizokal
a hirdetes megielenesét koyető » napon belül
várjuk az alábhi drnre:
Würth Szeretéstedwka Kft. Kaszab Gergely
2040 Budaörs Gyár 11.2

Temetkezési Iroda Szeged
M i k s z á t h K . - T ö r ö k u. sarok.
Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 . H . - C s . : 8 - 1 6 - i g .
P.: 8—15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG.
Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Hiilntts/állítási ügyelet: irádiótelefoni
06-30/9557-556:

0-24-ig

megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

M

^ í invitel
nv

Hirdetésfelvé'

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merül fel
a rendkívüli leolvasással kapcsolatban, munkatársaink
készséggel állnak rendelékezésére az alábbi, ingyenesen
hívható telefonszámon: 06/80/820-055.
x

Együttműködésüket köszönjük.
DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Hogy legyen választása!

•
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Meglepetés volt-e az ajándék1

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Tamás Akos újságíróval oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható
a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett
tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
KUTYATAMADAS
Újszegedi telefonáló arról érdeklődött, hová lehetne fordulni
nagy testű kutyák biztonságos sétáltatásának érdekében. Ugyanis
azt szeretné elérni, hogy végre
csak száj kosaras ebeket hoznán a k ki gazdáik a töltésre.

PANNON GSM

T T * T » Az

JURICS SLAVICA
előadó:
- Számomra meglepetés volt az,
amit a karácsonyfa alatt találtam, és nagyon bíztam abban,
hogy akiket én a j á n d é k o z t a m
meg, azok sem tudták, m i t kapnak. Év közben s z o k t u n k célzásokat tenni arra, m i t szeretnénk
kapni, de decemberben m á r n e m
beszélünk róla.

SÁRKÖZI SZILVIA
könyvelő:
- Óriási meglepetés volt n e k e m a
karácsonyi ajándék, és azt hiszem, hogy a családom tagjainak
is sikerült kellemes perceket szereznem. Nagyom vártam m á r a
karácsonyt, s meghitten telt el ez
a n é h á n y nap. A szeretet ü n n e p e
alatt tölti az ember az év legszebb
napjait.

•

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

ZANATI ZSÓFIA
rádiós:
- Én n e m t u d t a m , hogy m i t fogok kapni, tehát meglepetésként
ért, a m i a fenyő alatt volt. C s a k
olyan ajándékokat s z o k t u n k előre megbeszélni, melyeket amúgy
is meg kellene venni évközben,
de megvárjuk vele a karácsonyt.
Nagyon kellemes hangulatban
telt a családi ü n n e p .

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
AKUBEKHAZI
ÉS ÚTSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4 órától
másnap reggel fél 8 óráig; jyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap re^el fél 8 óráig szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel tél 8-tól
másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik, Szeged, Kossuth L. sgL 15-17. (a Szilágyi
utca felől) Tel.: 474-374 vagy 104.

SZABÓ ZSÓFIA
reklámstúdió
alkalmazottja:
- Megpróbáltam biztos helyre elrejteni az ajándékokat, és a meglepett arcokból ítélve, ez jól sikerült. Engem is meglepetésként
értek azok az ajándékok, amiket
én k a p t a m . Szerintem n e m jó,
ha az ember tudja, m i vár rá a fa
alatt, rontja az e s e m é n y hangulatát.

Következő kérdésünk:

Elment a főszerkesztő

Elutazik-e
szilveszterezni?
Küldje e l válaszát
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

H0D ALLATPATIKA

AjSMSvám&ásanomWlanfíverrttórtén*.

06-30/30-30-921
S z a v a z h a t az i n t e r n e t e n

is:

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
TŐRÖK LÁSZLÓ
December 22., 17 óra 19 perc, 3840 g. Sz.:
Ferenczi Klára és dr. Török László (Szeged).
CZETTER BRIGITTA
December 23., 1 óra 50 perc, 3030 g. Sz.:
Jakab Mónika és Czetter József (Szeged).
SZEGEDI GERGŐ JVIÁTÉ
December 22., 21 óra 5 perc, 2740 g. Sz,:
Gajódi Ildikó és Pál Béla (Szeged).
VÁSÁRHELY
DÓDA VIKTÓRIA ZSUZSANNA
December 20., 22 óra 30 perc, 2850 g. Sz.:
Pap Tímea és Dóda Gábor (Vásárhely).
POSZTÓS KORNÉL CSABA
December 21., 1 óra 40 perc, 2600 g. Sz.:
Gajdán Edina és Posztós Csaba (Vásárhely).
MAKÓ
BULIK SÁRA
December 19., 15 óra 40 perc, 4000 g. Sz.:
Fenyvesi Erika és Bulik József (Mezőhegyes)

Újra Gyevi!i

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK

SZEMETES BUSZMEGÁLLÓ
K Lászlóné azt kifogásolja, hogy a
Tisza Lajos körút 62. számú ház
előtti buszmegállóban lévő pad körül mindig sok a szemét.

Meglepetés volt-e
a karácsonyi
ajándék?

P0STAB0NTAS

Pedig várhatott volna még, de a koros-soros küzdelemben sajnos a soros következett.
Az Ú r n a k 1970. évében, amikor szeretett öreg falumról és kedves,
dolgos népéről kezdtem néprajzi t é m á j ú cikkeket írni, a Délmagyarországban is megpróbálkoztam. Ez a napilap tetszett arra legalkalmasabbnak, hogy a T á p é n - később Szeged és kiterjedt tanyavilágában általam gyűjtött szellemi kincseit nekik olvasmányként a d j a m viszsza, hiszen róluk szólt.
M a g a m r a öltöttem a bátorság mellényét és bekopogtam hozzá a főszerkesztő-helyettesi szobába. Bújj be! - szólt ki és é n halkan beléptem. N e m ismertük egymást. Asztala mellől került előbbre és b e m u FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN
FELNŐTT KÖZPONTI
dr. Csonka Erika, Űllés. Tel.: 282-052; t a t k o z t a m . Hellyel, m a j d kávéval kínált, mire a bátorság ingemet leSÜRGŐSSÉGI ORVOSI
vetettem. Kérdezte: m i t hoztál te tápai legény? Válaszoltam és átad582-417 és 06-30-3-628-459.
ÜGYELET
t a m az általam gépelt Hónaposból lett trombitás c í m ű , Nagy Bence
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
Pali bácsiról szóló írásomat. Átfutotta és kérte, hagyjam ott. „ H a lesz
PUSZTAMÉRGESEN,
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
még ilyen jó anyagod, hozzad és a kultúrosoknak add, közöljük. Hogy
ÖTTÖMÖSÖN
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
dr. Hegedűs B. Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. el ne felejtsem, amelyikhez jó fénykép van, az is jöhet."
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: SzeM ú z e u m i asztalomhoz szinte repülve tértem vissza, tíz perc múlva
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
Tel.: 289-570.
m á r elkészült az Egy paraszt asszony élete című, gyönge Örzse nénifelől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
ről szóló írásom. Ezt pár nappal azután a d t a m le, a m i k o r a Bence Pali
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
bácsi életéről szóló lejött.
ZÁKÁNYSZÉK
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
Bálint Sándorról és megjelenő műveiről írni az 1960-as évektől
betegei részére ügyelet a mentőállomáson,
ÜGYELET
n e m volt ajánlatos. Halála u t á n , a 80-as évek elején mégis megtetRendelési idő: hétköznap 13 órától másnap Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
tem, mely írásomat Sz. Simon István m á s n a p beszerkesztette. Ez is
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
igazolja Sz. Simon Istvánnak Bálint Sándori szálfa egyenes emberi
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged. Kossuth L.
betegeinek ellátása a hét végén, valamint muntartást és azt a magatartás formát, amelynek révén élete végéig megsgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
kaszüneti napokon a szegedi ügyeleten történik, m a r a d t tiszta lelkületű és tekintetű, a jó gondolatokat megértőn elfo474-374 vagy 104. Súlyos állapotú, nem
Szeged. Kossuth L. sgL 15-17. (a Szilágyi utca gadó és közvetítő újságírónak, lapszerkesztőnek, szeretett családfőszállítható gyermekekhez az ügyeletes gyerfelőD. lel.: 474-374 vagy 104.
nek, férjnek és derűt árasztó jó barátnak.
mekorvos kihívható.
S noha pártlap volt a Délmagyarország, kiváló munkatársaival együtt
KISTELEKEN
olyan lapot tudott az olvasók elé tenni, amelyben bárki szóhoz jutott, akiSZEMÉSZETI ÜGYELET
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17., nek a városról nemzet emelő, olykor hitelesíthetően építő szándékkal,
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel
szép magyarsággal és tömören megírt gondolatai voltak. így vált Szeged
7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.: 104; város igazi lokálpatriótájává, s így őrizzük meg az emlékét, amíg élünk.
esetben, Pécsi u. 4.
597-040 és 598-610.
Kedves Pista, nyugodj békében. Isten veled.
s. o. s.
IFJ. LELE JÓZSEF, SZEGED
GYÓGYSZERTÁR
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., ma esA telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem te 10-től reggel 7 óráig holnap este 8 órától reggel
7óráig léi.: 547-174. Csak sürgős esetben!
díjmentesen) 06-62-548-294.
Amióta köztudomású, hogy elkelt a Gyevi temető, sorra olvasom a
„szakértői" és olvasói leveleket. Ilyen volt D. Tamás Requiem a szegedi Gyevi temetőért c í m ű írása is. Úgy érzem, D. Tamás és a többi levélíró akkor lett volna hiteles, ha valamikor az elmúlt 15 év során is
megszólaltak volna. Ezért is ragadtam tollat.
SZEGEDEN ES KÖRNYÉKÉN
gel 6 óráig: dr. Sipos Attila, Oóc. Tel.:
270-253 és 06-30-3-904-624.
Furcsa az emberi természet. Amíg valami megszokott f o r m á j á b a n
KISALLATUGYELET
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
évtizedekig változatlan, - szinte csak úgy v a n - nemigen vesz róla tudecember 26-ától január 2-áig dr. Haraszti
SZATYMAZ
domást. Még akkor sem, ha ez a valami 20 éve n e m tudja beteljesíteni
Péter, Szeged, Róna u 27. Tel.: 06-30eredeti feladatát, m e r t nincs gazdája, ápolatlan, bűzös, s csak a rossz
9-433-210.
december 24-én reggel 6 órától 29-én regés a b ű n melegágya. N e m m o s t halt meg a Gyevi temető, h a n e m az
gel 6 óráig: dr. Gombos László, Balástya,
SZEGED VÁROS TELJES
utolsó ide temetés, 1971 ótd folyamatosan. Sajnos az elmúlt 20 évben
Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 378-502 és 06-20KÖZIGAZGATÁSI
egyre rohamosabb a pusztulás. Jó 10 éve a sötétedés közeledtével ke9-231-689.
TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN
resztül m e n n i sem m e r t rajta senki, még ha rövidebb is lenne útja az
december 26-én reggel 6 órától 29-én regMÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
gel 6 óráig: dr. Maksay Ferenc. Szeged, Szt.
december 24-én reggel 6 órától 29-én reg- otthonáig. Az elmúlt 5 évben viszont m á r keresztül látni sem lehet
rajta - ez a vég. Még hogy oxigént termelt, közel hozta a természetet,
László u. 23/A. Tel.: 492-123 és 06-70gel 6 óráig: dr. Kovács Tibor, Mórahalom,
nyugalmat sugárzott és virágok illatát küldte a szomszédos házakba.
2-482-531.
Felszabadulás u. 45. Tel.: 06-30-9-653D. Tamás szerintem egy másik temető mellett lakik, m á r bocsánat. Az
114.
DESZK, KLÁRAFALVA,
viszont igaz, hogy valóban volt m o s t egy lelkes szervező által létrehoKÜBEKHÁZA, SZŐREG,
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
zott takarítás, de ez úgy 5-10 évente csepp a tengerben. M i n t a t e m e t ő
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
december 24-én reggel 6 órától 29-én regdecember 27-én reggel 6 órától 29-én reg- szomszédságában lassan 25 éve élő szegedi, csak üdvözölni t u d o m az
gel 6 óráig: dr. Tóth Tamás. Szeged. Thököly gel 6 óráig: dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, O T P Ingatlan Rt. szerepvállalását ez ügyben. Mert a változás, ha az
u. 10/B. Tel.: 06-30-9-583-913.
Felszabadulás u. 31. Tel.: 291-487 és m i n d e n k i megnyugvására szolgál és az O T P Ingatlan Rt. erre garancia
lehet, n e m c s a k nekünk, h a n e m az egész város hasznára válik.
DOMASZÉK, RÖSZKE
06-30-3-245-032.
december 24-én reggel 6 órától 29-én reg- BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
A megismert elképzelések alapján m i n d e n k i n e k jobb lesz a változás gel 6 óráig: dr. Kovács Tibor, Mórahalom, ÜLLÉS, ZSOMBÓ
meggyőződésem, mert mi, akik itt lakunk végre kulturált szomszédsáFelszabadulás u. 45. Tel.: 06-30-9-653december 24-én reggel 6 órától 29-én reg- got, környezetet kapunk. N e m kell végre felesleges 4-500 métert gyalo114.
gel 6 óráig: dr. Hursán Mihály, Forráskút, golnunk, ha este 6 u t á n villamossal megyünk haza. Gondolom, a szebb
Csongrádi u. 10. Tel.: 287-654.
környezet lakásunk értékére is jótékony hatással lesz. Az ígért emlékBAKS, CSENGELE, DÓC,
park és az ú j játszótér is hasznunkra váük, ahová végre nyugodtan leenKISTELEK, PUSZTASZER,
gedhetjük játszani gyermekeinket, unokáinkat. Úgy gondolom, a maÓPUSZTASZER
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötegunk mögött hagyott 20-25 év helyzetéhez képest mindenképpen jedecember 24-én reggel 6 órától 29-én regles gondoskodni.
lentős javulást fogunk érzékelni. Ezt támogatni kell, n e m pedig - jó m a gyar szokás szerint - csak a negatívumokat keresve akadályozni.
Szeged, Bécsi krt. 5., 82/425-155, 80/825-155
ZALÁNTAIGÁBORNÉ
Hódmezővásárhely, Andrássy út 52., 62/246-006
NYUGALMAZOTT PEDAGÓGUS, SZEGED

élvonal.

BLOKKOK
Több olvasónk is szeretné felhívni
a vásárlók figyelmét, hogy előfordulnak félreszámlázások a karácsonyi forgatagban és saját érdekében mindenki őrizze meg blokkját.

VIRÁG ADAM FERENC
December 20., 23 óra 48 perc, 2450 g Sz.:
Varga Edit és Virág Ferenc (Földeák).
FARKAS LEVENTE
December 22., 22 óra 20 perc, 3200 g Sz.:
Ádám Andrea és Farkas István Zsolt (Makó).
SZENTES
NAGY MILÁN
December 19., 7 óra 50 perc, 3190 g, Sz.:
Sebők Nikolett Tünde és Nagy Roland
(Szentes).
KATONA LÍVIA
December 19., 15 óta 47 perc, 3170 g Sz.: Szabó Ildikó és Katona Sándor János (Csengele).
UJFALUDI ZORA
December 20., 12 óra 5 perc, 3400 g. Sz.:
dr. Faragó Edit és Ujfaludi Zoltán (Szentes).
SZÁNTÓ BALÁZS
December 21., 16 óta 9 perc, 3770 g Sz.:
Frenka Éva és Szántó Zoltán Csaba (Szentes).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
O c ^ KOS: Ha csak munkatársa, akkor is
á B . I úgy viselkedik, mintha főnök lenne!
Kellemetlen vele dolgozni. Okvetetlenkedésével a kollégák idegeire megy, és meglepődnek, mikor kinevezik őt a fejük fölé!

MERLEG: Az utazás és az intellekItuális tevékenység mindent elsöprően fontos az ön számára. Tervezzen kirándulást, hogy kiszabaduljon megszokott
környezetből! Élvezni fogja az ismerkedést.

• M * BIKA: Csatolja fel személyiségfej*
Hesztő korcsolyáit és gyakoroljon,
mert felpezsdíti aranyakat hozó talentumát!
Repítse szellők szárnyán élénk tenni akarását,
s a kellemes visszhang nem fog elmaradni.

SKORPIÓ: Ha sikerül elkötelezett
t kapcsolatot kialakítania valakivel, ez a
kapcsolat olyan tulajdonságokat hoz elő önből,
amelyek a maradandó egészséghez is hozzásegrtik. Ne vállaljon magára túl sok munkát!

IKREK: Párjával együtt tölt el egy
1 csendes, szerény, családi programokkal teli hétvégét. Az egymás közelségében töltött napok mindkettejüket megnyugtatják és energiával töltik fel.

J k j NYILAS:Jól alakulnak a dolgai.
i N iamíg nem próbálja olyasmivel megetetni a többieket, ami nem is igaz. Most a
teljes őszinteség jelent belépőjegyet a sikerhez. Maradjon hű magához!

^ ^

RÁK: A nap feszülten indul, főleg
munkájával kapcsolatban. Kerülje
a fölösleges vitákat! Lassan, de biztosan
halad új tervei megvalósításában, bár kicsit
nehezebben megy, mint gondolta.

BAK: Kalandvágya ismét fellángol.
ZAB. t Legyen óvatos, ne ugorjon bele
olyan kalandba, amelynek nem látja a végét
és amelyből nem tud majd kijönni. Öltözködjön lazábban. Fz is előnyére válik.

) OROSZLÁN: A sikernek ára van,
I ezért kénytelen lesz olyan dolgokért
áldozatot hozni, melyek csak jóval később
válnak hasznára. Természetesen ez a később
hamar elérkezhet, akár egy hónap múlva is.

^ f o j VÍZÖNTŐ: Ne avatkozzon bele má^ t k I sok problémáiba. Mindamellett,
hogy nem tud segíteni, tanácsaival csak
ronthat a helyzeten. Van önnek elegendő
gondja, foglalkozzon többet azzal!

f & : SZŰZ: Kényes kérdéseket nem ér^ ^ f d e m e s elodázni! Jobb, ha mindent
tisztáz partnerével, mert kiderülhet, hogy
rosszul látja a dolgokat. Keressen szövetségeseket, ha sikert akar új vállalkozásában!

HALAK: Nehéz feladatokat kell
megoldania. Aligha képes úgy beosztani az idejét, hogy munkájában is helytálljon és szeretteivel is törődjön. Ha legyőzi
indulatait, felülemelkedhet a problémákon.

r

^JDEN SZOMBATON

NAPI MELLEKLETEK
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
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SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT EMELKEDTEK A LEVEGŐBE MOTOROS GÉPÜKKEL A WRIGHT FIVÉREK

huszadik század
Száz év alatt a kezdetben életveszélyesnek tünő motoros
repülőgép kontinenseket átszelő szuperszonikus szerkezetté fejlődött. A kezdetet az amerikai Wright fivérek első
levegőbe emelkedése jelentette, amivel egy évszázadok
óta dédelgetett álom vált valóra.
1

Az eredetileg kerékpárjavítással foglalkozó Wright fivérek
1903. december 17-én történelmet írtak az Atlanti-óceán
partján, az észak-karolinai
Kitty Hawk mellett elterülő
homokdűnék között. A fiatalabb Orville a Flyernek nevezett fedeles szárnyú motoros siklórepülővel a széllel
szemben emelkedve 12 másodpercig tartózkodott mintegy 40 méteres magasságban,
míg bátyjának 59 másodpercig sikerült a föld felett maradnia, s közben 255 méter
tett meg a szerkezettel, ö s z szesen négyszer szálltak fel,
míg egy * széllökés az óceán
felöl súlyosan megrongálta a
gépet, amelyet saját műhelyükben, az ohiói Daytonban
készítettek. Helyette másikat
építettek, amely most a washingtoni repülési és űrkutatási múzeumban látható. Ezzel már egyre hosszabb utakat
tettek meg, Orville például
1905 októberében több mint
33 percig repült. Miután
1906-ban végre megkapták
gépükre a szabadalmat, a nyilvánosság elé léptek. Két év
múlva Franciaországba is áthajóztak, és egy alkalommal 2
óra 20 percig voltak a levegőben. Bemutatóikon már
utasokat is vittek magukkal,
akikkel 45 kilométeres távolságig is eljutottak. Teljesítményükkel sok kételkedőt meggyőztek, akik addig nem hittek
a testvérpárnak. Nem is csoda,
hiszen legelső levegőbe emelkedésüknek mindössze hét tanúja volt, és emiatt több újság
nem is adott hitelt a hozzájuk
érkező híreknek.
Wrighték óta a repülés hihetetlen léptékkel fejlődött és jutott el a század végére szinte a
tökéletességig. Bizonyítja ezt,

hogy az utóbbi évtizedekben
már egyetlen abszolút repülési
világrekordot sem döntöttek
meg. Az utolsót - a Föld leszállás és légi utántöltés nélküli
körberepülését - 1 9 8 6 . december 14. és 23. között állította fel
két pilóta, aki a műanyagból
készült, két kis légcsavaros
motorral repülő Rután Voyageren több mint 40 ezer kilométert megtéve tért vissza az indulás helyére. A legnagyobb
sebességet, a hangsebesség
háromszorosát
meghaladva
1976. július 28-án egy Lockheed SR-7l-esen, a legnagyobb, 37 kilométeres magasságot 1977. augusztus 31-én
egy MiG-25-ösön érték el.

Sorozatgyártás
a háborúban
Vitathatatlan, hogy a motoros repülés nagyon gyors
fejlődésének hatalmas lökést
adott a két világháború. Az
elsőben a rendszeres repülésre már alkalmas gépekből
több tízezret gyártottak sorozatban, és a pilóták armadáját
képezték ki, akik közül aztán
sokan a megmaradt gépeken a
polgári repülésben hasznosították tudásukat.
Szintén az első világháborúban, 1917 augusztusában
landolt először repülőgép egy,
történetesen
brit
repülőgép-hordozón.
A húszas-harmincas években megkezdték a fém repülőgépek gyártását. Szinte hihetetlen, hogy a máig repülő
első Junkers-52-es hárommotoros és a Douglas DC-3-as
kétmotoros, zárt utasterű gépek hetven évvel ezelőtt készültek. A ma egyre kedveltebb ultrakönnyű kisrepülőgépek (mint az Egerben ex-

["ti
u

A Wright fivérek, Wilbur és Orville, és első sikeres levegőbe emelkedésük

Majdnem elsők
Nem sok híja volt egyébként, hogy a Wright fivérek helyett más
szerezze meg az elsőséget. Az amerikai hadügyminisztérium által
pénzzel is támogatott Sámuel Pierpont Langley például kilenc
nappal a Wright fivérek sikere előtt a virginiai Potomac folyón egy
úszó katapultról kívánt a levegőbe emelkedni. A gépe azonban
indulás közben összetört. Egy évtizeddel később bebizonyosodott,
hogy a kudarc kizárólag az indítóberendezés helytelen beállítása
miatt következett be, egyébként a gép képes volt repülni.
Legendák övezik a Németországból az Újvilágba érkező és ott
nevét Gustav Weisskopfról Whiteheadre változtató kísérletező
igyekezetét. Évtizedek óta tartja magát a feltételezés, hogy ő jó két
évvel Wrighték előtt sikeres repülést hajtott végre gépével, ám
technikatörténészek szerint erre máig nincs perdöntő bizonyíték.
Elvileg röpképesnek tűnő szerkezetéről ugyanis egyetlen fénykép
sem készült a levegőben.

portra is gyártott kétszemélyes Apollo FOX) konstrukciója is megegyezik a harmincas években gyártottakéval.

A hangsebességen túl
Még nagyobb lendületet
nyert a fejlesztés a második világháborúra készülődés
alatt, hiszen a nagy váltás - a
légcsavaros motorról a sugárhajtásúra való átállás - kezdete a Heinkel He-178-as 1939.
augusztus 27-i első repülésével megelőzte a háború kitörését, az első rakétahajtású

Messerschmitt Me-163-as vadászgépet pedig 1944-ben
már be is vetették.
A belsőégésű benzinmotor
mellett 1948-ban megjelent a
- bár légcsavaros, de már a
gazdaságos, kerozint fogyasztó - gázturbina, a teherszállítók és a regionális utasszállítók leggazdaságosabb hajtóműve is, 1952-ben pedig forgalomba állt az első sugárhajtóműves utasszállító, a DeHavilland Comet. Ezzel azonban két év alatt olyan sok katasztrófa történt, hogy megtiltották a repülését. A fejlődés

leien és jövő. B-2-es lopakodó bombázó légi tankolás közben, és a tervezés korai fázisában tartó Boeing Sonic Cruiser utasszállító,
kilométer magasan és a hangsebességhez közeli gyorsasággal repülve több mint tizenhatezer kilométert lesz képes megtenni.

1903. december

17-én.

ütemére jellemző, hogy mire
1958-ban újratervezve ismét
elindulhatott volna, már leszorította
a pályáról
az
1957-ben megjelent gyorsabb,
nagyobb és üzembiztosabb
Boeing 707-es. A rendszeres
transzatlanti
járatok
is
1957-58-ban indultak el. A
hetvenes évekre aztán kialakultak az egymásra már nagyon hasonlító, sugárhajtású
Boeing, Airbus és újabb utasszállító típusok, amelyek egyre nagyobbak lettek. Ma a gazdaságos, 11 kilométeres magasságban 850 km/órás sebességgel viszik a kontinensek
között is több száz utasukat. A
már épülő Airbus 380-as két
emeletén 600 utast is szállíthat
majd,
az
1986-tól
gyártott
ukrán
Antonov
An-124-esen pedig 88 utas
mellett 150 tonna teher is útnak indítható. Az 1976-ban
szolgálatba állított tucatnyi
szuperszonikus Concorde-ot
viszont az idén már ki is vonták a forgalomból, mert üzemeltetése túl költségesnek bizonyult 100 utas szállításához.
A katonai gépek sem sokat
változtak az utóbbi két évtizedben - inkább a hajtóműveik, az elektronikájuk és a

amely a tervek szerint 13

fegyverzeteik fejlődtek. Új kategória az 1962 óta repülő merev szárnyú, de helyből is felszállni képes Harrier vadászgép rendszerbe állításával jött
létre. Szintén új kategória a
majdnem észlelhetetlen lopakodóké, valamint a sugárterelővel
is
kormányozható
(F-35, Szuhoj Berkut) vadászoké is. Nem véletlen a megtorpanás, hiszen a stratégiai
távbombázókat
feleslegessé
tették a több (atom)töltetes
interkontinentális rakéták, a
távolfelderítőket pedig - mint
a világrekorder SR-71 -est is - a
felderítő -műholdak. Marad a
katonai gépek számára a földi
harcok támogatása, meg egymás levadászása. Csakúgy,
mint már a koreai háborúban
is.

Repülési rekordok
A helikopter feltalálójaként
az orosz származású Igor Sikorskyt tartják számon, holott
a német Flettner kétrotoros
gépeit 1944-45-ben már harcba is vetették. A helikopter,
hála a rotorjait forgató gazdaságos gázturbinás hajtóműnek, ugyancsak elérte fejleszthetősége csúcsát. Mintegy 300
km/órás végsebességének a
rotorvégeken fellépő áramlás,
teherbírásának pedig a szerkezeti anyagok szabnak határt. így is képesek 50-80 fő
szállítására és 12 tonna teher
felemelésére. Nélkülözhetetlenek a rövid távú szállításban, a magasépítésben, a
mentésben, tűzoltásban és
más munkálatoknál. No meg a
földi harcok támogatásában.
Ami a jövőt illeti: még fejlesztésre várnak a billenthető
szárnyú, helikopterként fel-leszálló, de előre repülőgépként
haladó szerkezetek. Mivel a
szuperszonikus utasszállító is
gazdaságtalannak bizonyult, a
még gyorsabb, esetleg rakétaindítással elképzelt hiperszonikusak pedig egyelőre
csak a tervező számítógépekben formálódnak.
HEGEDŰS SZABOLCS
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GÖMÖR BÉLA KÖTETÉBŐL ÚJRA FELFEDEZHETJÜK AZ ELFELEDETT SZEGEDI FOTOGRAFUSNOT

„A Bäck Manci fényűzése ez!"
A boldog békeidők végén, az első világháború kirobbanása előtt kezdte több mint három évtizeden át tartó
pályafutását az az elfeledett szegedi fotográfusnő, akit
most Gömör Béla orvosprofesszor kutatómunkájának köszönhetően újra felfedezhet a közönség. Bäck Manci
Bécsben tanulta a fényképezés mesterségét, majd Szegeden nyitott műtermet. Kapcsolatban állt a város szellemi elitjével, művészi igényű felvételei ma beszédes fotóés helytörténeti dokumentumok.
Bäck Margit 1891 karácsonyán
született a felvidéki Vágvecsén, ahol Szegedről elszármazott édesapja fakereskedőként kereste kenyerét. Valószínűleg 1901-ben költözött
vissza a család Szegedre, ahol
a Kárász utca 5.-ben működtetett trafik biztosította a család megélhetését. A családfő,
Bäck József az 1913-as telefonkönyvben
már
dohány-nagykereskedőként szerepelt. A kis Manci elvégezte a
felsőbb leányiskola hat osztályát, majd a nőipariskolában
folytatta tanulmányait. A csipkeverésen kívül mindenből a
legjobb osztályzatot kapta, bizonyítványába ez a bejegyzés
került: igen szorgalmas. A tízes
évek kezdetén apai rokonai
támogatásával Bécsben tanult
fotografálni. A császárvárosból hazatérve műtermet nyitott a Kölcsey utcai Patzauer-házban. (Patzauer Dezső
nevezte el Anna leányáról a
Kálvin téren fúrt kútból feltörő

ásványvizet.) Az ifjú szegedi
fotográfusnő neve már Juhász
Gyula 1914-es keltezésű játékos versében felbukkan: „Hízelgően mindenkit levesz, / A
Bäck Manci fényűzése ez!"

„Itt figyelik és
meglesik az embert"
A Szegedi Napló 1915. április
18-i, vasárnapi száma Bäck
Manci műtermében címmel
részletesen és érzékletesen
mutatta be az új üzletet. „Ilyen
műteremben, amelyet ennyi
tudatos hozzáértéssel, finom
látással és meggyőző ízléssel
rendeznek be, készülnek azok
a fényképek, amelyeket a fotóművészet lehetőségeit bámulva és a fotografikus piktűrát sajnálva, szoktunk az
előkelő folyóiratokban élvezni. Itt biztos, hogy n e m kell
veteránelnöki pózban forsriftos
pihenj-áílásban
állni,
egyik kezünket e célra odakészített üres dohányzó asz-

talkára helyeznünk, míg másik
karunkba merevedésnek induló menyasszonyunk kapaszkodik, és mindketten végtelen gyöngédséggel nézünk
egy gondosan meghatározott,
de kifürkészhetetlen pontra.
Hanem itt figyelik és meglesik
az embert, hogy mikor a legkarakterisztikusabb a portré
szempontjából és mikor a legkínálkozóbb artisztikus szempontból. Itt próbálkoznak és
kísérleteznek, és technikát választanak a modell sajátosságai szerint. Itt minden modell
művészi probléma, amelyet
meg kell oldani, művészi alkalom, melyet m e g kell fogni.
Amíg a kép készül, itt n e m
üzletember áll a vevővel, han e m művész a feladatával
szemben. Ide nem boltba jön
az ember, hanem műterembe,
ami különben meg is látszik
már a küszöbről. (...) A műterem tágas, világos és a háttérfalakon kívül csak az egész
intézmény büszkesége, a gép
áll benne. Hogy mit tud ez a
gép, arról még sokat fognak
beszélni. Van egy laboratórium, amely ügy hat az avatatlanra, mint a laboratóriumok szoktak: kicsit szentély,
kicsit patika, kicsit konyha. Es
végül itt van: Bäck Manci, aki
mindezt megalkotta, összehozta, aki tanult, fáradott, költött, talán pazarolt és most
tud, és itt akar dolgozni - lehetetlen, hogy valami ne sikerüljön neki."

Művészi női aktok

Egy beszédes portré Juhász Gyuláról, aki versben is
megörökítette Báck Manci nevét.

Mezey Mária szegedi egyetemi
a
színpadért.

tanulmányait

hagyta

félbe

Bäck Manci a tízes évek végére már a haladó szegedi értelmiségi körökhöz tartozott,
barátságot kötött Gergely Sándor szobrászművész feleségével, fotóreprodukciós munkákat készített
Moholy-Nagy
László számára. Mivel pénzt
nem fogadott el, hálából egy
krétarajzot kapott a később világhírűvé vált Moholy-Nagytól. A Kézimunkázó nő a Móra
Ferenc Múzeum tulajdona.
Manci hosszas
ismeretség
után 1921-ben kötött házasságot dr. Szekerke Lajossal, aki
eleinte ügyvédi praxist folytatott Szegeden, majd tisztiügyész lett, s később megkapta a tiszteletbeli főügyész címet is. Mivel a leendő férj római katolikus volt, az izraelita
vallású Manci az esküvő előtt
megkeresztelkedett. A keresztapaságot a kegyesrendi gimnázium igazgatója, dr. Prelogg
József vállalta. Az új pár első
közös lakása a mai Nagy Jenő
utcában volt. Mindketten szerették a komolyzenét, gyakran
jártak hangversenyre. Manci
anyanyelvi szintű némettudása mellett jól beszélt franciául
is. 1924 júliusában született
meg a házaspár egyetlen gyermeke, Szekerke Mária. A férj a
harmincas évek második felében társadalmi munkában az
Idegenforgalmi Hivatalt is vezette, valamint 1937-38-ban a
Rotary Club Szeged elnöki
tisztét is betöltötte. Mint a
most megjelent album tanúsítja, Bäck Manci elkészítette
többek között Király-König
Péter, Juhász Gyula, Móra
Panka, Erdei Ferenc, Mezey
Mária portréját, valószínűleg
ismerte és fotografálta József
Attilát, Radnótit és SzentGyörgyi Albertet is. Művészi fi-

Back Manci, a

fotográfus.

nomságú női aktképeket is
szívesen készített. Kuriózumnak számítanak azok a Móra
Ferenc Múzeumban őrzött
1926-os felvételei, amelyek az
ősi Palánk városrész utcácskáit, lebontásra ítélt, árvíz előtti
házait örökítették meg.

Nem vett többé
kamerát a kezébe
A Szekerke család a harmincas évek elején a Reök-palotába költözött, ahol Manci
műtermet is fenntartott. Egy
fennmaradt családi útlevél bi-

zonyítja: sokat utaztak. Például 1937-ben három hetet
töltöttek
Németországban,
majd vonattal körutat tettek
Olaszországban. 1940-ben váratlanul elhunyt a családfő:
Szekerke Lajost álmában érte
a halál. Az apa nélkül maradt
kislány 1942-ben érettségizett
az Árpádházi Szent Erzsébet
Leánygimnáziumban,
majd
kémiát tanult a szegedi egyetemen. Anya és leánya bántódás nélkül túlélték a vészkorszakot. Szekerke Mária
1949-ben a fővárosban kapott
vegyészi állást, később aka-

démiai doktori címet is szerzett, és elismert fehérjekutató
lett. Egy év múltán Bäck Manci is követte őt Budapestre, és
58 é v e s e n feladta fotográfusi
hivatását, amit csak szövetkezeti keretben folytathatott
volna. Több mint 38 évig élt
még, de n e m vett többé kamerát a kezébe. Életének utolsó tíz évét magatehetetlenül,
ágyban fekve töltötte. 1989 januárjában, 98 évesen hunyt el
Budapesten. Szegeden, a Belvárosi temető díszparcellájában férje mellé temették.
HOLLÓSI ZSOLT

A felfedező

Gömör Béla professzor több évig tartó
kutatómunkája
eredményeként
jelent meg
Báck Manci albuma
FOTÓ: MISKOLCI RÓBERT

A kötet szerzője, dr. Gömör Béla 1938-ban
Szegeden született, másfél éves korában
édesanyjával együtt őt is lefényképezte Bäck
Manci. 1962-ben a szegedi orvosegyetemen
szerzett diplomát, negyvenegy éve Budapesten dolgozik, reumatológus, 1984 óta egyetemi tanár. Szakmai publikációi mellett több
művészeti témájú könyvet is írt, családi kiadója már tíz kötetet jelentetett meg. Először Bäck Manci leányától, Szekerke Máriától kapott felvételeket a szegedi fotográfusnő anyagából. Amikor két évvel ezelőtt napvilágot látott egy magyarországi fotográfusnőkről szóló kötet, meglepte, hogy Bäck
Mancit nem Is említették meg benne. Valóságos nyomozómunkába kezdett, hogy a rejtőzködő életet élő fotós pályafutását feltárja. - Ezzel az albummal szerettem volna felkelteni az emberek érdeklődését Bäck Manci
iránt, akinek egész pályafutása Szegedhez
kötődött. Nem akart híres lenni, nem menedzselte magát, de erős művészi vágyak éltek
benne, a fotográfia önkifejezési forma volt
számára. A fotó is műtárgy, beszél a múltunkról. A szegedi helytörténet és a magyar
fotótörténet Is gazdagodhat a különlegesen
értékes életmű bemutatásával - mondja dr.
Gömör Béla. A 41 egész oldalas fotót tartalmazó album Szegeden a Sík Sándor Könyvesboltban kapható.
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Gaston Leroux műve

Szívecském! Nem lihegted túl egy kicsit a karácsonyt?
Fődíj:
2 db összekötő szőnyeg, amely átvehető
a Domex Szőnyegáruházban, Szeged, Bakay N. u. 29.
Nyerte:
Fodorné Kőbán Magdolna, Szeged, Szabad sajtó u. 71. 6725

tolni kezd!
vidám téli,
népi összejövetel v.

összeszerel

A december 20-án megjelent Szieszta-rejtvény helyes
megfejtése:

K
spanyol
hajóhad v.
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A TERROR VESZELYE KÍSÉRTI ANGLIAT
PODMANICZKY SZILÁRD

Karácsony

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt

„Voltam ott, de már nincs ott a bolt."

vásároljon, de maga sem gondolná, míg célját

„Mi az, hogy nincs ott a bolt?"

eléri, micsoda kalandok várják...

„Mozi van a helyén. Meg valami szőnyegbolt."

Mire kifordultam a parkból, besötétedett. Ha-

„Nem is hallottam. Te, tényleg úgy hívnak, ahogy
engem?"

rang szólt egy negyedet.
Visszanéztem a hűvös lombok alatt, s ahol a
kigyúló neonok fénye épp elveszett, megláttam
egy párt, ahogy a két ember egymásba ösz-

„Hát, úgy!"
„Elképesztő. De nem kéne hazamenned? Látod,
Ilyenkor már a részeg disznók is hazatérnek."

szement. Az özvegyasszony és Szentpéter ölel-

„Már jó ideje eljöttem otthonról, az az igazság,

kezett, s félő volt elképzelni, miféle halálnem lesz

de haza se találok, meg a lemezboltot se ta-

a tizedik, avagy, ha csak, ha csak nem: valami más

lálom."

megoldás születik. De én se tarthatom mindenütt
a gyertyát, még ha gyertyatartó lennék se.

„Te, figyelj, hogyha te csak egy delírium vagy,
akkor hagyjál most szépen. ígérem, holnaptól

Ügy tűnt, más nem hallotta, mintha messziről
gitár hangját hozná a szél. De csak gitár, és ismétli
a dallamot, és kiráz a hideg, pont azt, amit
lemezen venni akarok. És egyre közelebb, közelebb, és most befordul be a sarkon. Hangok
nélkül egy tapodtat se. Mintha húros gitár csattanna szét a sötét kövön. De nem is csattanás ez,
valami más, talán inkább harckocsi esett szét
gombostűkre tizedmásodperc alatt.

rendezem a dolgokat."
„Nem vagyok delírium. Egy ilyen kisgyerek vagyok."
„Én itt lakom", mondta és megállt a bejáratnál,
előkotorta a kulcsot. „Tényleg úgy hívnak?"
„Ha téged is tényleg így hívnak, akkor ugyanaz a
nevünk."
„Most mit csinálsz éjszaka?"
„Kimegyek az állomásra, ott meleg van."

Egy versenyző feküdt a földön, sisak nélkül,

Gondolkodott, mint aki végső választás előtt áll,

négysebességes

becsukta a szemét, a bicikli első kerekét ráemelte

versenykerékpár. Kerekét az útkátyú megdobta, a

a lépcsőre, és megindult zörögve-magyarázva a

sebességtől nem tartott irányt. Feküdt és vérzett.

lengőajtón át.

számozott mezben, lába közt

És nem dúdolt. Közelebb léptem, és dúdoltam
neki tovább. Kinyitotta a szemét, rám nézett.
„Vége

a

koncertnek",

nyöszörögte,

de

A híres Oxford Street.

„Bejöhetsz, ha akarsz, aztán holnap megkeressük a lemezboltot. Azt mondod,

már

röhögött, becsukta a szemét és magában röhögött

lett

nem gumigyár."
Nem válaszoltam,

tovább.

mozi

belőle? A fenébe. Mozi. Zenéből mozi. Jó hogy
mentem

utána

befelé,

s

London olyan, mint volt: piszkos, esik, drága és minden
messze van. Ezzel fogadott a szálloda halljában egy

Segítettem felállni, a versenybiciklin egy hor-

valahogy fájó szívvel néztem ezt a szélütött fickót,

ismerősöm, aki egy nappal korábban érkezett. Tényleg

zsolás se, rajta Is csak egy, a térdnél súrolt piros

akit pont úgy hívnak, ahogy engem, de csöppet se
hasonlít rám, vagyis egy kicsit, nekem ez aztán

esett és tényleg kilátástalannak tűnt a Temze partjáról

seb.
„Miattad estem el", kérdezte támolyogva, mire

mindegy.

megráztam a fejem. „Küzdök az egészségemért",

A folyosón lezárta a biciklit, beléptünk a la-

folytatta, és apró felhőkben szállt róla az al-

kásba, melegen állt bent a levegő. Ledobta a

koholpára, és megint csinálta tovább szájjal a gitár

cipőt, mutatta, hogy kell, aztán egyenest be-

hangjait.

mentünk a szobájába, ahol apró fényt gyújtott, de

Nyújtottam a kezem, bemutatkoztam,

ahogy

még ez is zavarta a szemét.
„Egyedül laksz itt?" kérdeztem.

tanultam. Mondtam a nevem, aztán röhögött.
„Engem is úgy hívnak", röhögött. És csuklott. És

Nem válaszolt, lenyitotta a bárszekrény ajtaját,

fájt a feje attól a szar bortól, ahogy mondta.

egy kis pohárba töltött valami fekete

Legszívesebben megdöglene, ahogy mondta, ha

meghúzta, nagyot sóhajtott, aztán a konyhából

már nem élhet úgy, ahogy akar, mondta, de ezek

behozott egy üveg sört meg egy poharat. Az

csak szavak, majd holnap másképp

üvegen gyöngyözött a pára, a pohárban a hab. Egy

mondom,

szeszt,

újságra rakta őket az asztalon.

mondta.
Fölállt a biciklivel, belőtte az irányt és elindult,
én meg mögötte kullogtam, mint egy kiskutya.
Mert ha valaki, ő tud valamit a lemezekről.

„Kapcsold be a magnót, aztán tekerd vissza!",
hangzott az utasítás.
Amíg a magnó tekerte a kazettát, körbenéztem a

„Mit akarsz", fordult hátra egyszer a sötétben,

szobában, ahol semmi különöset nem láttam, de

nem láttam az arcát, de dühös volt, a hangja

a virágok mintha ugyanazok lennének, mint ná-

fáradt, kimerülten részeg.

lunk.

„Ezt a lemezt keresem, amit...", tértem a lé-

A kazetta hangosan surrogott, egy kattanással
megállt. „Kapcsold be!", mondta, ivott a sörből,

nyegre.
„Istenverte jó zene, néha olyan erőt ad, máskor

és elnézett a fejem felett, rágyújtott, s a füstöt
ugyanabba az Irányba fújta. Én meg fölnéztem a

idegesít."
„Hol vetted a lemezt?"

gyenge lámpafénynél, nevetve mondtam: „Füst a

„Hol. A boltban. A központban."

kisgyerek felett."

A Negyedik
Dimenzió izgalmas
pillanatai

ARANY
EV VEGI KESZLETCSOKKENTESI
AKCIÓ
250 000-1 000 0 0 0 Ft engedménnyel*
Astra - Corsa - Vectra - Zafira - Meriva - Vivaro
Combo modelleknél

MUNKATÁRSUNKTÓL

j

Max.fogy. (város/országút/vegyes - 1.8 16V benzin):
Í1,1/6.2/8,0 1/100 km; C02 202 g/km

Csak 4 napig rendelhet a készletből
Szenzációs engedményekkel azért, hogy új O P E L
autóval ünnepelje a 2004-es évet!
Bármilyen típusú használt autók hitelügyintézése,
24 órán belüli kifizetéssel, akciós feltételekkel
Nyitva tartás: dec. 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0 . : 9-15-ig
ARANY AUTOHAZ Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Szántó K. J. u. 134.
Tel.: 62/535-021

6723 Szeged
Algyői út 38.
Tel.: 62/553-691

6600 Szentes
Csongrádi út. 251.
Tel.: 63/560-060

Még néhány nap, s átlépünk
a 2004-es üj évbe. A Negyedik Dimenzió című tévémagazin készítői az elmúlt esztendőben arra törekedtek,
hogy
hónapról
hónapra
megismertessék nézőiket a
szenzációs tudományos újdonságokkal,
aktualitásokkal, valamint a legfrissebb
ufós történetekkel, most pedig - úgymond óévbúcsűztatóként - összeválogattak egy
csokorra valót a legizgalmasabb témákból.
Valóban mindenki hazudik? Korunk népbetegsége a
depresszió? Veszélyt jelentenek egészségünkre a génkezelt
élelmiszerek?
Mindmind olyan kérdés, amelyre
mindenki választ vár. Az izgalmas percek Magyarország
legnépszerűbb írójával, Lesbe L. Lawrence-szel folytatódnak, végül pedig egy nagyecsedi család két tagjának
megdöbbentő ufós története
elevenedik fel a holnap este 7
órakor jelentkező Negyedik
Dimenzióban, a Telin Televízióban.

elindulni valamerre is. Mégis megkezdtem a versenyfutást
az idővel, hogy minél több londoni történet beleférjen a
hosszú hétvégébe.
Mikor megláttam a zuhogó
esőben kígyózó sort a Westminster apátság előtt, gondoltam kivárom, míg kisüt a nap,
ázzanak és fázzanak a kitartóak. Mivel barátnőm nem
volt hajlandó eljönni a Madame Tussaud panoptikumba
és az őrségváltást is lekéstük a
Buckingham-palota előtt, maradt az Oxford Street, a nők
Mekkája. Ragyogásban, teljes
áruválasztékkal,
egymásba
érő hatalmas áruházakkal.
Sok család hétvégi programként a fővárosba utazik kikapcsolódni, a szállodák zsúfoltak,
sorok
mindenütt.
Itt-ott hallottam, hogy tehetős
magyar férjek és házibarátok
lepik meg kedvesüket londoni
bevásárlóűttal.
Mint minden metropolisban, Londonban is nagyon
fejlett a közlekedési hálózat. A
reptéren információs pultoknál kínálják a szórólapokat,
könnyen beszerezhető a térkép. Ha a belváros a cél, akkor
a busz és a metró a legkézenfekvőbb. Négy font tíz penny a
napijegy, amivel tetszőleges
útvonalon lehet nekiindulni.
Ezzel a jeggyel bármennyiszer
fel- és átszállhatunk.
A város tömegközlekedése
zónarendszeren alapul, területe hat körzetre van felosztva,
és ehhez igazodik a viteldíjrendszer is. Egyetlen út egy
zónán belül egy font hat
penny. Minél több zónára érvényes, annál drágább a jegy.
Ha metróval utazunk, ne dobjuk el a jegyet, mivel a kijáratnál is ellenőrző kapuk vannak.
Bliccelésre nincs lehetőség.

Itt a piros, hol a piros
Nemcsak az útikönyvek illusztrációi a kétszintes piros
buszok, a belvárosban egymásba érnek a járatok. Persze ez
sokkal lassabb, mint a metró,
de élménynek mindenképp
megéri. A buszmegállóknak két
típusa létezik, a „kötelező megállóhely", valamint a „nem kötelező megállóhely". Az előbbinél általában mindig megáll a

busz (kivéve azt az esetet, amikor zsúfolva van utasokkal),
míg a másodiknál csak akkor,
ha ezt a szándékunkat jelezzük
a buszvezető felé. Persze erre
csak akkor jövünk rá, ha
egy-két járat már elhajtott mellettünk. A járda szélén állva
karjelzéssel, a buszon a gomb,
illetve a csengő megnyomásával tehetjük meg ezt.

Fekete és

feketetaxik

A piros buszok mellett London kedvenc, azonban jóval
drágább közlekedési eszköze a
taxi. Leinthetjük őket, ha a
gépkocsi tetején világít a „for
híre" felirat. Általában taxiórával vannak felszerelve, amely
mutatja a viteldíjat, de előfordulnak olyan járművek is,
amelyek nincsenek felszerelve
órával. Ebben az esetben a
beszálláskor kell tisztázni a viteldíjat. Borravalóként a viteldíj 10-15 százalékát illik adni.
Persze taxi olyankor nincs,
mikor nagyon kellene. Mondjuk szombat éjszaka. Ilyenkor
jön az a megoldás, amiről az
újságok cikkeznek, és óva intenek, a feketetaxi. Ezek nem a
színükről kapták nevüket, hanem legalitásukról. Rémisztő
történetek keringenek erről a
szolgáltatásról, nőknek egyedül nem is ajánlatos a fuvar.

Szombat esti láz
A heti munka levezetését
már csütörtökön megkezdik.
Ez a munkatársakkal való lazítás a hivatali órák után kezdődik és szolidan átnyúlik a
másnapba. Nincs túlszervezve, általában a munkahely'kijáratához legközelebbi pubban isszák a bűfelejtő söröket.
A péntek kimondatlanul is laza nap a munkahelyeken.
A party-time szombat, ez a
barátok napja. Kortól függetlenül kiszabadulnak otthonról
és nekiindulnak a londoni szórakozónegyedbe, a West Endbe. Mikor láttam az ingben,
topban és szandálban futkosókat, megértettem, miért nincs

télikabát az üzletekben. Azt
mondják, nincs nagy zimankó
télen se, a ruhatárban pedig
végképp felesleges tolakodni.
Látványossá vált a terrorellenes készültség,
különös
összpontosítással az Oxford
Streetre, ahol automata fegyvereket viselő rendőrjárőrök
vigyázzák a rendet. Azt beszélik, hogy ez a rendkívüli védelem nemcsak az utca emberének, de a királyi családnak is
kijár ebben a hónapban.
Kiemelt ellenőrzések vannak
a banknegyedben is, amely
még most sem heverte ki a
New York-i katasztrófát. Érdekes átalakuláson ment keresztül a londoni bankélet. A szakmai presztízsben való előrejutást már nem azzal honorálják,
hogy egyre magasabbra kerülnek az épületben a tisztségviselők, hanem épp fordítva. A
topmenedzserek alászálltak a
felső szintekről és az első emeleti irodákat foglalták el.
A New York-i katasztrófa
után minden bank kidolgozott
egy válságtervet, ami akkor
lépne életbe, ha a terror megbénítaná az üzletet. A város
különböző pontján bérelnek
lakásokat, innen folytatnák a
munkát, ha... Mert a City soha
nem alszik.

Magyar mézes
London „Vörösmarty terén",
a My Fair Ladyből is ismert
Covent Garden egykori piacának helyén ma elegáns üzletek, galériák, kávézók és éttermek sorakoznak. A Királyi
Operaházból kihallatszó áriák
az utcai zenészek igen színvonalas muzsikájával keverednek, a Covent Garden csarnokaiban hömpölyög a tömeg.
A hangulat fokozására szabadtéri színpadot állítottak a
Magyar Magic szervezői, ahol
a magyar népzenére és néptáncra a Magyar Állami Népi
Együttes és a Galga zenekar
naponta hat, egyenként húszperces műsorral hívta fel a
figyelmet. Hatalmas volt a siker, olyan is akadt, aki „megkönnyezte" az előadást.
A színpad körül felállított
sátrakban kézművesek kínálták portékáikat. Szalma, csuhé, gyékény karácsonyi díszek, kerámiák, csengettyűk,
kéregedények, nemezmackók
és állatfigurák, ékszerek, és
természetesen az elmaradhatatlan karácsonyi mézes.
WERNER KRISZTINA
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FRANKIÉ LATO SZERINT ÚJRA DIVAT A JAZZ

Szabad, lüktető életérzés
A swing lüktetése hasonló a csárdáséhoz. Látó Ferenc évekig tanult a
legnagyobbaktól Franciaországban
hegedülni, hogy a klasszikus zenére
épülő improvizációkat tökéletes virtuozitással húzhassa. Együttese, a
Frankié Látó Quartett havonta egyszer lázba borítja a szegedi Millenniumi Kávéház közönségét.
- Mióta zenélnek
együtt?
- A Frankié Látó Quartett nagyjából
tíz éve alakult meg, bár már ezt megelőzően is sokat zenéltünk együtt Lukács Béla basszusgitárossal és Látó Attilával, aki a dobok mögött ül, valamint
állandó gitárosunkkal, Kurina Kornéllal. Én többnyire hegedűn játszom.
Több zenei stílusban is kipróbáltuk
magunkat, végül a jazz egyik válfajánál, a swingnél állapodtunk meg.
- Miért éppen swing?
- Tizenhét éves koromtól több évig
Franciaországban éltem, ott tanultam a swing- és jazzhegedülést, elsősorban Didier Lockwood jazzhegedűstől, aki Stephane Grappelli
egyik leghíresebb és legnagyobb művésszé érett tanítványa.
- Gyermekként édesapjától
tanult
hegedülni,
aki a Szegedi
Szimfo-

Látó Ferenc évekig tanult
a legnagyobbaktól
Franciaországban hegedülni,
hogy a klasszikus zenére épülő
improvizációkat tökéletes
virtuozitással húzhassa.
FOTÓ: KARNOK CSABA

nikus Zenekar tagja. Ön is fellépett
velük egy ideig. Abban a zenében,
amit most játszik, jelen van a klaszszikus zene valamilyen
formában?
- Tulajdonképpen az egész a klasszikus zenére épül, ami improvizációba
megy át, hiszen a jazz erről szól. Zeneművészeti főiskolások is előszeretettel
járnak a fellépéseinkre. Kíváncsiak, mi
újat lehet kihozni az ismert darabokból, bár ez a zene a klasszikus alapok
mellett más technikák ismeretét is
igényli. A hallgatóság bizonyos százaléka zenész. Élvezik, amit hallgatnak,
a lelkesedésük és a dallamos zene pedig a többieket is elragadja, így mindig
jó hangulatúak a bulik.
- A zenészek mellett kik járnak a
koncertjeikre?
- Az elmúlt tíz évben kicserélődött a
társaság. Korábban az idősebb korosztály jött, akiket emlékek fűztek egy-egy
slágerhez. Ma a fiatalabbak is kezdik
felfedezni a jazzt: két év múlva megismerik annyira a zenénket, hogy érdemes lesz több ezres bulikat szervezni.
- Vendégművészeket
is elhívnak a
koncertekre?
- Igen. Előfordul, hogy a fellépéseinkre meghívunk egy-egy muzsikust. A legutóbbi buli alkalmával Rafa József tangóharmonikást és Révész Richárd zongoristát kértük meg,
játsszanak velünk. Ennek köszönhetően egy egészen új hangzást értünk
el, valójában azonban ugyanazokat a
dalokat játsszuk, mint eddig. Richárddal jelenleg egy báboperán is
dolgozunk és volt már több közös
fellépésünk is, ezért úgy gondoljuk,
érdemes együtt dolgoznunk. Hiszen
nagyon jó dolgok sülnek ki belőle.
- Mennyire népszerű ma Magyarországon a jazz és a swing?

sok százezer vagy olykor egy-kétmillió jegyű
számokkal való számolás a legmodernebb
számítógépeknek sem egyszerű rutinfeladat. Egy PC-vel lehetetlen egy ilyen prímszámot megtalálni, a kereséshez az internetre is szükség van. Ráadásul nincsenek
kész számítási eljárások, számos más területen elért matematikai eredményt is fel
kell használni - jegyezte meg Klukovits Lajos.
„Prímszámból prímszámok bármely adott soA prímszámok keresése mindig is izgalmas
kaságánál több van" - írta a görög Euklidész feladatnak számított. A francia Mersenne a
Elemek című művében Krisztus előtt 300-ban. XVII. század közepén kezdett el vizsgálni biAz tehát a kezdetektől világos volt, hogy lé- zonyos alakű prímszámokat. - Az ilyen alakú
teznek prímek, és végtelen sokan vannak. Az prímszámok keresése mindig összefüggött a
izgalmas az, hogy ezek közül melyik az ismert . tökéletes számok keresésével is. Ezek olyan
legnagyobb szám.
számok, amelyek megegyeznek a nála kisebb
A prímszámoknak, amelyek csak eggyel és osztók összegével. Ilyen például a 6, a 28,
saját magukkal oszthatók, a gyakorlati élet- vagy a 496. Ezekből ma csak párosokat ismeben az elektronikus adatvédelemben, a tit- rünk, körülbelül 40-et. Azt már Euklidész is
kosításban van nagy szerepük. - Kódoláskor tudta, hogy minden ilyen prímhez tartozik
„csak" néhány száz jegyű prímszámokat al- egy páros tökéletes szám - mondta az egyekalmaznak. Már ezek is elég nagy biztonsá- temi docens.
got jelentenek - magyarázza Klukovits LaA nagy prímszámokat a múlt század 50-es
jos, a szegedi egyetem természettudományi éveiben kezdték el intenzíven keresni. kara algebra és számelmélet tanszékének Mersenne már 1644-ben megadott egy elég
docense. - A kódolás ügy működik, hogy hosszú listát. Ebben volt öt hiba, három
két, úgynevezett nagy, 200-300 jegyből álló szám nem szerepelt, kettő pedig nem megfeprímszámot összeszorzunk. A szorzat fel- lelő volt. Ennek ellenére hatalmas teljesítbontása már elég időigényes ahhoz, hogy ne mény volt, hiszen semmilyen segédeszköz
érje meg próbálkozni, hiszen a ma ismert nem állt a rendelkezésére. A keresés a
legjobb számítógépek is több ezer évig szá- XIX-XX. század fordulóján gyorsult fel, majd
molnának.
a számítástechnika korában fokozódott. Ma
A most talált prímszám Klukovits Lajos sze- ügy keresik ezeket a nagy prímeket, hogy kirint inkább csak elméleti szempontból érdekes. jelölnek egy bizonyos intervallumot, és azt
- A z euklidészi bizonyítás a mai napig megállja vizsgálják át. Ez már gép és ember együttes
a helyét. Tudjuk, hogy végtelen sok prímszám versenye, hiszen az embernek azt kell kitavan, most már eggyel többet ismerünk - tette lálnia, hogyan kellene számolni, a gépnek
meg azt kell megoldania, hogy minél gyorhozzá az egyetemi docens.
A minél nagyobb prímszámok keresése te- sabban találjon egy újabb prímszámot - tethát egyfajta játék, másrészt számítástechni- te hozzá Klukovits lajos.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
kai szempontból jelent nagy kihívást. - A
Egyessel kezdődik és hetesre végződik, több
mint 6 millió 300 ezer számjegyből áll. Ha
A/4-es papírra kinyomtatjuk, 1825 lapot tölt
meg, a legkisebb számítógépes szövegformátumban is több mint 6 megabájt. A világ eddig
ismert legnagyobb prímszámát az internet segítségével találták meg.

MÁTÉ ERZSÉBET

N A P I SZOLGÁLTATÓ,
KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

TÖBB MINT HATMILLIÓ SZÁMJEGYBŐL ALL AZ EDDIGI LEGNAGYOBB PRÍMSZÁM

Ember és gép együttes
versenye az idővel

- Szerencsére itthon is egyre többen kedvelik a jazzt, mi pedig igyekszünk népszerűsíteni ezt a stílust,
ezen belül pedig a djangot, minden
korosztály körében. Jelenleg egy előadás-sorozaton dolgozunk, aminek
Djangologia a neve. Django Reinhardt és Stephane Grappelli munkásságát és dalait mutatjuk be. Ebben a
felállásban két gitáros és egy nagybőgős van, én pedig hegedűn játszom.
- Milyen üzenetet hordoz a django
stílus?
- Django Reinhardt mintegy száz
éve hozta magával Dél-Franciaországba az amerikai swing zenét, amit
sajátosan ötvözött zsitáni-cigány
származásából eredő temperamentumával és karavánútjaiból merített
élményeivel. Ezt a szabad, lüktető
életérzést, a tűz körül összegyűlő
vándorok életmódját tolmácsolja a
django. Elsősorban az akusztikus gitár, a hegedű és a nagybőgő dominál,
de szerepet kap némileg a zongora, a
klarinét és a szopránszaxofon is.
- Más magyar zenekarok
is játszanak django zenét?
- Vannak olyan cigány muzsikusok,
akik elsősorban magyar nótákat játszanak, de megpróbáltak áttérni a
swingre. Hiszen ennek a lüktetése
majdnem olyan, mint a magyar csárdásé. Amíg azonban nem mennek el
oda, ahonnan ez a zene származik,
mindig is magyaros hangzást fognak
produkálni.
- Tervezi az együttes lemez kiadását a
közeljövőben?
- Tavasszal szeretnénk kiadni egy
albumot, ami a django stílust szólaltatja meg a húszas évektől egészen
hatvanasakig.

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma 15, 19 óra: Muskétások ExperiDance. Bérletszünet - kiemelt
helyár; holnap 19 óra: Karácsonyi
Dixie-gála. Bérletszünet - emelt
helyár.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap 14 óra: Némó
nyomában. Színes, m. b. amerikai
rajzfilm;
15.30, 17.45, 20 óra: Apósok
akcióban. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap 18.30 óra: Grazia
szigete. Színes olasz film;
16.15, 20.45 óra: Swimming Pool.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
Ma és holnap 16, 20.30 óra: Egy hét
Pesten és Budán. Színes magyar film;
18 óra: A megtalált idő. Színes francia
film.
PLAZA CENEMA CITY
A Karib-tenger kalózai, ma és holnap:
11.30 óra.
Lépéselőny, ma és holnap: 17, 20, 22
óra.
Kapitány és katona, ma és holnap:
14.15, 19, 21.45 óra.
Nem férek a bőrödbe, ma és holnap:
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15,
20.15, 22.15 óra.
Némó nyomában, ma és holnap: 10,
12, 14, 16, 18 óra.
Igazából szerelem, ma és holnap:
12.15, 14.45, 17.15, 20, 22.30 óra.
Malacka, a hős, ma és holnap: 11.45
óra.
Apósok akcióban, ma és holnap: 13.15,
15.15,17.15,19.30,21.30 óta.
S. WA 7? ma és holnap: 19.15,21.30 óra.

Bolondos dallamok, ma és holnap:
11.15,13,14.45, 16.45 óra.
Hóhatár - A félelem felpörget, ma és
holnap: 18.30, 20.30, 22.30 óra.
Spy Kiás 3D-kémkölykök, ma és
holnap: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 óra.
Szindbád, ma és holnap: 11 óra.
Nagydumás kiscsajok, ma és holnap:
15.15 óra.
Volt egyszer egy Mexikó, ma és
holnap: 13, 17.30, 19.45, 22.15 óra.
Segítség hal lettem, ma és holnap:
10.30, 12.30 óra.
Titokzatos folyó, ma és holnap: 19.15,
22 óra.
Mátrix Revoluúon, ma és holnap:
14.15, 16.45 óra.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap 17.45 óra: Pokolba a
szerelemmel. Színes amerikai film,
20 óra: Kill Bili. Színes amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap 16 óra: Szindbád - Hét
tenger legendája. Színes, m. b.
amerikai film,19 óra: Kegyetlen bánásmód. Színes,
m. b. amerikai film.
SZENTES
Ma és holnap 17.30 óra: Tomb Raider
2. Színes, m. b. amerikai akciófilm;
20 óra: Kegyetlen bánásmód. Színes
amerikai kalandfilm.
FÖLDEÁK

Ma 19 óra: Amerikai Pite - Az
esküvő. Színes, m. b. amerikai film.
MINDSZENT
Ma 18 óra: A Karib-tenger kalózai.
Színes amerikai film.
RÚZSA
Holnap 18 óra: T3-A gépek
lázadása. Színes, m. b.
amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap 19 óra: A Karib-tenger
kalózai. Színes amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap 18 óra: Charlie AngyalaiTeljes gázzal. Színes, m. b.
amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Újszegedi Református

Egyházközségben (Szent-Györgyi A.
u. 6-8.) 9 órakor:
gyermek és felnőtt istentisztelet.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9től 19 óráig várja látogatóit.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Gulácsy Galériában (Kárász u. 17.)
megnyílt:
Z. Szabó Zoltán festőművész
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
december 31-éig.
A Tanszéki Galériában (Brüsszeli krt.
37.) megnyílt:
Németh György karikaturista,
fotográfus Az én városom úgy az
ezredforduló tájékán című karikatúra,
valamint A Szentföldtől a szent
városig című fotókiállítása. Mindkét
tárlat megtekinthető: 2004. január
végéig naponta 8-tól 18 óráig.)
A Kass Galériában (Vár u. 7.) látható:
Luzsicza Árpád grafikusművész JátékSzín-Tér című kiállítása. A tárlat
megtekinthető: 2004.február1-jéig,
naponta 10-től 17 óráig, hétfő
szünnap.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiálh'tásával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériája
(Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-től 18 óráig.
MÓRAHALOM
Az Arányszám Rendezvényházban
megnyílt:
Schmidt Andrea, a Lapcom
Délmagyarország Kiadó
fotóriporterének Ünnepeink - Erdély
című kiállítása. A tárlat
megtekinthető: december 30-áig
naponta 9-től 18 óráig.
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cSfeiE) TÁJÉKOZTATÓ # 5 Tisza Volán Rt. Szeged

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi
közlekedésében a 2004. újévi ünnepek körüli napokban
az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok az alábbiak szerint
közlekednek:

A HELYI KÖZLEKEDÉS

vonalszám

indulási hely

indulási i d ő p o n t o k

io

Tarján, Víztorony tér
Honvéd tér

18.45 19.45 20.45 21.45

22.45

19.00 20.00 21.00 22.00

23.00

Tarján, Víztorony tér
Személy pu. (Nagyállomás)

18.20 19.20 20.20 21.20 22.20

Petőfitelep, Fő tér
Móraváros, Gólya u.
Mars tér
Újszeged, Erdélyi tér
Makkosház
Alsóváros, Vadkerti tér
Makkosház
Újszeged, Gabonakutató

18.45 19.45 20.45 21.45

22.45

19.10 20.10 21.10 22.10

23.10

2003. december
27-én

{szombaton)

szabadnap

(szombati menetrend, a villamosok
és a trolibuszok munkaszüneti napi menetrend
alapján közlekednek)

28-án f vasárnap)
29-én (hétfőn)

munkaszüneti

nap (a hetek első munkanapját megelőző nap)

munkanap

30-án (kedden)

munkanap

(a villamosok és a trolibuszok szombati menetrend
alapján közlekednek)
(a villamosok és a trolibuszok szombati menetrend
alapján közlekednek)
szabadnap
(szombati menetrend, 18 óra utáni járatleállással)

31-én

szilveszter

(szerdán)

2004. január
1-én
(csütörtökön)
2-án
(pénteken)

3-án

4-én

újév munkaszüneti
szabadnap

szabadnap

(szombaton)

munkaszüneti

(vasárnap)

S-én (hétfőn)
10-én (szombaton)

munkanap

(a hetek első tanítási és munkanapja)

munkanap

(a hetek utolsó munkanapja)

A tanintézmények a téli szünetének (2003. december 20-tól 2004. január 4-ig) időtartama alatt az iskolai előadási napokra meghirdetett járatok nem közlekednek!
A 16 Tarján, Víztorony tér-Mars tér-Repülőtér viszonylatú helyi autóbuszvonalon a munkaszüneti napokra meghirdeteti járatok 2004. január 3-ig szünetelnek.
A közlekedési

renddel és forgalmi változásokkal kapcsolatban részletes
az alábbi helyeken állunk
rendelkezésre:

Tisza Volán Közönségkapcsolatok
Irodája
Szeged Plaza
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.
Telefon: (62) 550-180
Tel./fax: (62) 550-181
e-mail: kapcsolat@tiszavolan.hu

információval

SZKT
K ö z ö n s é g k a p c s o l a t o k Irodája
6720 Szeged,
Zrínyi u. 4-8.
Tel./fax: (62) 485-495
e-mail: kapcsolat@szkt.hu

vonalszám

az alábbiak

szerint történik:

indulási
időpont

indulási
hely

indulási
időpont

1
2

Rókus pu.
Makkosház

18.00

Szeged, Személy pu.
Újszeged, Erdélyi tér

18.00

2A
3
3F
4

Mars tér

12.25

Tarján
Tarján

17.42

Tarján

17.52

Vértó
Körtöltés u.
Makkosház, Hont F. u.

18.05

Tarján, V í z t o r o n y

17.30

18.20

Újszeged, ErdélyLtér
Vadaspark
Fonógyári út

12.45

18.20

18.00

Kecskéstelep
Gyermekkórház
Vidra u. (egyirányú körjárat)
Lugas u.

tér

18.05

H o n v é d tér

18.20

Tarján, Víztorony tér
Tarján, Víztorony tér

17.50

Személy pu. (Nagyállomás)
Móraváros, Gólya u.

18.10

Honvéd tér
Személy pu. (Nagyállomás)
Móraváros, Gólya u.
Algyő, Radnai u.
Kiskundorozsma, Széchenyi u.

18.25

Kiskundorozsma, Vásár tér
Szőreg, Malom
Szőreg, Malom
Újszeged, Füvészkert
Újszeged, Erdélyi tér

17.00

17.40

18.05

Baktó, Völgyérhát u.
Tápé, Csatár u.
Tápé, Csatár u.
Gyálarét
Kiskundorozsma, Széchenyi u.
Kiskundorozsma, Vásár tér
Szentmihály, Harcos u.
Béketelep (egyirányú körjárat)
Béketelep (egyirányú körjárat)
Budapesti Út, Gumigyár 1 7 . 4 5
Kk.-dorozsma-Sziksósfürdő
Alsóváros, Vadkerti tér
Újszeged, Gabonakutató
Textilgyári út

17.50

Alsóváros, Vadkerti tér

17.22

Petőfitelep, Fő tér
Újpetőfitelep
22
Petőfitelep, Fő tér
5003 Tarján, Víztorony tér
35
Tarján, Víztorony tér
35Y
Tarján, Víztorony tér
60
Mars tér
60Y Mars tér
70
Mars tér
71
Mars tér
72Y
Mars tér
73
Mars tér
73Y
Mars tér
74
Mars tér
75
Mars tér
75Y
Mars tér
76
Mars tér
78
Mars tér (Napos út felé)
78A Mars tér (Vértó felé)
79
M a r s t é r (CORA Áruházhoz betér)

18.00

18.00
18.08
17.55
18.05
18.15
17.50
17.20
18.35
18.05
17.45
17.45
17.20
17.20
17.00
17.40
17.48
18.18
17.25
17.15
17.45
17.30
17.05
17.50
18.00

17.50
17.42
18.30
18.30

18.25
18.25
18.30
17.45
17.30
17.30
18.00
18.00
18.15
17.20
17.40
17.35
17.10
17.40
17.50

(CORA Áruházhoz nem tér be)

17.30
18.20
18.20
18.35
18.15

A z SZKT bérletpénztárai
1 6 . 0 0 óráig t a r t a n a k nyitva
2 0 0 4 . j a n u á r 1-jétől új v i t e l d í j a k é r v é n y e s e k a h e l y i t ö m e g k ö z l e k e d é s b e n .

(Az a u t ó b u s z o k a

18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 vonatokat bevárják!)

18.43 19.43 20.43 21.43 22.43 (A Centrum Áruháznál a
1 9 . 0 0 2 0 . 0 0 2 1 . 0 0 2 2 . 0 0 2 3 . 0 0 csatlakozás b i z t o s í t o t t ! )
18.30 19.30 20.30 21.30

22.30

19.00 20.00 21.00 22.00

23.00

18.30 19.30 20.30 21.30

22.30

19.00 20.00 21.00 22.00

23.00

SZILVESZTER ÉJSZAKAI

CÉUÁRATOK

KÖZLEKEDTETÉSE:

indulási hely

indulási i d ő p o n t o k

Rókus vá.
Szeged pu.

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00
19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 0.20 1.20 2.20

3.20

4

Tarján
Kecskés

19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 0.30 1.30 2.30

3.30

20.00 21.00 22.00 23.00

4.00

5

Vértó
Újszeged, Gyermekkórház

1

9

Hont Ferenc u.
Lugas u.

0.00

3.00

1.00 2.00 3.00

19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 0.30 1.30 2.30

3.30

20.00 21.00 22.00 23.00

4.00

0.00

1.00 2.00 3.00

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

0.00 1.00 2.00

3.00

19.30 20.30 21.30 22.30 23.30

0.30 1.30 2.30

3.30

2C jelzéssel: Tarján, Víztorony tér-Budapesti krt.-Makkosházi krt.-Rókusi krt.-Kossuth Lajos sgt.Mars tér-Bartók tér-Széchenyi tér (Postabank)-Belvárosi híd-Székely sor-Temesvári krt.-Népkert
sor-Belvárosi híd-Széchenyi tér útvonalon 23.30 órától 3.30 óráig (visszairányban: 0.05-től) 60
percenként
10C jelzéssel: Tarján, Víztorony tér-Csillag tér-Szilléri sgt.-Római krt.-József Attila sgt.-Dózsa Gy.
u.-Széchenyi tér útvonalon 23.35 órától 3.35 óráig (visszairányban: 0.15-től) 60 percenként.
A járatok az útvonalon létesített valamennyi megállóhelyen megállnak. A szilveszter éjszakai
céljáratokon az előre váltott menetjegyek, illetve bérletjegyek nem érvényesek!
Menetjegyek a járatokon, még a régi áron, 130 Ft-ért válthatók. A 6 éven aluli gyermekek (felnőtt
kíséretében) és a 65 éven felüliek utazása díjtalan.

Forgalmi változások 2004. január 1-jén, újév napján
A trolibusz- és villamosjáratok követési ideje üzemkezdettől kb. 8.00 óráig az alábbiak szerint:

3

indulási
hely

Mars tér
Makkosház
Makkosház
Lugas u.
Lugas u.

84

A közlekedtetés részletezése

Az utolsó járatok vonalankénti közlekedtetése

7F
83
84
90
90Y

83

1

Szombati m e n e t r e n d (szabadnap)

20
21Y

71

FORGALMI VÁLTOZÁSOK

A HELYI KÖZLEKEDÉS SZILVESZTER ESTI JÁRATLEÁLLÍTÁSAI:

5
8
9
10
11
13

22

vonalszám

2003. december 31., szilveszter este

vonalszám

11

nap (reggel 8 óra előtti járatritkítással)

(szombati menetrend, a villamosok
és a trolibuszok munkaszüneti napi menetrend
alapján közlekednek)
(szombati menetrend, a villamosok
és a trolibuszok munkaszüneti napi menetrend
alapján közlekednek)
nap (a hetek első tanítási és munkanapját
megelőző nap)

KITERJESZTÉSE:

A helyi közlekedés esti leállítása után szilveszterkor
az alábbi vonalakon és időpontokban indulnak még járatok:

4
5
9

végállomás

követési
idő

04.20-07.50 30 perc
07.50-től eredeti követés
Tarján vá.
05.00-08.00 30 perc
08.22-től eredeti követés
Tarján vá.
04.45-07.45
30 perc
08.12-től eredeti követés
Vértói vá.
04.45-07.45
30 perc
08.08-tól eredeti követés
Hont F. u. vá 04.30-08.00
30 perc
08.00-tól eredeti követés
Rókus vá.

Figyelem! 2004. január 1-jén üzemkezdettől

végállomás

követési
idő

Szeged pu.

04.40-08.10 30 perc
08.10-től eredeti követés
05.30-08.30 30 perc
08.30-tól eredeti követés
05.15-08.15
30 perc
08.40-től eredeti követés
04.40-08.30
30 perc
08.30-tól eredeti követés
04.30-08.30
30 perc
08.30-tól eredeti követés

Vadaspark. vá.
Kecskés vá.
Gyermekkórház vá.
Lugas u. vá.

8.10-ig a 8-as jelzésű trolibusz nem

közlekedik!

ÚJÉV NAPJÁN ÜZEMKEZDETTŐL REGGEL 8 ÓRÁIG
VALAMENNYI
(a munkaszüneti napokon is közlekedő) HELYI
AUTÓBUSZVONALON
EGYSÉGESEN 60 PERCENKÉNT KÖZLEKEDNEK A JÁRATOK.
A meghirdetett menetrendjük alapján egyébként is 60 percenként közlekedő járatok
változatlan időadattal, a menetrendtől eltérő járatok az alábbiak szerint indulnak:
vonalszám indulási hely
2
Makkosház
Újszeged, Erdélyi tér
10
Tarján, Víztorony tér
Honvéd tér
11
Tarján, Víztorony tér
Személy pu. (Nagyállomás)
13
Tarján, Víztorony tér
Móraváros, Gólya u.
20
Petőfitelep, Fő tér
Honvéd tér
21Y
Újpetőfitelep
Személy pu. (Nagyállomás)
22
Petőfitelep, Fő tér
Móraváros, Gólya u.
71
Mars tér
Újszeged, Erdélyi tér
72Y
Mars tér
Baktó, Völgyérhát u.
73
Mars tér
Tápé, Csatár u.
73Y
Mars tér (Petőfitelepre betér)
Tápé, Csatár u. (Petőfitelepre betér)
74
Mars tér
Gyálarét
76
Mars tér
Szentmihály
83
Makkosház
Alsóváros, Vadkerti tér
84
Makkosház
Újszeged, Gabonaterm. Kutató Intézet
90
Lugas u.
Textilgyári út

indulási döpontok
5.00
5.30

6.00
6.30

7.00
7.30

8.00
8.30

5.45
6.00

6.45
7.00

7.45
8.00

4.20

5.20
5.40

6.20

4.40

6.40

7.40

5.00

6.00

7.00

8.00
8.25

7.20

5.25

6.25

7.25

4.48

5.48

6.48

7.48

5.05

6.05

7.05

8.05

4.55

5.55

6.55

7.55

5.25

6.25

7.25

8.25

4.45

5.45

6.45

7.45

5.10

6.10

7.10

8.10

4.45

5.45

6.45

7.45

5.10

6.10

7.10

8.10

5.20

6.20

7.20

5.40
4.50

6.40
5.50

7.40
6.50

7.50

5.40

6.40

7. 4 0

7.40

5.20

6.20

7.20

6.10

7.10

5.10
5.15

6.15

7.15

8.15

4.40

5.40

6.40

7.40

4.30

5.30

6.30

7.30

4.55

5.55

6.55

7.55

4.30

5.30

6.30

7.30

5.00

6.00

7.00

8.00

5.00

6.00

7.00

8.00

5.20

6.20

7.20

8.20

4.55

5.55

6.55

7.55

5.15

6.15

7.15

8.15

A fenti járatindításokat követően (általában reggel nyolc órától) valamennyi vonalon
a munkaszüneti napokra érvényes menetrend kerül alkalmazásra.
Reméljük, tájékoztatónk elősegíti utazásait az ünnepek alatt.
Köszönjük, hogy bennünket választott, kellemes utazást kívánunk a jövő évben is.
Eredményekben gazdag új évet kíván a
TISZA V O L Á N Rt. SZEGED
SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI T Á R S A S Á G
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SZOMBAT, 2003. DECEMBER 27.

Projekt 2004
Olcsó Uj Evet
MEDIA MARKT
SULINET INFOVONAL

06/40 33 66 99
Mostantól Sulinetes
termékét telefonhívásra
házhoz szállítjuk!

celeron

seno.

IXX CELERON 2400
SZÁMÍTÓGÉP
Intel Celeron processzor 2.4 GHz, Abit alaplap. 2 5 6 MB DDR RAM. 6 0 GB HDD/7200,
52x CD-RW író-újraíró, AC 97' alaplapi hangkártya, 64 MB Pendrive, Nero CD-író szoftver,
Virusbuster vírusirtó, Linux operációs rendszer
3000362

52X24*52

Seamless Link

•

SZOMBAT, 2003. DECEMBER 27.

•
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CTX 17"
FLAT MONITOR

1 2 8 0 x 1024 felbontás, TC0 '99
3020446

MEDIA MARKT SZEGED. 6 7 2 3 Szeged, Makkosházi körút 2 9 . ,
Tel.: ( 6 2 ) 5 5 8 • 0 0 0 , Hétfő-szombat: 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , Vasárnap: 9 . 0 0

m a d i a m a r l r f
- 1 8 . 0 0

h n

w w w . m e a i a m a r K x . n u

Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink a megjelenéstől számítva a készlet
erejéig vagy 3 napig érvényesek. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

L
Mert hülye azért nem vagyok.

16
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó-válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti
híradó 7.00 Híradó Benne: sport
8.00 Híradó Benne: sport 9.00
Napkelte-extra 10.00 Süsü-varázs!
10.30 Tüskevár-tábor Magazinműsor gyerekeknek 10.55 Képben vagyunk?! Fele királyságom - döntő
12.00 IX li harangszó 12.01 Hírek,
időjárás-jelentés 12.10 Bravo-tv
13.05 Sasszem Mi mindent észreveszünk! 10-14 évesek műsora
13.30 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 13.40 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék
a vidék Magyarországáról 14.35
Protokoll Riportfilm 15.00 Századunk Bokor Pcter és Hanik Gábor
filmje, 205. 15.25 Verssor az utcazajban Pctri György: Egyszerű, dalszerű 15.35 Polilbur Világjáró-mozaik 16.05 Piknik Baló Júlia műsora 16.35 Újvilági rapszódia Amerikai tévéfilm, IIP1. |16| 18.15 Magyar elsők Az első magyar orvosnő
18.35 Luxor-show Magyarország
legújabb szerencsejátéka. Benne:
ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
19.55 Új Szeszélyes évszakok
|16|
20.50 Régi idők kocsija
Amerikai filmvígjáték
[16]

22.30 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.40 Zorán-koncert
23.55 Ellenségek
- Szerelmi
történet Amerikai film
(ism.) |16|

TV 2
5.50 Gyermekfilm 6.20 TV 2-matiné Kis Elvis. Mila szupersztár.
Tökfej tesó. Tesz-Vesz város. Lucky
Luke. Fixi és Foxi 7.50 Fox Kids
Gógyi felügyelő. Nyekk, a macska.
Kisegér a prérin. Diabolik. |ack, a
kalóz 10.35 Spinédzserek Amerikai
ifjúsági sorozat, 8. |12| 11.10 Azok
a csodálatos őslények Angol lilmsorozat, 3-4. |12| 12.10 Talpig pácban Amerikai vígjátéksorozat, 20.
|12| 12.40 TotalCar 13.10 Benny
llill 14.01) Knight Ridcr Team
Amerikai akciófilm-sorozat, 18.
1121 14-50 SmaHville Amerikai akciófilm-sorozat, 14 Zcró |12|
15.45 Slidcrs Amerikai sci-lkakciósorozat, 11. Irány a misztikum!
|12| 16.40 Csillagkapu Amerikai
sci-fkakciósorozat, 65. |12| 17.35
Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandiilmsorozat, 48. A hűség lámpása
[12] 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Magcllán Tudományos
utazás a Föld körül 112|
19.30 Kazaam, a szellem
Amerikai vígjáték.
Közben: kenósorsolás
21.10 A rózsaszín párduc
nyomában
Angol-amerikai
vígjáték 112|
22.55 József és a színes,
szélesvásznú álomkabát
Angol musical
0.15 Galaktikus uborka
Amerikai vígjáték [ 16|
1.45 Siska
2.10 Wrs cjfcl után

cmi
K

L

U

B

6.00 Ünnepnaptár Vallási műsor
6.25 Pokémon jism.) 7.00 Kölyökklub Rusty, a kölyökrobot. Szamuráj pizzacicák. Hupikék törpikék.
Hegylakó. Pokémon 9.30 Walt Disney-rajziilmek 10.25 Egy mocsár
csodálatos élővilága Amerikai dokumentumfilm |12| 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 2003 - szépülésünkrc Szórakoztató otthonteremtő
magazin 11.50 látékzúna 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 XXI.
század - A legendák velünk élnek
|ism.| |12| 12.40 Tcngcnáró Utazási és vízisport-magazin 13.10 Autómánia Autósmagazin 13.40 Norm-show Amerikai vígjátéksorozat
14.10 A vadak ura Amerikai
kalandfilmsorozat. Orpheo 15.00
Hóbarátok Német kalandfilmsorozat. Vad vágyak |12| 16.00
Dawson és a haverok Amerikai vígjátéksomzat, 4. sorozat, lenni vagy
nem tenni 16.50 A majmok boly
góia IV. Amerikai kalandfilm |12|
18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55
Fókusz-plusz Magazin 112|
19.25 WlóVilág 3 [12|
19.55 Szupermozi: Huncutka
Amerikai vígjáték
21.40 Heti hetes Vidám,
aktuális talkshow [ 12|
22.50 Végzetes visszaszámlálás
Amerikai akciófilm [ 18)
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.40 Sportklub

0.50 Egy mocsár csodálatos
élővilága
Amerikai dokumentum
film |ism.) |12|
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.35 Mesél a láperdö 6.05 Mozart:
Esz-dúr versenymű két zongorára
6.30 Hajdanában, danában... Sebő
Ferenc műsora 6.40 Kincskereső
kisködmön Magyar játékfilm 8.15
Hírek 8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30 Helyesen 8.40 „Itt és
ott, itt és most" Gyermekhíradó
9.00 Tweemék Jézus születése 9.20
KalandoZoo 9.45 Cimbora 10.15
Hcidi a városban Svájci játékfilm
11.50 Hírek, időjárás 12.00 Déli
harangsző, műsorismertetés 12.15
Isten kezében Az örök titok nyomában 12.40 Muzsika-szó 13.10
Pio atya útja Olasz dokumentumfilm 13.50 Klipsz Könnyűzenei
műsor 14.10 Karácsonyi kívánság
Angol animációs film 15.00 Tisza
P'art Open Nemzetközi táncverseny 16.05 Navigátor 17.00 Gaia Zöldmagazin 17.25 Sebességláz
18.00 Híradó 18.30 A magyar animáció díjnyertes alkotásaiból
18.55 Karácsony Párizsban
19.25 Mese
20.00 Cinkelve
Amerikai játékfilm
21.50 A mennyország kapuja
Amerikai western
23.35 Karácsonyi mise Előadja:
Bcnkő Dixieland Band.
Magyar zenés film
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese 1.40
A természetvédelem harminc éve a
Hortobágyon 2.10 Ugrásváltás Lovasmagazin 2.35 Táncház Muzsikás karácsony... 3.10 Scbességláz
3.40 Isten kezében 4.05 Karácsony
Párizsban 4.30 Standard Magyar
Bajnokság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
9.55 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.20 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.45 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi
magazin 11.15 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin
11.40 Nekem ne lenne hazám?
Szabados Tamás honismereti sorozata. Valamit elveszítunk - Oszkó
12.00 Déli harangszó 12.01 Rondó
Kisebbségi magazin bolgárokkal,
görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
12.55 Kvartett A visegrádi négyek
országainak műsora családról, kultúráról, művészetről, tudományról
és számtalan egyéb érdekességről
13.30 Telesport Technikai magazin
14.20 Gyerekeknek Képben vagyunk?! Fele királyságom - döntő
15.25 Napnyugta 17.55 Telesport
Alba Volán-Podhale Nowy Targ
Interliga-jégkorongmérkőzés. Közvetítés Székesfehérvárról
20.05 Híradó este
Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
20.30 Mozart: Don Giovanni
Opera két felvonásban.
Közvetítés a Magyar
Állami Operaházból,
felvételről
23.35 liidósklub
0.25 Bravo-tv
1.20 Heti mozaik Pillanatképek,
történetek és portrék a vidék Magyarországáról 2.10 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Valamit elveszítünk - Oszkó 2.25 Megáll az idö
Bágya András műsora 3.20 Telesport Alba Volán-Podhale Nowy
Targ Interliga-jégkorongmérközés

12.00 Képújság 16.00 Karácsonyi
csodák. Rajzfilm 17.00 Esélyegyenlőség: tavasz, nyár ŐSZ, tél, 2. rész
17.30 Dokumentum Műhely: a
Folly arborétum 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.30 Thalassa - természetfilm-sorozat 19.00 Cubix a javíthatatlan robot, 15. rész
19.30 Dokumentum Műhely: az
egri csillagok borai 20.00 Thalassa
20.30 ÉPI-TECH - építkezők magazinja 21.00 Okavango - a vadon
szíve, 13. (befejező) rész 22.00 Focigála 23.00 Bencze-show 23.30
Vásárlási műsorablak 23.45 Ajánlók, kisfilmek 24.00 Képújság

QTV

vtóAjwiYi VÁROS mvlaó

17.00 Gyerekeknek - mesefilm
összeállítás 17.30 Heti híradóink
18.30 Képes Sport (hétfői ism.)
20.00 Cimborák, 1 rész - Hegyen
völgyön. Magyar természetfilm
21.30 Coco-Bongó koncert 22.00
Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zenezona(íifreemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
7.00 Limonádé - Szalma
Emese 12.00 Magyar óra Molnár Balázs 13.00 Heti
Friss 14.00 Vigadó Top 20 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs 16.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 19.00 Club 88

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 6.00
Juventus hétvége - Magyar
Márk 10.00 (uventus hétvége
Dénes Tamással 12.00 (uventus hétvége Somogyi Zoltánnal 14.00 (uventus Parkoló
Ábrahám Zsolttal 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon: 0630 30 30 244 és 44 22-44
20.00 Házibuli Suri Imrével

Bálié? «97,S
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Családi magazin
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Kívánságözön 20.15 Toplesz, 5 óráig
zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
21.10 A rózsaszín
Párduc
nyomában

Angol-amerikai
vígjáték

22.00-17.00 Hangos képújság
1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 Városi Tv Szeged
műsora. 19.00 Telinternet, 8. Internetes magazin középiskolásoknak 19.30 Törzsasztal 20.30 1 láz
építők magazinja 20.45 Megye karácsony

9

(a Telin Tv csatornáján!
17.00 10 éves a Szegedi Kortárs
Balett (ism.) 18.00 Aréna (ism.)
18.30 Verseny |ism.)

mm
M

A

K

Ó

6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Karácsonyi csodák.
Rajzfilm 10.30 Különjárat - Balogh
Zoltán keményzenei magazinja
11.00 Egészség-környezet-hírek
11.30 Fradi TV - heti összefoglaló

Fsz.: Peter Sellers, Dávid
Niven, Richárd Mulligan

Ismét ellopták a világ
legértékesebb gyémántját, a
Rózsaszín Párducot. Lugash
elnöke ragaszkodik Clouseau
felügyelőhöz

VASARNAP

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne:
sport 8.00 Híradó Benne: sport
9.00 Napkelte-extra 10.00 Galéria
10.55 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.05 Mestersége színész
Harkányi Endre (ism.) (16| 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10 Fótér „Fedezzük
fel együtt Magyarországot!" Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt 12.50 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme Gáncs Péter-Szabó István: Megszületett a szeretet
14.30 Uniós pályázati kalauz
14.35 Úton Európa-magazin
15.05 Szívünkből muzsikálnak...
Sas József nótázik 15.30 Örömhír
Az evangélikus egyház műsora
16.00 Stílus 16.30 Első kézből
[16| 16.55 Neumann nyomában
17.25 Szuperriporter kerestetik!
18.30 Híradó este Benne: sporthírek, időjárás-jelentés 18.55 Szívek
szállodája Amerikai tévéfilmsorozat. Kalapács és fátyol
19.50 NÉVshowR Születésnap
21.40 FridcrikuszA szólás szabadsága
22.35 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.45 MMM Szilveszter |16(
23.10 József és testvérei
Magyar táncfilm (ism.)
0.05 Héthatár A hét hírei
határok nélkül
a Kárpát-medencében.
Benne: Kárpáti krónika
0.55 Pénz, pénz, pénz
Amerikai tévéfilmsorozat,
19. Értelem és érzelem

TV 2
6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.30 Amit nem vehetnek
el tőled Oktatófilm-sorozat, 1.
7.00 TV 2-matiné Mila szupersztár. Tökfej tesó. Tesz-Vesz város.
Lucky Luke. Fixi és Foxi 8.45 Fox
Kids Gógyi felügyelő. Nyekk, a
macska. Kisegér a prérin. Diabolik.
Jack, a kalóz 10.35 A szupercsapat
Amerikai akciófilmvígjáték-sorozat, 7. 112| 11.30 Stahl konyhája
12.00 A hálózat csapdájában
Amerikai akciófilm-sorozat, 22. figyellek.com [12| 12.50 A kardok
királynője
Francia-spanyol-amerikai kalandfilmsorozat, 1.
Otthon |12| 13.45 Szuperbajnok
Sportvetélkedő. Kiderül, hogy ki
Magyarország legsokoldalúbb sportolója! 15.45 Kulcsember Amerikai akciófilmsorozat, 10. Az ítélet
napja [12| 16.40 Walker, a texasi
kopó Amerikai akcióvígjáték-sorozat, 21. A látomás |12] 17.35 J. A.
G. - Becsületbeli ügyek Németamerikai krimisorozat, 121. Öszszeütközések |12| 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 A szomszéd nője mindig
zöldebb
Amerikai vígjáték [ 12|
21.50 Geronimo
Amerikai westernfilm (12)
0.00 Képírók: Dilidoki
Amerikai film
2.00 Vers éjfél után
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6.00 Az internet csodái Angol ismeretterjesztő filmsorozat 6.25
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat
7.00 Kölyökklub Rusty, a kölyökrobot. Szamuráj pizzacicák. Hupikék törpikék. Hegylakó. Yu-GiOh. Pokémon 9.45 Nikki Amerikai vígjátéksorozat. Jobb későn,
mint soha |12| 10.05 Hazárd megye lordjai Amerikai kalandfilmsorozat, 2. A karantén [12] 11.00 így
készült: Hóhatár Amerikai werkfilm [12| 11.10 Játékzóna 11.20
Receptklub 11.50 Játékzóna 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.10 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.35
Norm-show Amerikai vígjátéksorozat |12] 13.10 Répafej, a főnök
Amerikai vígjáték (12] 14.50 A
szökevény Amerikai akciófilm-sorozat. Bűn [12| 15.40 Zsaru az űrből Amerikai akciófilm-sorozat.
Dupla vagy semmi [12]. Utána:
16.30 Hatoslottó-sorsolás 16.40
Medicopter 117 - Légi mentők
Német akciófilm-sorozat. A kéjgyilkos [12] 17.35 Sheena, a
dzsungel királynője Amerikai kalandfilmsorozat. Barát a bajban

(12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 ValóVilág 3 Beszavazóshow
|12]
19.35 Szupermozi:
Junior Amerikai vígjáték
[12] 21.35 Conan, a barbár
2. - A pusztító Amerikai
kalandfilm |16)
23.30 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16|
23.55 Híradó - Késő esti kiadás
0.00 Sportklub
0.15 Fókusz-portré [121
0.45 Országház Heti magazin
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.25 Ázsia elzárt szíve: Ujgúria
Magyar ismeretterjesztő film 6.15
Magyar történelmi arcképcsarnok
- Neumann János 6.30 Ábel a rengetegben Játékfilm Tamási Áron
regénye alapján 8.15 Hírek 8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30
Ábel és Bolha 9.00 Tweeniék Karácsony szent estéje 9.20 A kalózsziget Ausztrál kalandfilmsorozat
9.50 Heidi hazatér Svájci játékfilm
11.20 Cerka 11.50 Hírek 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés
12.15 Élő egyház Vallási híradó
12.40 Csellengők - Eltűntek nyomában 13.00 Vajda László filmjeiből 14.30 Pio atya útja Olasz dokumentumfilm 15.10 „A jazz születésétől napjainkig" 16.00 Emlékképek - Régi híradók 16.20 Jókívánságok 17.40 A világörökség
kincsei 18.00 Híradó 18.15 Heti
hírmondó Közéleti magazin
19.00 Selyemút - Stein Aurél
nyomában
Magyar ismeretterjesztő
filmsorozat
19.30 Mese
20.00 A francia hadnagy
szeretője Angol játékfilm
22.00 Sportösszefoglaló
22.10 Beavatás Czakó Gábor
televíziós esszéje
22.25 A mennyország kapuja
Amerikai western
0.10 Fischer Annié zongorázik
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese
1.40 Jókívánságok 3.00 Heti hírmondó 3.45 Gaia Zöldmagazin
4.10 Muzsika-szó Zenés beszélgetések 4.55 Vers 5.00 Heti híradó

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Örömhír 9.30 Maradj velünk!
9.35 Katolikus krónika 10.05 Református ifjúsági műsor 10.10 Útmutató 10.40 Nekem ne lenne hazám? 10.50 Magyarországi szerzetesrendek Ferencesek 11.50 „így
szól az Úr!" A Biblia üzenete
12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin
12.10 Gyöngyvirágos kiskertedben... Összeállítás népszerű előadók felvételeiből 12.40 Magyar
ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől
13.05 Aranyfüst, avagy mit üzen a
múlt? Hagyomány- és értékőrző,
tanulságot kereső magazinműsor
13.55 Böngésző Infokommunikációs magazin 14.25 Gyerekeknek
Trikrek. Spanyol rajzfilmsorozat. A
hét szamuráj 14.50 Napnyugta
17.25 Telesport Benne: labdarúgás, extrém sportok, sportpolitika,
dzsúdó
19.30 Eltolt határok, kitoloncolt
népek
A Kreml áldozatai [16|
20.05 Híradó este
Benne: időjárás-jelentés
20.30 Lappföld Az inari vándorai
21.25 Mindentudás Egyeteme
Gáncs Péter-Szabó István:
Megszületett a szeretet
22.40 Jeremiás Olasz-francianémet-angol film
0.15 Aranyfüst, avagy mit üzen a
múlt? Hagyomány- és értékőrző,
tanulságot kereső magazinműsor
1.05 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt 1.50 Déli
rózsák Látogatóban Gyurkovics
Máriánál 2.35 Sóvidék 3.10 Angol
virginálzene 3.25 Telesport Benne:
labdarúgás, extrém sportok, sportpolitika, dzsúdó

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió 20.00-21.00 Városi Tv
Szeged műsora 21.00 Diagnózis
[ism.)

(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Szegedi Jazz Napok 2003
(ism.)

m
6.00 Képújság 9.00 Vásárlási műsorablak 9.30 Hófehérke. Rajzfilm
9.30 Wellness-tár - életmódmagazin 11.00 ÉPI-TECH - építkezők
magazinja 11.30 Dokumentumfilm 12.00 Képújság 16.00 Hófehérke. Rajzfilm 17.00 Thalassa természetfilm-sorozat 17.30 Ormosság - az alternatív gyógymódok magazinja 18.00 Vásárlási műsorablak 18.30 Thalassa 19.00
Cubix - a javíthatatlan robot, 16.
rész 19.30 Esélyegyenlőség: tavasz, nyár ŐSZ, tél, 2. rész 20.00
Thaíassa 20.30 Virágzó Magyarország: Bugyi 21.00 Agyament
Harry 23.00 Fradi TV - heti öszszefoglaló 23.30 Vásárlási műsorablak 23.45 Ajánlók, kisfilmek
24.00 Képújság

•
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vÁsMHaYi VÁROSI mvtaó

17.00 Gyerekeknek: mesefilm öszszeállítás 17.30 Légy jó mindhalálig. Fekete-fehér magyar ifjúsági
fiím 19.00 Rákász Gergely orgonakoncertje, 1. rész (ism.) 20.00
Utazás a koponyám körül. Magyar
film 22.00 Képújság

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM95.4^Rádió88
7.00 Limonádé - Kis Kata
12.00 Élő Kívánságműsor Patkós Attila 16.00 Sportmix
19.00 Sunday Top 20 - Molnár Balázs 20.00 Repertoár László Istvánnal
S ,

M

0.00 Csak zene 6.00 [uventus
hétvége - Magyar Márk 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
ViktohMark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06-30-30-30244 és 44-22-44 20.00 (uventus hétvége 22.00 Mentőöv

Iáiié7«97.6
5.30 (ó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Szőttes 12.00
Hírösszefoglaló 12.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15
Sporthírek 20.15 Röcsögő B.
B. King, 5 óráig zenei válogatás.

A nap filmje
TV 2
21.50 Geronimo

Amerikai western

Fsz.: Jason Patrick, Gene
Hackman, Róbert Duvall
Geronimo az apacs indiánok
legendás főnöke. Törzsét
rezervátumba terelték, ám ó
háromtucatnyi emberével egy
teljes éven át sikeresen harcolt
ötezer amerikai katona ellen.
Végül 1886-ban meg kellett
adnia magát.

• H I R D E T É S «
NONSTOP

Alapítványok

1

A l b é r l e t e t kínál
Állást kínál
Autó
Bútor
Egyéb
Építési telek
Építőanyag
Földterület
Hagyaték
Hirdetmény
Kisállat
Magánház
Mezőgazdasági gép

EEÜKJH
Háromcsillagos
gyulai szálloda

Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek

ERTEKESITESI
VEZETŐT

Számítástechnika

keres.

Szolgáltatás

Feltétel: 2 év szakirányú
tevékenység,
felsőfokú végzettség.
Német-, angolnyelv-tudás
előny.

Tanfolyam
Társközvetítés
Utazás

Jelentkezéseket kérjük I
„Gyógyszálló
031310577" jeligére ;
a szerkesztőségbe küldeni.

Téglaépítésű lakás
Üzlethelyiség

1

Alapítványok

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

A*

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó n e m vállal
felelősséget!

3

• A SZEGEDI Alfa H o t e l " *
felvételt hirdet szakács és
konyhai kisegítő munkakör
betöltésére. Alkalmazási feltétel szakács esetén: s z a k irányú végzettség, erkölcsi
feddhetetlenség, max. 35
éves életkor, minimum 2
éves szakmai gyakorlat. Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet előzetes
időpont-egyeztetéssel a 62/
424-405 titkársági telefon o n . (31310604)

• ALGYŐI v i r á g ü z l e t b e
gyakorlott virágkötőt felveszek, 62-267-297. (31310405)

Állást kínál

ASS BERENDEZESI RENDSZEREK
IPARI VÁMSZABADTERÜLETI BT.,
amely több mint 300 fővel EU-piaora iskolabútorokat gyárt,

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

• BEDOLGOZOKAT k e r e sünk korlátozott Számban,
otthoni munkára! Felbélyegzett válaszboríték ellenében
küldjük Ingyenes tájékoztatónkat! S - S Bt. 8300 Tapolca, Egry J. u. 18. (30905794)
• GROUP 4 Falck Kft. keres
kiemelt kereseti lehetőséggel,
szentesi
központtal,
változatos, mozgalmas, é r dekes szakmai területekre
személygépkocsival rendelkező személy- és vagyonőröket. Jelentkezés,
Időpont-egyeztetés:
06-20/
984-7220, 06-20/444-7891.
(31310409)

• GYÓGYSZERÉSZ munkatársakat keres a megújult
Kígyó Patika. 62/547-174,
Szeged. (31310479)
• SZERB-HORVÁT n y e l v tudással szállításl-kereskedelml középvállalat
keres
szegedi központjába rugalmas
irodavezető-titkárnőt.
Egyéb
idegennyelv-tudás
előny!
Pályázatát
írásban
kérjük önéletrajzzal kiegészítve: 6701 Szeged, P l :
2 6 6 . (31310566)

• SZÁMVITELI VEZETŐT
vagy KÖNYVELŐ VÁLLAL
KÖZÓT keresünk k e r e s k e delmi kft.
könyveléséhez.
Előnyt jelent a "Forrás" ü g y viteli
program
ismerete,
munkaügyi jártasság, januári
kezdés. Feltétel: regisztrált
könyvelő státus. Jelentkezni
lehet írásban, szakmai ö n életrajzzal. Levélcím: Onozo
Agro Kft. 6764 Balástya,
Széchenyi u. 3. Tel.: 30/
3979-111. (31210265)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, fi H. 103.

+

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
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„Annyira akartam élni,
a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de
erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér,
após, nagyapa és rokon,

• ÁCS- és gipszkartonozó
munkában gyakorlott segédmunkást
keresek.
Józan
életmód, folyamatos munka.
Tel.:
06-30/32867-77.

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULUMOS
VAGYAKAR FAMINTÀS

„Annyira akartam még élni, a betegséget legyőzni, küzdöttem volna
értetek, de már nem lehetett. Csend
ölel át és szeretet. Soha ne feledjetek, Isten veletek." Fájdalomtól
megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett leány, feleség, legdrágább
Édesanya, testvér és rokon,
KISPÉTERISTVÁNNÉ
PIRI MÁRIA,
a paprikafeldolgozó volt dolgozója
rövid, súlyos betegség után, december 21 -én, 64 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása január 5-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben,
anno«)? Édesanyja és testvérei

Magánház

• RENAULT Espace 2.1TD,
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710.
Szeged. (31310494)

• ANTIK b ú t o r o k a t , r é g i ségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. A z o n nal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 0 6 - 6 2 - 2 1 6 - 3 2 4 ,
30383-7116. Szeged. (30905638)

• TEMESVÁRI körúti m a gánház társasház építésére
vagy befektetésre alkalmas
telekkel eladó. Irányár: 22 M
Ft. 06-30/403-4735, Sze-

BODAI F E R E N C N É
G E C S E R OTTILIA

79 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 30-án, 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család

(31209381)

• SZATYMAZ környékén
földet vásárolnék, legalább
3 hektárt. 06-70/205-1578.

g e d . (31210115)

• ZSOMBÓ, Deák F. u. 49.
szám alatti, 3400 n m - e s
építési telek eladó. Megosztás lehetséges. Utolsó
lehetőség! Érd.: 0 6 - 3 0 / 2 7 99-027. (31210108)

V T
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X!AKTUR/\

(30906047)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron v á s á rolok. Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 0 6 - 6 2 - 2 1 6 324, 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 . Szeged.

FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DUO

K
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Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.:/Fax: 62-464-021
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Néhány közkedvelt f a u t á n z a t ú
és fehér bútorlapra

20-25% kedvezmény!

^

Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 , szo.: 9 - 1 2 - i g

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
DR. GULYÁS S Á N D O R N É
S Z Á N T Ó ÉVA

hosszú betegség után, életének 71.
évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 30-án,
11 órakor lesz a református temetőben.
Gyászoló család

Hirdetmény

• D E M A S Z Rt. S z e n t e s i
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2004. 01.
08-án,
8.00-16.00
óráig
áramszünetet tart Szentes,
Garázs-dűlő
transzformátorkörzet hálózatán és környékén. A transzformátorállomástól kifelé eső részén.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését. (31310601)

o

^

december 20-án elhunyt.
Gyászolja: férje Tibi, fiai Tibi és
Norbi, menye Kati,
unokái: Barnabás és Rajmund
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOVÁCS ISTVÁN

75 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 30-án, 11 órakor lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászmise előtte 10 órakor.
Gyászoló család

Számítógép-javítás
otthonában is!
06-20/520-64-39

15

KIRÁLY DEZSŐNÉ

a

(Deszk. Semmelweis u. 20.)

ELEMEK RAKTÁRRÓL

takarmányozási célra
nagy mennyiségű

SZEGED, BAKAY N, U.29.

Érdeklődni Fodor Örsnél
a 06-20/4665-385
telefonszámon.
2
illetve a helyszínen lehel.

Tel.:62/541-760

• BURGONYA (étkezési,
feketeföldi, vető) eladó. 0 6 70/559-1683. (31108701)

Panellakás

• LAKAST keresek S z e g e den. zárószint kivételével.
Kupecz,
06-30/406-8012.
(31209887)

• SZENTESEN, a k ö z p o n t ban eladó 68 nrf-es, felújított, V. emeleti (liftes) lakás.
Tel.: 63/312-907. (31310487)

1 7 Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. 8. 06-20/321-4489

• KÁRPÓTLÁSI jegyet veszek, házhoz megyek, l e g többet fizetek. 30/945-9954,
(31210214)

GYÁSZHÍR

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük soha el.
Szeretettel emlékezünk

Ü Z L E T H Á Z

A? Agronómia Kft.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
CSÚRI KÁROLY
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

MEGEMLEKEZES

iNOX

Növény
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„Beteg teste elpihent
már, de lelke még velünk'jár. Mert nem az
hal meg, kit eltemettek, csak az, kit elfeledtek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága édesapa,
nagyapa, testvér és rokon,
ID. TÓTH FERENC,
Hódmezővásárhely, Tátra utca
13. szám alatti lakos rövid, súlyos
betegség után, 70 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december
29-én, 14.30 órakor lesz a Kinege^ tpmetőben.
Gyászoló család

Szolgáltatás

(31007606)

PL MASCHINE KFT.
Tel 23/389-371

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

halálának 4. évfordulójára.

EEEZB253Ö
PC DOKTOR

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .

széles választékban, akciós árakkal!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457 577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)
• FELFÚJÁSSAL ás alumíniumtechnológíával
készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 0 6 30-3352-818,
06-62-493702 (Szeged és Csongrád
megye). (30906302)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
festéssel.
Tel.: 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
30-9550-537. (Szeged) (30905500)
• KÖNNYŰSZERKEZETŰ
házak építése 95.000 Ft/
nm k u l c s r a k é s z . S z a b a d
kapacitás festő, ács, villanyszerelő
szakmákban.
06-70/205-1578, 0 6 - 3 0 / 4 8 38-940. (30906037)
F o l y t a t á s a 18. oldalon!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
VASS FERENCNÉ
FARKAS GIZELLA,
Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u.
31. szám alatti, volt szentesi lakos életének 88. évében csendben elhunyt. Temetése december
29-én, délelőtt fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi Kincses temetőben.
041410457
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
IFJ. K O Z Á K ¡ Ó Z S E F ,

Gerle u. 40. szám alatti lakos 45
éves korában elhunyt. Temetése
december 29-én, 10.30 órakor a
katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család

Szerető családja

GYÁSZHÍR
-

GYÁSZHÍR

T

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSORDÁS ELEMÉRNÉ
LÉNÁRT JULIANNA,
Szentes, Kossuth u. 28. szám alatti lakos 90 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása december 30-án, kedden, 10 órakor
lesz a Székkutasi temetőben.
041410454
Gyászoló család, Szentes, Csongrád, Eger

Megrendülten tudatjuk, hogy az
imádott feleség, anya, nagymama,
FILO T I B O R N E
KOCSIS ROZÁLIA

HÁZTÁJI
KELTETŐGÉPEK

sárgarépát
vásárol fel ismét.

(30905643)

ENDRE

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Édesanya, nagymama, testvér és rokon,

• ALUMÍNIUM féltetős,
könnyűszerkezetes
raktár
200 nm, lebontással eladó,
06-30/9688-911.
(Szeged)

Bútor

A

5 A V A L L Ó

Tel.:62/541-772

• SZENTESEN, a Felsőpárton építési telek eladó. Érd.:
06-30/489-3183,
06-30/
981-5158. (31310496)

• KAROLYI REGISEGKE
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, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6
Szeged. (30905613)
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LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FIITINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal f e l e l ő s s é g e t !

5

• BORDANYI 4 szobás,
ebédlős, kertes ház eladó
17,2
M
Ft-ért.
Szegedi
építési telek érdekel. 06-20/
4645-121. (31007752)

SZEGED, BAKAY N. U.29.

13 ' 11

80 éves korában elhnnyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 30-án, 11 órakor lesz a Szőregi temetőben. Gyászmise ugyanazon a napon, reggel 8 órakor.
Szerető családja

(31310560)

• PETÖFITELEPEN lakható,
téglaépítésű vagy bontásra
váró magánházat vásárolnék.
06-30/855-21-69,
Szeged. (31209958)

E S

M É R E T R E V Á G V A IS !

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

Régiségek
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN keresünk kuvasz
vagy kuvasz keverék kutyust.
230-680,
este.

ZAÍRTSZELVENYEK

(31310581)

hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 67. évében, 2003. december 15-én elhunyt. Felejthetetlen szerettünk temetése 2003. december 30-án, 12 órakor lesz a Szeged, Belvárosi temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint.
Gyászoló család

TÓTH(ÁNOSNÉ
CSISZÁR ROZÁLIA

is)

3 0 1 . (31310506)

oki. s z a k m é r n ö k - t a n á r

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

( ü z e n e t r ö g z í t ő

• VALLALKOZO biztonsági
őröket kérésünk makói, m a roslelel munkahelyekre. Tel.:
62/572-240,
06-30/2-064-

• VALUTAPÉNZTÁROSOK
jelentkezését várjuk januári
munkakezdéssel. Feltételek:
alapfokú nyelvvizsga, valutapénztáros
bizonyítvány.
Előny:
szerbnyelv-tudás.
06-30/6255—495. (31210309)

SZEGED

KOZMA MIKLÓS

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
GYÁSZHÍR

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

• ATTILA u t c á b a n 1 s z o bás, komfortos lakás január
l - j é v e l kiadó. 06-20/5106090, Szeged. (31310456)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
kertvárosi, kétszobás, bútorozott, t. emeleti, egyedi
gázfűtéses lakás 2 nem
dohányzó személynek január 16-tól kiadó. Ar: 35 E Ft
+ rezsi + 1 hónap kaució.
Tel.: 30/978-68-13. (31108732)

TELEFONOS
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
•••••••••••••••••••••••••••a

Köszönjük mindazoknak, akik |
ÖZV TAKÁCS
SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető gyermekei
••••••••••••••••••••••••••••

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
FÖLDI VILMOSNÉ
BOLDIS A N N A
hamvainak búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Külön mondunk köszönetet a
szentesi kórház onkológiai osztályának orvosainak és dolgozóinak.
Gyászoló család, Szentes

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így
búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek,
IFJ. PAP ANDRÁS
(ÖCSI),
makói lakos, a Vízmű dolgozója 31
éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása december 29-én, 13 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló családja, Makó

„A gondolat az élet rabja csak, az
élet pedig az idő játéka, s az idő,
amely a világ tanúja, megáll majd."
(Shakespeare)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
testvér, rokon és jsmerős,
BOROS KÁROLYNÉ
JÁKSÓ KATALIN,

makói lakos életének 68. évében,
súlyos betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
december 29-én, hétfőn, 11 órakor
lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak mindig adtál,
Szívünk szakad meg, hogy örökre itthagytál."
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk egyetlen drága gyermekünk,
BERACZKAI KLARA
halálának 3. évfordulóján.
04H08707
Bánatos szülei, Makó
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« S P O R T «

Visszatér a tehetséges testvérpár Szegedre

Edzésben a Szeviép-Szeged

Erősödik a Gellért TI

KOSARLABDA

TENISZ

A Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata
csak a karácsonyi ünnepek alatt
pihent. A Tisza-parti gárda gőzerővel gyakorol, hiszen január
4-én a BEAC ellen sorsdöntő
bajnokit játsznak hazai környezetben.

Két remek játékossal erősödött
a szegedi Gellért lénisziskola.
Zsiga Márton és Zsiga Máté
korosztályában a legjobbak közé tartozik, s két év után térnek
vissza édesapjukkal, dr. Zsiga
Lászlóval, aki a szuperligás Hód
TC-nél dolgozott az elmúlt
években.

Újhelyi Gábor, a Szeviép-Szeged
NB IA csoportos női kosárlabcsapatának vezetőedzője csak a karácsonyi ünnepekre adott pihenőt

Visszatérnek. A Zsiga-testvérpár,
Márton és Máté édesapiukkal,
dr Zsiga Lászlóval december közepén visszaigazolt a szegedi
Gellért Tenisziskolába. A tréner
és a játékosok két év vásárhelyi
kitérő után (Hód TC) erősítik
majd újból a Tisza-parti klubbot.
Maradiunk először az edzőnél,
hiszen a nyáron Zsiga Lászlónak
le kellett állnia a munkával, az
elmúlt télen szemsérülést szenvedő szakembernek kérdésessé
vált a pályafutása. Szerencsére
jól sikerült nyáron a korrekciós
műtét, így az egykori válogatott
teniszező fokozatosan visszatérhetett a pályára. Miért váltott a
Zsiga família? - többek között
erre a kérdésre is válaszolt az
edző.
- A srácokkal hónapok óta a Gellért Szabadidőközpontban tréningezünk, nagyon sok segítséget kaptunk a sportkomplexum tulajdonosától, Gellért Ákostól. Ez abban
az időszakban, amikor nem tudtam dolgozni, igazán nagy segítség
volt, a srácok a GTI-sekkcl gyakorolhattak. Hetekkel ezelőtt ültünk
le a klub vezetőivel arról beszélgetni, hogy két év után visszatérünk a
Gellért Tenisziskolába. Úgy gondolom, hogy mindkettőjük fejlődése
szempontjából jó döntést hoztunk.
Szegeden nagyon jó az utánpótlásbázis, sok-sok tehetséggel rendelkezik az egyesület. Már az első vér-
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Szolgáltatás

KÁRTYAJÓSLÁS,

SOTS

elemzés, szerelmi kötés,
ronláslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem 0630-648-79-79. (31310338)
• M I N D E N kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
S Z I L Á N K ' ! Szeged P U L Z
u. 46. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 3 5 3 .
(30601719)

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szedeák NB Il-es férfi kosárlabdacsapata továbbra is remekel
a bajnokságban, Vezsenyi Zoltán
fiai az élen állnak.
Mezőberény-Szedeák
70-92

(30194718)

• ZÁKÁNYSZÉKI SZESZ
FÖZDE lolyamatosan vállal
bérfőzést gáztüzelésű üstökre. 62-290-632. (31107826)

KÉZILABDA
Zsiga Máté egy aranyéremmel tért vissza a Gellért Tenisziskolába, egykori sikerei helyszínére.
DM/DV-fotó
senyen remekeltek, egyből érmet
szereztek a klubnak. Márton egy
másodosztályú felnőtt viadalon
lett második, míg Máté Budapesten a Bókai Kert-kupán lett első. Ez
egy első kategóriás viadal volt,
amelyen összesen öt gémet veszített. A döntőben Nagy ellen nyert
6:2, 6:0-ra. Milyen állapotban vagyok? Köszönöm, egyre több min-

Téglaépítésü lakás

S z e g e d új

TANDÍJMENTES
számítástechnikai ®
tanfolyam
indul H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n
2004. január 19-töl.
Érd

06-70/293-6362

• FANTASZTIKUS újdonság a Lingua Nova nyelviskolánál.
Új
távoktatási
program ianuár közepétöl
Szentesen. Hódmezővásárhelyen. Szegeden 06-30/
370-6445. (31210211)
22
•

Társközvetítés

TARSKÓZVETÍTÉS

ÍZ Ó n

elvárásai alapján. Felvilágosítás: 30/278-1875. (31006600)
23

városnegyedében,a

Vadaspark
Lakóparkban

SÜLI R Ó B E R T

Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban
szerkezetkész. 120 m'-es,
sorházi lakások saját
kerttel leköthetők.
Ár: szerkezetkészen
már 20 M Ft-tél,
kulcsrakészen 23 M Ft-tél.

magánházak,
3 - 6 lakásos

• BÁRKA u. 1-3., 40 nmes. új. minden igényt kielégítő (tusoló, WC. klíma,
teakonyha stb.)
helyiség
kiadó. Ar: 50 E Ft/hó. 0630/943-4515,
06-30/2861495, Szeged. (31310429)
• VÁLLALKOZÁSRA alkalmas, 200 m a -es, üzlethelyiséges sarokingatlan nagy
belmagassággal,
ipari
árammal, parkolóval Szentesen eladó-kiadó, cserélhető.
06-30/413-8955.

REÁL HUNGARY KFT.
6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel : 555-821, 555-734.
70/312-1914.30/9047-045
www.realhungary.hu

sorházak építhetők
1 2 5 0 0 Ft/m1 áron.
EBBEN AZ ÉVBEN M É G
ÁFAMENTESEN!

s

Felvilágosítás:

I

REÁL HUNGARY KFT."
6 7 2 4 S z e g e d . Pacsirta u. 1 .
Tel 555-821,555-734,
70/312-1914, 30/9047-045
www.realhungary.hu
• SZEGED BELVÁROSI, 3
külön bejáratú szobás, II.
emeleti, igényesen felújított
téglalakás eladó.
06-30/
508-9006. (31210291)

Eng.sz R-0199/92/2001

program szerinti ellátás.

PERU-8RA2ÍLIA KÖRUTAZÁS 2004 márc 22 -ápr 6 16 nap
Sao Paule-lgnassu vizesés-Uma-Puerto Maldonado-Sandoval-to-CuscDMachu Plcchu-fllo de Janeiro
Részvételi dlj: 569 900 Ft/tö 7 245 500 Ft 7 384 USD repülőjegy 7 illeték
Repülőjegy, s z á l l o d a ' " ' . program szerinti ellátás. Helikopterezés a vízesés
teleti.
Mindkét korút részvételi dija tartalmazza a gazdag programokat,
a belépőket, a magyar éo helyi Idegenvezetést
www.autoklub.hu

Üzlethelyiség

• BELVAROSBAN üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-20/
9613-713. (31209901)

Felvilágosítás:

Egy olyan út, melyre egy életen át készülünk és emlékszünk rá örökre.
INDIA-KEPÁL-T1BET KÖRUTAZÁS 2004 ápr 11-30 20 nap/18 éj
Delhl-Jaipur Aera-Varanasl-Katmandu-Zhangmu-Xegar-XIgaste-lhasa
Részvételi d k 589 000 Ft/tő • 220 000 Ft repulöiegy • illeték
RepúIOjegy. szálloda
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TELJÉS KOflÜ TÁMOGATÁS, ÜGYINTÉZÉS.

ikerházak,

A legjobb pontszerzők.: Trényi
(32/3), Magyar (29/12), Szalics
Hl).

Szedeák-Békés 94-63
A legjobb pontszerzők: Szablics (18), Magyar (16/9), Kecskés
(14/6), Lengyel (11).

A Domaszék csapata is nyert.
Domaszék-Békés
93-59
Domaszék: Varga (8/3), Kádár
(4), Lestár (4), Ország (7/3), Vitaszek (17). Csere: Parády (17/3),
Gyönyörű (11/3), Soós (2), Jáhni
(10/31, Bezdán( 13).

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma utazik el Szlovákiába, a hagyományos Karácsony-kupára a
szlovéniai Európa-bajnokságra
készülő, már biztos olimpiai
résztvevő magyar férfi kézilabda-válogatott.
Skahczki László szövetségi kapitány 16 játékosra számít. Nem
tarthat a többiekkel a műtét előtt
álló Perez Carlos, valamint az FC
Barcelona kitűnősége, a szegedi

Master/oods

Nagy László, az ünnepek alatt is
bajnokit játszó Bendó Csaba, továbbá a juniorválogatottal tréningező Császár Gábor. A magyar válogatottban három szegedi kézilabdás kapott meghívást. A Pick
kapitánya, Mezei Richárd és az elmúlt hetekben remeklő Laluska
Balázs már többször is szerepelt a
nemzeti együttesben, míg a közelmúltban magyar állampolgárságot kapó Ilyés Ferenc először
szerepel a legjobbak között.
Az utazók, kapusok: Szathmári János, Fazekas Nándor. Mezőnyjátékosok:
Pásztor István,
Iváncsik Gergő, Mohácsi Árpád,

Ilyés Ferenc, Diaz Ivo, Buday Dániel, Lendvay Péter, Laluska Balázs, Mocsai Tamás, Kertész Balázs, Harsányi Gergely, Mezei
Richárd, Rosta Miklós, Gál Gyula.
A Karácsony-kupa programja,
szombat (Nagymihály): Magyarország-Csehország (16 óra).
Szlovákia-Lengyelország
(18
óra). Vasárnap (Eperjes): Magyarország-Lengyelország
(16
óra) Szlovákia-Csehország (18
óra). Hétfő (Nagymihály): Lengyelország-Csehország
(9.30),
Szlovákia-Magyarország
(11.15).

„Sikeres üzlethez jó termékekre
és jól dolgozó emberekre
van szükség
(Id. Forrest Mars)

A M a s t e r f o o d s Magyarország Gyártó Kft.
mára az európai állateledel-gyártás fontos
é s kiemelkedő részévé vált. Beruházásaink révén
a csongrád-bokrosi gyár a hazai piaci igényeken túl képes a legigényesebb
piaci elvárásoknak is eleget tenni, így meghatározó szállítói lettünk
számos európai é s tengerentúli ország piacának.
A Bokroson gyártott szárazeledel és kiegészítő jutalomfalat termékeink
a világ vezető állateledel-márkái. melyek
a PEDIGREE" é s CHAPPI kutyaeledelek, valamint
a KITEKAT é s WHISKAS macskaeledelek.
Az alábbi pozícióba keresünk olyan csapattagot, aki szakmailag jól
felkészült, dinamikus é s elkötelezett
a folyamatos fejlesztések iránt:

BIZTONSÁGTECHNIKAI VEZETŐ

(31310558)

Gratulálunk

rf/raúi/á/unfc

M
\® * ¿
n
>
íj

Utazás

- r j

• ÖSZ ii. 43. sz.. Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, garázsok, parkolók
eladók.
Szeged. Gutenberg utcai,
zárt, udvari parkolók bérbe
adók vagy eladók. Szeged,
öthalom u. 26. sz. alatt 1
db 87 nm-es lakás eladó.
Érdeklődni telefonon történö
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287 Első Ház
Kft. Szeged. Arany J. u. 7.
1/116! (31006454)

Fizetés: 20% ügyvédi letétbe.
80% az elkészülést követően.

eladók, melyekre

Szeged. Bartók tér 6. Tel /fax 62/420-133 J
szeged@autoclubtravel.hu
,

dent tudok elvégezni. Egyelőre a fiaimat edzem és szeretném, ha
mindketten jövőre is sok-sok szép
sikert szállítanának a Gellért
Tl-nek. Erős lesz az egyesület és
úgy érzem, nem csak az egyéni versenyeken, hanem az országos csapatbajnokságon is esélyesek a jó
szereplésre.

Szegeden.a Vadaspark
Laképarkban kulcsrakész,
társasházi lakások
155-185 E Fűm'
(MÁR TELEKÁFÁT IS
TARTALMAZÓI
áron leköthetők
6-18 lakásos házakban.

600-1500 m'-es,

Alapfokról induló,

S. R.

Mezeiék Szlovákiában

összközmííves telkek

Tanfolyam

Szerencsére mindenki egészséges, így teljes kerettel gyakorolhat Újhelyi mester. A foglalkozásokon továbbra is a fő hangsúly a
taktikai variációk gyakorlásán
van, hiszen az új szerzeményt,
Újhelyi Petrát kell beépíteni a
csapatba, megismertetni a figurákkal és a társakkal.
Ami igazán jó hír lehet a kosárlabdabarátoknak, hogy karácsonyra megújult az egyesület
honlapja (www.szeviepkosar.szeged.hu), amely a legfrissebb hírekkel jelentkezik a csapattal
kapcsolatosan.

Ilyés Ferenc először a válogatottban

• TARSKERESES színvonalasan!
Folyamatosan
megújuló párválasztási lehetőség.
Hódmezővásárhely. bejelentkezés: 62/241022, 30/3264-128. (31209528)
24

játékosainak. A Tisza-partiak
még december 23-án is edzettek,
majd már a hét végén is gyakorolnak.
Szombaton délután az újszegedi sportcsarnokban, majd vasárnap délelőtt a Gellért Szabadidőközpontban edzenek.
Hétfőn már két foglalkozás
szerepel a programban, hiszen a
szegediek január 4-én (vasárnap)
18 órakor nagyon fontos mérkőzést játszanak a BEAC ellen hazai környezetben. Van miért törleszteni a fővárosiaknak, hiszen
a nyitófordulóban nagy meglepetésre nyertek a Szeviép ellen.

Továbbra is veretlen a Szedeák

(YjmsrAfflr

• MOBIL WC KÖLCSÖN
z i t . Tel : 6 2 - 2 6 7 - 5 6 7 .
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„Nem tudom, miért, meddig \
maradok meg még neked.
de a kezedet fogom,
s őrizem a szemedet. "
Tápéra.
RAPCSÁNY1
a

SÁNDORNAK
és nejének
25. házassági
évfordulójukra
gratulálnak
családjaik

'.JljWjjj

mi
¡f|J\\

„Adj időt végre a kedvenc dolgaidra.
Gyűjtsd he a téged szeretők jókívánságait.
És egyáltalán hagyd,
hogy olyan legyen EZ A NAP.
amelvet mindig is szerettél volna magadnak."
>>
Szegeden,
a Hont Ferenc utca 17. -hen

SZABÓ
21.

ZSOLTOT

születésnapja

alkalmából

köszönti:
Szabó mama, nagynénje és Petra

Feladat:
Felelős a cégspecifikus é s törvényileg előírt
biztonságtechnikai szabályok megértéséért,
kommunikálásáért
- mind a Masterfoods munkatársak, mind a külső
vállalkozók felé - , valamint
a szabályok betartatásáért.
Rendszeresen biztonságtechnikai képzést tart a vezetőségnek,
speciális kommunikációs eszközöket fejleszt ki a témában.
Az ideális jelölt:
Műszaki diplomával, multinacionális vállalatnál hasonló munkakörben
szerzett 2 - 3 éves gyakorlattal, kiváló tárgyaló- é s döntéshozatali
képességgel, határozott érdekérvényesítő személyiséggel, valamint
tárgyalóképes angolnyelv-tudással rendelkezik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát a következő
címekre küldheti el:
Masterfoods Magyarország Kft.
Bartha Krisztina
6 6 4 1 Csongrád-Bokros, 1. kerület, Pf.: 3 3 3 .
krisztina.bartha@eu.effem.co

•
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Zizou=Real
MADRID (MTI)

A Real Madrid labdarúgócsapatában kívánja befejezni pályafutását Zinédine Zidane, a francia
válogatott világ- és Európa-bajnok középpályása.
- Biztos vagyok abban, hogy a
Real Madridból vonulok majd
vissza - mondta a 31 éves világklasszis. - Nem tudom elképzelni, hogy egy másik csapatban
futballozzak a következő néhány
évben.
Zidane szerződése 2005-ben
jár le, de azt még nem döntötte
el, hogy akkor, vagy esetleg később hagyja abba a futballt.
- Nem tudom, mit hoz a jövő.
Gondolkodom azon is, hogy hamarosan otthagyom a válogatottat. Meglátjuk, hogyan alakul a
jövő évi Európa-bajnokság. Majd
azt követően döntök. - tette hozzá Zidane, akit idén az Év Játékosának választottak a nemzetközi
szövetség (FIFA) szavazásán.

Bokszolnak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Karácsony-kupa néven nemzetközi bokszeseményt rendeznek
ma Hódmezővásárhelyen. A
Hódtói Sportcsarnokban 10 órakor kezdődő Karácsony-kupa elnevezésű ökölvívó eseményen a
régió legjobbjaiból összeállított
válogatott a romániai Arad csapatával játszik mérkőzést. A hazai Hódgép SE és a vezetőedző,
Szálkái László
hagyományteremtő szándékkal hozta létre a
viadalt, amelyen m i n i m u m tizenöt pár küzdelmeit láthatják a
nézők a serdülő, az ifjúsági, a junior és a felnőtt korosztályban.

Középmezőny, hiányérzettel
LABDARUGAS

Tizenöt meccsen tizenhat pontot szerezve a középmezőny alsó felében, a tizenegyedik helyen zárta a labdarúgó NB II
őszi szezonját a Szentesi TE.
Újonc csapatként - a labdarúgó
NB III Alföld csoportját magabiztosan megnyerve - nem is lehetett más a célja a Szentesnek
az átalakult, kétszer tizenhat
gárdát felvonultató NB II keleti
ágán, mint a középmezőnybeli
tagság elérése.
- Azt kell m o n d j a m , a tervünket teljesítettük, hiszen a
tizenegyedik hely valóban a
táblázat második felét jelenti,
ám annak csak az alsó részét értékelte a Szentes őszi produkcióját az edző, Bozóki Zoltán. Ha a 7-8. hely egyikén telelnénk, kijelenthetném, hogy
elégedett vagyok. így viszont
maradt egy kis hiányérzetem.
Az viszont biztos, hogy ez a
szereplés kiváló alapot adhat a
még jobb tavaszhoz. Csak az az
utolsó három meccses rossz periódus, valamint a sorozatos kiállítás-széria ne jött volna... A
Gyula elleni bravúros sikert követően sajnos már a téli pihenő
járt áz agyakban, amelyeket zavarhattak az anyagi problémák
is. Talán ennek tudható be a
sok piros lap.
A gárda az első néhány fordulóban sorban döntetlent játszott,
többnyire egy-két-három gólos
hátrányból.
- Akkor még szoktuk az új so-

Meiszter a legjobb
Sikeres, és eredményes versenyszezont zárt le 2003-ban a WAKO
Magyar Kick-boksz Szövetség, hiszen a Párizsban megrendezett világbajnokságon például az összesített éremtáblázat második helyén
végzett a magyar válogatott. Többek között ez is elhangzott a margitszigeti Thermál Hotelben meg-

tartott, a sportág év végj állófogadásán, és díjkiosztó ünnepségén.
A rendezvényen dr. Aján Tamás,
a MOB főtitkára adta át a szegedi
Tígers SE versenyzőjének, Meiszter
Gábornak a ring szabályrendszerekben a 2003. év legjobbja vándorserleget. Mivel Meiszter kapta ezt a
kitüntetést az előző esztendőben
is, már csak egy évben kell, hogy elnyerje a vándorserleget.

Sztárok a parketten
MUNKATÁRSUNKTÓL

Holnap 13.30 órakor rendezik
Szegeden a Sportcsillagok csatája
játékos ügyességi vetélkedőt, amelyen hét-hét népszerű hazai férfi,
illetve női sportoló vesz részt.
Az új szegedi sportcsarnokban
jelen lesz többek között az Év
sportolójává választott kalapácsvető, Annus Adrián,a kajakos
Kovács Katalin, illetve a szegedi
származású labdarúgó, Szabics
Imre is. A magyar közönség kedvenceinek vetélkedését a tv2
közvetíti. Jegyek a helyszínen
még kaphatók 990 forintos egy-
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Tavasszal Bozóki Zoltán nélkül folytatja a Szentes

A ring szabályrendszerben, 2002 után 2003-ban is

MUNKATÁRSUNKTÓL

S P O R T »

ségáron, a 12 éven aluli gyermekek ingyen mehetnek be a rendezvényre.
A Sportcsillagok csatájának
résztvevői, férfiak: Annus Adrián
(kalapácsvető), Fazekas Róbert
(diszkoszvető), Csollány
Szilveszter (tornász), Noszály Sándor (teniszező), Székely Bulcsú
(vízilabdázó), Nagy Csonttörő János (ökölvívó), Szabics Imre (labdarúgó). Nők: Kovács Katalin
(kajakozó), Risztov Eva (úszó),
Vörös Zsuzsa (öttusázó), Miló
Viktória (ökölvívó), Pesuth Rita,
Eördögh Edit
(kosárlabdázó),
Kirsner Erika (kézilabdázó).

DAJKA: SOPRON
Dajka László váltja a
Ferencvároshoz szerződött
Pintér Attilát a Matáv-Sopron
első osztályú
labdarúgócsapatának kispadján.
A korábbi szövetségi kapitány,
Gellei Imre munkáját a
válogatottnál segítő szakember
egyelőre fél évre szerződött
vezetőedzőnek a klubhoz.

VOLÁNOS FOCIÉVZÁRÓ
A Tisza Volán SC
labdarúgó-szakosztálya
december 29-én 15 és 20 óra
között tartja hagyományos
karácsonyi évzáróját az újszegedi
sportcsarnokban. A program:
15-15.20 és 17.30-17.50: a
'96-'95 korosztály mérkőzése,15.20-15.40 és 17.50-18.10: a
'94-'93 korosztály mérkőzése;
15.40-16 és 18.10-18.30:
'92—'91 korosztály mérkőzése;
16-16.20: '90-'89/B korosztály
mérkőzése; 18.30-18.50:
'89/A-'89-es szülők mérkőzése;
16.20-16.40 és 18.50-19.10:
'8 8-edzők mérkőzése; 16.40-17
és 19.10-19.30: ' 9 2 - 9 1
korosztály mérkőzése. Az óvodás
Bozóki (karba tett kézzel) tavasszal már nem áll a szentesi kispad mellett.
Fotó: Vidovics Ferenc korosztály bemutató találkozója
17 órakor lesz. Az eseményre
rozat légkörét, de képesek vol- hétszer hagyta el vesztesen a pá- két kapussal, Bíróval és Kol- mindenkit szeretettel vár a Tisza
tunk például a végül dobogós lyát.
láthtal elégedett volt. Szerinte a Volán S C
Mátészalkánál 0-3-ról ikszelni.
- Idegenben mindössze két mezőnyjátékosok közül Márics, labdarúgó-szakosztálya.
Azt vontam le a félévi produkció- pontot szereztünk: Mátészalkán Kerepeczky, Tóth és Gyagya átból, hogy bárki ellen tudtunk és Karcagon csikartunk ki egy ik- lagon felül, a többiek az alatt PÓLÓTABELLÁK
meglepetést okozni, de ugyanígy szét. A hét kudarcból öt egyetlen teljesítettek. Mint arról már Mindhárom korosztályban
könnyen hozzászürkültünk a gólos volt, és visszatekintve eze- beszámoltunk, Bozóki egyéb el- befejeződött az országos I.
gyengébbhez is. Hogy ennek mi ken a mérkőzéseken akár mi is foglaltságai miatt n e m vállalta osztályú fiú utánpótlás
az oka? Sokat gondolkodtam raj- megszerezhettünk volna a há- tovább az edzősködést, az utód- vízilabda-bajnokság őszi
ta, de nem találtam megoldást. rom pontot. Már csak ezért is ja pedig egyelőre ismeretlen. A szezonja.
Talán a jó játék, a siker tehette mondtam azt, hogy a tizenegye- vezetésben is történt változás,
elbizakodottá a labdarúgókat - dik helynél többre taksálom a hiszen a közgyűlés Kecskeméti ŐSZI V E G E R E D M E N t SERDÜLÖK
folytatta az elemzést Bozóki.
gárdát - nyilatkozta Bozóki.
Lászlót választotta új elnök1. SZVPS
13 11 1 1 1 5 2 - 53 23
A Szentesi TE a négy-négy
Az egyéni teljesítményeket nek.
2. Újpest
1 3 1 1 1 1 1 5 0 - 45 23
győzelem és döntetlen mellett böngészve kiderült: a tréner a
MÁDI JÓZSEF
3. Honved
1 3 1 1 - 2 1 5 4 - 56 22
4. KSI
13 10 1 2 1 8 2 - 62 21

A sportév aranyköpései
BUDAPEST (MTI/DPA)

A dpa német hírügynökség öszszegyűjtötte a búcsúzó esztendő
„aranyköpéseit",
íme a lista, labdarúgás:
Uli Hoeness, a Bayern München menedzsere Giovane Elber
kifakadásáról, hogy nem tisztelik a klubnál: „Mindig pontosan
átutaltuk a fizetését. Manapság
ez a legnagyobb tisztelet, amely
egy játékost érhet."
Kevin Kuranyi, Szabics Imre
csatártársa a VfB Stuttgartban,
az együttes sikerreceptjéről: „Ha
megnyerünk egy bajnokit, vasárnap mindig focizunk, ha viszont
vesztünk, akkor erdei futás van
másnap. Ezért inkább mindig
nyerünk."
Klaus Augenthaler volt nürnbergi vezetőedző: „Ha a meccs
után bemegyek az öltözőbe, és
senkit sem kell fáslizni, akkor
valamit rosszul csináltam."
Rainer Calmund, a Bayer Leverkusen menedzsere Thomas
Hörster edző száraz stílusáról.
„Nem szórakoztatási miniszternek szerződtettük."
Jürgen Kohler, a Bayer Leverkusen sportigazgatója egy sajtótájékoztató előtt: „Ne vegyetek a
kamerával felülről, mert akkor
látszik a kopaszságom."
Az 1860 München hangosbe-

szélője a városi rivális diadaláról:
„Biztosan lesz...játok, de a Bayern lett a bajnok."
Az As spanyol sportlap véleménye az AC Milan-Inter gólnélküli BL-elődöntőről: „Szórakoztatóbb a megállóban a buszra
várni, mint egy ilyen meccset
megnézni."
Matthias Sammer dortmundi
vezetőedző néhány játékosának
hozzáállásáról: „Ha este hatkor a
heverőn fekszem chips és kóla
mellett, nem csodálkozom, amikor már a 70. percben kidőlök a
meccsen."
Ewald Lienen mönchengladbachi vezetőedző átigazolási helyzetképe: „Manapság vigyázni kell,
ha az ember átmegy a zebrán,
mert minden harmadik járókelő
felajánl egy zseniális játékost."
Peter Neururer bochumi vezetőedző egy augusztusi mérkőzésről: „Fel akartunk készülni a várható meccskörülményekre, és 45
fokban edzettünk. Sajnos azonban ma 47 fok volt."
Egyéb - Hermann Maier sísztár szenzációs kitzbüheli visszatéréséről: „Ma már egy kicsit sós
íze van a győzelemnek."
Graciano
Rocchigiani
profi
ökölvívó és botrányhős az utolsó
összecsapása után: „A jövőben
sok idegeskedést megspórolok
magamnak."

Klaus-Peter Kohl mérkőzésszervező: „Mi is."
Vitalij Szmirnov orosz NOB-alelnök Lipcse 2012-es olimpiarendezési szándékáról: „Talán
úgy gondolkoznak a németek:
kisváros, kis problémák."
Andre Agassi teniszcsillag arról, hogy felesége, Steffi Gráf terhessége miatt lemondta vele a
vegyes párost a Roland Garroson: „Elképesztő, hogy mire nem
képes, csak hogy ne kelljen játszania."
Ralf Schumacher
Forma-l-es
pilóta egy baleset utáni vizsgálatról: „Az agyi folyamatokat vizsgálták. Azt hiszem, találtak is valamit."
Birgit Fischer hétszeres olimpiai bajnok kenus 14 éves lánya
édesanyja visszatérési szándékáról: „Nagyon tetszene, legalább
nem lenne mindig itthon."
fohannes Rau német szövetségi elnök saját atléta múltjáról:
„Valamikor 13,9 másodpercet futottam, sajnos 60 méteren. Az
időeredmény nem rossz, csak a
táv volt kicsit rövid."
Horst Bredemeier, a Német
Kézilabda-szövetség alelnöke a
horvátországi vb viszonyairól:
„Ha valakinek megmutatnám a
csáktornyai szobánkat, rögtön
hívná a fogyasztóvédelmi minisztert."

A nyolcadik kocsmák közti versenyen

Bécsi kávéház-siker Deszken

Kovács Katalin holnap is Szeged vendége lesz.

REFLEKTOR

Kardoskút, Kömpöc, Battonya,
Röszke, Gyálarét, Deszk, Zenta,
SAKK
Kanizsa) közel hetven versenyző
nevezett. A nemzetközivé terebélyesedett sporttalálkozót Zámbó
MUNKATÁRSUNKTÓL
László játékvezető vezényelte le.
Nyolcadik alkalommal rendezték
A hétfordulós, 2x15 perces jámeg Deszken a kocsmák közti tékidejű torna végeredménye, felsakkversenyt, amely az országban nőttek: 1. Bécsi kávéház, Szeged
az egyedüh ilyen jellegű esemény. (Kopasz Róbert, Adzics Szlobodan,
A háromfős csapatok viadalára a Herpai József), 2. Bab Vendéglő,
munkanap és a rendkívüli időjárás Zenta (Geleta István, Kasári Istellenére tizenegy településiül [Sze- :• ván, Yáradi László), 3. Székely
Fotó: Gyenes Kálmán ged, Makó, Hódmezővásárhely, presszó, Makó (Szalai Koméi, Ko-

vács Zsolt, Restás Péter); ifjúságiak: 1. Tápai Topogó (Engi Luca,
Gorcsa Norbert, Miklós Emese). A
legjobb deszki kocsmát képviselő
csapat serlegét a Hargita kocsma
színeiben Lupsic Balázs, Széli József, és Gonda Gyöngyi nyerte el.
A torna legfiatalabb versenyzője Surinya Tibor (Hódmezővásárhely) volt, míg a legidősebb versenyzőnek járó - Újhelyi István
országgyűlési képviselő által felajánlott - serleget Héjjá Bálint
(Kardoskút) vehette át.

5. Eger
6. Vasas
I. BVSC
8. FTC
9. Szentes
10. Szolnok
II. Kecskemét
12. Cegléd
13. HVSC-Vakesz
14. PVSK

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
1
5
4
3
3
1
1
-

0SZI VEGERE0MENY. IFIK
1. Újpest
13 12
1312
2. KSI
3. BVSC
13 10
4. Szentes
1310
5. FTC
6. Vasas
7. SZVPS
8. Eger
9. Honvéd
10. Tatabánya
11. Cegléd

1
1
1
2
1
2
1
-

3 134 - 85 19
4 1 5 5 - 70 18
6110- 8414
7 7 0 - 89 11
8 81-105
8100-131
9 91-135
10 5 1 - 1 4 9
11 4 2 - 2 1 1
13 3 1 - 2 2 8

1
1
3
5
5
6
6

1 8 5 - 49 25
195- 4124
1 5 1 - 65 22
1 7 8 - 70 20
9 5 - 71 15
1 05 - 75 15
114-10514
1 3 6 - 126 14
1 8 97-120
1 8 72-155
-10 70-136
99-146

12. Szolnok

1 10

13. HVSC-Vakesz
14. PVSK

58-183
- 13 3 5 - 2 4 8
-11

OSZi VEGEREDMENY, GYERMEK
1. Vasas
169 - 48 25
1312
1 3 1 1 1 1 1 6 1 - 49 23
2. Eger
1310 1 2 144- 7 1 2 1
3. Újpest
4. BVSC
1310 - 3 136- 8 1 2 0
13 9 1 3 1 1 4 - 86 19
5. Honvéd
13 8 - 5 1 3 0 - 84 16
6. Kecskemét
7. SZVPS
2 5 92 - 87 14
8. Szolnok
- 7 9 9 - 109 12
9. FTC
2 7 8 6 - 1 0 2 10
10. KSI
- 9 84 - 95 8
11. Szentes
- 19 7 4 - 1 0 2
12. Cegléd
1 11 6 2 - 1 1 5
13. HVSC-Vakesz
1 11 7 1 - 1 7 5
14. PVSK
- 13 2 1 - 2 3 9

GOLOK MAKÓN
A makói városi sportcsarnokban
megkezdődött a Téli-kupa
kispályás labdarúgótorna. Az
első forduló eredményei: AS
Coma-Fimi FC 4-1,
Baustudium-HÖK Nagylak 0-3,
Black Cat-Phoenix 4-3,
Leningrad Cowboys-Apátfalvi
Takarék 5-2, Olympic-Brooklyn
3-5, WB FC-Piszkos 12 5-1,
Spartacus ifi-Fantomok 2-6,
Denise-FF Johnny Walker 3-1,
Vörös-fekete-Posta 3-3, Piszkos
12-Metaxa-Cola 1-8, PhoenixSpartacus ifi 0-2.
Öregfiúk:
Tűzoltóság-Old
Boys 0-3, Baustudium-Posta
4-7, Phoenix Csatalovak-Dundi
United 3-3.
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Orrbarát
ólprogram

Vízbe, magyar!

Párás idő
Készttette

AMES (MTI/AP)

PODMANICZKY SZILÁRD

Megismertem az úszás gyönyörűségét.
Annyira
megismertem, hogy közben szinte
elfelejtettem
fogalmazni. Mert hát hogy a fészkes
fenébe
mondhatok olyat, hogy megismertem az úszás
gyönyörűségét.
Sokáig azt hittem, hogy a törött orrcsontom miatt nem tudok úszni. Hogy nem kapok rendesen
levegőt.
Aztán azt hittem azért, mert nem vagyok élsportoló.
Aztán meg azt hittem, hogy túl nagy a tőkesúlyom.
Valamit még hittem, de azt már
elfelejtettem.
Béke poraira! Az emlékezet, mint
hamvasztókelepce, mondtam
mindig, mikor nem
jutott
eszembe semmi. Most is ott tartok.
Úszni kell. ha meghalunk is, ússzál, az angyalát/
Le kell bukni a víz alá, nem lehet örökké kint a
fej, mint a teknősbékának, mint egy periszkóp. A
nyak görcsöt kap. a kedv pedig elillan. Lilán elillan.
Utána jön a légzés, a jó légzés, orr, száj, karok és
lábak tempója.
Harmonikusság lassú érzése.
Hogy csend van. Periodikusan csend van. Magad vagy. És a víz nem bánt. A víz szeret, átölel, és
hagyja, hogy benne legyél.
Na, ki volt hozzád utoljára ilyen
jó?Kérdeztem
úgy a levegőbe, egyszerűen csak ki akartam ezt
mondani, és nem kerestem értelmes helyét a világegyetemben. Lehetséges ez ? Lehetséges így élni ? Hogy ne folyton valami kirakós értelem töredékét is egészét megpillantva halljuk a szavakat?
Lehetséges, kérem szépen, és ezt hívják nyelvfolyamnak, amelyben minden egyes mondat önérték, egy kéztempó a vízben, egy másik mondat

Disznóbűz
tanulmányozására
kapott
négyszáznyolcvanezer
dollár - több mint százmillió forint - támogatást az Iowa Állami
Egyetem az Egyesült Államok
mezőgazdasági minisztériumától. Munkájuk során a „szagértők" mérni fogják a disznóólak
bűzét, megpróbálják kimutatni,
hogy mennyire hat a szagra az
időjárás, évszakonként minként
fluktuál, és a különféle sertésólak közül melyik a leginkább
orrbarát, melyik engedi a legkevesebb szagot a szabadba. A tanulmányozás eredményeit a jövő
disznóólainak megtervezésekor,
optimális elhelyezésük kijelölésekor, illetve a jelenlegi sertéstelepek bővítésénél akarják hasznosítani.

már arrébb, egy levegő, kifúj, a hallgatás, a szószünet egy mély légzés, aztán lábtempó, egy
újabb mondat, mely súlyánál fogva kivált lebeg a
monda t óceánban.
Úszás közben van ugyan célod, de azt nem távolságban mérik. A part vagy a medence széle
nem cél, ellenben eszköz, keret.
A cél az, hogy hullámozz, ahogyan máshol sehol. A cél az, hogy egy más világ lakójaként megkóstold azt a más világot, és tudjad, ez is valóság.
A víz jobban szeret, mint a levegő.
Az ember tévedett, mikor a levegőt választotta.
Az emberben több a víz-, mint a levégőelem.
A víz szeretettel van iránta, s ha a légzés nem
hozná újra és újra a felszínre, akkor testét a súlyával együtt elveszí. szünteti, s ím az ember teljes
valója mintha megszabadulna
ettől a terhes
nyűgtől, a vízben közelebb áll önmagához, mint
valaha.
Vízben három dimenzióban mozog, míg a levegőben csak a földön jár be két dimenziót. Ergo:
három dimenzióban mozogni növeli a szeretetérzést.
És a négyben milyen lehet? Talán az a mennyország/Minden dimenzióval több és több gyönyörűség? Lehet, hogy egyszerre mindenütt lenni a
legjobb?És a fák és kövek mozdulatlansága a legrosszabb?
Választ a szavak (nem) adnak, melyek itt a földön járva születtek, úgyhogy túl nagy reményt
nem fűznék hozzájuk. Bár megengedhető,
bizonyos konstellációk, túl a reálián, benne a szürreáliában, bizonyos dolgok kimondatnak, csak nem
épp a mondat szavakba értett jelentése szerint.
Úszni arany.
Úszásban az igazság.
Ússz, és a haza fényre derül!

Napközben többször megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű.
Párás, néhol tartósan ködös időre van kilátás.

Szeged

0°

Mórahalom

-1°

Hódmezővásárhely

0°

Mindszent

o°

0°

Békésosaba

Szentes

C i

Makó

Szolnok

cCb

Csongrád

0°

Kecskemét

cCi

Kistelek

0°

Orosháza

pk

Odafagyott
madarak

További kilátások

MÜNCHEN (MTI/DPA)

nélkül. A hőmérséklet pár fokkal meghaladja a sokévi átlagot.

Szokatlan bevetésre kényszerült
a müncheni tűzoltóság szenteste: farktolluknál egy tó jegéhez
fagyott madarakat kellett kimenteni szorult helyzetükből. Bajorországot dermesztő hideg sújtja
ezekben a napokban, s egy csoport sirály a farktollánál fogva
hozzáfagyott a világhírű müncheni olimpiai stadion melletti
tó jegéhez és moccani is képtelen
volt.
Egy lánglovagnak azonban végül sikerült kiszabadítani az odafagyott, vergődő
madarakat,
amelyeket egy közeli tűzoltóállomáson „olvasztottak fel" türelmesen, majd szabadon engedtek.
Arról nem szól a hír, hogy az
ilyen esetekben szokásos forralt
borból is kaptak-e az átfagyott sirályok.

További, néhány tokos enyhülésre van kilátás Eleinte többnyire erősen felhős lesz
az ég. később változóan felhős, párás idő várható, említésre érdemes csapadék

Vasarnap

Hétfő

Ö

- Ezt vegyek meg, ifiurak, g a r a n t á l t a n leviszi a fejet!

ISTEN ELTESSE!
JÁNOS

János héber eredetű, jelentése:
Isten kegyelme, vagy kegyelmes.
Kapisztrán (ános ferences rendi
szerzetes volt, aki vándorprédikátorként érkezett Magyarországra Itáliából 1455-ben. Magyar parasztok közül gyűjtött seregével Hunyadi Jánoshoz csatlakozott és részt vett a nándorfehérvári csatában. A győzelem
után két hónappal halt meg.
1724-ben szentté avatták. Husz
lános prágai pap és vallási reformátor, a huszita mozgalom ihletője. Fellépett egyes egyházi viszszaélések, így a búcsúcédulák
árusítása ellen. A konstanci zsinat máglyára ítélte, miután tanait nem vonta vissza. Kivégzése
indította el a huszita felkelést.
KAMILLA

Vasárnap ünnepeljük. Kamilla a
latin Camillus női párja, jelentése: nemesi születésű gyermek,
aki az áldozásoknál szolgál. A
kamilla, vagy orvosi székfű a hazai népi gyógyászatban máig fontos szerepet kap: gyulladások ellen borogatásként, gyomorrontásra teaként fogyasztható. Dévai Nagy Kamilla énekes előadóművész viseli ezt a nevet. Szigligeti Ede: Liliomfi című művének
mellékszereplője Kamilla, akit a
megfilmesített darabban Dayka
Margit játszott egykor.

Kislány volt a mentő
BAD MÜNSTEREIFEL (MTI/DPA)

Kimentett 3 kisgyermeket az égő
gyermekszobából a németországi
Bad Münstereifelben egy 12 éves
kislány. A kicsik, akik közül a
legfiatalabb alig néhány hónapos, a legidősebb pedig 4 éves-

volt, megmentőjükkel együtt
sértetlenek maradtak. A tűz úgy
keletkezett, hogy a gyermekszobában lévő televíziós készülék
felrobbant, és a bútorzat lángot
fogott. A 12 éves lány először
biztonságba helyezte a kicsiket,
aztán riadóztatta a tűzoltókat.

FELTÖRTÉK A K O C S I K A T

Éjszaka Szegeden, a Hont Ferenc
utcában parkoló személygépkocsit tört fel ismeretlen tettes. A
Fiat Puntóból autós rádiót loptak
el. Egy Csongrádi sugárúton parkoló másik autóból pedig hangfalakat vitt el egy tolvaj.
AZ ALKALOMRA VÁRT

Zendülés a vonaton
FIGUERAS. BARCELONA (MTI/DPA)

Zendülés tört ki egy spanyol vonaton karácsony előestéjén az elviselhetetlen zsúfoltság miatt. A
Barcelonából Figueras tengerparti városba tartó vonatba úgy zsúfolták be az utasokat, mint a
szardíniákat egy bádogdobozba.
A feldühödött utasok azonban

Jackpot

MSNAC®

Étteremben letett és átmenetileg
őrizetlenül hagyott táska keltette
fel egy alkalmi tolvaj figyelmét,
aki gyorsan magához vette a benne lévő iratokat és pénzt. A kár
több mint 50 ezer forint.

röviddel az indulás után fellázadtak és meghúzták a vészféket, és
addig nem engedték továbbindulni a szerelvényt, amíg a vasúttársaság nem intézkedett a
zsúfoltság enyhítésére. A mintegy félezer utas lázadásának
meglett az eredménye: mindjárt
három kocsival toldották meg a
kurta Catalunya Express-t.

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 9 , 1 1 , 2 1 , 2 5 , 26, 2 7 , 3 4 B:4,15,18,20,21,25,32.

HOLDFÉNY ETTERE
Sobordó

u. 18.
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CASINO
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Max*0

Max:4°

Mln:-3

Mln:-3

Borult

Változó

Párás

M M i i m r f s

7 0 0 0 l-t/fő
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• N Y U G O D T , HANGULATOS KÖRNYEZET

Nyitva: 10-02

K Á R Á S Z U.
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Rendesvényszerveius
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..Ar • i /Ve;,ve. es etuépzelései

anomanyapoi 1
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A. /

szerint

Változó

Vízállás:
ATisza Szegednél 120 cm (hőfoka 1,0C°), Csongrádnál + 3 cm,
Mindszentnél 62 cm. A Maros Makónál - 5 2 cm.
A Nap kel: 7.31, nyugszik: 15.57, Hold kel: 9.52, nyugszik: 22.15

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint 10 eve az Izabella híd
lábánál.

20-40%

engedménnyel

6724 Szeged, Kossuth L Sgl. I I Z
Melon 62/471-247

Cipőbolt

Szeged
Tleze L krt. 40.
Fekete «as u. 22.
M i k s z é t h K. u. 26.
C O R A Áruház

Maga Cicero is tudta
VÍZSZINTES: 1.
Részben avul! 3.
Cicero is tudta.
A megfejtés első
sora. Zárt betű:
A. 11. Több állandó csapattagot nélkülözve.
13. Halhatatlan.
14. Enyves a keze. 15. Fél pech!
16.
Hatásvadász
színész.
18. Arab állam.
20. Testi fogyatékkal élő. 21.
Nitrogén
régi
(görög) szóval.
23. Lecövekelt. 24. Állandó készültség. 26. Mélyebb helyen. 27. Gyanúban van! 28. Energiahordozó Idegen szóval. 29. Világegyetem. 30. Némán súg! 31. Részben folyton! 33. Zizegő
hang. 35. Levéltartója. 36. Szél által megszólaltatott hárfa. 37. Elherdálja a javait. 38. Fűrészes élű maláji tőr. 40. Tó Németországban. 41. A cink kémiai jele. 42. Rendben. 43. Menny.
44 Tartóeszköz. 46. Ok nélkülivé váltak

FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora. 2. Változtatható összeállítású lakberendezések
(régebbi) neve. 3. Parányi állatka. 4. Feltéve. 5. Nem valódi. 6. Szerv a hasban. 7. Felelőssé
tett. 8. Pálcika méretű pékáru. 9. Dús kétharmada! 10. Vírushordozó. 12. Pillanatnyi. 17. Játékbarlang idegen neve. 17/a. Kiterjedés. 19. Zajos összejövetel. 22. Móg ikerszava. 25.
Brassói autójel. 26. Argon vegyjele. 29. A nyomában loholt. 32. Becézett férfinév. 34. Marhahúsrész. 35. Gally. 39. Főnök. 44. Levéltávirat. 45. Igekötő.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Az igazságnak árt, ha valaki vérét ontja érte.

A NAP VICCE

Aperitiffel, finom vacsorával
ós színvonalas
műsorral várjuk
kedves
vendégeinket!
Fellép: « NADA hastánccsoport.

HM.ASOS,

COMBOLA, l A o f j

Max:4°

Max:3
Min:-5°

SZILVESZTEREZZEN
A POTYKA
ÉTTEREMBEN!

62/452-061
el

Szerda

MARKO
TELI
CIPOVASAR

Egy szegedi vendéglőt „látogatott" meg záróra után ismeretlen
tettes az éjjeli órákban. A férfi
nem a megszokott módon, az ajtón jutott be az étterembe. Az
esetnek szemtanúja is volt, aki
azonnal értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőr a helyszín
közelében elfogta a betörőt. A
rendőrség adati szerint a rongálással okozott kár mintegy 30
ezer forint.

Németh György karikatúrája

Kedd

Ö

IKESZ Autócentrum

NEM ENNI MENT

0°

Részvételi díj: 6 5 0 0 Ft/fó
Érd.: 62/543-915,
62/543-916

;

A túl háziasnak egyáltalán nem
nevezhető, viszont szexuálisan
rendszerint túlfűtött Mancika,
az újdonsült feleség a munkából
éppencsak hazatért férje ölébe
pattan és kihívóan a fülébe súgja:
- Drágám, mondj valami izgatóan mocskosat!
-Konyha...

