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TÉMÁINKBÓL
BÁMI FÖLDRENGÉS
A Bám iráni várost és környékét
sújtó pénteki földrengésben 22
ezer ember vesztette életét közölték az érintett Kermán
tartomány hatóságai vasárnap
este a katasztrófa eddigi, nem
végleges mérlegét. A korábbi
hírekkel ellentétben mégsem
fejezik be vasárnap este a
kutatást a túlélők után.
2. oldal

ARA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Szabics és Noszály, valamint Eördögh ragyogott a legfényesebben

Csillagok a sportégbolton

Egy járókelő talált rá vasárnap
délelőtt a szentesi Kossuth utcán Sz. József hajléktalan holttestére. A férfi karácsony első
napján még az éjjeli menedékhelyen aludt, de másnap már
nem tért vissza. Halálát kihűlés
okozta.

SZILVESZTERI KÖRKÉP
Szegeden a legnagyobb éttermek
és szállodák többségében már
hetekkel ezelőtt elkeltek a helyek
a szilveszteri mulatságra.
5. oldal
ÚJ HÍD A MAROSON?
Egy Magyarcsanádnál épülő
közúti-vasúti híd terveinek
elkészítéséhez kér uniós
támogatást a Csongrád Megyei
Állami Közútkezelő Kht. Az
ötletet a románok is támogatják.
5. oldal
AMI 2003-BAN
A NAGYVILÁGBAN TÖRTÉNT
Az idei év egyik legfontosabb
külpolitikai híre, hogy az USA és
Nagy-Britannia megtámadta
Irakot. A háború erőteljesen
megosztotta a világot, sőt még a
NATO és az EU sem volt
egységes ebben a kérdésben.
Athénban Magyarország a többi
csatlakozó állammal együtt
aláírta az unió bővítéséről szóló
szerződést.
8 - 9 . oldal

SZILVESZTEREZZEN
A POTYKA
ÉTTEREMBEN!
Aperitiffel, finom vacsorával
és színvonalas
műsorral várjuk
kedves vendégeinket!
Fellép: a HADA hastáncesoport.
Részvételi díj: 6 5 0 0 Ft/Tő
Érd.: 62/543-915,
62/543-916

www.delmagyar.hu

Megfagyott
egy szentesi
hajléktalan

Szegediek a gálán: Szabics Imre (balról), a labdarúgás és Lékó Péter, a sakk nemzetközi nagymestere.
Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan ismét az
újszegedi sportcsarnokban randevúztak
legjobb sportolóink - egy hangulatos év végi
levezetői erejéig - , hogy bizonyítsák sokoldalúságukat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az újszegedi sportcsarnokban mintegy félezer néző kísérte figyelemmel, amint hét női
és nyolc férfi sportkiválóságunk játékos vetélkedők során bizonyítja sokoldalúságát a
Sportcsillagok csatáján. A hölgyeknél a diós-

győri kosaras, Eördögh Edit bizonyult a legjobbnak, míg a hazai színeket is képviselő kézilabdás Kirsner Erika (vásárhelyi származású, Szegeden is kézilabdázott) a 3., az úszó
Risztov Éva (vásárhelyi-mártélyi kötődésű) a
4., míg a kosaras Újhelyi Petra (a közelmúltban igazolta le a Szeviép-Szeged) a 7. helyen
zárt.
A Nagy Ő-ért, Noszály Sándorért választott párja, Melinda is szorított; a VfB
Stuttgart csatáráért, Szabics Imréért pedig szinte m i n d e n kilátogató szegedi.
Mindkét „tábor" eredményesen tette

Becsapták Feriéket
A hullámtéri hajléktalanokat,
Ferit és Piroskát csúnyán átverték karácsonykor. A lapunkból megismert,
tavasz
óta a Tisza hullámterében
kunyhóban lakó pár rossz
döntést hozott: olyanok segítségét fogadták el, akik csak ki
akarták használni őket.
A felajánlott, teljesen lepusztult
rókusi
lakásért

ugyanis bérleti díjat kértek,
majd amikor pár n e m fogadta
el a feltételeket, a „jóakaró"
rendőrökkel hajléktalan szállóba vitette Piroskát. Ezt megelőzően egy gazdálkodó a tanyáját ajánlotta föl Piroskáéknak, ők azonban vesztükre
n e m tudtak várni.

Fotó: Miskolczi Róbert

mindezt, hiszen a tenisz és a labdarúgás
n e m bírt egymással, holtversenyben az
első helyen végzett a két klasszis. A 6.
helyen is egált hozott a versengés, két Tisza-parti kötődésű résztvevő osztozott a
helyezésen: Annus Adrián kalapácsvető
(Szegeden látta meg a napvilágot) és a világbajnokjelölt sakkozó Lékó Péter |ő
Szabadkán született, de a csongrádi megyeszékhelyen telepedett le). Sportcsillagaink nappal is ragyogtak.
Részletek a 14. oldalon

A rendőrségi közlemény szerint
egy lakóépület külső lépcsőfeljárója alatt talált rá véletlenül egy
járókelő a halott férfira. A rendőrség a helyszíni szemle során
idegenkezűségre utaló nyomot
nem talált, az elsődleges adatok
szerint a férfi halálát valószínűleg kihűlés okozta.
Sz. József három hónapja volt
átmeneti lakója a szentesi éjjeli
menedékhelynek.
' December
24-én és 25-én még ott aludt,
azonban 26-án és 27-én már
n e m szerepel a neve a nyilvántartásban - mondta el lapunknak Fazekas József szociális
gondozó. A hajléktalan férfi korábban az egyik középiskola közelében lévő fűtőház aknái között élt hosszú ideig. A gondozó
úgy tudja, Sz. József súlyos májproblémákkal küszködött, alkoholbeteg volt, emellett ragasztóval szipózott. A meghalt férfit
jámbornak ismerte, aki nem
volt összeférhetetlen társaival
és családjával is tartotta a kapcsolatot.
Halálának
körülményeit a
Szentesi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás keretében
vizsgálja. Csongrád megyében az
utóbbi két évben n e m volt példa
arra, hogy hajléktalan halt volna
meg az utcán.
b. G.

A szegedi férfi hét év után állhat ismét bíróság elé

Sebők a 7 Bárból jön haza

Bővebben az 5. oldalon

Autópálya-krónika 2003-ból áremeléstől áremelésig

Csak beszéltek az M5-ősről
Egyelőre bizonytalan, hogy mikor vonják be Európa legdrágább autópályáját a matricás rendszerbe. Ami biztos: január elsejétől még a jelenleginél is többet kell fizetni. Alábbi összeállításunkból kiderül, mi történt 2003-ban.
2003. január 15. Az M5-ös autópályát üzemeltető
Alföld Koncessziós Autópálya (AKAI Rt. az inflációra
hivatkozva január elsejétől 4 százalékkal emelte a
sztrádadíjakat. így Kiskunfélegyháza és Kecskemét
között 800, Kecskemét és Budapest között 1920 forintot kellett fizetni az autósoknak.
2003. április 28. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKJK) létrehozta az M5
Autópálya Alapítványt, amelynek célja civil kezdeményezésként összefogni a térség gazdaságának
képviselőit, s az önkormányzatokat azért, hogy a
sztráda mielőbb megépüljön az országhatárig.
2003. június 10. Az AKA Rt -nek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz (EBRD) benyújtott hitelkérelme nem élvezte a magyar kormány támogatását, ezért a bank a döntést későbbre halasztotta.

Ennek az volt az oka, hogy az M5-öst üzemeltető társaság nem vállalt kötelezettséget a sztráda továbbépítésére. Az AKA egy 1995-ben felvett 240 millió eurót
kitevő hitelének kiváltására szeretett volna egy másik, kedvezőbb kamatozású kölcsönt felvenni.
2003. június 23. Megint emelkedtek a díjak Európa legdrágább sztrádáján. Egy budapesti út
oda-vissza 6500 forintba került.
2003. augusztus 6. Sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták az illetékesek azokat az információkat, .hogy a magyar állam megvásárolná az
AKA Rt.-t. A legfrissebb értesülések szerint ugyanis
az osztrák, német és francia tulajdonosok eladnák
az M5-ÖS autópályát üzemeltető koncessziós társaságot. Csillag István közlekedési miniszter mindössze annyit közölt, hogy a kivásárlás csak az egyik
lehetőség a magyar állam számára. A koncessziós
jog megszerzése 40-50 milliárd forintba kerülne,
továbbá az állam átvállalná az AKA Rt. csaknem 50
milliárdos tartozását.
Folytatás a 3. oldalon

Tfel-Avivban, az üzlet pultja mögött Sebők Ferenc.
Izrael már az új év első napjaiban átadja Sebők Ferencet a magyar
hatóságoknak. Az 1996 óta külföldön bujkáló férfi több m i n t hét év
után áll ismét magyar bíróság elé.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Információink szerint Izrael
már január elején kiadja Sebők
Ferencet a magyar hatóságoknak. A hét éve bujkáló férfit, a
Szegedi Vidámpark egykori tulajdonosát, mint megírtuk, két
h e t e fogták el Tel-Avivban a

rendőrök, s nyomban kiadatási
őrizetbe helyezték. Az izraeli
igazságügyi szervek Sebők Ferenc őrizetbe vételéről diplomáciai úton értesítették a magyar
Külügyminisztériumot és az
igazságügyi tárcát. '
Sebőköt tel-avivi üzletében, a
Frischman utcai „7 Bar"-ban fog-

Fotó: DM/DV

ták el. A Frischman utca Tel-Aviv
egyik legforgalmasabb utcája, a
tengerparti szállodasort a Ben
Yehuda utcával és a Dizengoffal
köti össze. Információink szerint
a magyar hatóságok elől hét éve
bujkáló, de Izraelben szabadon
élő férfi alaposan meglepődött,
amikor a helyi rendőrök megjelentek nála, de nem tanúsított
ellenállást.
Folytatás az 5. oldalon
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Ellentmondó adatok a halálos áldozatok számáról a földrengés sújtotta iráni Bám városában

Húszezer ember tragikus végzete
Rendkívül ellentmondó adatok
látnak napvilágot az áldozatok
számáról az iráni földrengés
után. Elindultak a magyar segélyszolgálat emberei a katasztrófasújtott övezetbe.

RÖVIDEN
ERSEKHAZA
Kigyulladt Érsek Zsolt
szocialista országgyűlési
képviselő, hatvani polgármester
családi háza ; a hatvani épületben
komoly károk keletkeztek. A
hatvani tűzoltók éppen a Pest
megyei Túrán oltottak, ezért meg
kellett várni, amíg gyöngyösi és
jászberényi kollégáik a
helyszínre érnek, vagyis az oltás
késlekedett.

BÁM (MTI/AFP)

Meg fogja haladni a húszezret az
iráni földrengés halálos áldozatainak végleges száma - mondta
vasárnap Abdulvahid
Muszavi-Lari iráni belügyminiszter. Később az adatott 22 ezerre javították. (Előzőleg az iráni közegészségügyi miniszter nem kevesebb,
mint hetvenezer halottról beszélt...) Közölte: már 15 ezer
holttestet találtak meg és temettek el. Közben 200 szerencsés
személyt találtak meg élve a romok alatt a mentők. Vasárnap
este nem fejezték be a kutatást a
túlélők után, előzőleg közölték:
nem szükséges további mentőosztagokat küldeni a földrengés
helyszínére - jelentette be az
ENSZ humanitárius ügyekben

Egy áldozat a rontok alatt a feltételezett húszezer közül.
illetékes irodája Genfben, miután lesper Lund, a világszervezet
képviselője tanácskozott Bámban a helyi hatóságok vezetőivel.
Egy ENSZ-szóvivő genfi nyilatkozata szerint vasárnap este
után, hacsak „csoda nem törté-

A radikálisok győztek
a szerbiai választáson
BELGRAD (MTD

Szerbiában
szabálytalanságok
nélkül, viszonylag magas részvétel mellett zajlott vasárnap az
előre hozott parlamenti választás. A szavazóhelyiségek 20 órakor bezártak. A választási bizottság adatai szerint 18 órakor
51,12 százalékos volt a részvétel.
Szerbiai viszonyokhoz képest ez
magas arány.
Az első nem hivatalos részeredmények szerint a Szerb Radikális Párt (SRS) a szavazatok
27,5 százalékával megnyerte az
előre hozott parlamenti választást, de ez nem elegendő ahhoz,
hogy önállóan kormányt alakítson. A nem hivatalos adatok szerint a Szerbiai Demokrata Párt

17,4 százalékkal, a Demokrata
Párt .12,7 százalékkal, a G17
Plus nevű párt 11,4 százalékkal,
a Szerb Megújhodási Mozgalom
és az Új Szerbia koalíciója 8,2
százalékkal, és a Szerbiai Szocialista Párt 7,6 százalékkal bejutott a parlamentben. Az ötszázalékos küszöb alatt van egy százalékkal a VMSZ elnökének, Kasza
lózsefnek a nevével fémjelzett
Együtt a toleranciáért koalíció.
A választás egyik „pikantériájának" számít az, hogy két feltételezett háborús bűnös is - Szlobodan Milosevics, az SPS és Vojiszlav Seselj, az SRS elnöke minden bizonnyal képviselői
székhez jut, miközben a hágai
törvényszék scheveningeni börtönében várnak ítéletre.

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

2004januárjában
leolvasást
végez.

rendkívüli

A leolvasás a lakossági fogyasztók körében 2004. j a n u á r
2-töl, a nem lakossági célú gázfelhasználók esetében pedig
2004. j a n u á r 5-től veszi kezdetét, melynek során minden
gázmérővel rendelkező fogyasztót felkeresünk a mérőállás
rögzítése céljából.

nik", már nem lenne esély további túlélőket találni. Segélyszállítmányokkal és mentőosztagokkal
egy nap alatt több mint 40 külföldi repülőgép landolt Iránban.
«
A Magyar Speciális Mentők

MTI Telefotó/EPA/Abedin

csapata, a korábbi hírekkel ellentétben, mégis elindult vasárnap
Iránba, a földrengés helyszínére
- mondta Pavelcze László, a speciális mentők elnöke. Az iráni
hatóságok kutató csapatot nem
igényeltek, egészségügyi segítsé-

A gerillák kíméletlenek
A koalíciós erők öt bolgár és két
thaiföldi katonája, valamint
legkevesebb 12 iraki rendőr és
civil vesztette életét, több száz
pedig megsebesült a síiták lakta
Kerbela város elleni összehangolt gerillatámadásban.
KERBELA (MTI/AFP)

Az iraki lázadók autóba rejtett
pokolgépekkel, akna- és gránátvetőkkel, valamint gépfegyverekkel intéztek precízen összehangolt, nagyszabású támadást középületek és a lengyel parancs-

nokság alatt álló nemzetközi békefenntartó hadosztály bázisai
ellen. - Összehangolt és erőteljes
támadásról van szó, amelyet
nagyszabásúnak és sok kárt okozónak terveztek - közölte Andrzej lyszkiewicz lengyel vezérőrnagy, a Kerbela térségének biztonságáért felelős koalíciós erők
vezetője. A támadók négy autóbombát, gránátvetőket és gépfegyvereket használtak. A koalíciós erők gyorsreagálású erőket
és 10 helikoptert mozgósítottak
a támadás visszaverésére. A három támadást négy, robbanó-

Folyamatos támadások a politikus

ellen

Prodi levélbombája
BOLOGNA (MTI)

Levélbomba robbant szombat este Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke kezében bolognai
otthonában; hatalmas lángnyelv
csapott ki a küldeményből, de a
volt olasz kormányfő sértetlen
maradt. Prodi szóvivőjének közlése szerint a politikus maga
bontotta ki a robbanóanyagot
rejtő könyvet tartalmazó csomagot, amelyből lángok csaptak elő,
de senki sem sebesült meg. A
csomag már napok óta a házban
volt. Az olasz hatóságok komolyan veszik a támadást, Prodival
telefonon beszélt Silvio Berlusconi kormányfő és az olasz politi-

kai élet vezető képviselői is kinyilvánították szolidaritásukat.
A bolognai városközpont Gerusalemme utcáját - itt van a leginkább Brüsszelben tartózkodó
Prodi otthona - lezárták.
Anarchista szálakat gyanítanak az olasz hatóságok annak a
levélbombának a hátterében,
amely Bolognában Romano Prodinak, az Európai Bizottság elnökének a kezében pukkant. Giuseppe Pisanu olasz belügyminiszter rendkívül súlyosnak minősítette a levélbombás esetet, s
„azonnali és hatékony" lépéseket helyezett kilátásba. Úgy vélte, ez a terrorszervezet a Vörös
Brigádokhoz hasonló felépítésű.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merül fel
a rendkívüli leolvasással kapcsolatban, m u n k a t á r s a i n k
készséggel állnak rendelékezésére az alábbi, ingyenesen
hivható telefonszámon: 0 6 / 8 0 / 8 2 0 - 0 5 5 .

BUDAPEST (MTI)

DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

anyaggal teli gépkocsival követték el. A gépkocsis támadást egyidejű akna- és gépfegyvertűz kísérte. A pokolgéppel telerakott
gépjárművek vezetőit egy kivételével lelőtték, még mielőtt behajthattak volna a célba vett objektum területére - közölte
Tyszkiewicz a Babilon-táborban
tartott sajtóértekezleten. A négy
öngyilkos merénylő közül csak
az egyiknek sikerült bejutnia a
területre, de őt is lelőtték. A támadások „jól megtervezettek,
összehangoltak, tömegesek és
majdnem egyidejűek voltak".

VESZETTSÉG ELLEN
Szombaton reggel újabb 30,
összesen mintegy 420-450
ember kapott veszettség elleni
védőoltást a Hajdú-Bihar megyei
Nagyhegyesen, ahol egy tehén
veszettségben megbetegedett, és
többen fogyasztottak a fertőzött
tejből.
RAKTÁRTŰZ
Vasárnap kora délelőtt eloltották
a tüzet a VIII. kerületi Kőbányai
úton az előző este kigyulladt
raktárépületnél. A háromszintes
épületben - ahol bálázott
ruházati termékeket tároltak - a
tűz során személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár azonban
jelentős. Az épület statikai
állapota jelentősen meggyengült.

Gyors csődvédelem
PARMA, MILANO (MTI/APA)

Akár 15 év börtönbüntetést is
kaphat Calisto Tanzi (felvételünkön), a Parmalat olasz élelmiszer-ipari konszern alapítója.
Tanzit adócsalással és mérleghamisítással vádolják. Milánóban
tartóztatták le, mielőtt még találkozhatott volna ügyvédjével,
Michele Ributtival. Tanzi perdöntő dokumentumok megsemmisítésére készült. Fausto Tonna
pénzügyi igazgató Tanzit tette felelőssé a hatalmas adósságokért.
A nyomozók Tonna segítségével
próbálják felgöngyölíteni az öt
kontinensen kiépített vállalatbirodalmat. A külföldi cégek révén
kerülték meg az adófizetést,
mosták tisztára a „fekete pénze-

ket". A Parmalat - amelyet a sajtó az „európai Enronnak" nevez
- csődvédelmet kért, amelyet
gyorsított eljárásban megkapott.

Frontális támadások a Tilos rádió ellen
A Tilos rádióban elhangzott keresztényellenes kijelentéssel összefüggésben a rádió
kuratóriumának elnöke elismerte, hogy hibáztak. A MUOSZ elítélte az újságírói magatartást, felemelte szavát Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, s tiltakozott az
ügyben több párt és szervezet is.

Együttműködésüket köszönjük.

get azonban igen, így a csoport
megváltozott összetétellel utazott Iránba. A négy orvos, két
asszisztens és egy tolmács vasárnap délelőtt 11 órakor indult a
törökországi Isztambulba, majd
onnan Iránba.

Összehangolt támadássorozat a dél-iraki, síiták lakta Kerbelában

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.
•
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Tanerkenareh

VÉR ÉS BECSÜLET
A Nemzetbiztonsági Hivatal
(NBH) tevékenysége ellen
tüntetett a Vér és Becsület
Kulturális Egyesület a
Lelkiismeret '88 Csoport
támogatásával szombaton,
Budapesten. A mintegy 300
tüntető részvételével zajló
demonstráción Domokos Endre
János, az egyesület ügyvivője
felolvasta a Tóth András polgári
titkosszolgálatokat felügyelő
politikai államtitkárnak és
Zsohár Istvánnak, az NBH
főigazgatójának címzett
petíciójukat. Követelik, hogy a
szervezet „ne pártokat,
érdekcsoportokat" szolgáljon, s a
testület állományában ne
teljesíthessen szolgálatot olyan,
aki a pártállam idején az
elődszervezeteknél szolgált.

December 24-én este a Tilos rádióban az
egyik műsorvezető azt mondta: „Kiirtanám
az összes keresztényt!" Csabai Gábor, a Tilos
rádió kuratóriumának elnöke sajtótájékoztatóján elmondta: „Hibáztunk, de erre példamutatóan reagáltunk és elvárjuk az egész
magyar médiától, hogy amennyiben bármilyen gyűlöletbeszéd elhangzik, legalább ilyen

határozottsággal lépjenek fel ellene". Rámutatott: a műsorvezetőt azonnali hatállyal kizárták a rádió kötelékéből. A műsor többi készítőjét felfüggesztették, további szerepükről
a rádiónál fegyelmi tárgyalás után döntenek.
A kuratórium elnöke kijelentette: vállalják a
felelősséget a történtekért és számítanak jogi, illetve médiajogi lépésekre.
Hajdú István, az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke beszámolt arról, hogy tárgyalni fognak a kijelentésről január 5-e után.
Személy szerint az elhangzott mondatot nem
tekinti „enyhe esetnek", így nem valószínű,
hogy a rádió csak figyelmeztetést kap.
A műsorvezető december 24-i kijelentése
kapcsán felemelte szavát Erdő Péter esztergom-budapesti érsek is, aki közleményében
arról szólt, nem szabad, hogy Magyarország

életét a gyűlölködés és a hangulatkeltés jellemezze a szeretet és a béke helyett.
A MUOSZ elítélte és a sajtószabadsággal
való visszaélésnek nevezte a szóban forgó újságírói magatartást. Indokolatlannak tartják
a rádió megszüntetésére irányuló követelést.
Az MDF képviselőcsoportjának jogi kabinetje büntetőeljárást kezdeményez a Tilos
rádió műsorvezetője ellen - közölte Herényi
Károly. Tiltakozott továbbá a Keresztény Demokrata Fórum, a Honfoglalás 2000 Egyesület és a Szociáldemokrata Keresztény Szövetség, az ORTT elnökének és az intézmény vezetőinek lemondását követelte. A Fidesz még
pénteken arra szólította fel az ORTT-t, hogy
hallgattassa el a Tilos rádiót, ugyanezt követelte a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom is.

Főszerkesztő SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek), MISKOLCZI RÓBERT (főtől, OLÁH ZOLTÁN (hír és információi,
SÜLI JÓZSEF (sportl • Délvilág szerkesztőségvezetó: Ú1SZÁSZ1 ILONA • Kiadó cs szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, PL: 153. "ftlefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim:
www.delmagyar hu • E-mail: szerkesztőségi" delin.igyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel /fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3 Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3 Tel /fax: 62/213-198
6600 Szentes, Kossuth u S. Tel 63/401 024. Tel./fax: 63/314-838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai TfelVfax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói
titkársági lax: 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H O C Z PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847 • Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. TErjesztés: 62/567-864. Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési díj egy hónapra 1355 Ft |Délmagyarország|, 1255 Ft IDélvtlágl • Árus teriesztés: Délhir Rt. »ISSN0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagia Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN

•

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 29.

A K T U Á L I S «

3

Autópálya-krónika 2003-ból áremeléstől áremelésig

Magyar
lottó

Csak beszéltek az M5-ősről

S U L Y O K ERZSÉBET

Ifessék lassítani, az autópálya vége következik!
Folytatás az 1. oldalról

Ezt egy korábban adott nyilatkozat szerint a
Postabank privatizációjából befolyt összegből
fedeznék. A százmilliárd forint kifizetése
után kezdődhet csak meg a sztráda,továbbépítése: a Szegedig tartó szakasz 50 kilométerére minimum 50 milliárddal kell számolni.
2003. július 16. Már a magyar kormány
egyetértésével került július 15-én az EBRD
igazgatósága elé az M5-ös autópálya refinanszírozási hitelének ügye. A megszavazott 205
millió eurós hitel kisebb hányadát az EBRD
folyósítja, a többit pedig kereskedelmi bankok. Az AKA tulajdonosai állítólag arra is kötelezettséget vállaltak, hogy már az idén 30
százalékos kedvezményt nyújtanak a matricás autósoknak a pálya használatára.
2003. augusztus 21. A békéscsabai alapítású MAHESZ, az M5-ös Autópályát Használók Érdekvédelmi Szövetsége bojkottot
szervezett az újhartyáni főkapunál: 15 és 21
óra között aprópénzzel, egyforintosokkal fizették ki az autópálya-használati díjat a

Csongrád megyéből is a szervezőkhöz csatlakozott autósok.
2003. szeptember 26. A gazdasági tárcának külön kellene kezelnie az M5-ös sztráda
Szegedig történő továbbépítésének témáját,
valamint az útdíj ügyét. Ezt az elvet terjesztették elő az M5 Autópálya Alapítvány képviselői a gazdasági tárcával folytatott tárgyaláson. Horváth István, az alapítvány kuratóriumának elnöke és GeJei Zoltán titkár Kovács
Ferencnek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) helyettes államtitkárának, valamint Andricsák Zoltán főosztályvezetőnek azt vázolták, hogy az új szempontrendszerrel gyorsabb eredményeket lehetne
elérni az AKA Rt.-vei folytatott egyeztetéseken, mint a nyolc éve tartó, sehová sem vezető megbeszélésekkel.
2003. november 3. Medgyessy Péter miniszterelnök újra kijelentette: támogatja
azt az elképzelést, hogy a Postabank eladásából befolyt pénzből kivásárolják az
M5-ös sztráda üzemeltetésének és díjbeszedésének jogát. Mint emlékezetes, a

Gáz a külterületre is
A Csongrád megyei települések
nagy része kiterjedt tanyavilággal rendelkezik. Kevés az a külterületi porta, ahová eljutott a gáz.
A nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek közepéig már a
legkisebb falvakba is eljutott a
vezetékes gáz. Ezzel szemben a
külterületeken még igen ritka ez
a szolgáltatás. Röszke belterületén 1990 szeptemberében gyújtották meg először a gázlángot.
Akkori áron 84 millió forintba
került a beruházás, amit teljes
egészében az önkormányzat, illetve a lakosság, valamint helyi
termelőszövetkezet és vállalkozások álltak. A község külterületén lévő porták többségében
azonban mind a mai napig nincs
vezetékes gáz.
A baksi belterület is szinte száz
százalékban ellátott a vezetékes
gázzal. A kis településnek alig van
külterülete, így érthető, hogy az
ott lévő néhány tanyába nem kifizetendő bevezettetni a gázt. Öttömösön négy alkalommal is szerveztek külterületi gázvezetést.
Mindössze negyvenöt tanya tulajdonosa használta ki a lehetőséget.
Nagy részük vegyes tüzelésű ka-

Fotó: Karnok Csaba

zánt használ, vagyis a gázon kívül
fával, szénnel is tud fűteni.
Csengele külterülete igen kiterjedt. Több mint nyolcszáz tanya tartozik a Csongrád megye
szélén lévő községhez. A tanyák
töredékébe vezet gázvezeték. Főleg azokba, melyek egykori téesz
majorok, közút vagy a főgázvezeték közelébe vannak.
Mórahalmon folyamatosan fejlesztik a gázellátást. Nemrég elkészültek azok a tervek, melyek•nek köszönhetően jövőre a belterületen mindenhol lehet vezetékes gázt használni. A Munkácsy,
Bartók Béla és Béke utcában, valamint a Kissori úton huszonöt ingatlant kötnek be a hálózatba. A
tervek szerint 2004. április végére
készülnek el a munkával. Ezzel a
kétmillió forintos beruházással
biztonságosabb lesz az egész város gázellátása.
A külterületről is egyre többen
jelezték az önkormányzatnak,
hogy vezetékes gázt igényelnének. Ennek megvalósítására SAPARD-pályázaton kívánnak forrást szerezni a mórahalmiak. Jelenleg a külterületi tanyák tíz
százalékában van vezetékes gáz.
k.t.

Gyűjt a Munkáspárt
Hiába semmisítette meg az Alkotmánybíróság az úgynevezett kórháztörvényt, a Munkáspárt tovább folytatja az aláírásgyűjtést az egészségügyi intézmények magánosítása ellen kezdeményezett népszavazás
kiírására. Nagyvári László, a párt Csongrád megyei szervezetének elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte: az Alkotmánybíróság döntése
csak átmenetileg „tartóztatta fel" a kórház-privatizációt, ugyanis a testület nem tartalmi, hanem formai kifogásokat emelt. - így nem
mondta ki, amit a Munkáspárt szeretett volna elérni, hogy az állampolgárok alapvető jogai sérülhetnek a kórházak magánkézbe kerülésével. Nagyvári László azt is elmondta, hogy az országban eddig mintegy
70 ezren, Csongrád megyében pedig több mint ötezren írták alá az aláírásgyűjtő íveket. - Eddig az általunk megkeresett tíz emberből nyolc
támogatta kezdeményezésünket - hangsúlyozta a megyei elnök.

bankot 101 milliárdért vásárolta meg az
osztrák Erste Bank Rt.
2003. november 27. A gazdasági és közlekedési tárca felszólította az AKA Rt.-t., dolgozzon ki egy tervezetet az M5-ös további
sorsával kapcsolatban. Az ultimátum határideje december 5. A minisztérium olyan
megoldást várt, amely egyrészt felvetné a kivásárlás lehetőségét, megnevezné az összeget, lehetővé tenné a matrica bevezetését az
M5-ösön már 20Ó4-től, s olyan árnyékdíjjal,
amely a költségvetés számára is viselhető.
2003. december 8-18. A GKM elemzi az
AKA ajánlatát, de az eddigiekhez képest újnak számító információk nem szivárogtak
ki. Medgyessy Péter felszólította Csillag Istvánt, jusson eredményre az AKA Rt.-vei folytatott tárgyalásokon. Mindeközben a koncessziós társaság bejelentette, hogy január
l-jétől az inflációnak megfelelően 5,5 százalékkal megemeli az autópálya-használati díjakat. Egy Kiskunfélegyháza-Budapest út ára
oda-vissza immáron 6860 forint.

Szegény Baumgartner Zsolt! Na nem úgy igaziból szegény, hogy
mondjuk gopdot okozna neki az újévi lencsefőzelék
beszerzése.
Hanem - úgy képzelem - őrületes nyomás nehezedik rá. Én például ekkora nyomás alatt még a Marutiba se mernék beülni,
nemhogy egy Minardi-féle versenyautóba. Mióta a sportminiszter
bejelentette, hogy az állam majdnem egymilliárdot helyez belé,
részint majdani nyereség reményében, másrészt szinte azonnali
országimázs-kipofozási célból, azóta annyi demagóg szöveget elhasználtak itten, hogy annyi már nincs is.
Most mondok erre egy példát. Sajátot. Amikor az én egyik legközelebbi hozzátartozóm sprintet volt és vette a méregdrága futócipőket, mert az egyesületének persze nem volt pénze ezekre se,
és a cipők iszonyú gyorsan fogytak az alkalmatlan pályán, szóval
én még egy igazi - könnyű, selyem - mezre valót is kispóroltam
neki, mert annyira látszott rajta, hogy mennyire vágyik egy ilyenre, és kiszorítottuk az útiköltségeket a versenyekre, meg sorjáztak
a polcán a vitaminpótlók dobozai, szóval akkor én mindezek tetejébe még nagyon szívesen szponzoráltam volna egy valódi szegedi
futópálya megépítését a saját tőkémből, ha lett volna saját tőkém.
Részint mert az ember a gyerekének... Tudják. Másrészt beláttam, hogy az ország nem engedheti meg magának, hogy akárki
gyerekéből sikeres sprinter lehessen, ha egyszer ahhoz van kedve,
beláttam, hogy nem tartunk ott, hogy csak úgy, holmi kedvtelésekre figyeljünk. De még most is, amikor a gyerek már régen nem
fut, bele-belesajdul a szívem, hogy nem volt nekem tőkém.
Mélyen megértem Baumgartner apukát, akinek viszont van, és
bele is feccöli. Mondjuk az én szememben egy sprinter sokkal inkább sportoló, mint egy autóversenyző, de ez talán elfogultság és
az autósport hiányos ismeretére vall. Én még azt se tudtam eddig,
hogy Brazíliát Sennáról ismerik szerte a világban, ezerszer előbb
eszembe jut Brazília Jorge Amadéról, az íróról, de ez végképp elfogult látásmódról árulkodik, és az is tény, Alex Youngról, a Minardi
volt maláj pilótájáról abszolút nem hallottam még semmit, de ha
mégis hallottam volna, akkor sem ugrott volna be róla Malajzia,
erre mérget mernék venni.
De miért ne hinnék én abban, hogy éppen egy magyarral fog befutni a Minardi 'És Minardival Magyarország-A
lottónyereményben is hiszek, különben miért lottóznék ? És miért kell nyomni a
demagóg dumákat feszt ? hogy az olimpiai sportágak ? meg a vastüdő a kórházban fa hajléktalan karácsonya ?
A miniszterelnök'is megmondta: jövőre nem hagyja elrontani
az örömünket. Nahát! És ha mégis elúszik a Baumgartnerék autószalonja meg a budai villája, plusz az állami majdnem milhárd
kamatai - na bumm. Legföljebb hárommillió plusz egy szegény
lesz ebben a kifényezett imázsú országban. A kamatokat pedig
tessenek összehasonlítani a bankok, cégek, magánzsebek konszolidációjára, elbaltázott kormányprogramokra, eddig volt országimázsra, M5-ösre és más hasonlókra kihelyezett adóforintok
százmilliárdjaival. Na ugye! Smafu.

F.K.

Biztosított a szentesi innovációs központ működése

Májusig elkészül az új intézmény
A jövő év első felében, ideális
esetben még május előtt készen
áll a működésre Szentesen az
Élelmiszerbiztonsági és Innovációs Központ. A régióban
megtermelt zöldségfélék minőségbiztosítására, eredetigazolására vállalkozó új intézmény ötvenmillió forintos Phare-támog a t á s s a l , s z í v ó s lobbizás, egyeztetés révén valósulhat meg.
Az év egyik legfontosabb eredményének tartja Frank József, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, hogy a kezdeti nehézségek
után mégis sikerül valóra váltani
az élelmiszerbiztonsági és innovációs központ tervét. A Gabonatermesztési Kutató Kht. és a
Dél-alföldi Agrárcentrum Kht.
az év elején a Phare pályázatán
több mint ötvenmillió forintot
nyert a központ létrehozására,
ám egy ideig úgy tűnt, a tervből
semmi sem lesz, mert a saját
erőt a kutatóállomás, illetve tulajdonosa, az FVM nem tudta
biztosítani. A pályázat gesztorságát ezután - a Phare beleegyezésével - átvette az agrárcentrum,
amelynek többek között a megyei önkormányzat a tulajdonosa. Hosszú egyeztetés után a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási
államtitkára, Benedek Fülöp december 12-én elküldött levelében deklarálta: az FVM egyetért
a központ létrehozásának tervével. Ezért lemond a Szentes, Alsórét 154. szám alatti telephely
vagyonkezelői jogáról a Kincstári
Vagyonigazgatóság javára. Ez teszi lehetővé azt, hogy a központnak helyet adó ingatlan a működtetőé legyen. Ezért a telephelyért cserébe ajánlja a megye a

A szentesi telephely és a földek átadása után megkezdheti munkáját az új intézmény.
szegedi, Derkovits fasor 7-11.
szám alatti épületet. A megyei
közgyűlés idei utolsó ülésén a
képviselők hozzájárultak, hogy
Frank József elnök aláírja a megállapodást a cseréről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Agrárkamara, a Kincstári Vagyonigazgatóság és a Gabonatermesztési
Kutató Kht. képviselőivel együtt.
Frank József lapunknak nyilatkozva
elmondta:
nagyon
örült, amikor nemrég a központ
működésének
támogatásáról

döntöttek az agrárcentrum kht.
tulajdonosai, és minden céget a
legfőbb vezető képviselt. Ez azt
jelenti, hogy mindenki átérezte,
milyen fontos döntés születik az
agráriumból élő Csongrád megyeiek számára. A pályázati támogatás rendelkezésre áll, be
tudják szerezni a Szükséges laboratóriumi eszközöket, a tagok
pedig hozzájárultak az intézmény működéséhez. Most már
csak a Nemzeti földalaphoz tartozó területek átadásának gyorsaságán múlik, hogy sikerül-e

Fotó: Tésik Attila

teljesen elkészülni az uniós
csatlakozásig.
Az elnök emlékeztetett arra,
hogy a Fidesz többször is hangoztatta: a megyei önkormányzatnak segítenie kellene a kis- és középvállalkozásokat. Frank reméli: az, hogy ezt a projektet végül
is átterelte a bürokrácia útvesztőin a megyei önkormányzat,
elegendő bizonyíték arra, hogy az
elnök és munkatársai valóban
segíteni akarják a megye gazdaságát.
b.a.
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KÖRKÉP
lubilcumi szilveszteri
bált rendeznek szerda este hét
órától a faluházban. Nemcsak az
óesztendőt búcsúztatják a
vendégek, hanem egyben
megtartják a faluház tízéves
születésnapját is. Pezsgővel és
műsorral köszöntik a
jelenlévőket, majd felszolgálják a
vacsorát. Többek között lesz
tárkonyos raguleves,
marhapörkölt nokedlivel,
valamint svédasztalos ételek is.
A szegedi Party Time Band
gondoskodik a jó hangulatról.
Éjfélkor, a Himnusz után Piri
József polgármester köszönti a
vendégeket.
ALGYÓ.

A helyi strand
fejlesztését tervezi az
önkormányzat. A közel 15 ezer
négyzetméternyi alapterületű
fürdőben jelenleg két medence
működik. A 33-szor 16 méteres
úszó-, illetve a 8-szor 8 méteres
gyermekmedencét már
felszerelték vízforgatóval, így
megfelelnek az üzemeltetési
feltételeknek. A medencék
talpazata és falai betonozottak, a
fejlesztés során pedig
csempeburkolatot kapnak. A
strand területén lévő termálkút
vize gyógyhatású, ezt szeretnék
kihasználni az ásotthalmiak.
Egy 440 négyzetméteres fedett
téli fürdőt építenének, amiben
egy 20-szor 25 méteres tan-,
illetve 10-szer 10 méteres
gyógymedencét alakítanának ki.
Egy másik épületben pedig
hidroterápiás kezelőket,
tornatermet és orvosi rendelőt
terveznek. Állandó
reumaszakorvosi rendelést is
kialakítanak, így nemcsak a
beutaltakat, hanem az
Ásotthalomra pihenni utazókat
is el tudják látni. A zöldterületen
kempinget létesítenek. A
munkálatokat 2005 januárjában
kezdenék el a tervek szerint.
ÁSOTTHALOM.

A művelődési ház
ifjúsági klubjában december
31 -én este nyolc órától
búcsúztatják a fiatalok az
óesztendőt. A klubtagok maguk
készítette ételekkel vendégelik
meg egymást, majd hajnalig
tartó bulin köszöntik az újévet.
BALÁSTYA.

D O M A S Z É K . Hidegtálas
vacsorával és tombolával várják
december 31 -én este hat órától a
vendégeket a domaszéki
vendéglőben. A hajnalig tartó
mulatságon Kiss Szilárd
szolgáltatja a zenét.

A római katolikus
templomban szerda délelőtt fél
tizenkettőkor kezdődő ünnepi
szentmisén év végi hálaadást
tartanak.
FORRÁSKÚT.

K Ü B E K H Á Z A . Üveghegyen túli
szilveszteri mulatságot
rendeznek az Abigél Hotel és
Étteremben. A vendégeket
szerda este hat órától
svédasztalos vacsorával, illetve
élőzenével és
meglepctésmüsorokkal várják a
Fő utca 86. szám alatti hotelben.

A Storyville Jazz
Band koncertjére várják ma este
hat órától a közönséget az
Aranyszöm Rendezvényház
színháztermében. A szegedi
zenekar sztárvendégeket is
felvonultat. A Storyville vendége
lesz a svéd énekes, Sophia
Rosén, valamint Szalóki Béla
trombitás, Mr. Bongó, a dobok és
egyéb ütőhangszerek mestere és
Frankié Látó hegedűs. A
mórahalmiak emellett láthatják,
ballhatják a helyi fúvószenekart
is.
MÓRAHALOM.

A Móra Ferenc
Művelődési Házban is
mulatsággal zárják a 2003-as
esztendőt. A vendégeket szerda
este hét órától várják. A hajnalig
tartó rendezvényen Torma Csaba
és zenekara húzza a talpalávalót.
Az éjféli pohárköszöntő után
tombolasorsolást tartanak, hogy
a szerencséseknek jól induljon az
új év.
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Több ezer könyvet kapott ajándékba a hódmezővásárhelyi könyvtár

Örökségét adta a Sipka testvérpár
Rendkívüli kincset, mintegy
négy és fél ezer könyvet ajándékozott a hódmezővásárhelyi
Németh László Városi Könyvtárnak a Sipka testvérpár, Rózsa
cs Sándor. A hagyatékot különgyűjteményként, külön helyen
kezelik a bibliotékában.
- Édesapámról azt a képet őrzöm
- mesélte Sipka Rózsa -, hogy ül
az íróasztalánál és éppen tanul
valamit. O azt vallotta, hogy az
értelmiségi ember feladata a műveltség dolgaival való állandó
foglalkozás. Nem a rang és a cím
elnyerése, hanem a minőségi
emberré válás érdekében. Sándor
bátyámmal már egy 15 ezer kötetes könyvtárba születtünk. Édesapám kemény szigora mély hum á n u m m a l párosult, s ezt tökéletesen kiegészítette édesanyám
humora és vidámsága - emlékezett szüleire Sipka Rózsa.
A hódmezővásárhelyi Bethlen
Gábor Református Gimnázium
egykori tanára és igazgatója, Sipka Sándor és felesége jó barátságban volt Németh László íróval. A
testvérpár azért adományozta
oda a könyveket, mert úgy gondolta, hogy azokon keresztül
szellemi kapcsolat jöhet létre a
bibliotékában az író és a szülők
között. Másrészt azért ajándé-

A szegedi egyetem

AZ ÍRÓ
ATANÁRRÓL
A szegényparaszt családban,
1912-ben Hódmezővásárhelyen született Sipka Sándor 44
évet töltött a pedagógus pályán. Németh László visszaemlékezéseiben a következőképpen ír Sipkáról: „...Sándor
vásárhelyi fiú. Tagbaszakadt,
zömök, még vérmes is, de csak
a jóra. Sokban apámra emlékeztetett. Az a középiskolai tanártípus, amely csak a katedrán tudja igazán gyümölcsöztetni széles műveltségét."

A Sipka házaspár képe a vásárhelyi könyvtár falán.
koztak több ezer kötetet a könyvtárnak, mert, ahogyan Sipka Rózsa fogalmazott, kötelességük
végigmenni azon az úton, amin a
szüleik elindultak, illetve amit
számukra is kijelöltek.
Sipka Sándor élete során tanított magyar és orosz irodalom-

leckéje
»

Angolra fordítják
a felsőfokú képzéseket
A szegedi egyetem valamennyi
szakját és az összes ott oktatott
tantárgyat lefordítják angolra,
ezzel is segítve az egyetemisták,
főiskolások mobilitását.
2005-től valamennyi egyetemi
és főiskolai diploma mellé ingyenes idegen nyelvű diplomamellékletet kell adniuk a felsőoktatási intézményeknek. A „betétlapot" angol nyelvre fordítják le.
Ehhez azonban arra is szükség
van, hogy a teljes képzési struktúrát átültessék korunk latinjára. A Szegedi Tudományegyetemen ebben a félévben kezdték el
a képzések fordítását.
- Az Oktatási Minisztérium elképzelései szerint a melléklet
nemzetközi szabvány szerint készül majd. Nemcsak a végzettség
elnevezése és a hallgató személyes adatai lesznek feltüntetve a
lapon, hanem az egyetemista
szakképzettségének a tartalma is
- mondta Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes.
A diplomamelléklet kérdése
régóta napirenden van nemcsak
a magyar, hanem a nemzetközi
felsőoktatásban is. Bevezetésétől
azt remélik, hogy a hallgatók

Árverési

könnyebben tudják tanulmányaikat külföldi egyetemeken folytatni.
- Átláthatóvá válnak a képzéseink. Erre a bolognai folyamatban meghatározott lineáris képzési rendszer bevezetéséig nagy
szükség van. A képzések lefordítása azonban több egyszerű szótárazásnál. Nagyon sok tantárgyunkat nem lehet egyszerű tükörfordítással átültetni angolra,
hiszen ott teljesen mást jelenthet, vagy nem volna értelme - jegyezte meg a rektorhelyettes.
A fordítás tehát bonyolult és
többlépcsős folyamat. Jelenleg
a szakok nevének fordítása folyik. A képzések lefordításán
túl le kell írni, meg is kell magyarázni, mit jelent az adott
tantárgy. Emellett azt is csatolni kell a leíráshoz, hogy egy
külföldi egyetemen a hallgató
által itthon elvégzett tantárgy
odakint milyen képzésnek felel
meg. - Definiálnunk kell a
hallgatóink jogait is. Ezzel a
további tanulmányaikat, adott
esetben a munkavállalásukat
könnyítjük meg - válaszolta az
oktatási rektorhelyettes.

IGAZGATÓSÁGÁTÓL

Olvasók!

Érdemes e b b e n a h ó n a p b a n is á t t a n u l m á n y o z n i az
ü g y f é l s z o l g á l a t u n k o n , a S z e g e d , B o c s k a i u t c a 14.
s z á m ú hivatali épület földszintjén kifüggesztett árv e r é s i h i r d e t m é n y e i n k e t , m e r t 3 db i n g a t l a n - lak ó h á z a k . s z á n t ó - é s 3 9 db ingóság - s z e m é l y g é p kocsik. tehergépkocsik, bútorok, szakipari gépek,
h á z t a r t á s i g é p e k , televíziók, v i d e ó k - k e r ü l k a l a p á c s
a l á j a n u á r h ó végéig.
Ezek k ö z v e t l e n ü l a z á r v e r é s e k előtt m e g t e k i n t h e t ő k ,
s a z á r v e r é s m e g k e z d é s é i g a k á r á r v e r é s e n kivül, d e
á r v e r é s i vétel h a t á l y á v a l a b e c s é r t é k e n m e g Is v á sárolhatók.

RIJZSA.

V á r u n k minden érdeklődőt!

V

történetet és -elméletet, valamint latin és orosz módszertant,
pedagógiát és nyelvészetet. Olvasott görög, latin, orosz, német,
angol és francia nyelven. Ismeretterjesztő és tudomány-népszerűsítő cikkeit, tanulmányait
és recenzióit különböző napila-

pókban és folyóiratokban publikálta.
A
Sipka-hagyatékot,
amelynek egyharmada idegen
nyelvű (francia, angol, német,
orosz) könyvekből, folyóiratokból áll, s amelyek között számtalan ritkaság is található, különgyűjteményként, külön helyen

Problémafa
Csongrádon

Ötven éve esküdött

Fejlesztési stratégiájának felülvizsgálatán dolgozik a csongrádi kistérség.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal
Csongrád Megyei
Igazgatósága

Dalmády

Ernő és Kövesi

Márta

Most a „tefunál"
telnek a napok

A Miniszterelnöki Hivatal egy
vidékfejlesztési
menedzsment
kiépítésén fáradozik. E grémiumnak az lenne a feladata, hogy
az ország több mint 150 kistérségében felülvizsgálja az elmúlt
évek célkitűzéseit, majd a már
megvalósult projektekre épülő,
illetve a még meglévő hiányosságokat feltáró stratégiai koncepciót készítsen, úgy, hogy a tervezet
minden szempontból figyelembe
vegye a kistérségek sajátosságait.
Ennek a dokumentumnak január 31-éig kell elkészülnie a kancellária elvárása szerint.
- A most készülő és a régi
koncepció sokban hasonlít, hiszen a kistérség n e m sokat változott. Szántai Szilvia, a csongrádi önkormányzat munkatársa elmondta, a Csongrádot, Tömörkényt, Felgyőt és Csanyteleket magába foglaló kistérség
gazdaságának felzárkózásához
- hasonlóan az ország többi
kistérségéhez - a szakemberek
holland módszer alapján, egy
úgynevezett problémafát alkottak. Ezen ok-okozati összefüggésben minden hiányosság tetten érhető.
b. d .

hírek

AZ APEH CSONGRÁD MEGYEI

Tisztelt

G. SZ. l .

Fotó: Tésik Attila

kezelik a bibliotékában - tudtuk
meg a könyvtár munkatársától.
Fülöpné Rákos Éva lapunknak
elmondta: a gyűjtemény hűen
tükrözi a vásárhelyiséget, a fordítói életpályát, a széles érdeklődési kört. A könyvekkel együtt polcokat is kapott ajándékba a
könyvtár Sipka Rózsától. A közel
négy és fél ezer kötetes hagyaték
rendkívüli kincs a bibliotéka számára. A könyveket a feldolgozás,
katalogizálás után csak helyben
használhatják majd az olvasók.
SZ. C. SZ.

Ml BŐVÍTÜNK. MERT FEJLŐDÜNK!
A cég IS éve <t magyar piacon is töretlenül fejlő
dk A több miit 400 kollégát foglatartató magyar leányvállalat forgalma idén meghaladja az
5.7 mfcaid Ft-ot Most ön is tag|a lehel ennek
a csapatnak mint

területi értékesítési
vezető (i fői
követelmények •
• legalább középfokú végzettség,
• jó kapcsolatteremtő és leommunkáciös képesség.
• jogosítvány egészségügyi aBcaknasság,
• akalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány
• Csongrád, Békés vagy Bács-Kiskun megyei
lakóhely.
A középvezetői gyakorlat és építőiparban szerzen
tapasztalat előnyt jelent.
feladatok:
• S-E tagú értékesítést csapat összefogása,
segítése, ellenőrzése,
• építőipari nagyvevőknél az értékesítők
.helyzetbe hozasa". kontrollálása.
• peri suatégia kialakitasa a területre, egyeztetve
az üzletágvezetővel
Amit nyújtani tudunk: főállású munkahely
versenyképes (izélés, céges gépjármű,
mobiltelefon, nemzetközi háttér, |ó munkahelyi
légkör, döntési szahadsag. karrierlehetőség.
Jöjjön hozzánk, lepjünk együtt előre!
A kézzel irott, fényképes onétetrapokat
a hedetés megjeieneset krweto 10 napon beké
várjuk az alábbi rímre:
Würth SzerelésterTevika Kft. Kaszab Gergely
J040 Budaörs, Gyar 11 2

m

Dalmády Ernő és Kövesi Márta újból kimondta a boldogító igent a
dómban.

Aranylakodalomra várta a rokonságot, barátokat, ismerősöket szombaton délben a szegedi
dómban Dalmády Ernő és Kövesi Márta. A párt még 1953
nyarán a közös munka, a földmérés hozta össze.
- Hát, én kértem meg az urám
kezét, mert ő n e m mert kezdeményezni! - emlékezett vissza
nevetve
Kövesi
Márta
az
1953-ban történtekre. A néni
férjével, Dalmády Ernővel szombaton délben a szegedi dómban
rokonok, barátok, ismerősök és
persze a pap előtt újból örök hűséget esküdött egymásnak.
A fiatalokat egykoron a közös
munka hozta össze. - Mindketten geodéták, vagyis földmérők
voltunk - mondta a bácsi. Akkoriban Hódmezővásárhelyen dolgoztak. A későbbi állami gazdaság frissen épült tyúkóljai voltak
az irodáik, illetve szállásuk. Ernő
bácsi megpróbált kedveskedni leendő párjának. Vacsorát vitt neki, a nagy forróságban hideg vízzel kínálta. De az i-re a pontot a
néni tette fel még 1953-ban. Novemberben tartották az eljegyzést, aztán karácsonykor egybekeltek. - Kettős esküvőt ültünk

Fotó: Gyenes Kálmán

1953. december 24-én. Nemcsak én mentem férjhez, hanem
a húgom fejét is bekötötték - mesélte a néni.
A Dalmády házaspárnak egy
fia és egy leánya van. Mindketten családot alapítottak, két-két
leányunoka rajongja körbe a
nagyszülőket. - Nagyon hiányzik már egy kisfiú, remélem a
dédunokák között csak lesz már
- reménykedett Ernő bácsi.
Mind a ketten nyugdíjasok, de
Márta néni még részidőben dolgozgat. A bácsi pedig a „tefunál".
- Persze ez csak tréfa. Ez azt jelenti, hogy a feleségem mondja
nekem: - Te, fuss el fél kiló kenyérért, te, fuss el a tisztítóba. Én
meg rohanok - jegyezte meg a
férj.
Szeretnek utazni. Ernő bácsi
hadapród iskolába járt. Mind a
mai napig elmennek a kőszegi
osztálytalálkozóra. Kialakult egy
lelkes kis csapat, velük kirándulnak. Voltak már Erdélyben, Ukrajnában, Olaszországban és
Ausztriában is. A bácsi Nyugat-Európában esett hadifogságba és ötven év elteltével egykori
társai meghívták Németországba, illetve Dániába.
K.T.
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A szegedi férfi hét év után állhat ismét bíróság elé

Sebők távol kerül
tel-avivi bárjától
Folytatás az 1. oldalról

Sebők Ferenc hét éve, 1996-ban a Szegedi Vidámpark területén három fiatalembert súlyosan megsebesített egy törött korsóval. A rendőrség a nyomozás befejezése után vádemelési javaslattal továbbította
az iratokat az ügyészségnek, a férfit letartóztatták. A Csongrád Megyei Bíróság később szabadlábra helyezte a vádlottat, aki ezután
nyomtalanul eltűnt, mint kiderült, Izraelbe menekült. Nemzetközi
elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene, de az mostanáig nem vezetett eredményre.
Sebőköt 1996-ban súlyos testi sértéssel vádolták, amit időközben a
Csongrád Megyei Főügyészség emberölési kísérletre módosított. Azt
egyelőre nem lehet tudni, hogy a férfi mikor áll ismét bíróság elé, az
azonban biztos, hogy ügyében nem az a bírónő ítélkezik, aki annakidején szabadlábra helyezte, ugyanis Maráz V5lmosné már nem a megyei bíróság, hanem a Szegedi ítélőtábla bírója.
A Sebők-ügy két hónapja, október 26-án szerepelt az MTV A szólás
szabadsága című műsorában is. Az egyik áldozat apja, Fábián lózsef a
műsorvezetővel, Friderikusz Sándorral beszélgetve azzal vádolta a
magyar igazságszolgáltatást, hogy semmit nem tesznek meg fia támadójának hazahozatala érdekében. A szólás szabadsága nagy botrányt kavart, több vizsgálat is indult az ügyben.
Sebők Ferenc november elején telefonált szerkesztőségünkbe, és elmondta: vitatja a rendőrség és az ügyészség eljárását, egyúttal bűncselekményekkel vádolta meg az ügy sértettjeit. Ezt internetes honlapunkon, a www.delmagyar.hu-n részletesen kifejtette.

Kék kettes
A karácsony különös részlete idén egy tálca sör volt, ezt egy középkorú férfi egyensúlyozta a vállán karácsony előtt a szegedi kék
kettes buszon. Huszonnégy félliteres doboz abból a fajtából,
amelynek német nevét nem ismerjük, nem is nagyon jegyezzük
meg, de jellemzően 99 vagy 109 forintba kerül doboza.
Vagyis jó vétel, nyáron is, ünnepek előtt is, akciós, csak egy kicsit dobozízű.
Volt valami elégedettség a középkorú férfi arcán, talán a győzelemé, hiszen megküzdhetett ezért a tételért családtagjaival a városszéli hipermarketben. A feleség, egy középkorú nő négy tömött multis múanyagszatyorral kínlódott, pontosabban csak azzal az eggyel, amelynél nem duplázta meg a zacskót, s a „fülek"
idő előtt el is szakadtak. Csupán a mozdulatai voltak zavartak,
arca ebből semmit sem árult el. Kőkemény vonások, melyekben
az elmúlt években nem nagyon sikerült olvasnia senkinek.
Beszédes volt viszont a kamaszlány arca, aki egy precízen öszszekötött fenyőfát felügyelt az átlagosan tömött buszon, s csak a
véletlenen múlt. hogy észrevettem, ó is a családhoz tartozik.
Nyolcadikos lehetett, talán elsős, vagyis pont abban a korban,
amikor okkal, ok nélkül szégyellik szüleiket a gyermekek, s ennek a kamasznak akkor tragédiával ért volna föl egy találkozás az
osztálytársakkal. Vagy csak én képzeltem ezt abból az alig észrevehető, de óriási energiáról árulkodó szemvillanásból,
amelyet
anyja felé küldött a tálca sör fölött.
Egy magyar, egy szegedi család a buszon, a csatlakozás előtti
utolsó esztendő végén ment Európa felé. Kérdezhetnénk, hol volt
ott Európa ? Hát a férfi vállán, bár kicsit billegett, a nő kezében, s
csak 25 százalékban volt szakadt, s a kamaszlány
szemében,
mint hegyeket is megmozgatni képes energia.
Es ez az utóbbi a legfontosabb.
KOVÁCS ANDRÁS

Változatos menü pezsgővel és élőzenével

Éttermi szilveszterezés
Szegeden a nagyobb éttermek és
szállodák többségében már hetekkel ezelőtt elkeltek a helyek
a szilveszteri mulatságra. Körképünkből kiderül, hogy hol és
mit kínálnak a 6-tól 14 ezer 500
forintig terjedő jegyárakért.
A Csepp a tengerben halászcsárdában december 31-én este 8
órakor a következő menüt szolgálják fel: előételnek orosz hússalátát, sonkás-sajtos tekercset
és kaszinó tojást kínálnak, amit
rántott ponty, tanyasi töltött tekercs, brinzás pulyka követ.
Desszertnek lángoló Gundel-palacsintát kapnak a vendégek. Éjfél után az elmaradhatatlan korhelyleves, ropogósra sült malacpecsenye várja a táncban kifáradtakat. A jó hangulatról Dj. Máté
gondoskodik. A 7500 forintos
vacsorajegy egyben tombolaszelvény is. A fődíj egy DVD-lejátszó, ezen kívül 5 és 10 ezer forintos vacsorameghívások is gazdára találnak.
A Gödör étterem teraszán forralt borral, virslivel és fánkkal kínálják azokat, akik egy kicsit
összefagytak a szabad ég alatt
tartott óévbúcsúztatón. Az étteremben a Mizsei-Genser duó
játszik. Pusztakoktéllal köszöntik a vendégeket, majd jöhetnek
az étkek. Lesz gyümölcsös jércemell saláta, tengerész kedvence,
hátszíncsíkok gombával, vörös
borral, ropogós malacsült és töltött csirkemell bundában. A
Himnusz és a pezsgős koccintás
után juhbeles virslivel megrakott
tálcákat hordanak körbe a pincérek. Egy főnek 6800 forintjába
kerül a gödörös dínom-dánom és
még van hely.
A Kék Csillag étterem báltermében Horváth András diszkózik, lent pedig Raksa Bernadett
szórakoztatja a vendégeket. A
hatezer forintos jegy már mind
elkelt, így csak a gyors rendelők
kóstolhatják meg a hétfogásos
vacsorát. Többek között őzcombot kínálnak aszalt szilvás mártással, filézett pontyhalászlét, ragulevest, illetve egyéb finomságokat.
A Kiskőrössy halászcsárdában
hétezer forintos áron adták a vacsorajegyeket, amiből még van
néhány. Miközben
Várkonyi
Gyula és zenekara játszik, fel-

Átverték a hullámtéri hajléktalanokat, Feriéket

Rendőrrel vitették el
a síró asszonyt, Piroskát
Meseszerűen indult, s rosszul végződött a karácsony a Tisza
hullámterében élő hajléktalan pár számára. Sokan kínáltak segítséget, Feri és Piroska mégis rosszul választott: az asszonyt az
ünnep éjszakáján rendőrökkel vitették a hajléktalan szállóra.
Akár életük végéig is szállást
és munkát kaphatott volna
egy Szeged környéki tanyán az
a hajléktalan pár, akinek sorsáról nemrégiben írtunk. Feri
és Piroska tavasz óta a Tisza
hullámterében húzta meg magát. Lakásukat elvesztették,
gyermekeik nevelőszülőkhöz
kerültek. Elbeszélésük szerint
leghőbb vágyuk az volt, hogy
kapjanak egy rendbe hozható
szükséglakást, ahová hazahozhatják gyermekeiket. Amint
mondták, a gyerekek nagyon
hiányoznak, de tudják, hogy
amíg nincs lakásuk, jobb nekik a nevelőszülőknél. Különösen az édesanyán vettek
erőt az érzelmek, ha négy és
hat éves gyermekeiről beszélt.
írásunk nyomán telefonálók
sokasága
kínált
segítséget.
Akadt, aki csomagot hozott szerkesztőségünkbe (átadtuk a küldeményt), s feladóként csak a
Márta nevet írta a kísérőlevélre,egy nyugdíjas nő nyugdíjából

küldött el jelentős összeget, két
kabáttal együtt (ugyancsak eljuttattuk a rászorulókhoz). Egy Szeged vonzáskörzetében élő gazdálkodó téli szállást, tavasztól pedig
hosszú időre szóló munkát kínált, s a személyes találkozó alkalmával megbeszélte velük,
hogy az ünnep másnapján meg is
mutatja nekik leendő otthonukat.
Csakhogy közben a hullámtérben élő párra rátalált valaki, aki azonnal elfoglalható,
ingyen szállást kínált. A hajléktalanok nem tudtak várni:
taxit hívattak, s minden holmijukkal együtt az ismeretlen
lakására mentek, előbb azonban Feri tisztelettel bár, de
visszautasította a karácsonyi
csomagot hozó gazdálkodó
igen kecsegtető, megismételt
ajánlatát.
Piroska utóbb
elmesélte,
hogy az ismeretlen rókusi lakása alig különbözött a hullámtéri kunyhótól, s azt is ha-
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mar fölismerte, hogy oda nem
adhatja ki a gyerekeket a
gyámhatóság. A „háziakról"
kiderült, nem is övék a lakás,
mégis 20 ezer forint lakbért, s
ugyanennyi „kauciót" kértek a
nincstelenektől (igaz, a lakbért márciustól
számolták
volna föl, s megengedték a
részletfizetést is).
Piroska arra kérte Ferit,
menjenek inkább vissza a
kunyhóba - erre az ottaniak
közül valaki rendőrt hívott, és
az Indóház téri hajléktalan
szállóra vitette az asszonyt.
Feri maradt, s vele minden
holmi: Piroskának azóta még
váltóruhája sincs.
Az asszony, ha beszélni
kezd, hamar elsírja magát. Azt
mondja, „elveszi a hangját az
ideg." Most vár, hátha mégis
segít rajta a szociális gondozó
hálózat, vagy valami ismeretlen, jótét lélek, akinél elvégezhetné a ház körüli munkát,
gondozná a jószágokat. A nap,
amikor ismét együtt lehet
majd gyermekeivel, ismét beláthatatlan messzeségbe távolodott.
NYILAS PÉTER

A Kiskőrössy halászcsárdában hal nélkül nem lehet szilveszterezni.
szolgálják az ételt. A hely kötelez, ezért halsalátával nyitnak. A
vendégek választhatnak a kétféle
menüből. Az egyik halas, a másik pedig malacos. Éjfélkor, hogy
jó szerencse érjen mindenkit,
marcipánból formázott malacfejeket szolgálnak fel, majd később
jöhet a szegedi halászlé.
Az éttermek mellett a szállodák is készültek a szilveszterre. A Novotelben a Gera fivérek és az újvidéki rádió harmonikaművésze, Rafa fózsef ze-

nél. A 14 ezer forintos árért tokajis aszalt szilvás libamájat,
húsgombócos erőlevest, két főétel valamelyikét - malacsültet vagy borjúérméket - , illetve mákpudingot, majd sült
debrecenit hagymás lencsesalátával kínálnak. Bor, pezsgő
és ásványvíz is jár a vacsorához.
A Royal Hotelben sem győznek
majd válogatni az ételek között a
vendégek. Lesz haltekercs, libamájjal töltött jércemell, boszor-
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kányszigeti vegyes tál, pusztaszeri töltött bélszín. Hajnalban
korhelylevest, zöldséges csirkemellet, mini töltött káposztát,
dorozsmai malacpecsenyét fogyaszthatnak a vendégek. A 14
ezer 500 forintos jegy mellé tombolaszelvény is jár, a szerencsések pedig visszanyerhetik pénzüket. Frankié Látó és zenekara
húzza a talpalávalót, az Afro Jazz
Tánccsoport pedig flamencót
táncol.
K.T.

Hidat terveznek a Maroson,
a románok is támogatják
Egy Magyarcsanádnál épülő közúti-vasúti híd hatástanulmányának, terveinek készítéséhez kér
uniós támogatást a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. Az elképzelést a magyar és a román
oldal települései és a nagyszentmiklósi ipari parkban működő olasz, osztrák nagyüzemek tulajdonosai is támogatják.
Nem csak családi és rokoni kapcsolatok szakadtak szét, amikor a trianoni döntés nyomán
Magyarcsanádnál határvíz lett a Maros. Makó
térségét addig - az akkor fölöslegessé vált közúti és a vasúti hídon keresztül - a Bánsághoz
szorosabb gazdasági kapcsolat fűzte, mint Szegedhez és Hódmezővásárhelyhez. A pillérek
mementóul a helyükön maradtak, és amikor a
kiszombori határátkelőhely újbóli megnyitásának igénye szóba került, a magyarcsanádiak is
fölvetették: helyre kellene állítani legalább a
közúti hidat. Ez elsősorban nem az építési
költségek miatt hiúsult meg eddig, hanem
azért, mert a határátkelőhely fönntartása kerülne sokba. A Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. most egy közös - a bajaihoz hasonlóan működő - vasúti és közúti híd építésének
terveire, s egy hatástanulmány elkészítésére
kér támogatást a Phare-CBC-től.
A terv szerint a hidat Románia uniós csatlakozása után adnák át, így nem lenne szükség
vámhivatalra. A pályázatot, melynek készítését a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. koordinálta, tegnap juttatták el a békéscsabai
Phare-irodához.
A magyarcsanádi önkormányzat természetesen támogatja a pályázatot, hiszen ez Farkas

Jánosné polgármesternek és a község lakóinak
is szívügye. Ám a túloldalon élőknek is tetszett
a gondolat.
- Bár a pályázat beadási határideje nagyon
közel volt, a romániai nagyszentmiklósi kistérségből minden szükséges adatot azonnal elküldtek nekünk, készségesek voltak; velünk
együtt örülnek az ötletnek - mondja Farkas Jánosné. - A nagyszentmiklósiak és őscsanádiak
ötlete volt, hogy a híd vasúti is legyen. Ez nekik azért lenne jó, mert Nagyszentmiklóson az
ipari park mellett megy el az ide is vezető vasútvonal, miközben az ott működő osztrák és
olasz nagyüzemek Magyarországra még. mindig
csak nagy kerülővel, kamionon, a nagylaki átkelőn keresztül tudják eljuttatni az áruikat. A
volt őscsanádi polgármester, Viorel Matei szenátor, a román parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke is ígérte: minden követ
megmozgat.
Miközben Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű megyék közé tartozik Csongrád,
Romániában Temes megye olyan fejlettnek
számít, mint nálunk Győr környéke. A mi oldalunkon a mezőgazdaságon kívül nincs komoly munkalehetőség, a Maros túlsó partján, a
nagyszentmiklósi üzemekbe azonban most
már hatvan-nyolcvan kilométerről viszik a
munkásokat. Az ottani fizetés forintba átszámolva persze itteni viszonyok között kevés lenne, az olasz és osztrák befektetők azonban úgy
gondolkodnak, Románia uniós csatlakozása
után ez a különbség valószínűleg mérséklődni
fog.
B.A.

•

Postabontás plusz
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Hajléktalanokért
- hatékonyabban
H a j l é k t a l a n e m b e r e k e t segítő Dél-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat ez év n o v e m b e r é b e n megkezdte m ű k ö d é s é t Kecskemét székhellyel - a Magyar M á l t a i Szeretetszolgálat
kecskeméti szervezete m ű k ö d t e t é s é b e n . A regionális hatáskörű diszpécserszolgálat célja, hogy szervezetté és hatékonynyá tegye a t e r ü l e t e n fellelhető h a j l é k t a l a n személyek ellátását, e n n e k érdekében i n f o r m á c i ó k a t g y ű j t s ö n és továbbítson
a szükséges ellátás, a kapacitás, az a d o m á n y o k vonatkozásában, v a l a m i n t m e g k ö n n y í t s e ezen i n f o r m á c i ó k h o z való hozz á j u t á s t és segítse á r a m l á s á t .
A diszpécser szolgálat feladata:
- Naprakész adatbázis feltöltése és működtetése a területen lévő
szolgáltatási formákról és kapacitásokról
- jelzőrendszer kiépítése és "karbantartása.
- Az ellátó intézmények szabad kapacitásáról információt adjon az
igénybevevőknek és a „jelzőrendszernek".
- Krízishelyzetek megoldásában közreműködés.
- A diszpécserszolgálat által kezelt esetek figyelemmel kísérése.
- Utcai megkereső szolgálatok munkájának összehangolása.
- Téli ellátás megszervezésében közreműködés, koordinálás.
Bejelentett adományok, felajánlások nyilvántartása, ezek koordinálása.
- Krízisautó-szolgáltatás megszervezése, 24 órás telefonügyelet biztosítása.
- Tapasztalatok, módszerek összegzése, értékelése, szükség esetén
regionális módszertani központtal közösen javaslatok megfogalmazása.
A diszpécserközpont működése folyamatos. A hatékony munka
érdekében rendkívül fontos, hogy széles körű együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi szervekkel, illetve a sok információval
bíró polgárőrcsoportokkal és a tanyaőri szolgálatokkal. A diszpécserszolgálat szeretné megnyerni mindazoknak az együttműködését, akik a társadalom minél szűkebb körű rétegeiben tevékenykednek, akik a lehető legközelebb vannak a bajba jutott emberekhez, illetve képesek a legközelebbről hiteles, gyors információkat szerezni.
r i g ó n é kiss é v a s z e r v e z e t v e z e t ő ,
c s o r b a e d i n a és k o c s i s n é f a r k a s m á r i a ,
a diszpécserszolgálat munkatársai
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Közlekedésszervezés
A cikk, amelyre reagálok, a következő címmel jelent itt meg:
„Nem szeretet, veszélyérzet kérdése a hídi közlekedés." Valóban
nem szeretet, de nem is veszélyérzet kérdése, inkább talán a valódi veszélyességé, ami korántsem olyan egyértelmű, amilyennek sokan festik. Az eredeti cikkben szereplő öt pontra én is pontokba szedve válaszolok.
1. Tény, hogy a buszoknak és
trolibuszoknak kissé szűk a hely
a hídon. Azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kerékpárosok jelentős része korábban
is az úttesten közlekedett, valamint a keskenyebb sávok már
több mint egy hónapja működnek és még nem történt baleset.
2. A gyalogosok „rovására" történő változtatás azért nem célszerű, mert a gyalogosforgalom
is nagy, és a belvárosban autósoknak teret engedni a gyalogosok rovására (igenis a gyalogosok
rovására megy, ha a járdafelület
felét elvesszük tőlük) öngyilkos
stratégia. A vázolt megoldásnak
az a hátránya, hogy hosszabb távon a Mars tér felé történő továbbvezetést
nehezíti
meg,
amely kerékpársávokkal könynyebben megoldható. Ha azonban az Újszeged felé menők az
északi járdára kerülnének, akkor
a híd szegedi oldalán vissza kellene vezetni őket a „helyes oldalra", ami rendkívül problematikus lenne. Persze nem feltétlenül
szükséges a továbbvezetéshez
kerékpársáv, lehet kerékpárút is,
de akkor olyan gondokkal szembesülünk a buszmegállóknál,
mint a Szilléri sugárúton, illetve
járdával megosztott kerékpárutat kell építeni, ami - mint a
Mikszáth Kálmán utcában is látható - nem jó megoldás. A túloldalon a ligetnél az Újszeged felé
menőknek keresztezni kellene a
gépjárműforgalmat (sokkal életszerűtlenebb, lassabb és veszé-
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Valódi veszélyhelyzetet jelenthet a hídi közlekedés.
lyesebb módon, mint most),
nem is beszélve a Székely sor felé
menő kerékpárosokról, akiknek
kifejezetten hátrányos lenne ez a
megoldás. Ha már mindenáron
át akarjuk tenni valamelyik járdára az egyik kerékpársávot, akkor a déli oldali sávot hagyjuk
meg, az északi járdára pedig kerüljön föl a Szeged felé menő kerékpáros-forgalom. így legalább
az elemi jobbra tartási kötelezettséget nem szegjük meg.
3. A gyalogosokat a rendőrök
nem szokták büntetni, közülük
sokan és sokáig használnák a kerékpárosoknak átadott járdát is.
Szét kell nézni a városban a gyalog- és kerékpárutakon, megfigyelve a gyalogosok mozgását,
hogy meglássuk, mennyire igaza
van a közlekedési szakértőnek.
Évtizedes beidegződéseket nem
lehet egyheti büntetéskampánynyal megoldani.
4. A hídi kerékpársávokat nem
veszélyérzet, hanem valódi ve-
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szélyesség alapján kell megítélni,
lásd még az l-es pontot. Azzal
egyetértek, hogy nyugati példát
hozni nem szerencsés. Magyarországon olyan dolgok, amik például Ausztriában jól beváltak,
nem tudnak működni. De miért? Nem hinném, hogy „alsóbbrendűek" lennénk a nyugatiakhoz képest.
5.A hídfő gépjárműforgalmát
nem akadályozza a Stefánia-Oskola utca kerékpárút átvezetése,
hiszen az átvezetésnél - ha nem
lenne kerékpárút - egy gyalogátkelőhelyre mindenképpen szükség lenne, zöldidő pedig annak is
kellene. Célszerű lenne viszont
egy zebrát festeni a kerékpárút
mellé, hogy ne keveredjenek a
gyalogosok és a kerékpárosok. A
balesetveszély nem nagy, hiszen
ha zöldnél megy át valaki, nincs
keresztező gépjárműforgalom, a
hídra kisívben felkanyarodók pedig legtöbbször megadják az elsőbbséget. A híd alatti átvezetés

kerülőút
és
gyalogosvédelmi
szempontból sem lenne szerencsés. Az első meleg tavaszi vasárnapon elátkoznák a múzeum
előtt sétálók azt, aki odavezette a
kerékpárosokat. Ezt csak úgy lehetne megtermi (ez esetleg elképzelhető), ha közvetlenül a támfal
mellett épülne végig egy kb. 2,5
méter széles kerékpárút (ehhez
sok bokrot ki kellene vágni). A Palánknál pedig fel kellene emelni
ezt a kerékpárutat a kereszteződés
szintjére a visszavezetéshez.
Összességében
elmondható,
hogy közlekedési kérdésekben
könnyű okos(nak látszó) dolgokat mondani. De a közlekedéstervezőknek (akiknek mégiscsak
tanult szakmájuk a dolog) több
szempontot kell mérlegelniük
egy-egy döntésnél. El kellene
már hinnünk, hogy nem vagyunk náluk okosabbak ezen a
téren!
. G. N. (pontos név és cím
a szerkesztőségben)

Ne hagyjuk kiveszni
a magyar nótákat
Megkülönböztetett figyelemmel olvastam lapunk
Postabontás című rovatában Bóka Mátyásné szegedi lakos írását, amelynek címe: Gyorsan elszállt az
idő a nótaénekeseknél is.
A fentiekből leírt sorokból az olvasónak nem
nagy megerőltetésébe kerülhet, hogy sejtse, e cikk
szerzőjét alighanem a zene szeretete késztette írásra. Nos, Bókáné írásának felhasználásával néhány
sort szeretnék írni a magyar nóta sorsáról, jelenéről, jövőjéről, amely témáról valóban ritkán jelenik
meg valamilyen írás az újságokban.
Semmi újat nem közlök, ha azt írom, a zenének
több ágazata is van. Van, aki a komolyzene, van,
aki a könnyűzene szerelmese. A magyar nóta is
még a zenéhez tartozik, eltekintve attól, hogy a
„szakemberek" lenézik. Maradjunk inkább annál a
megállapításnál, miszerint csak jó és rossz zene létezik. Sokan vallják, hogy a magyar nóta „agonizál", hogy ez a zene napjainkban csak időseknek
tetszik. Nem osztom ezt a véleményt! Bókáné az
igazat írta, amikor azt hangsúlyozta: „gyorsan elszállt az idő a nótaénekeseknél". Valóban elszállhatott az idősebbeknél, de szerencsére azért van után-
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pótlás is. Sőt még új dalok is születnek. Bár a magyarországi helyzetet e téren még nem ismerem
eléggé, de ahonnan én nemrég Szegedre jöttem, a
Délvidékről (Szerbia és Montenegró), ott még él a
magyar nóta, születnek új dallamszövegek, zenék
amit az is bizonyít, hogy már több mint nyolc éve
annak, hogy Debelycsán (Bánátban) minden évben
megrendezik a magyar nóták és csárdások fesztiválját Vive néven, megemlékezve Vittkay Gyuláról,
aki elsőként - még a második világháború előtt már több magyar nótát szerzett. Most szeptemberben volt a nyolcadik, s két év múlva remélem sor
kerül a tízéves Vive-évfordulóra. Itt nálunk a Magyarnóta-szerzők és -Énekesek Magyarországi
Egyesülete már jövőre ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. Lenne tehát miért megkülönböztetett figyelemmel kísérni a magyar nóta további
sorsát, jövőjét. Ezt a műfajt még akkor is sokan
szeretik, ha a magyar tévék csak nagy ritkán közvetítenek magyar dalokat, nekik jobban tetszenek az
angol szövegű dalok.
BALÁZS LÁSZLÓ NY. PEDAGÓGUS,
SZEGED

A kopáncsiak nagy találkozója
MR

BÖM/J

GÁbowwl és P«tós

DEL.MAGYARORSZAG
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G ES A DÉLVILÁG HÉTVÉGI K I A D Á S A

Is eló^oiáult

mái,

hogy vasárnap reggel kiment a postaládához
és nem volt újság?

FIZESSEN ELŐ

a Délmagyarország Vasárnap Reggelre!
info: 80/821-821

A valaha Kopáncson élő, onnan elszármazottak találkozóján százhatvan ember vett részt. Megjelentek a
tizenöt dűlő hajdani lakói. Voltak,
akik azóta sem látták egymást, mióta az élet forgószele a városba sodorta őket. Meglepő és örömteli találkozások szemtanúi lehettünk. Jelen
voltunk a felső és az alsó kopáncsi
iskola nevelői közül is négyen. A ma
már nagymama, nagypapa korú
egykori tanítványok és nevelőik az
új ra találkozás örömével ölelték meg
egymást, keresve arcukon ez emlékekben élő vonásokat. Bárányi Pista, a találkozó főszervezője a felső-kopáncsi iskola volt tanulója meleg szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket. Gyermekkori emlékeit
idézte fel, amelyek kitörölhetetlenül
vésődtek lelkébe. Köszöntötte az

1953. október 25-én házasságot kötött Nagy Jánost és Szél Katalint 50.
házassági évfordulójuk alkalmából.
(Őket még a kopáncsi dűlőkön repítette a lakodalmas kocsi a boldogság
felé.) Majd a megjelent kopáncsi tanítókat üdvözölte egy-egy csokor virág kíséretében. Egyperces néma felállással emlékeztünk azokra, akik
már nem lehettek közöttünk. Ezután Kaszás Ferencné Varga Klára
emlékezett pályájának Kopáncson
töltött éveire, a fehér falú, nyárfáktól
ölelt iskolára. A dűlők sárdagasztó
útjain az iskola felé iparkodó mezítlábas vagy gumicsizmás kis diákokra, akik az öreg iskola kopott padjaiban is felszívtak annyi tudást, hogy
életútjukon megállják helyüket. Végül a Szeretet himusza című saját
versével adott útravalót az öreg diá-

koknak. Közben a marhapörkölt
ínycsiklandozó illata már terjengett
a termekben. Vacsora után folytatódtak a meghitt beszélgetések.
Majd a vidám zeneszóra korukat
meghazudtoló ropogós táncra perdültek az öreg diákok, megteremtve
a hajdani tanyai bálok vidám hangulatát.
E találkozó létrehozásáért köszönet illeti a főszervezőt, Bárányi Istvánt és segítőit, Hősné
Nagy Sárát, Kis Irén igazgató aszszonyt, Szakái Sándornét. Köszönjük a szép estét.
Az egykori kopáncsiak és tanítóik nevében
KARDOS MIHÁLYNÉ
TERIKE NÉNI,
NYUGALMAZOTT TANÍTÓ,
VÁSÁRHELY

SZOMBAT,
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Elutazik-e szilveszterezni ?
b k

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Tamás Ákos
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.

DUPLA VILLAMOSOK
K. G.-né az ügyben hívta lapunkat, hogy az SZKT a terjeszkedési szándékai elé helyezhetné utasainak érdekeit. Nagyon várják
már azokat a dupla villamosokat, amelyeket a vezetőség beígért a reggeli járatok tehermentesítésére.

VALLACH JÓZSEF
biztosítási
tanácsadó:
- Az idei szilvesztert a családommal töltöm. Három éve mindig a
Balaton északi partján, Fonyódon teleltünk az év utolsó napjain, az idén viszont itthon maradunk. Baráti társaságunk is velünk lesz majd az estén, mindig
vidámsággal búcsúztatjuk az
évet, az utolsó éjszakán.

H0R0SZK0P
Q P ' K O S : Vannak helyzetek, amikor
á V k I szembe kell nézni azzal, hogy semmi sem tart örökké, és nincs értelme újabb
próbálkozásnak. Mindez vonatkozik a magánéletére és a munkájára Is.
ÁM& BIKA: Ma időt szakít arra, hogy át*
i gondolja az életét. Úgy ítéli meg,
hogy akkor használ saját magának a legtöbbet. ha mások javára dolgozik, s kissé
megfeledkezik egyéni kívánságairól.
f W ^ IKREK: Úgy érzi. hogy az energiájával
I senki nem tud megbirkózni? Valóban
új oldaláról mutatkozik be, és szerettei sem tudják, hogyan viselkedjenek ebben a szokatlan
helyzetben, hogyan viszonyuljanak önhöz.
^ ^ RÁK: Nem tehet semmit az ellen.
^ ^ 1 ami most történik önnel, csak el kell
fogadnia a történések hordalékát, és azzal
kell gazdálkodnia, amit kínálnak. A pozitív
hozzáállás sokat lendíthet a dolgokon
fij;
OROSZLÁN: Ne hagyja magát ler
e l b e s z é l n i egy olyan tervről, ami ön
szerint nagyszerű és szórakoztatja, közvetlen hozzátartozóit azonban inkább aggasztja. A lényeg, hogy ön legyen elégedett a teljesítményével.
e k SZŰZ: Kisebb-nagyobb csalódásai
^ ^ ' n e akadályozzák abban, hogy a
környezetében lévőkkel kedves és előzékeny
legyen. Ne vetítse ki problémáit másokra,
ez továbbra is megszívlelendő tanács!
MERLEG: Feszült hétkezdet után
! vidám hétvége következik. Egy pihentető lazítás pedig már csak „hab a tortán". Anyagi helyzete viszont másoktól függ.
Ha túl erőszakos, bezárulnak a pénzforrások.
W

SKORPIÓ: Ne vállalja túl magát
lebben a periódusban, mert ez inkább egy meditatívabb, befelé fordulásra
alkalmasabb időszak. Ha van módja, foglalkozhat valamely ezoterikus diszciplínával.
¿ x f NYILAS: A csillagok arra ösztönzik,
¡ N i hogy legyen kész a változtatásra.
Ez a hét olyan gyönyöröket és meglepetéseket rejteget, melyekrőj korábban sejtelme
sem volt. Egy nagy utazás lehetősége áll
fenn.
BAK: Van valamilyen ok arra, ami
T J A i kényszerítené: hagyja egy rokonának, hogy továbbra is pumpolja önt?
Igaz, hogy rokon, de következik ebből,
hogy ez a rokonság örökké pénzbe kerüljön?
f f o r VÍZÖNTŐ: Sok ügyet kell megoldan i ! nia, fontos kérdésekben dönteni, de
sok energiát kap az újholdtól. Pénzügyek területén kedvező helyzet alakul, amely jó hatással lesz hangulatára Is.
HALAK: Ne vigye túlzásba a komp^ ^ ! romisszumra való törekvést. Nem
biztos, hogy mindenki megérdemli, hogy jót
tegyen vele, ezek a megegyezések nem elsősorban önnek kedveznének.

JERNEI SÁNDOR
nyugdíjas:
- Nem megyek sehová szilveszterezni. Nem szoktam az év végén elutazni. Családi körben
töltöm el az esztendő utolsó
óráit. Remélem, szórakoztató
lesz a televízió műsora, most
már annyi adó van, hogy talán
találok kedvemre való programot.

ANTAL SÁNDOR
szűcs:
- Budapestre utazom óévet búcsúztatni, mint már évek óta. Tizenhat fős baráti társasággal megyünk, és fővárosi ismerőseinkkel töltjük az év legvidámabb éjszakáját. Ezek a bulik mindig jó
hangulatúak. Nem szoktunk a
utcai forgatagba lemenni, túl sokan vannak ilyenkor a tereken.

(AROLI ANDREA
tanuló:
- Barátaim társaságában fogom
tölteni a szilvesztert, egy hatalmas házibulit fogunk rendezni.
Minden évben így egymás közt
búcsúztatjuk az óesztendőt. Jó
hangulatban kezdeni az új évet
sokkal jobb, mint arra gondolni,
hogy megint eltelt újabb tizenkét
hónap.

FODORKERTI ASZFALTOZÁS
A 484-619-ről szeretné olvasónk
megköszönni Kónya Gábor szegedi önkormányzati képviselőnek, hogy a fodorkerti Töltés utcában elkészült a hiányzó útszakasz aszfaltozása. Telefonálónk

PANNON GSM
" " V Az é l v o n a l .

végzi egyedül a környéken a járművek átalakítását a mozgáskorlátozottak számára, így nagyon
fontos neki, hogy akadálymentesen megközelíthessék műhelyét.
A képviselői alapból egymillió forintot különítettek el a beruhá-

„ ÜNNEPI" PETARDA
Boldog új esztendőt, illetve az kívánja az illetékeseknek P. L.,
hogy percenként robbanjon mellettük egy petárda. Olvasónk
ugyanis felháborítónak tartja,
hogy szilveszterkor megengedték, hogy a közterületeken petárdákkal szórakozhassanak
az
„ünneplők".
Ráadásul
már
szenteste elkezdték a műsort az
őrült robbangatók.

POSTABONTAS

Tizenöt mondat a privatizációs zsarnokságról
Az emberi életnek vannak sorsdöntő, a fennmaradást lehetővé tevő területei. Ezek - jobbára - a szolgáltatások. Ennek elsők között is elsője az egészségügy, amelyben öt éve jelent meg a privatizációs akarat. Ezt kerek egésszé teszi (már a fennmaradást) a
közlekedés, a víz, a villamos energia, a lakhatás lehetősége, a neveltetés, a gáz, a posta és szűkre szabva a kenyér megvásárolhatósága. Mára dandárjában
már csak az egészségügy marad össznemzeti kezekben, államiban és helyi kezelésben, minden más, a
tulajdonképpen tulajdonos nélkül elillant.
Az egészségügyben most egy népszavazási kezdeményezés, valószínűleg leállítja ezt a közellenes folyamatot, meghátrál a tőkebarát irányvonal.
Az elemi logika szerint az összes(!) többi, hasonló
kardinális területet is csak népszavazással kellett
volna megoldani, engedni vagy tilalmazni. Ez a nép
beleszólása nélkül ma már eldöntött.
Ha a szocialista vívmányok között meghagyjuk az
egészségügyet - népszavazással - közfeladatnak, a nép
kellő feJvilágosításával az összes többi(!) sorsdöntő

ügyben is leszavazták volna a privatizációt. Magyarul:
az állam babusgatta szocializmust választotta volna a
magyarság. Talán egy Nagy Imre-i változatban...
Hogy az állami szektor mennyire hatásosan képes élni mai keretek között, arra Szlovénia a legjobb példa a maga 75%-os állami hányadával,
amely állam a jóléti mutatókban mégis előttünk
jár. így mindenki, visszamenőleg eldöntheti, hogy
mit tettek értünk az 1990 óta trónon ülő kormányok, s mit tehetett volna a nép, a közember beleszólásának biztosításával - ilyen területeken.
Tudja- ön kedves aláíró, hogy tulajdonképpen, áttételesen a szocializmusra szavaz(hat) majd? Nem
biztos, hogy látja, tudja ezt.
De azt megláthatja bizonyosan, hogy a polgári lotyogás mögötti tettek hova vittek. Ma már egy garantált
inzulinért, egy olcsó mankóért megy a „játék"..., hogy
egy szemműtétért „csúsztatunk"-e pénzt az orvosnak,
vagy kíméletlenül fizetni kell. Ez a dolog tétje!
ALMÁSY ISTVÁN,
SZEGED

A munkavállalói kölcsönöm
törlesztő részletét nem vonta le a
gép (az OTP-s hitelem törlesztő
részlete viszont levonásra került), pedig a számlámon volt
elég pénz. Személyesen mentem
be az OTP-hez, hogy eseti megbízást adjak, s azt ígérték utánanéznek mi okozza a problémát.
A második havi részlet fizetésénél is hasonlóan jártam, a munkáltatói kölcsön részletét ismét
nem vonták le, az OTP-s hitel
törlesztő részlete viszont megint
levonásra került. Ismét bemen-

tem az OTP-be személyesen,
kértem hogy csináljanak valamit, mert nincs kedvem havonta
bejárni eseti megbízásokat adni,
mikor él egy megbízás, amely
szerint a számlámról minden hó
l-jén levonják mindkét törlesztő
részletet. Szerencsére ez a gondom megoldódott, egy nő a lakáshitelezésen észrevette, hogy a
törzsadatoknál valamit rosszul
állítottak be.
Közben persze telt az idő, s én
fizettem a magas (12+2 százalékos) törlesztő részletet. Igyekeztem utánajárni, hogy mi a módja
annak, hogy mielőbb egyedi tulajdoni lappal rendelkezhessem.
Egyedi tulajdoni lapot akkor ad
ki a földhivatal, ha van használatbavéteb engedély, épületfeltüntetési vázlatrajz és társasház
esetén megvan a társasház-alapító okirat. Elsőként a lakásokra
kiadta az önkormányzat a használatbavételi engedélyt, de a lakásokhoz tartozó garázsokhoz
nem. A földmérő emiatt nem rajzolta fel az épületfeltüntetési
vázlatrajzra a garázsokat, ezt viszont a földhivatal nem fogadta
el, hisz a társasház-alapító okiratban a garázsok is benne vannak. Az idő csak egyre telt, s már
3 havi törlesztő részletet kifizettem, mire nagy nehezen, többszöri személyes intézkedés miatt

megszületett az egyedi tulajdoni
lap. Ennek nagyon megörültem,
siettem is vele az OTP-be, hogy
írják át 3 + 2 százalékra a hitelemet. Ott viszont azt a tájékoztatást kaptam, hogy majd csak két
hónap múlva fogják átírni. Ez aztán a szolgáltatás!! Nem értem,
hogy miért kell két hónap ahhoz,
hogy átírják a kedvezményes hitelre a törlesztő részletemet. így
elvesztek 3 + 2 havi különbözetet, mindez nálam 5-ször 14
ezer, azaz összesen 70 ezer forintot jelent, amit már soha nem látok viszont. Legjobban mégis ez
az utolsó két havi részlet aggaszt,
amelyet szerintem jogtalanul
vonnak le, hisz átadtam az egyedi tulajdoni lapot. Gondoljunk
csak bele mennyit nyer az OTP
ha minden új lakásra felvett hitel
esetén eljátssza ezt a hitelfelvevőknél.
Mindezek mellé társul még,
hogy a lakáshitel törlesztő részlete utáni adójóváírást évi 120 ezer
forintban maximalizálta a kormány a korábbi 240 ezer helyett,
itt is vesztek havi 10 ezret. Legyen mindenki figyelmes és körültekintő, aki lakás vásárlásához hitelt akar felvenni. Sok szerencsét és kevés bosszúságot kívánok mindenkinek!
BUSA ENDRE,
SZEGED

Esélyt az esélytelennek
Vannak élelmesek és élhetetlenek.
Ez utóbbiakat szeretném tanítani,
így szólva hozzájuk: ne kritizáld
Bush elnök háborúját! Se a rablóprivatizációt. Ezekkel ugyanis
nem mégy (ma, itt) semmire. Válassz inkább divatos témát! Amivel teüs-tele van az éter. Válaszd
az esélyegyenlőséget vagy a gyűlöletbeszédet, és máris megnyílnak

előtted ajtók és ablakok. Jenő barátom így panaszkodik: nulla az
esélyem, ha feleségem szóáradata
beindul, de velem Lévai Katalin
nem törődik. Nem is csodálkozom. Mindenki nem férhet föl a
listára. Az esélyteleneket hosszú
évtizedek óta csak csupán védik,
de megvédeni nem tudják. Pénz
kellene hozzá, ami éppen nincs. E

Elutazik-e
szilveszterezni?

Következő

kérdésünk:

Adjon-e az állam
egymilliárdot
Baumgartnernek?
Küldje el válaszát
IGEN • NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázás* normál tanfa uenri történi

06-30/30-30-921

Vagy Szavazhat az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

MEGJÖTTÜNK

Hitelfelvétel - buktatókkal
A 2003-as év nyarán új lakás vásárlásához hitelt vettem fel az
OTP-től, valamint munkavállalói kölcsönt is intéztem, aminek
a lebonyolítása szintén az OTP-n
keresztül történt. Első körben
kapásból kifizettem több mint
100 ezer forint folyósítási jutalékot, értékbecslési díjat, közjegyzői díjat. Az O T P új lakás vásárlása esetén sajnálatos módon
12+2 százalékos kamatú lakáshitelt biztosított egészen addig,
míg nem rendelkezem egyedi tulajdoni lappal. Ha elkészül az
egyedi tulajdoni lap, akkor írják
át 3 + 2 százalékos kamatra a hitelemet. Az OTP kifolyósította a
pénzt az építtetőnek, én pedig
megbízás alapján a folyószámlámról elkezdtem fizetni a törlesztő részleteket.

M á r a kérdeztük:

nélkül pedig a sok beszéd (szájbarágás) csak üres-malaszt. A szép
Lévai Katahn rengeteget utazik.
De ha egyszer majd itthon lesz,
megkérdezem tőle: mikor kap pozitív diszkriminációt, aki nem
kért vörös tagkönyvet, s emiatt évtizedeken át hátrányban volt?
K. K.,
SZEGED

SZEGED

MAXO

NAGY EMESE VERONIKA

JUHASZ FANNI

December 24., 1 óra 50 perc, 3200 g. Sz :
Vidács Judit és Nagy Róbert (Algyő)

December 23., 17 óra 20 perc, 3200 g Sz.:
Hargitai Szabina és Juhász Zsolt (Makó).

MARJAI VIKTÓRIA DIÁNA

DÖMÖTÖR ÁDÁM ATTILA

December 24., 4 óra 30 perc, 3470 g. Sz.-.
Fazekas Mónika és Marjai Péter (Makó).

December 25., 1 óra 25 perc, 3250 g Sz.:
Sánta Csilla és Dömötör Attila (Magyarcsanád).

FÜRDŐK KATA
December 25., 8 óra 0 perc, 2800 g. Sz. :
Lázár Anett és Fürdők Tibor (Szeged).

TÓTH GABRIELLA
December 25., 23 óra 25 perc, 3240 g. Sz. :
Laczkó Ildikó és Tóth István (Vásárhely).
SZABÓ ZOLTÁN
December 26., 12 óra 0 perc, 3860 g. Sz.:
Bali Mónika és Szabó Zoltán (Szeged).

KORSÓS GERGŐ
December 27., 10 óra 20 perc, 3580 g Sz.:
Medgyesi Mónika és Korsós Róbert (Kalocsa).

MOLNÁR FANNI
December 27., 8 óra 28 perc, 3100 g. Sz.:
Virág Erika és Molnár László (Kelebia).

KOVÁCS KRISZTIÁN
December 27., 15 óra 55 perc, 3280 g. Sz.:
Balogh Erika és Kovács István (Szeged).

BOTEZ MÁRK
December 26., 11 óra 35 perc, 3300 g. Sz.:
Simon Andrea és Botez Paul (Magyarcsanád).

HÓZLER BOGLÁRKA
December 27., 2 óra 40 perc, 3600 g. Sz.:
Barta Ildikó és Hózler Csaba (Maroslele).

VÉKONY MARCELL
December 27., 12 óra 30 perc, 4250 g. Sz.:
Kardos Anikó és Vékony István (Makó).

SZŰCS SZAMANTA
December 28., 2 óra 35 perc, 3200 g. Sz.:
Sebők Anita és Szűcs János Imre (Makó).

SZABÓ ISTVÁN ZOLTÁN
December 28., 5 óra 35 perc, 2300 g. Sz.:
Süli Ivett és Szabó Zoltán (Kiszombor).
Gratulálunk!

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

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

s. o. s.

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

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

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

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 547-174.
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Mi történt a nagyvilágban 2003-ban?
te koalíció irányíthassa Irakot.
A BT augusztus 14-i határozatával az ENSZ 12 hónapos iraki tevékenységre kapott hivatalos m a n d á t u m o t , az október
16-i újabb határozat arra buzdította az ENSZ tagállamait, hogy
támogassák az iraki újjáépítést.
26-28.: Hu Csin-tao (Hu Jintao)
kínai elnök, kommunista pártfőtitkár ebbéh minőségében először Moszkvába látogatott.

Az idei év egyik legfontosabb külpolitikai híre, hogy az USA és
Nagy-Britannia megtámadta a
„gonosz birodalmát", Irakot. A
háború megosztotta a világot,
sőt: a NATO és az EU sem volt
egységes. Athénban 15 jelenlegi
és 10 leendő EU-tagállam (köztünk hazánk) aláírta az Unió bővítéséről szóló szerződést. Világszerte folytatódtak a terrorcselekmények, közönséges bűnözők
meggyilkolták a szerb miniszterelnököt és semmi nem változott
Izrael és Palesztina viszonyában.
Az év kronológiájához tartozik,
hogy fedélzetén hét asztronautával felrobbant a Columbia űrsikló, megszűnt lugoszlávia, a
Kenncdy-klán egyik tagja republikánus színekben lett Kalifornia kormányzója, valamint Európában eddig még ncni tapasztalt
hőhullám több ezer áldozatot
szedett.

JÚNIUS
I.: George W. Bush amerikai elnök a város alapítása 300. évfordulója alkalmából két napra
Szentpétervárra utazott. Ugyanekkor látogatott a városba az
Európai U n i ó tizenöt tagállamának és tíz tagjelölt államának
vezetője is.

JANUÁR
1.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó, új tagja
lett a következő két évre Németország, Spanyolország, Pakisztán, Chile és Angola.
1.: Görögország vette át a következő hat hónapra Dániától az
Európai Unió soros elnökének
tisztét.
10.: A Koreai NDK bejelentette, hogy azonnal kilép az atomsorompó szerződésből és felmondja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) kötött ellenőrzési megállapodást.
28.: George W. Bush amerikai
elnök a kongresszus két házának együttes ülésén elmondott,
az U n i ó helyzetéről szóló beszédében közölte: elszánta magát Irak lefegyverzésére.
28.: A jobboldali Likud párt győzött az izraeli parlamenti választásokon, a kormányfő Ariel
Sáron maradt.

FEBRUÁR
1.: A Nemzetközi Űrállomásról
(ISS) visszatérőben, hét űrhajóssal fedélzetén felrobbant a
Columbia amerikai űrsikló. A
katasztrófát valószínűleg az űrsikló hővédő pajzsának a felszálláskor bekövetkezett sérülése okozta.
1.: Hatályba lépett az Európai
Unió bővítésének legfontosabb
intézményi feltételeit rögzítő
nizzai szerződés.
2.: Lejárt Václav Havel cseh államfő második elnöki megbízatása. Utódát csak harmadik
kísérletre, február 28-án tudta
megválasztani a cseh parlament
Václav Klaus személyében.
4.: Hivatalosan megszűnt létezni a Jugoszláv Szövetségi Köztár-

Maskarások a velencei karneválon a Szent Márk téren.
saság (JSZK), jogutódjává a Szerbia és Montenegró nevű államalakulat vált. Az államszövetség
elsó elnökévé március 3-án
Szvetozar Marovicsot választotta a belgrádi parlament.
17.: Brüsszelben az Európai
U n i ó rendkívüli csúcstalálkozója az iraki válsággal kapcsolatban kompromisszumos állásfoglalással zárult.
Jacques
Chirac francia elnök elmarasztalt több, az EU-hoz és a NATOhoz csatlakozni kívánó kelet-és
közép-európai országot, köztük
hazánkat, amiért január 30-i
nyilatkozatukban az Egyesült
Államok mellé álltak az iraki
válságban.
2 7 . : Wales püspökét, Rowan
Williamst választották az anglikán egyház új vezetőjévé. A római egyházzal történt XVI. századi szakítás óta ő az első nem
angol canterbury érsek.

MÁRCIUS
5 - 1 8 . : A Kínai Országos Népi
Gyűlés kormányzati reformokat szavazott meg. Az ország új
elnöke a 60 éves Hu Csin-tao
(Hu Jintao) kommunista pártfőtitkár lett, kormányfővé a 60
éves Ven Csia-paót (Wen fiabao)
választották meg.
8.: Az Európai Unióba meghívott tíz ország közül elsőnek
Máltán tartottak népszavazást
az EU-hoz történő csatlakozás-

ról. Az év végéig még nyolc országban (Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország,
Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) mondtak igent
a választók a csatlakozásra, Ciprus görög részén a parlament
döntött hasonlóan.
11.: Hágában megnyílt a háborús és emberiesség elleni bűnök
üldözésére létrehozott Nemzetközi Büntetőtörvényszék.
18.: A palesztin parlament jóváhagyta a miniszterelnöki poszt
létrehozásáról szóló törvényt, a
tisztségre Jasszer Arafat palesztin elnök Mahmud Abbászt nevezte ki. Szeptember 6-án
Abbász lemondott, m i u t á n
konfliktusba került Jasszer
Arafat palesztin elnökkel. Utóda Ahmed Koréi lett.
12.: Belgrádban meggyilkolták
Zorán Gyingyics szerb miniszterelnököt. Gyingyics utóda
Zorán Zsivkovics
lett, a merénylet kapcsán 44 személy ellen emeltek vádat.
15.: Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) felhívta a
figyelmet az Ázsiából kiinduló
atípusos tüdőgyulladásra. A súlyos akut légúti szindróma
(SARS) elnevezést kapott betegség nyár végéig 3 2 országban
közel 800 áldozatot követelt, a
legtöbbet Kínában, Ázsián kívül Kanadában.
20.: Az Egyesült Államok és

Füst száll fel Szaddám Húszéin iraki elnök egyik, a Tigris folyó partján álló bagdadi palotájából.

Fotó: MTI
Nagy-Britannia háborút indított Szaddám Húszéin iraki diktátor rendszere ellen. Az Iraki
Szabadság hadművelet a vártnál nehezebbnek bizonyult a
kedvezőtlen időjárási viszonyok
és az iraki hadsereg ellenállása
miatt. A szövetséges csapatok
április 10-re ellenőrzésük alá
vonták Bagdadot, a rezsim öszszeomlott. George W Bush amerikai elnök május l-jén bejelentette a nagyobb harci cselekmények végét Irakban. Szaddám Huszeint hónapokig nem
sikerült elfogni.
23.: Népszavazáson mondtak
igent az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön a köztársaság
új alkotmányára.
23.: Hollywoodban rendkívüli
biztonsági intézkedések közepette 75. alkalommal osztották
ki az Oscar-díjakat. A legjobb
film a Chicago című filmmusical lett, a legjobb rendező díját
RomanPolanski kapta A zongorista című filmjéért.
26.: A NATO-ba meghívott Bulgária, Észtország, Lettország,
Litvánia, Románia, Szlovákia
és Szlovénia aláírta a csatlakozási jegyzőkönyvet. A N A T O
tagállamainak a száma ezzel 19ről 26-ra nő.

ÁPRILIS
2.: Colin Powell külügyminiszter személyében Jugoszlávia

1 9 9 l - e s felbomlása óta az első
magas rangú amerikai pohtikus
járt Belgrádban.
16.: Athénban a 15 jelenlegi és
a 10 leendő EU-tagállam vezetői aláírták az Európai Unió bővítéséről szóló szerződést,
amelynek értelmében Ciprus,
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia várhatóan
2004. május l.-jén az EU tagjává válik.
29.: Líbia elismerte polgári jogi felelősségét az 1988. december 21-i merényletért a skóciai
Lockerbie felett és vállalta kárpótlás kifizetését az áldozatok
családjának. Szeptember 12-én
az ENSZ Biztonsági Tanácsa feloldotta a Líbiával szembeni
szankciókat.
30.: Az ENSZ, az Európai Unió
és Oroszország képviselői bemutatták az útitervnek nevezett, a palesztin és izraeli vezetés által is jóváhagyott nemzetközi béketervet, mely a palesztin állam 2005-ig több lépésben való létrehozását tűzi ki célul.

MÁJUS
3 - 4 . II. János Pál pápa Spanyolországba látogatott.
22.:Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban hagyta jóvá,
hogy az Egyesült Államok vezet-

1-3.: A franciaországi Evianban
tartotta éves csúcstalálkozóját a
világ hét legfejlettebb állama és
Oroszország.
3 - 4 . : Az egyiptomi Sarm-esSejk üdülőhelyen rendeztek
amerikai-arab csúcstalálkozót
George W. Bush amerikai elnök
részvételével.
5-9.: Horvátországba látogatott
II. János Pál pápa.
9.: Gordon Brown brit pénzügyminiszter bejelentette, hogy
Nagy-Britannia egyelőre n e m
vezeti be az eurót.
12.: Nagy-Britanniában megszűnt a legrégebbi politikai-jogi
tisztség, a lordkancellár, mert
az összeegyeztethetetlen volt a
hatalmi ágak szétválasztásának
elvével.
17.: A libériai kormány és a lázadó szervezetek tűzszüneti
megállapodást írtak alá. Charles
Taylor elnök augusztus 11-én
lemondott, a békemegállapodás
szerint év végén átmeneti kormány alakult.
2 3 - 2 7 . : Atal Behari
Vadzspaji
indiai miniszterelnök pekingi
látogatásán India először ismerte el, hogy „a Tibeti Autonóm
Terület a Kínai Népköztársaság
területének része".
27.: A román parlament képviselőháza az alkotmánymódosítás során megszavazta a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználathoz való jogát is az igazságszolgáltatásban. Az alkotmánym ó d o s í t á s t szeptember l - j é n
szentesítette a szenátus, és október 1 8 - 1 9 - é n népszavazás
hagyta jóvá.

JÚLIUS
1.: Az Európai Unió soros elnöki tisztségét féléves időtartamra Olaszország vette át.
2.: Az orosz főügyészség átfogó
vizsgálatot kezdett a Yukos olajcég ellen. Október 25-én letar-

A 73. genfi nemzetközi autószalon látképe, a seregszemle sajtónapján.
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sokat tartottak Észak-Írországban, amely a britpárti protestáns és a tartomány brit fennhatósága ellen küzdő katolikus oldalon is a radikális erők előretörését hozta.

tóztatták a cégvezetőjét, Oroszország leggazdagabb emberét,
Mihail
Hodorkovszkijt.
10.: Brüsszelben befejezte munkáját az Európai Konvent, amely
16 hónapos munkával megszerkesztette Európa első alkotmányos szerződésének tervezetét.
13.: Bagdadban megalakult a
Paul Bremer amerikai polgári
kormányzó vezette iraki ideiglenes kormányzó tanács, amely
szeptember l-jén kinevezte a
Szaddám Húszéin utáni első
kormányt.

DECEMBER

18.: Öngyilkos lett Dávid Kelly,
a brit védelmi minisztérium tudományos tanácsadója. (Ó lett
volna a forrása a BBC riportjának, amely szerint a kormány
„turbóztatta fel" az iraki tömegpusztító fegyverekről szóló, nyilvánosságra hozott hírszerzési
dossziét. Idővel a BBC elismerte, hogy hibázott Kelly szavainak
visszaadásakor.)

AUGUSZTUS
Évszázados rekordokat döntő,
tízezernél is több életet követelő rendkívüli hőhullám sújtotta Európát.
14.: Áramkiadás bénította meg
több amerikai és kanadai nagyváros életét, az áramellátás csak
két nap múlva állt helyre.

24-27.: Vlagyimir Putyin orosz
elnök az Egyesült Államokba
látogatott.

SZEPTEMBER

OKTÓBER

3.: Az amerikai hadsereg átadta a közép-déli iraki régió parancsnokságát a lengyel vezetésű nemzetközi haderőnek,
amelyben a magyar katonák is
szolgálnak.
10.: Stjepan Mesic horvát államfőországa 1991-ben történt
függetlenné válása óta először látogatott Belgrádba.
1 0 - 1 4 . : Kudarcba fulladt a
Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) a mexikói Cancúnban
tartott tanácskozása a kereskedelmet akadályozó tényezők felszámolásáról, így nem hozható
tető alá a 2004 végére tervezett
átfogó kereskedelmi egyezmény.
11-14.: Szlovákiába látogatott
11. János Pál pápa, akinek ez
volt 102. külföldi útja.
14.: Svédországban népszavazáson mondtak nemet a közös
európai valuta, az euró bevezetésére.
16.: New Yorkban megkezdődött az ENSZ-közgyűlés 58.
ülésszaka.
22.: Az Észak-atlanti Tanács
döntése értelmében Jaap De
Hoop Scheffer jelenlegi holland
külügyminiszter lesz George
Robertson utódja a NATO főtitkári tisztségében 2003 végén.

Belgrádban meggyilkolták Zoran Gyingyics miniszterelnököt. Rendőrök a kormányépületnél.

1-5.: Moszkvában rendezték a
harmadik klímaváltozási világkonferenciát.
2.: A 2003. évi irodalmi Nobeldíjat fohn Maxwell Coetzee délafrikai író, az orvostudományi
Nobel-díjat Paul C. Lauterbur
amerikai és Peter Mansfield brit
kutató, a fizikai Nobel-díjat az
Egyesült Államokban élő, orosz
születésű Alekszej
Abrikoszov,
az orosz Vitahj Ginzburg és a
brit-amerikai
állampolgár
Anthony Leggett kapta. A közgazdasági Nobel-díjban az amerikai Robert F. Engle és a brit
Clive W.J. Granger, a kémiai
Nobel-díjban az amerikai Peter
Agre és Roderick
MacKinnon
részesült. A Nobel-békedíjat
Sirin Ebadi iráni jogásznő, közíró, emberi jogokért küzdő aktivista kapta.
4.: Rómában az Európai Unió
15 tagállama és a 2004-ben csatlakozó 10 ország állam- és kormányfőinek jelenlétében megkezdődött az EU alkotmányának végső szövegéről döntő kormányközi konferencia.
4.: Húszan vesztették életüket
az izraeli Haifa városban egy
öngyilkos palesztin merénylet
következtében. 5-én Jasszer

Arafat palesztin elnök rendkívüb állapotot hirdetett ki és válságkormány alakítását rendelte el,
amely Ahmed Koréi kijelölt kormányfő vezetésével lépett hivatalba.
5.: Az oroszbarát
Ahmad
Kadirov ideiglenes elnök nyerte meg az elnökválasztást az
Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön.
7.: A demokrata Kenedy
családba benősülő
Arnold
Schwarzenegger osztrák születésű filmsztár, a Republikánus
Párt jelöltjeként győzött a kaliforniai kormányzóválasztáson.
12.: A szlovák parlament elfogadta az önálló szlovákiai magyar egyetem létrehozásáról szóló törvényt, amelyet november
12-én aláírt Rudolf Schuster államfő.
15-16.: Tizennégy alkalommal
kerülte meg a Földet az első embert szállító kínai űrhajó, fedélzetén fang LA-vej (Yang Liwei)
tajkonautával (űrhajóssal).
16-19.: II. János Pál pápává választásának negyedszázados jubileuma alkalmából jubileumi
nagyhetet tartottak a Vatikánban. A pápa 19-én boldoggá
avatta Kalkuttai Teréz anyát.
17.: A német parlament alsóháza, a Bundestag megszavazta a
német jóléti államot alapjában
megváltoztató, takarékossági
törvénycsomagot.

Muzulmán lány lapozgat egy kötetet egy Kuala Lumpur-i könyvesboltban.

21.: Irán beleegyezett urándúsító programjának felfüggesztésébe és engedélyezte, hogy a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrizze atomlétesítményeit.
27.: Az amerikai megszállás
kezdete óta legnagyobb öngyilkos merényletsorozatot hajtották végre Bagdadban, az öt robbantásnak negyvenkét halálos
áldozata volt.
29.: Az ellenzéki brit Konzervatív Párt leváltotta a párt vezérét,
Iáin Duncan Smitht,
utóda
Michael Howard lett.
29.: 18 év óta első német kancellárként tett látogatást Belgrádban Gerhard Schröder. Aznap, Horvátország 199l-es függetlenné válása óta első német
kormányfőként Zágrábban is
tárgyalt.

NOVEMBER
1.: A francia
Jean-Claude
Trichet vette át az Európai Központi Bank (EKB) elnöki tisztét
az EKB első elnökétől, a holland Wirn Duisenbergtől.
2.: Parlamenti választásokat tartottak Grúziában, amelyet a hivatalos végeredmény szerint
Eduárd Sevardnadze elnök pártja nyert meg. A csalást gyanító
ellenzék által szervezett tüntetések nyomán Sevardnadze 23án lemondott, 25-én a Legfel-

Fotó: Miskolczi

Róbert

sőbb Bíróság érvénytelenítette a
választási eredményt. Nino Burdzsanadze parlamenti elnök vette át ideiglenesen a köztársasági elnöki tisztséget, a 2004. januárra előrehozott választásokig.
9.: Japánban előrehozott parlamenti választásokon a kormányzó Liberális Demokrata
Párt (LDP) győzött.
10.: A vietnami háború 1975-ös
befejezése
óta
az
első
amerikai-vietnami védelmi miniszteri találkozóra került sor
Washingtonban Pham Van Tra
tábornok és Donald
Rumsfeld
között.
13.: Szvetozar Marovics, Szerbia
és Montenegró államfője Szarajevóba látogatva bocsánatot
kért azokért a szenvedésekért,
amelyeket országa okozott a
boszniai háború idején.
15.: Az alacsony részvétel miatt
Szerbiában egy éven belül harmadszor bizonyult érvénytelennek az elnökválasztás.
18-21.: George W Bush első hivatalban lévő amerikai elnökként tett állami látogatást NagyBritanniában.
27.: George W. Bush amerikai
elnök meglepetésszerű látogatást tett Bagdadban, amerikai
elnök korábban még soha nem
járt az iraki fővárosban.
28.: Helyi parlamenti választá-

1.: Genfben nem hivatalos izraeli-palesztin béketervet írtak alá
a két fél képviselői.
6.: Parlamenti választást rendeztek Oroszországban, amelyen a Vlagyimir Putyin elnök
által támogatott Egységes Oroszország párt győzött.
7.: Figyelme ztette a magyar
„acsarkodó" politikai elitet egy
amerikai
Kelet-Európaszakértrő, aki többek között kijelentette: az utóbbi évek gyűlölködése sokat árt Magyarország
megítélésének.
12.: A magyar és a szlovák külügyminiszter Brüsszelben, az
EU-csúcson aláírta az úgynevezett státustörvényt.
14.:Amerikai katonák több hónapos kutatás után földalatti
rejtekhelyén elfogták Szaddam
Húszéin iraki diktátort.
18.:Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette: független jelöltként újra indulni kíván az elnöki posztért.
20.: Líbia bejelentette, hogy lemond a tömegpusztító fegyverprogramjairól, és területén engedélyezi a nemzetközi ellenőrzést.
21.: A Time hírmagazin hagyományos szerkesztőségi szavazásán az év embere 2003-ban az
„amerikai
katona".
23.: Terrortámadásoktól tartva
rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be az Egyesült
Államokban, Angliában és Lengyelországban.
25.: A pápa karácsonyi üzenetében a háborúk, a terrorizmus
ellen és a béke mellett szólalt fel.
Ugyanezen a napon az angol királynő üzenetében az iraki háborút megvívó angol katonákat
dicsérte.
26.: Földrengés következtében
több tízezren meghaltak az iráni Bám városában.
27.: Az Egyesült Államok marhahús exportja 90 százalékkal
csökkent, ugyanis tucatnyi ország leállította marhahús importját, miután az USA-ban szivacsos agysorvadásban szenvedő szarvasmarhára bukkantak.
27.: Levélbomba robbant az Európai Bizottság elnökének a kezében. Romano Prodi nem sérült meg.
Az MTI SAB alapján
összeállította: Oláh Zoltán

Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színészt Kaliforniában kormányzóvá választották.
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• SZÁMVITELI VEZETŐT
v.ujy KÖNYVELÖ VÁLLAL
KOZÓT 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 stálus. Jelentkezni
lehet írásban, szakmai ö n életrajzzal. Levélcím: Onozo
Agro Kft. 6764 Balástya.
Széchenyi u. 3. Tel.: 30/
3979-11 1 (312102651
m SZEGEDEN leltározási
munka január 2 - á n délelölt
diákoknak, fiataloknak' 0 6 1/354-3552, 0 6 - 2 0 / 3 6 5 - 6 2 37. (31310580)
• VÁLLALKOZÓ biztonsági
őröket keresünk makói, m a roslelei munkahelyekre. Tel.:
62/572-240.
06-30/2-064301. (31310506)
M ÉLELMISZERIPARBAN
jártas üzletkötőt felveszek
Jelentkezni: Szeged, 06-30/
3 8 2 - 7 9 - 7 9 . (31210170)
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Állást kfnál

Háromcsillagos
gyulai szálloda
ERTEKESITESI
VEZETŐT
keres.
Feltétel: 2 év szakirányú
tevékenység,
felsőfokú végzettség.
Német-, angolnyelv-tudás
előny.
Jelentkezéseket kérjük §
„Gyógyszálló
0 3 1 3 1 0 5 7 7 " jeligére 8
a szerkesztőségbe küldeni

TANDÍJMENTES
alapfokú számítógép-kezelői
és inferitet-tanlolyam indul S
január 5-én!
Érdeklődni latee City BL
Sreged Arany ii7.il/13.06-38-SMt-30
• BEDOLGOZÓKAT 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)
• D U N Á N T Ú L I elektronikai
gyárba betanítóit munkásokai és elektroműszerészeket
keresünk Tel.: 06-70/3847658, 06-30/255-6907 B é késcsaba. (31310425)
• GYÓGYSZERÉSZ munka, társakat keres a megújult
Kígyó Patika
62/547-174.
Szeged (31310479)
• MULTINACIONÁLIS v á l lalat
direkteladásban
és
csapatépítésben jártas é r tékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre, 300.000 Ft
lövedelemlehelőség mellett
önéletrajzokat a megjelenést követő egy héten belül
az AHICO AIG Life 6721
Szeged. Pusztaszeri u. 27
címre várjuk SMJ12 jeligére.
(31209707)
• SZEGED környéki, összkomfortos tanyára
tanyagazdát keresek Házaspárok
előnyben.
06-70/523-3834. (31210189)
• VALUTAPÉNZTÁROSOK
jelentkezését várjuk januári
munkakezdéssel Feltételek:
alapfokú nyelvvizsga, valutapénztáros
bizonyítvány.
Előny:
szerbnyelv-ludás.
06-30/6255-495. (31210309)

A Gilax csempekereskedés
szőregi és Szabadkai úti
fürdőszobaszalonjába

ÉRTÉKESÍTŐ
munkatársakat keres.
Az ideális lelőtt csapatjátékos, ám
az önálló leiadatoktól sam had mag
Feltételek:
- kereskedelmi ismeretek
- szakmai tapasztalat
- legalább kűzéptokú végzettség
- számltőgépes Ismeretek
- büntetlen előélet
Előnyök:
- lakberendezői tapasztalat
- szakirányú végzettség
- Idegen nyelv ismerete

Autó

M X RENT A u t ó k ö l c s ö n z ő .
Személyautó, minibusz, 0 6 30/445-6000,
www.xrentauto.hu (31006271)
• A LEGKEDVEZŐBB leltéleiekkel
légkondicionált,
kombi,
egyterű
bérautók
km-megkötés nélkül. Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap k e d vezmény. Érd.: 3 0 - 2 0 5 - 5 5 22. 6 2 - 4 5 2 - 2 6 6 . (31109067)
M AUTÓÁTÍRATÁS leggyorsabban,
kedvező
biztosltáskötés:
Szeged,
Madách
24/b.
Körgyűrű,
6 2 - 4 2 5 - 0 4 3 . (31106834)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobíl. Szeged, Rákóczi
tér, 62/541-410. (30905726)
3

TELEFONOS

oV?

HH * JrríH
ROZ SDR MENTEI

ÉS S A V Á L L Ó
LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK

KORACÉLOK, FITTINCEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

SZEGED, BAKAY N,U,29,
8

Hagyaték

M HAGYATÉKOT lelszámolok. antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollneműt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, v i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István I 0 6 - 6 2 - 2 1 6 324, 30-383-7116. Szeged.
(30905643)
AQe H a s z o n á l l a t
M PÓNI LÓ eladó, gyermekszerető
Telefon:
06-30/
608-5195,
Székkutas.
(31310599)
10

• SZILVESZTERRE étterem
kiadó 3 0 - 4 0 fös csoportnak.
Érd.:
06-20/554-29-04.
(Szeged) (31210304)
15

Növény

PC DOKTOR
Számítógép-javítás
otthonában is!
06-20/520-64-39
• SZÁMÍTÓGÉP , MOHI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567.
Szeged.
(31006448)

16

Szolgáltatás

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

- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás

CSŐ és VAS

12

szállítása
SZEGED:

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádil. Káfáu u. B. 06-20(321-4489

M É R E T R E V Á G V A IS !

9 62/541-770
5

-

M EU V A L k a p c s o l a t o s ,
jövedelmező vállalkozáshoz
befekletőpartnert keresünk!
Tel.: 96/526-476,
06-20/
9370-610. (31310600)

Elektronika

M HANGSZÓRÓCENTRUM
hangsugárzók, subwooferek,
hangfalalkatrészek, alkatrészek széles választékban.
Rókusi krt. 70., 6 2 - 4 9 9 - 0 3 2 .
(Szeged) (31209232)
6

6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
2 0 / 9 8 1 0 - 1 3 0

Pénz, értékpapír

Építési telek

M TÁRSASHÁZ építésére
alkalmas telket, vagy b o n tásra ítélt házal vennék.
Telefon:
06-20/9524-158,
Szeged. (31210187)

M SÓDERDEPÓ. Sóder, m a rosi és bányahomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák. Hét tonnás IFA a u tódaru bérelhető. 6 2 - 4 8 4 133, 6 2 - 4 6 7 - 7 2 4 , munkanapokon, Szeged. (30600338)

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

EEBSE^H
• 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)
M RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
30-9550-537. (Szeged) (30905500)
M AKCIÓS új tipusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika
06-62/489-603,
06-70/
3168-817. (30905252)
M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 30/9457 577. 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)
M 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 5 - 5 5 5 .

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

A z Ingatlan
és a J á r m ű
rovatokban
Javasoljuk
az IRÁNYÁR
feltüntetését.

Boldog
Születésnapot

Drága AndrisJ
szeretettel
köszöntünk:

(30601719)
• REDŐNY, RELUXA s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló TÉLI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében
62/401 318 6 2 / 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30/271-9697. (30905304)

Tv-gyorsszerviz

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

- legalább középfokú végzettség
- büntetlen előélet
Előnyök:
- szakirányú végzettség

- targoncavezetői engedély

JANUÁR ÉS FEBRUÁRBAN
Hotel Junior
38 000 Fl/fő/hét félpanzióval
Hotel Olga Perli jer
(pályaszállás) 62 900 Ft/fő/hét
svédasztalos félpanzióval
Konaci a p a r t m a n o k
139 400-167 700 Et74 fős
apanman/hét
Kedvezményes utak
TUNÉZIÁBA. EGYIPTOMBA.
KANÁRI-SZIGETEKRE.
THAIFÖLDRE. BALIRA.
DÉL-AFRIKÁBA
MONTENEGRÓI
A K C I Ó JANUÁR 31-1(1
TAVALYI ÁRON!!!
ADRIA T O U R S KFT.
6720 Szeged. Kárász u. 9. (Ácrium)
62/540-044. 540-054.
e-mail: adrialours@tiszanet.hu
www.adrialours.hu

Boldog születésnapot
kívánunk Neked.
Ágica, Ica, Marci
Benedek és Fat

(Boldog
Születésnapot
Szegeden,
utcában

TÖRÖK

INGATLAN IRODA

Szegeden, az fisz u. 43. sz„
Csongrádi sgt. 51. sz. alatt
épülő társasházakban

Üvh : Di. Gémes Mihály

LAKÁSOK, GARÁZSOK,

ATIRA KFT.

Tel./Fax: 62/401-490

|

Ny.: H.-P. 8-17-ig

I

INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk

házakat, építési
készpénzes

PARKOLÓK

70.
születésnapján
köszönti

forgalmas út mellett
kb. 1000 nm-es,

telkeket

ÉPÍTÉSRE
ALKALMAS I
TELKET.

vevőinknek.

Makón,
a Lonovics
sugárúton

Tel.: 20-95-77-358

Panellakás

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

épület kiadó.
Érdeklődni:
8-15 óráig a

§

6 2 - 2 1 1 - 1 7 7 telefonszámon

Információ: Dani Melinda
62/567-849

Jmmsmswi
Téglaépítésű lakás

• RÓKUSI krt.-i, 3 szobás,
szép lakás ötszintesben e l adó, 9,7 M Ft. 0 6 - 2 0 / 5 2 1 7937, Szeged. (31310462)
• TEMESVÁRI körúti, 2
szobás lakás bérleti joga
eladó, 4.1 M Ft. 06-20/5217937, Szeged. (31310463)
M ŰRHAJÓS utcai, 3 s z o bás, 2. emeleti, teljesen felújított lakás eladó, 8,8 M Ft.
06-20/521-7937,
Szeged
(31310461)

Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban
szerkezetkész, 120 m*-es,
sorházi lakások saját
kerttel leköthetők.
Ár: szerkezetkészen
már 20 M Ft-tól,
kulcsrakészen 23 M Ft-tól.
Szegeden,a Vadaspark
Lakóparkban kulcsrakész,
társasházi lakások
155-185 E Ft/m1
(MÁR TELEKÁFÁT IS
TARTALMAZÓ)
áron leköthetők
6-18 lakásos házakban.
Fizetés: 20% ügyvédi letétbe,
80% az elkészülést követően.
TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS, ÜGYINTÉZÉS.

Felvilágosítás:

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

Gyászközlemények

„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
Édesanya, nagymama, testvér és rokon
ÖZV VÍZVÁRI I S T V Á N N É
VIRÁG VERONIKA
71 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 30-én, 14 órakor lesz a sándorfalvi
felső temetőben.
Gyászoló család, Pusztaszer

tanfolyam
Indul H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n
2004. január 19-től.
06-70/293-6362

A z apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

új cím: s i e g e á , l á L d t í v u . 4.1 „
Rókus (a Tescótól 200 m-ra) Várom régi és új ügyfeleimet. Tel.: 06-30/9456-387
Nyitva: k.-g.: 9-17, sro.: 9-13-ig

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
TAKÁCS ISTVÁN
(a Tisza Volán nyugdíjasa)
életének 66. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2003. december 31 én, 14 órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

- legalább B kategóriás vezetői
engedély

Fényképes önéletrajzát
a pappe@vnet.hu vagy
a 6771 Szeged, Magyar u. 2.

címre várjuk.

SZENTES

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
8—18 óráig
8-18 óráig
8 - 1 3 óráig
zárva
8 - 1 3 óráig

VIDÉKEN
d e c e m b e r 29-én
d e c e m b e r 30-án
d e c e m b e r 31-én
január 1.
január 2.

8- 16 uráig
8- 16 óráig
8- 13 óráig
zárva
8- 13 óráig

M ALSÓVÁROSON ÉPÜLŐ,
ÖTLAKÁSOS t á r s a s h á z b a n
71, 8 5 - e s nm lakás megvásárolható hitelügyintézéssel.
62/444-909.
06-30/
328-0172. (30905360)
M DUGONICS utcai. 64 n m es, földszinti,
gázfűtéses,
összkomfortos, kertes h á z rész jó állapotban eladó.
Érdeklődni:
62/323-620,
Szeged. (31310647)
• SZEGED, C s o n g r á d i sgt.
29. alatt épülő társasházban
45; 57; 63 és 72 n m - e s l a kások eladók. 0 6 - 2 0 / 9 4 6 0 083. (31209267)
• SZEGED, EGYETEMHEZ
KÖZELI, induló társasházban 4 3 - 1 1 0 nm lakások l e köthetők
hitelügyintézéssel.
62/444-909,
06-30/3280172. (30905356)
• SZEGED, Vasas Szt. P é ter utcai, kétszobás. I. e m e leti, egyedi fűtéses lakás
13.600.000-ért eladó, 0 6 20/521-7937. (31310573)
M SZEGED B E L V Á R O S I , 3
külön bejáratú szobás. II.
emeleti, igényesen felújitotl
téglalakás
eladó,
06-30/
508-9006. (31210291)

Megjelenik
m i n d e n hétfőn.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

SZEGED

számítástechnikai |

A RÉGI MAROS UTCAI ÜZLET ÚJ HELYEN.

Akire mindig
gondolsz

férje

ELADÓK

Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapián lehet.
ELSŐ HÁZ KFT.
Szeged, Arany J. u. 7.
Tel.: 06-30-9-537-287
;

KERESÜNK Szegeden,

lakásokat,

TANDÍJMENTES

Női, férfi irhabundák, női szőrmebundák óriási választékban.

névnapja
alkalmából.
Kicsi szívem, kicsi
szám sok boldog
ságot kíván!

JÓZSEFNÉT

Alapfokról induló,

Erd

NÉVNAPOT
Bajtai Jánosnak

Kismartoni

GYÁSZHÍR

Tanfolyam

Szőrmebunáu'

SZEGEDEN:
d e c e m b e r 29- én
d c e c m b e r 30- án
d c c e m b e r 31- én
január 1.
január 2.

Gergő.

Drága
Barátném!
Kiss Móniba
Katalin

Feltételek:

- szakmai tapasztalat

„Amióta megszülettél, nekünk
a legdrágább kincs lettél.
Legyél boldog és vidám.
""T f \
szerencse kísérjen
e-t ' /
egy életen át."

INGATLA

Kádár Istvánnál.

—

RAKTÁROS

Üzlethelyiség

www, extra. h u/ati raktt

nagy m e n n y i s é g ű

Érdeklődni Fodor Örsnél
a 06-20/466S-3SS
telefonszámon,
illetve o helyszínen lehel. 7'

20

6724 Szeged, Árvíz u. 1/B.

t a k a r m á n y o z á s i célra

vásárol fel i s m é t .

• AKCIÓS áron kemény
tűzifa rendelhető szállítással.
06-72/371-988. 0 6 - 3 0 / 4 7 9 7435. (31209467)

W0MA KFT. O
hulladékok

sárgarépát

M CRONOS
az igényesek
társkeresője. Szeged, 6 2 430-814.
20-433-98-42.
(31107844)

Számítástechnika

- Veszélyes

• INTENZÍV felvételi előkészítő tanfolyamok indulnak a
Co-Repeta Bt.-nél! Jelentkezési határidő: január 6.
62/424-070/142,
62/422359 (Szeged). (31310531)

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

Gratulálunk

Peti

1 1 ) Oktatást vállal

! Egyéb

is)

Anya. Apa.

mTOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged.
Rókusi
25.
62/489-603
(30905243)
4

(üzenetrögzítő

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

tDeszk. Semmelweis u. 20.)
• ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, lollnemüt, 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)

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Születésnapodon

A/ A g r o n ó m i a K f t .

Bútor

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

Tel.:62/541-772

Utazás
2

NONSTOP

HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 29.

H I R D E T É S «

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
JANÓ J Á N O S N É
ECSERI JULIANNA,
Szentes, Ifjúság tér 2. szám alatti lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése december 30-án, kedden, 14 órakor lesz a szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
o3i3io633
Gyászoló család, Szentes

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZÁNTÓ FERENC
(volt k e r e s k e d ő ) ,
Hmv.-hely, Fény u. 3/A szám alatti lakos hosszú betegség után,
tragikus hirtelenséggel, életének
59. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. december 30-án, 11 órakor lesz a
nazarénus temetőben. Kérjük,
kegyeletüket 1 -1 szál virággal róják le.
Gyászoló család
(»1 I ,I1U„1

„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk, drága szerettünk,
NAGY SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Jókai u. 148.,
korábban Szerencse u. 13. szám
alatti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése december 30-án,
13 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család
TIsxteH Hirdetőink!
Gyásxkoxletnényeket a meg jelenes
előtti munkanapon 9 óráig tudunk
elfogadni. Gyásxkóxtemény
megrendelésekor kérjük a siemélyi
igazolvány bemutatásai! Kósxönjuk!

•
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PROGRAM

PONT
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
14 óra: Némó nyomában. Színes, m.
b. amerikai rajzfilm,15.30, 17.45, 20 óra: Apósok
akcióban. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15, 20.45 óra: Swimming Pool.
Színes francia film;
18.30 óra: Giazia szigete. Színes
olasz film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
18 óra: A megtalált idő. Színes
francia film.
16, 20.30 óra: Egy hét Pesten és
Budán. Színes magyar film.
PLAZA CINEMA CITY
A Karib-tenger kalózai: 11.30 óra.
Lépéselőny: 17, 20, 22 óra.
Kapitány és katona: 14.15,19, 21.45
óra.
Nem férek a bőrödbe: 10.15,12.15,
14.15, 16.15, 18.15,20.15, 22.15
óra.
Némó nyomában: 10, 12,14, 16, 18
óra.
Igazából szerelem: 12.15, 14.45,
17.15, 20, 22.30 óra.
Malacka, a bős: 11.45 óra.
Apósok akcióban: 13.15,15.15,
17.15, 19.30, 21.30 óra.
S.W. A T 19.15, 21.30 óra.
Bolondos dallamok: 11.15, 13,
14.45,16.45 óra.
Hóhatár - A félelem felpörget: 18.30,
20.30, 22.30 óra.
Spy Kids 3D-kémkölykök: 11.30,
13.30,15.30, 17.30 óra.
Szindbád: 11 óra.
Nagydumás kiscsajok: 15.15 óra.
Volt egyszer egy Mexikó: 13, 17.30,
19.45, 22.15 óra.

Segítség, hal lettem: 10.30, 12.30
óra.
Titokzatos folyó: 19.15, 22 óra.
Mátrix Revolution: 14.15, 16.45 óra.
VÁSÁRHELY
17.45 óra: Pokolba a szerelemmel.
Színes amerikai film.
20.00 óra: Kill Bili: Volumel. színes
amerikai film.
SZENTES
17.30 óra: Tomb Raider 2. Színes, m.
b. amerikai akciófilm;
20 óra: Kegyetlen bánásmód. Színes
amerikai kalandfilm.
FORRÁSKÚT
18 óra: Merülés a félelembe. Színes
amerkiai film.

KÖZÉLET
SZEGED
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-től 19 óráig várja látogatóit.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési Központ
B galériáidban (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt:
Stéhlik János festőművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: 2004. január
9-éig, munkanapokon 10-től 18
óráig.

M Ű S O R *

Szabad Tér kiállítótermében (Victor
Hugó u. 5.) megnyílt:
Szent Karácsony címmel Schéner
Mihály festő-, grafikus- és
szobrászművész munkáiból a
kiállítás. A tárlatot megtekinthető:
2004. január 31-éig, hétfőtől
péntekig 10-től 17 óráig.
A Somogyi-könyvtárban a következő
kiállítások nyíltak:
a földszinten:
200 éve született Deák Ferenc,
valamint 125 éve született Krúdy
Gyula című kiállítások. Mindkét
tárlat megtekinthető: 2004. január 7éig, nyitvatartási időben,
az I. emeleten:
Asszonyi Krisztina
üvegfestményeinek kiállítása.
Megtekinthető: 2004 januárjáig,
valamint Vivaldi életéről és
munkásságáról szóló kiállítás. A
tárlat 2004. január 31-éig
nyitvatartási időben tekinthető meg.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-től 13 óráig.

A Gulácsy Galériában (Kárász u.
17.) megnyílt:
Z. Szabó Zoltán festőművész
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
december 31-éig.

A Képcsarnok Kft. Gulácsy
Galériája (Kárász u. 15.),
állandó kiállítással várja az
érdeklődőket de. 10-tól 18 óráig.

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.

MÓRAHALOM
Az Aranyszöm Rendezvényházban
megnyílt:
Schmidt Andrea a Lapcom
Délmagyarország Kiadó
fotóriporterének Ünnepeink - Erdély
című kiállítása. A tárlat
megtekinthető: december 30-áig
naponta 9-től 18 óráig.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Feltöltöttük
Már csak 3 napig veheti igénybe idei
fii
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Szeged

6.00 TV 2-matiné Mila szupersztár. Tökfej tesó. Tesz-Vesz város.
Lucky Luke. Fixi és Foxi 7.30 Fox
Kids Gógyi felügyelő. Nyekk, a
macska.Kis-egér a prérin. Diabolik.
Jack, a kalóz. 9.00 Benny Hill 9.25
Az álomherceg legendája Olasz családi film, 1-2. 12.55 Ezüstkerék
Amerikai kalandfilm [12] 14.45
Ernest Afrikába megy Amerikai
családi vígjáték [12] 16.30 Tűzjáró
Amerikai akciófilm [12] 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
[12] 19.30 Egy kis kiruccanás
21.40 Lóvá tett tolvaj
Német krimivígjáték (12]
23.25 Szombat esti őrület
Amerikai vígjáték [ 16]
1.10 Aktív
A TV 2 magazinja (ism.)
[12]

0 i

l

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó 9.05 Kachorra - az ártatlan
szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 57. 9.50 Friderikusz - A szólás
szabadsága (ism.) 10.45 Amikor
Lőtte láthatatlanná vált Dán tévéfilmsorozat, 1-2. (ism.) 11.35 Buci
királyfi 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben Közben:
12.11 Sporthírek 12.14 Időjárás-jelentés 12.17 Körzeti híradók 12.30
Hírek 12.32 Világhíradó 12.43
Uniós híradó 12.49 Kárpáti krónika 12.57 Időjárás-jelentés (ism.)
13.00 A reménység folyója Francia
tévéfilmsorozat, 17. |16] 14.00 Romamagazin 14.25 Domovina
14.55 Hrvatska krónika 15.25
Euron-játék euróért! 15.40 Deltaplusz Csontritkulás (ism.) 16.05
Szó, szó, szó... Réz Pál műsora
(ism.) 16.35 Labirintus - Az eligazodás magazinja „A lónak négy lába van, mégis megbotlik..." |16|
17.00 Álomsuli 17.25 Kívül-belül
17.30 Jelentés 18.00 Híradó. Gazdasági híradó. Időjárás-jelentés.
Körzeti híradók 18.20 Közeli Kulturális híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Mézga család
19.00 Kérem a következőt!
19.15 Foxi Maxi kalandjai
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Kék fény
Bűnügyi magazin (16)
21.05 Rinaldo Magyar film 118]
22.50 Híradó
22.55 Provokátor
23.25 Felicia utazása
Kanadai-angol bűnügyi film
(ism.) [18]

1.40 Vers éjfél után

mzmeny
3.2

11

Jókai u. 1. Tel.: 62/541-510

tAóts m csak a készlet erejéig érvényes! Az esetleges«« előforduló nyomdai Mbákcrt felelősséget am
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6.00 Pokémon Japán animációs
filmsorozat 6.30 Reggeli 9.00 Játékzóna 9.10 Receptklub (ism.)
9.15 Játékzóna 9.30 Maria Mexikói filmsorozat, 72. 10.10 Játékzóna 10.20 Topshop 11.20 Játékzóna
11.30 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.05 Országház Heti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna Játék
14.20 Mi újság, Harriet? Amerikai
vígjátéksorozat 14.40 Receptklub
14.50 Játékzóna 15.05 Disneyrajzfilmsorozat 101 kiskutya 15.25
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 15.30 Kórház a város
szélén Csehszlovák filmsorozat.
Opponentúra [12] 16.40 Testpercek 16.45 Balázs - A szembesítóshow (12) 17.35 Mónika - A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12)
19.35 ValóVilág
Beszavazóshow [12.]
20.15 Szupermozi: Dilis bagázs
22.15 Igaz történetek:
Az első számú gyanúsított
Amerikai film |16]
0.00 Találkozások - este
Sztármagazin [ 12]
0.10 Híradó - Késő esti kiadás
0.15 Sportklub
0.25 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12]
DUNA
TELEVÍZIÓ

válabnkl

5.30 A színház mindig legenda
6.35 Páratlan panorámák 6.40 Ma-

gyar néptáncörökség 7.25 Festő
Salföldön 8.15 Hírek 8.20 Hungarorama — Kitekintő 8.30 A magyar történelem nagy csatái Donkanyar 8.50 Forrásbefoglalás 9.00
Téli matiné 9.10 A széljárta fűzfa
meséi 10.30 Heti hírmondó 11.15
Gaia Zöldmagazin 11.40 Bekezdések 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 A
tákosi templom 12.20 Párhuzamos
életutak 12.50 Halld, Izrael! 13.15
Jókívánságok (ism.) 14.35 Navigátor 15.10 Amikor a világ arabul beszélt 15.40 Emlékképek - Régi híradók 16.00 Heuréka! Megtaláltam!
16.25 Mi dolgunk a világban?
16.30 Régiók Marosvásárhely
16.55 Öt perc zene 17.00 Egyszer
volt... 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, sport 18.30 Kilátó Határon túli magazin 18.45 Mikor szolgának
telik esztendeje
19.30 Mese
20.00 Olasz étterem
20.55 Bekezdések
21.00 Sejtjeink
22.30 Magyar szépség
0.20 Gózon Francisco
0.50 Ghymes: Jézus ágyán...
0.55 Vers
1.00 Himnusz,
műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
1.30 Mese

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Kívül-belül 9.05 Héthatár 9.45
Szemünk fénye Szívvel, ésszel, szeretettel 10.30 Egyházak Amerikában Az utolsó napok szentjei 11.30
Az utókor ítélete 12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 99. 12.50
Portrék Angliából 13.45 Nekem ne
lenne hazám? 14.00 Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A brémai muzsikusok 14.30 Kárpáti krónika
14.40 Családban marad Venezuelai
tévéfilmsorozat, 28. 15.30 Napnyugta 18.05 Néprajzi értékeink
Csülkös tál 18.10 Híres zenei gyűjtemények A Kájoni-kódex, H/1.
18.35 Telesport
19.30 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-szimpatikus Benne:
Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Beszélgetés Mádl Ferenc
köztársasági elnökkel
21.35 Eltolt határok,
kitoloncolt népek A
kódolt pokolgép [16j
22.05 „Nem csak a 20 éveseké
a világ" Szenes Iván írta
23.00 A gorilla délben fürdik
Német film (feliratos) [18]
0.20 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 97-98. 1.10 Ablak-szimpatikus Benne: Hol-mi?
Szabadidós programajánló magazin. Nagy György műsora 1.35 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől
2.00 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata.
Száncsengő
2.15
Salamon
Olasz-német-spanyol-francia tévéfilm, M . [16j 3.45 Telesport 4.40
Kék lény Bűnügyi magazin (16|

22.00-17.45. Hangos képújság
17.45 Miénk a város - előzetes
17.55 Törzsasztal 18.55-20.00 A
Városi Tv Szeged műsora 20.00
TREND - gazdasági magazin
20.30 Telinternet 8 - internetes
magazinműsor középiskolásoknak
21.00 Európa Falu, 19. rész 21.30
SI-ISI, 1. rész 22.00 A Városi Tv
Szeged műsora

nos 18.00 Karácsonyi koncert - felvételről a Makói Belvárosi katolikus templomból (Makó tv saját
műsora) 19.00 Cubix - a javíthatatlan robot, 17. rész 19.30 Parlamenti köszöntő - beszélgetés Szili
Katalinnal, az Országgyűlés elnökével 20.00 Thalassa 20.30 Európa Startvonalon 1/1. rész 21.00 Linda
és a főtörzs. Olasz bűnügyi sorozat
8/7. rész. - A hangya erkölcse
22.50 UNI-JÓ - 15. E héten: Az
Európai Bíróság 22.55 Márais Bach
- Varnus Xavér orgonál 23.00 hungaricum: a szódavíz 23.30 Európa Startvonalon 1/1. rész 24.00 Képújság

• TV
VASMHEIV1 VÁKXt TiVtflÓ

16.00 Cimborák, 2. rész - Nádi
szélben. Magyar természetfilm
17.30 Gyerekeknek: mesefilm öszszeállítás 17.30 Amatör művészek
fesztiválja 18.10 Képes Sport 20.10
Uramisten. Magyar film 22.00 Rákász Gergely orgonakoncertje, 2.
rész 23.00 Szeszélyes természet
0.00 Képújság

Ül
Alföldi Hírmondó 5.30-22.30-ig
93,ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin
18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 luice - Száraz
Ferenc 14.00 Bende Gábor 16.00
Élő kívánságműsor 19.00 Szonda 20.00 Kulturális kalauz 21.00
Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó
C. Szilárd) 22.00 Tíz után, az
SZTE műsora

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
[uventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariamvGenser 17.00 Kívánságműsor; tel.: 06-30-30-30244 és 44-22-44 Tóth Péter és
Keresztes Péter 20.00 Euro-expressz Dénes Tamással 22.00
Csak zene

Báliél-m
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor 12.00
Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
18.15 Sportturmix 20.15 Humorest, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2

19.30 Egy kis kiruccanás
Francia vígjáték

®

VHŰV UílVtUO
U1CU

(a Telin Tv csatornáján)
18.55 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna best of 22.00 Szegedi
Hírek (ism.)

mm
M

A

K

Ó

6.00 Képújság 9.00 Bencze-show
9.30 Biztonsági zóna 10.00 Fokváros. Dokumentumfilm 10.30 Az
aggteleki barlangok, 2. rész - Esztramos kincsei: a Rákóczi-Földvári
Barlang 11.00 Dokumentum Műhely: hungaricum: a szódavíz 11.30
Vásárlási müsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság
16.00 Okavango - a vadon szíve,
11. rész 17.00 Ormosság - az alternatív gyógymódok magazinja 17.30
Pontok a mindenségből - Balázs Já-

Fsz.: Louis de Funes, Bourvil,
Claudio Brook

AII. világháború alatt egy angol
nehézbombázót a német légelhárítás lelő Párizs felett. Legénysége ejtőernyővel menekül, de a
megszállt városban mindenki
őket üldözi. Egyikük a német
főhadiszállás épületén landol
egy festőállványon, másikuknak az állatkertben sikerül földet érnie, a harmadiknak pedig
az operaház tetején. A németek
elöl bujkáló briteket végül két,
kissé kelekótya francia - egy
karmester és egy festó - veszi
pártfogásába. Feladatuk, hogy
angol barátaikat kijuttassák a
szabad zónába. Ez azonban nem
is olyan könnyű.
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Projekt 2004
Olcsó Uj Evet Mindenkinek!
Digitális fotókidolgozás
az Interneten:
rww.mediamarkt.liu
cím alatt

3.2 Mega pixel

*

-3». «sa»

ii'ZL'

gyors készenleti allapot

SAfitYO

megapixel

SA

ÍYO

VPC S1

i r w

DIGITÁLIS F E N Y K E P E Z O G E P

"

3.2 Mega pixel 1 2,7" CCD, 2 0 4 8 x 1 5 3 6 képpontos felbontás (max. 2 8 8 0 x 2160), nagyon gyors "ébredés" (1.9 s).
0,8 másodpercenként folyamatos exponálás, folyamatos mozgókép felvétel. 3x optikai zoom, 4x digitális zoom,
programvezérelt felvételi üzemmodok. masszív műanyag tokozás, kis méret. SD és MMC kártya kezelés (16 MB SD kártya
tartozék), tartozék csuklópánt és tok. ceruza akkumulátor és elem kompatibilis
2820344

»

SZOMBAT,
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DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
lemezek írása

suliul
i J l H H i M

íütl

MEDIA MARKT SULINET INFOVONAL

06/40 336699

Mostantól Sulinetes termékét
telefonhívásra házhoz szállítjuk!

V •> »

V

'/ /»V * ,

/
Ç.PSO/V
iMtekái^.

3

EPSON

L-300

uta»txxus

S T Y L U S P H O T O 830U + L-300
FOTÓNYOMTATÓ + DIGITÁLIS F É N Y K É P E Z Ő G É P SZETT

STYLUS PHOTO 830U FOTONYOMTATO: szegely nelkiili nyomtatas.felbontas: max. 5760x720 dpi,
sebesség: max. 14 oldal perc. USB és párhuzamos csatlakozo
L-300 DIGITALIS FENYKÉPEZOGEP: felbontás: 3.24 MP. optikai zoom: 3x. memória: 16 MB SD memória a
dobozban (SD és MMC kompatibilitás) USB csatlakozo az USB Direct Print technológia támogatásara
3030422

MEDIA MARKT SZEGED, 6723 Szeged, Makkosházi körút 29.,
Tel.: (62) 558 • 000, Hétfő-szombat: 9.00 - 20.00, Vasárnap: 9.00 - 1 8 . 0 0

w w w meHiamnrlct h «
w w w m e
«,amar"l"nu

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

Mert hülye azért nem vagyok.

H Í R E K , E S E M É N Y E K , E R E D M É N Y E K MINDEN

HÉTFŐN

A DÉL SPORTJA
SZERKESZTI:

SÜLI

JÓZSEF
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NAPI MELLEKLETEK
Kedd A PÉNZ BESZÉL,
GYÓGYÍR

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
WWW.DELMAGYAR.HU

Szabics és Noszály holtversenyben, Eördögh egyedül a sportcsillagok csillaga

Főszerepben a labdások

Két meccs, két siker
a Karácsony-kupán
KÉZILABDA

Jól szerepel a magyar férfi kézilabda-válogatott a szlovákiai
Karácsony-kupán. A sikerekből
a Pick Szeged játékosai (Mezei,
Laluska, Ilyés) is kivették a részüket. Csehországot kettő,
Lengyelországot egy góllal verték legjobbjaink.
1. forduló: Magyarország-Csehország 32-30 (18-18), a magyar
góldobók: Buday 11, Mezei 5,
Pásztor, Gál 4-4, Mocsai 3, Kertész 2, Laluska, Ilyés, Mohácsi.
A tartalékos magyar csapat az alapemberek közül Perez,
Nagy László, Bendó hiányzik nagyon rosszul kezdett, így a
csehek 14-8-ra elhúztak. Aztán
a sok csere révén még a szünet
előtt sikerült az egyenlítés. Skaliczki László szövetségi kapitány
együttese a folytatásban végig
2-4 góllal vezetett, és ezt az
előnyt megtartva szerezte meg a
győzelmet.
A két csapat a január 22-én
kezdődő szlovéniai Európa-bajnokságon azonos csoportban
szerepel Celjében, sót akkor is az
első fordulóban találkozik egyIsmerős kép: Noszály Sándor és a hölgyek. A férfiaknál Szabics Imrével holtversenyben a Nagy Ő, a nőknél pedig Eördögh Edit (5-ös
mással. A magyarok a világbajmezben) nyert a sportcsillagok csatáján.
Fotó: Miskolczi Róbert
noki hatodik helyezésük révén
Sportcsillagok csatáztak tegnap
az újszegedi sportcsarnokban. A
felhőtlen jókedvet hozó játékos
vetélkedőt a nőknél Eördögh
Edit, a férfiaknál pedig Noszály
Sándor és Szabics Imre holtversenyben nyerte meg.
A meghirdetetthez képest annyi
változást már azonnal észre lehetett venni, hogy a férfiaknál nyolc,
míg a nőknél hét sportoló készült a
csillagok csatájára. Az erósebb
nemnél az előzetesen beharangozottakon kívül a szegcdi sakknagymester, Lékó Péter volt a pluszember, míg a nőknél Kovács Katalin
influenzás megbetegedés miatt
sajnos nem vállalta a szereplést,
ezért maradtak a hölgyek heten.

Problémák a próbán
A versenyzők már délelőtt birtokukba vették az újszegcdi
sportcsarnokot, és próbálgatták a
játékokat. - Kevés az idő, ennyi
idő alatt nem lehet megcsinálni!
- hangzott el többször is a tesztelés alatt. A sportolók azonban
élesben bizonyították, hogy alaptalan volt a félelmük.
Az arénában ötszázan foglaltak
helyet, és láthatták, amint először
a nők kezdik a viadalt. A közös bemutatásnál a legnagyobb tapsot a
luximezővásárhelyi Risztov Éva,
illetve a szegedi Szabics Imre kapta. Risztov mellett Vörös Zsuzsa
öttusázó, Pesuth Rita kick-boxos,
Eördögh Edit kosárlabdázó, Miló
Viktória ökölvívó, Kirsner Erika
kézilabdázó és Újhelyi Petra kosárlabdázó várta az első feladatot.
Ez pedig nem volt más, mint a fociszlalom. Labdavezetés négy bábu között, passz egy elfordított
padra, majd bclsözés a hálóba nagyjából ennyi volt a penzum.
Ebben a legügyesebbnek Kirsner
bizonyult a pályát tizenhárom
másodpere alatt teljesítve, megelőzve Risztovot (14 mp) és holtversenyben a Pesuth, Eördögh
(19-19 mp) kettőst. Ismét egy labdás feladat következett, egészen
pontosan labdaszedés. Növekvő
távolságokra előbb kosár-, majd
két focilabdát kellett minél rövidebb idő alatt elérve, felkapva,

GOLOROM ES HORDOVETES
Az újszegedi sportcsarnokban felejthetetlen élmények akadtak
bőven ezen a sportcsillagok által prezentált gálán. Sorrendet tenni
köztük nem érdemes, nem is tisztünk, ám felsorolni néhányat
mindenképp érdemes.
Ilyen volt például, amikor az első feladatnál Risztov Éva valóságos gólörömben tört ki a hibátlan teljesítés után. Széttárt
kar, rohanás a szurkolók felé - akár az egyik sportcsatornán
láttuk volna. Igaz, a barátokkal és a focizással eltöltött sok idő
talán lehetett kiváló alkalom a mozdulatok ellesésére. Aztán a
későbbi győztes, Eördögh Edit a kapufáról visszapattanó „bogyót" helyezte magától értetődő módon a hálóba. A férfiaknál
Annus Adrián showmanként is felléphetett volna. A labdavezetés után nem egyszerűen begurította a játékszert a kapuba,
hanem - mint a grundon - megállította azt a gólvonalon, letérdelt, és fejjel terelte a hálóba a „pettyest". Fazekas Róbert nem
volt szerencsés a hordógurításnál, hiszen nem addig ment a
hordó, ameddig kellett volna, hanem inkább elindult vissza, a
start felé.
majd visszahátrálva egy gyűjtőbe
tenni. Itt öten értek el azonos időt.

Pesuth öklei
A bokszgép egyértelműen Milónak kedvezett - volna. A papírforma borult, hiszen Pesuth és
Eördögh is megelőzte a profi öklözőt. A kosárra dobás - négy ziccer kissé oldalról nekifutva, majd
a büntetőpontról három labda
gyűrűbe juttatása - közben Risztov epésen megjegyezte: - Ekkor
éppen hiányoztam a tesióráról!
De ez sem volt mentség, igenis
teljesítenie kellett, az más kérdés
hogy csak a középmezőnyben
végzett. A sokoldalú Pesuth a
másodije helyet szerezte meg a
diósgyőri Eördögh és a Szeviép-Szegedben játszó Újhelyi között. A záró számban újra előkerültek a bábúk, két pad és egy
magasugróléc is. Következett a
rollerozás. - Kicsi a rúd magassága és a roller is, ez a játék nekem
nem fekszik - jegyezte meg nevetve Újhelyi. A holtversenyes
első helyet Kirsner és Miló gyűjtötte be 16 mp alatt végigrepesztve a pályán, ám Eördögh a visszafogott produkció ellenére megnyerte a Csillagok csatáját.
Noszály Sándor, Szabics Imre,
Lékó Péter, Annus Adrián, Fazekas Róbert, Csollány Szilveszter,

Székely Bulcsú, Nagy Csonttörő
/ános. Igazán veretes névsor. Ok
álltak készen arra, hogy a nők
után végigjárják az öt kört, és eldöntsék, ki a csillagok legfényesebbike. Az első feladat, a labdavezetés természetesen Szabicsnak kedvezett, bár első startolóként Noszály alaposan ráijesztett a tizenkét másodperces idejével. Ha nem is dőltek jobbra-balra a bábúk, de azért Szabics imponáló produkcióval lőtt
a feladat végén gólt. Lékó sem
maradt el tőle sokkal - egészen
pontosan egyetlen másodperccel
-, igaz, október óta bokasérüléssel bajlódik a nagyszerű szegedi
sakkozó. A játékszerszedés rögtön szegedi rangadóval indult.
Szabics mellett Lékó állt, majd a
stuttgarti focista kirobbant, és
kiválót repesztett. Azonban a
Nagy O ebben is nagyobb volt,
hiszen szinte a berendezést maga
alá gyűrve futotta a legjobb időt.
A bokszgép ezúttal is tartogatott
meglepetést, főleg miután labdarúgó létére Szabics megdöntötte
a napi rekordot. Am jött Fazekas
és Noszály iszonyatos jobbosa, a
számláló pedig majdnem kiakadt. Nagy Csonttörő János
sem szomorkodhatott, hiszen
akik megelőzték, mind nagyobb
súlycsoportban léphetnének a

ringbe. - Ha az ökölvívás helyett
például sakk lenne, biztos másképp alakul minden - dörmögte
Lékó. Hiába, neki nem az ereje
az igazi fegyvere.

Urbányi tyúklépései
A kosárra dobásban nem találhattunk előzetesen favoritot, de az
olimpiai bajnok vízipólós, Székely, valamint az Európa-bajnok
diszkoszvető, Fazekas a büntetővonalról tett eredményes kísérleteivel kiemelkedett a mezőnyből.
A mindent eldöntő ötödik feladat
- a nőktől eltérően - söröshordó
kapura gurítása volt. Az alkalmi
gólvonaltól három tízméteres gumicsík vezetett a startig. A délelőtti próbán Szabics éppen a vonalon állította meg a hordót, és
élesben is csak mindössze egy
tyúldépést - mivel mérőszalag
nem volt Csisztu Zsuzsánál, műsorvezető társa, Urbányi István
negyvenegy és feles lába volt a
mértékegység - hibázott. Követte
őt Csollány négy és fél, majd Annus négy és háromnegyed „Urbányival". Nem valószínű, hogy
Sí-egységnek választják, de itt éppen megfelelt. Ez pedig azt jelentette, hogy Szabics befogta Noszályt, azaz a férfiaknál ketten
osztoztak az elsőségen.
- A labdajátékosok diadala volt,
hiszen az első helyen velem
együtt Noszály végzett. Izgultam
a viadal előtt, mert fel akartam
még egyszer pörögni, ez pedig kissé nehezen ment - értékelt Szabics a holtversenyes sikere után.
A Csillagok csatájának végeredménye, nők: 1. Eördögh Edit
(kosárlabdázó), 2. Pesuth Rita
(kick-boxozó), 3. Kirsner Erika (kézilabdázó), 4. Risztov Éva (úszó), 5.
Miló Viktória (profi ökölvívó), 6.
Vörös Zsuzsa (öttusázó), 7. Újhelyi Petra (kosárlabdázó).
Férfiak: 1. Szabics Imre (labdarúgó) és Noszály Sándor (teniszező), 3. Fazekas Róbert (diszkoszvető) és Csollány Szilveszter (tornász), 5. Székely Bulcsú (vizilabdázó), 6. Lékó Péter (sakkozó) és Annus Adrián (kalapácsvető), 8. Nagy
Csonttörő János (profi ökölvívó).
mádi józsef

már biztos olimpiai indulók, míg
a cseheknek szinte semmi esélyük, hogy megszerezzék az athéni kvótát.
2. forduló: Magyarország-Lengyelország 31-30 (13-12), a magyar góldobók: Buday, Iváncsik
6-6, Harsányi, Ilyés 5-5, Laluska 4, Mocsai 2, Lendvay, Mohácsi, Gál.
A csehek 32-30-as legyőzése
után vasárnap még nehezebb ellenfél várt magyarokra, akik
most nem követték el azt a hibát,
mint szombaton, amikor hagyták a riválist elhúzni hat góllal.
Skaliczki László ezúttal azoknak
adott több bizonyítási lehetőséget, akik a csehek ellen nem,
vagy alig voltak a pályán. A fiatalok éltek a kínálkozó alkalommal, és a lengyeleket csupán egyszer engedték vezetni, igaz, többször is egyenlő volt az állás.
- Az első félidőben jól védekeztünk, Szathmári remekül védett,
viszont a támadójátékunk akadozott. A folytatásban minden
fordítva történt. Feljavultak az
átlövők, Ilyés és Laluska, valamint a szélsők, Iváncsik és Harsányi. Mindkét fordulóban eddig
tudtuk „gyakorolni" az izgalmas
végjátékot - nyilatkozta az
MTI-nek Skaliczki László.
Az újabb siker révén a magyarok százszázalékosak.

Győr nélküli döntő
LIPCSE (MTI/DPA)

Nem jutott be a Lipcsében zajló
Masters női kézilabdatorna döntőjébe a Győri Graboplast ETO
KC.
A magyar bajnoki ezüstérmes
és kupagyőztes együttes első
mérkőzésén 33-22-re kikapott a
német házigazdáktól - Mehlmann Ibolya hat gólt dobott - ,

akik második győzelmükkel már
biztosan megnyerték az Olimpia
2012
elnevezésű
csoportot,
melynek harmadik tagja a horvát
címvédő Podravka Vegeta Koprivnica.
A másik trióban a magyar
pontvadászatban szereplő osztrák Hypo Niederösterreich szintén vereséggel kezdett a német
Trier ellen (30-32).

Utolsó esélv!

...hogy régi autóját egy új
SKODA Fabia Classic-ra
cserélje.
Autóbeszámítás akár
Ft-ért!
TÁRKÁNY AUTÓHÁZ Kft.
Az Ön SKODA Márkakereskedője.
Szeged, Szöregi út 46-50., Tel.: 62/555-666
HÓD-TARKANY Kft. 6800 Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 178., Tel.: 62/533-333
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Tisza volános évzáró
MUNKATÁRSUNKTÓL

Már hagyomány, hogy a Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztálya az
újszegedi sportcsarnokban búcsúzik az esztendőtől. Ez idén sem

lesz másként, ma 15 órától a szakosztály valamennyi korosztálya
bemutatja tudását a szülőknek, a
barátoknak, azoknak, akik figyelemmel követik a szegedi futballután pótlást.

Szilveszteri futás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ebben az esztendőben is megrendezi hagyományos szilveszteri
futóversenyét a szegedi Pulzus
Életmód Klub. Gilicze Mária és
segítői december 31-én 10 órára
a Dóm térre várja azokat, akik
sportosan (is) szeretnék búcsúz-

tatni az óévet. A klubtagok mellett mindenkit szívesen látnak
egy kis pulzusnövelő mozgás, futás erejéig; s természetesen az
sem „akadály", ha valaki jelmezben, az éjszakai mulatást megelőlegezően bohókásan szeretné
teljesíteni a 2 kilométeres távot,
vagy annak a többszörösét.

Szentesi száz százalék
Befejeződtek a fiú vízilabda
gyermek (199l-es születésűek)
vidékbajnokság
kvalifikációs
tornái. Az első öt helyezett az A
csoportban, a hatodik-tizedik
helyezettek a B csoportban folytatják január közepétől.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eredmények, szegedi viadal: Szentesi VK-Kecskemét 29-0, Szegedi
Vízipóló Suli-Pécs 27-1, Szolnok-BVSC 4-11, Eger-HVSC-Vakesz Pólósuli 11-6, Villanó Fókák-Arad (romániai) 4-4, Szentes-SZVPS 6-3, BVSC-Eger 10-2,
Pécs-Szolnok
4-28,
Kecskemét-Arad 0-26, HVSC-Villanó
Fókák 3-10, Eger-Pécs 16-5, Szolnok-Szentes 6-11, SZVPS-Kecskemét 29-0, Villanó Fókák-BVSC
2-18, Arad-FTVSC 8-6.
Szolnoki viadal: Pécs-Villanó
Fókák 2-12, Szentes-Eger 14-6,
Szeged-Szolnok 4-8, Kecskemét-HVSC 1-21, BVSC-Arad
21-1, Eger-Szeged 11-3, Szolnok-Kecskemét 41-4, HVSCBVSC 3-17, Arad-Pécs 14-2,

Villanó Fókák-Szentes 2-13,
Kecskemét-BVSC 2-23, Szolnok-Eger 4-3, SZVPS-Villanó
Fókák 14-2, Szentes-Arad 19-0,
Pécs-HVSC 5-16.
Hódmezővásárhelyi
viadal:
BVSC-Pécs 17-3, Arad-SZVPS
0-12, Villanó Fókák-Szolnok
2-14, Eger-Kecskemét 26-1,
HVSC-Szentes 5-15, SzolnokArad 10-2, Eger-Villanó Fókák
9-3,
Kecskemét-Pécs
6-22,
Pécs-Szentes 1-27, BVSC-Szeged 0-11, Villanó Fókák-Kecskemét 28-0, HVSC-Szolnok 4-11,
Arad-Eger 1-10, Szentes-BVSC
14-3,
SZVPS-HVSC-Vakesz
9-3.
A KVALIFIKÁCIÓ VÉGEREDMÉNYE
1. Szentes
1. BVSC
3. Szolnok
4. Eger
5. SZVPS
(. Villanó Fókák
7. Arad
8. HVSC-Vakesz
9. Pécs
10. Kecskemét

D É L

Csongrád Megye Sportjáért Emlékéremmel tüntették ki Szalai Istvánt

Négy évtizede a futballban
A napokban nagy megtiszteltetés érte Szalai Istvánt, az FC
Szeged NB I/B-s labdarúgócsapatának vezetőedzőjét. Négy évtizedes munkásságáért megkapta a Csongrád Megye Sportjáért
Emlékérmet, melyet dr. Frank
József, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyújtott át.
A labdarúgás területén végzett
több évtizedes munkája elismeréseként Szalai István, az FC
Szeged csapatának vezetőedzője
kiérdemelte a Csongrád Megye
Sportjáért Emlékérmet.
- Rengeteget jelent számomra
az elismerés, amit ezúton is köszönök - mondta a tréner. Gondolom, másokkal együtt
azért esett rám is a választás,
mert valamit én is tettem a
Csongrád megyei futballban. Bár
nem itt születtem, de teljesen ide
kötődöm. Emlékszem, először
1962-ben az UTC-ben rúgtam a
labdát, majd játszottam az
SZVSE-ben, a Kossuth SE-ben, a
Szegedi Dózsában, végül pedig a
SZEAC-ban, illetve jogutódjaiban, a Szeol SC-ben és a Szeol
AK-ban.
Szalai István, vagy ahogy az ismerősei hívják, Dzsínó, az élvonalban 125 találkozón lépett pályára, ezeken három gólt szerzett, míg a másodosztályban 386
mérkőzésen szerepelt, itt 25 találat fűződik a nevéhez. Az aktív
pályafutás befejeztével nem fordított hátat szeretett sportágának, edzőként tevékenykedett
tovább. Előbb a segédedzői, majd
a középfokú edzői diplomát szerezte meg, később pedig az UEFA
B után az A licencet is. A tréneri
munkát 1979-ben kezdte el; pályaedzőként az NB I-ben 4 idényt
húzott le, az NB II-ben hetet.
Edzői pályafutásának csúcsaként
az 1991/92-es NB l-es évadban ő
vezette a csapatot. Szakérteimé-

Horváth Ádám elismerése

Számtalan emlékezetes sikert élt meg előbb játékosként, később edzőként.
re az utánpótlás-válogatottnál is
felfigyeltek, pályaedzőként kérték a segítségét. A gyerekek mindig is közel álltak szívéhez, a Tisza Volán Focisuli elődjeként az
ő nevéhez fűződik a Szalai-féle
Focisuli beindítása.
- Kevés labdarúgással foglalkozó embernek adatik meg, hogy
mind játékosként, mind pedig
edzőként egyetlen városban, az
én esetemben Szegeden, dolgozzon világéletében. Természetesen az én fejemben is megfordult, hogy egyszer majd élcsapatban, esetleg a válogatottban rúgjam a labdát, de reálisan felmértem, a képességeimnek megfelelt

VÍZILABDA
A szakma, azaz a Szegedi Vízipóló Suli edzői Horváth
Ádámnak szavazták meg a Török Béla által három éve létrehozott, az év legjobb utánpótláskorú fiú pólósának járó
vándorserleget.
Már hagyomány, hogy az esztendő végén valamelyik szegedi
utánpótláskorú fiú vízilabdás egy
serleget vehet át. Azt a kupát,
amelyet három éve a Szeged egykori kitűnősége, később elnöke,
Török Béla alapított. A trófea az
adott esztendőben az edzők által
legjobbnak találtatott pólós vit-

rinjébe kerül. Az első díjazott Barát Ferenc volt, őt Szabó Zoltán
követte a sorban, most pedig
Horváth Ádámra esett a választás.
- Nagy megtiszteltetés, hogy
az SZVPS edzői kara engem jelölt - mondta a Bécsi kávéházban lezajlott bensőséges ünnepségen a 20 éves díjazott. - Bizonyára a játékom alapján esett
rám a választás. A nyárig a Szegedi Vízipóló Suli ifjúsági együttesében játszottam, aztán felkerültem a Szeged Beton VE felnőtt
együttesébe, de dobáltam a gólokat a HVSC-Vakesz OB I/B-s gárdájában is.
A fiatal vízilabdás elmondta,
hogy tíz éve pólózik, Lihotzky
Károly keze alatt kóstolt bele a

a Szeged. Annak idején gyerekfejjel az motivált, hogy egyszer
15-20 ezer ember előtt abban a
csapatban futballozhassak, ahol
egykoron Hajós Imre, Nemes István, Portörő Gábor szerepelt.
Hálát adok az Istennek, hogy ez
megadatott, akárcsak annak,
hogy az NB I-ben edzősködjek.
Egy álmom azonban még nem
valósult meg, szenzációs lenne
egyszer azokkal a játékosokkal
részt venni az élvonalban, akik a
Szalai-féle focisuliban kezdték el
labdarúgó pályafutásukat.
A neves szakembert csak
egyetlen dolog bántja, igaz, az
nagyon.

Kegyetlen és szép
atlétaesztendő
A Menyhárt Zoltán vezette
SZVSE-s atlétacsoport kegyetlen és szép évet zárt. Az ellentmondás magyarázata: áprilisban
tragikus körülmények között veszítette el a team az egyik legnagyobb tehetséget, a 12 éves Miklós Juditot; az eredményeket viszont előtte, utána (és vele
együtt) szállította a csapat.

Horváth Ádám (jobbról) Török Bélától vette át a vándordíjat.

II.

S P O R T J A "

2:13.94-es új Csongrád megyei rekord elérése. Aranyjelvényes szintet öt sportoló ért el, míg az országos ranglisták első tízében hat Menyus Team-es ifjú atléta kapott helyet. A csapat az egyéni versenyeken.2003-ban 163 érmet szerzett,
ebből 67 arany, 58 ezüst és 38
bronz; csapatviadalokon ezek a
mutatók a következők: 5 arany-,
2-2 ezüst és bronzmedál. EgyéA béke és az emlékezés szigete volt nekre bontva a következők voltak
szombaton a „Béke tanszék", ott- a legeredményesebbek: Tűhegyi
tartotta évzáró összejövetelét a Sára 28 (14 arany, 8 ezüst, 6
Szegedi VSE Menyhárt Zoltán bronz), Papp Gabriella 28 (13, 8,
edző dirigálta csoportja. A jelenlé- 7|, Bezdán Andrea 15 (6, 4, 5),
vők videózással kezdtek, áttekin- Kreininger Csaba 14 (4, 8, 2), Szlatették az év legfontosabb esemé- tárovics Orsolya 13 (9, 4,0), Tűhenyeit, versenyeit, az ezekhez fűző- gyi Boldizsár 13 (5, 5, 3), Lengyel
dő eredményeket. Ekkor emlékez- Attila 10 (2,3, 5), Széles Flóra 8 (3,
tek meg a tragikus hirtelenséggel, 3, 2) és Frányó Gábor 7 (4, 2, 1).
közlekedési balesetben elhunyt 12 Meg kell még említeni, hogy Mikéves tehetségről, Miklós Juditról, lós Juditot, aki áprilisig 9 medált
akit a távolugró Vaszi Tünde is (2, 4, 3) gyűjtött. Hagyomány a
egyik lehetséges utódjának tartott. Menyus Teamnél a hónap sportoMost már minden múlt idő... Érté- lója díj odaítélése, ezt a következő
Fotó: Karnok Csaba kelését is rágondolva kezdte tehetségeknek ítélte oda a tréner,
decemberig: Bezdán
Menyhárt Zoltán: - Ezt az évet leg- januártól
sportágba, ezt követően pedig szívesebben kitörölném az életem- Andrea, Fórizs Katalin, Tűhegyi
Éles Vilmos, Dalmády Ernő, La- ből, de nem lehet... Azt hittem, en- Boldizsár, Illés Marcell, Tűhegyi
kó Gábor, Horváth Viktor és Ka- gem nem lehet megtörni, de ez Sára, Papp Gabriella, Lengyel Gásza Attila egyengette pályafutá- mégis majdnem sikerült. Judit sok bor, Lengyel Attila, Kreininger
sát. A Szegedi Közgazdasági versenyt megnyert, de az életéért Csaba, Szlatárovics Orsolya, FráEgyetem másodéves hallgatójá- már hiába küzdött. A csoport nyó Gábor, Ohát Linda.
nak tervei között természetesen azonban tartotta bennem a lelket,
A jövőről szólva a szakember
egyelőre az szerepel, hogy a Sze- s a srácok, a lányok megértették elmondta: - Már nem csak
gedben stabilan az OB I-ben velem, nem hagyhatom abba - ez 2004-re, távolabbra tervezek.
is megfordult a fejemben -, mert Igyekszek magamnak és a gyerejátszhasson.
- Azzal a céllal alapítottam a az élet megy tovább és az ember keknek olyan célokat megfogalserleggel járó díjat, hogy felhív- vagy talpra áll, vagy a padlón ma- mazni, amiért érdemes küzdeni.
Számomra az egyik ilyen, hogy
jam a figyelmet a leginkább csak rad. Az előbbit választottam.
szóban elismert utánpótlásra Ezt követően sorolta az eredmé- minél tovább együtt tartsam ezt
jelentette ki Török Béla. - Ki tud- nyeket. Papp Gabriella a korosztá- a csapatot, csoportot. A másik,
ja, talán egyszer ezek a gyerekek lyos válogatottban bemutatkozha- hogy valamelyik tanítványom
utolérik, vagy legalább megköze- tott és nyert két országos bajnoki szerepelhessen egy világverselítik a híres elődök, Molnár Ta- címet (ezenkívül a gárda még két nyen, például a 2005-ös junior
más és Fodor Rajmund által elért második és egy harmadik helyet világbajnokságon. Mert vallom:
fantasztikus eredményeket. . • { ért az ob-kep), v^ljpiint az ő ne- a győzelem egy életforma!
SZ.L.. yéhe2 fűződik 800 méteren a
IMRE PÉTER
VY»U ÍVU

Fotó: Karnok Csaba

- Mindig csak beszéltek róla,
hogy Szegednek kell egy jó csapat, de ezt az elképzelést sem
érzelmileg, sem pedig gazdaságilag nem segítette sem a megye, sem a város, sem pedig a
gazdasági szféra. Az évtizedek
alatt nem volt egyetlen olyan
személy, akinek sikerült volna
„lelobbizni" a segítséget. Pedig
minden adva volt egy ütőképes
gárda kialakításához, a pénzt
leszámítva. Ezért van az, hogy
az NB I-ben csak ritkán látott
vendégek vagyunk. Abban bízom, előbb vagy utóbb fordul a
kocka.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A

Uj csapatban
BECS (MTI/APA)

Sáfár Szabolcs 2005 júniusáig az
osztrák labdarúgó-bajnokságban
címvédő Austria Wien csapatánál folytatja pályafutását.
A korábbi válogatott kapus legutóbb fél évig a Szpartak Moszkvát erősítette, de miután az orosz
klub nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
szabadon igazolhatóvá vált.
A 28 éves Sáfár - aki szerepelt
az 1996-os atlantai olimpián korábban már játszott Ausztriában: 1997-től idén júniusig Salzburgban védett.

Lett vereség
Az andalúziai tartományi válogatott 1-0-ra legyőzte a jövő évi
Eb-re meglepetésre a világbajnoki bronzérmes törökökkel szemben kijutott Lettországot.
Eredmény: Andalúzia válogatottja-Lettország 1-0 (1-0), gólszerző: Diego Tristan (20.).

Totó
BUDAPEST (MTI)
Az 52. hét mérkőzéseinek eredményei:
1. Chelsea—Portsmouth

3-0

1

2. Newcastle-Blackburn

0-1
3-0
2-2
1-0

2
1

3. Aston Villa-Fulbam
4. Bolton-Leicester
5. Everton-Birmingham
6. Totten ham-Cha ríton
7. Wolverhampton-Leeds
8. Middlesbro -Manchester ü.
9. Nottingham-West Ham
10. Watford-Cardiff
11. Bradford-Coventry
12. Derby-Norwich
13. Sheffield United-Wigan
Ploszmérkózés:
14. Manchester City-Liverpool

*

0-1
3-1

1
2
1

0-1
0-2
2-1

2
2
1

1-0
0-4
l-l

1
2
X

2-2

X

-
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Csavarhiány

Együtt aludni

Msawte

bás birodalmi döntés, és ha hosszú távon tart,
várható, hogy a birodalom összeomlik. A közös
alvásban ugyanakkor totális szabadsággal kavaroghatnak a személyes álmok, ott hever melletted, jólesően szuszog, néha mond valamit, és te
mégis azt álmodod, hogy elhagyott, megölt, kirabolt, senkivé tett. Vagy azt álmodod, hogy még
mindig szeret, holott régen nem szeret már, és inkább egy elefántot kívánna maga mellé, mint téged. Vagy például lehet hallgatózni. Azt mondja
álmában a férfi, hogy hó, hát miféle
kutyakomédia ez, mire te, a kedvese, a barátnője, régi asszonya eltűnődhetsz, hogy mi túróra érti. Reggel aztán el lehet kapni a pizsamája gallérját, éjszaka
elárultad magad, Lajos, valljál színt! Vagy nem
tudsz aludni. Miközben a másik olyan békésen
szortyog, mintha nem lenne bűnbeesés,
ózonlyuk vagy argentin gazdasági válság. Már vagy két
órája próbálsz elaludni, de olyan éber vagy, mint
ama egyetlen nem alvó a gecsemáni kertben. Próbálsz számolni tízezerig. Próbálod átvenni a másik lélegzésének ritmusát, próbálsz ideálisan elhelyezkedni, de nem, nem megy, nem alszol,
nincs alvás, rettenetes. S közben a másik alszik.
Egy igazi Csipkerózsika! Vagy Csipkelajoska, ha
férfi. Alszik, alszik, alszik! Es akkor egyszer csak
finoman fordul egyet, közben véletlenül lefejel,
kezével lekaratézza a nyakad, egyik térdével vesén rúg, a másikkal gyomorszájon vág, miközben
olyan finoman sóhajt, hogy meglebben ágyatok
felett még az éjszaka fekete fátyla is, meglebben,
s elsimul újra. És akkor a fájdalmak között, fogad
csikorgatva rájössz, hogy nem vagy egyedül, seza
megnyugtató érzés betakar téged, és lassan te is
elalszol, és álmodsz valamit, vagy nem, csak alszol, és nem didereg rajtad a pizsama gombja.

Egyetlen hiányzó csavar miatt
továbbra sem üzemel Spanyolország legöregebb atomerőműve. A
szakértők a múlt hét óta kétségbeesetten keresik a csavart,
amely eddig tisztázatlan okból
kilazult a reaktor magvában. A
Madridtól északra, Zoritában
épült atomerőművet egyéb okok
miatt már régebben leállították,
és a tervek szerint hétfőn kellett
volna újból beindulnia. A Zorita
atomerőművet 35 éve helyezték
üzembe elsőként Spanyolországban, és mára már teljesen elavultnak számít. Nemrég került
nyilvánosságra, hogy a biztonsági rendszere kezdettől fogva csak
90 százalékban üzemelt.

Lottószámok
ÖTÖSLOTTÓ
11,24,34. 64.89 .Jokerszám: 041191
HATOSLOTTÓ
2 4 , 3 0 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 4 2 . Pótszám: 15

Halmozódás
Az 52. héten megtartott ötöslottó számsorsoláson telitalálatos
szelvény nem volt; a négytalálatosokra egyenként 971 ezer 179;
a háromtalálatosokra 11 ezer
794; a kéttalálatosokra 814 forintot fizetnek.

TAMAS, TAMARA
Tamás arameus eredetű, görög
közvetítéssel honosodott meg a
magyar nevek között. Eredeti jelentése: iker, majd később az átvétel után: csodálatos. Morus
Tamás VIII. Henrik lordkancellárja volt. Latin nyelvű államregényében, az Utópiában, egy békés úton létrehozandó, vallásszabadságon és önmegtartóztatáson alapuló új világ megteremtésére vállalkozik. Miután ellenezte uralkodója szakítását a pápasággal, az lefejeztette. Canterbury érseke volt Becket Tamás a
XII. században. Anglia katolikus
egyházának önállóságáért harcolt II. Henrikellen, ezért királya
meggyilkoltatta az oltár előtt. Tamara ótestamentumi héber név,
jelentése: datolyapálma. Érdekes, hogy orosz nyelvterületen
vált igen kedveltté. Egyéb névnap: Bökény, Dávid, Jonatán.

]

Fotó: Tésik Attila

Becsületes megtaláló
BELGRAD (MTI)
Egy szegény nyugdíjas pénztárcát, s benne 30 ezer 980 eurót talált klubja előtt, kinyomozta a
tulajdonost, s visszaadta a pénzt,
még jutalmat sem fogadott el. A
pénztárcában nem voltak iratok,
akadt viszont néhány fénykép.
Ezek alapján az igencsak becsü-

letes megtaláló a sakk-klubban
kinyomozta, ki a pénz jogos tulajdonosa. A becsületes megtalálónak járó jutalmat nem fogadta
el a nyugdíjas, aki feleségével egy
18 négyzetméteres mosókonyhában lakik és nem egészen 40 ezer
forintnak megfelelő összegből él
havonta. Unszolásra elfogadott
50 eurót az e havi lakbérére.

Kiónozott szarvas
COLLEGE STATION (MTI/AP)
A texasi AM Egyetemen szarvast
kiónoztak. Az egyetem állatorvosi tanszéke közölte: a Dewey nevű állat már májusban megszületett. Feltehetően a világon ez az
első eset, hogy szarvast kiónoztak, de a texasi egyetem eddig
/ /

Feltűnően

*A 2003. dacember 20. éa 2004. február 20.
között adott. 2.8 millió Ft feletti
2 hónapos, akcióé lekötések kamata 11,5%.

ilyen eljárással már négy állatfajtát - szarvasmarhát, kecskét,
sertést és macskát hozott létre.
Korához képest Dewey normálisan fejlődik és egészségesnek tűnik - közölte Mark Westhusin
projektvezető. Elmondta: cuclisüvegből táplálták és igencsak elkényeztették.
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OSZLOPLOPÓK
Egy szegedi raktárba tört be három fiatal, akik alumínium oszlopokat vittek volna magukkal,
azonban tetten érték, és a rendőrség kiérkezéséig visszatartották őket. A fiatalembereket előállították, ellenük lopás miatt indult eljárás.
HAMIS VOLT AZ ÚTLEVELE
A tompái határátkelőhelyen az
útlevélkezelő
határőr
egy
szerb-montenegrói állampolgárt
fogott el, aki közokirathamisítást követett el. Ellenőrzésekor
ugyanis egy bolgár útlevelet
adott át. A ruházatát és a csomagjait átvizsgálva előkerült az
utas eredeti, szerb útlevele. A határőrök a férfit visszairányították
hazájába.

A NAP VICCE
- Nagyon nedves a lakása!
- Mire céloz?
- Halra leltem az egérfogóban!

r
r

nagyrészt borult lesz az ég, és a hét közepe táján többfelé várba tó eső. Egyelőre folytatódik az enyhe idő.
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Csütörtök
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Bonét

Vízállás:
A Tisza Szegednél 134 cm (hőfoka 0,0 C°), Csongrádnál 12 cm,
Mindszentnél 76 cm. A Maros Makónál -57 cm.
A Nap kel: 7.32, nyugszik: 15.59, Hold kel: 11.24, nyugszik: 23.44

Gyilkolt a krokodil
DARWIN (MTI)
Egy négyméteres krokodil megtámadott és megölt egy 22 éves
fiatalembert Ausztráliában, barátai szeme láttára. A hüllő támadása akkor érte a fiatal férfit,
amikor az egy folyóban kerékpár-

ját mosta. A társaság másik két
tagja - 19 éves fiúk - barátjuk segítségére akartak sietni, de végül
a folyó közepén álló fára menekültek. A krokodil órákon át figyelte a fiúkat, ezért közel 22
órán át ültek a fán. A rendőrök
egy helikoptere mentette ki őket.

Változó világunkról
VÍZSZINTES: 1 «
I. Lothár frank
10
király gondolatának első ré- XJ
sze. 10. Test14
rész. 11. Sapkaellenző. 12.
Albán pénznem. 13. Fo- M
gas része! 14 *>
Energiahordozó, névelővel.
16. Fél tank! 38
18. Gyermekgondozási díj, 41
röviden. 20. 46
Végtelenül
lágy! 21. Tehát.
latfTtul. k

2

2

D
•

4

5

8

• •
•
V

•- • •

T
•

a

9

1

h

ïJ

22

•

27

tm

1

• ••

1»

»

-

*

ol

• ••

40

M

23. Példabeszéd, de mértani alakzat is. 26. Kipling farkasvezére. 28. Valahonnan sikeresen
leér. 30. Norbert, becézve. 31. Ilyen óra is van! 33. Ruhán a varrás mentén a fonalat eltávolítja. 36. Csillag, ismert angol szóval. 38. A csont orvosi neve. 39.... az esőben (híres musicalfilm). 41. Képző, -va párja. 42. Csúcs a Villányi-hegységben 45. Üres gát! 46. Princípium. 48. Az egyik alapíz. 49. Portéka
FÜGGŐLEGES: 1. Amilyen módon 2. Ipari szennyvíz. 3 Szintén. 4. Deres hajú. 5. Kerti virág
és női név. 6. Egysejtűeknek táplálkozást és helyváltoztatást biztosító nyúlványa. 7 Megkevert dal! 8. A végén lakol! 9. Erőteljesen, ércesen szól. 14. Férfinév. 15. Hivatalos beszámoló. 17. Szerződés, régies szóval. 19. „Feketén bólingat az... lombja" (Arany). 22. Egykor nálunk is közismert orosz humorista (Arkagyij). 24. Sín, angolul (=RAIL). 25. Kenőanyag. 27.
Knock out. röv. 29. U. E. 32. Az idézet másik része. 34. Fehérboros sajtmártás. 35. Házasulandókat összead. 37. Csordultig. 40. Bikavér jelzője. 43. Páros regény! 44. Napszak. 47.
Levesbetét! 49. Á. I.
SZOMBATI rejtvényünk helyes megfejtése: A háborúban hallgatnak a törvények.

MAGAS! 11,5%
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További kilátások

EBKM: 2.5 millió Ft felett 11,5%
www.otpbank.hu
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A következő napokban egyre inkább ciklon határozza meg időjárásunkat. Hatására

hírek

GYEREK MIATT BALESET
December 10-én délután 4 óra
körül Szegeden, a Csongrádi sugárút 85. előtt egy öt év körüli
gyermek szaladt át az úttesten a
Makkoserdő sor felől a Rózsa utca irányába. Ekkor ért oda a belső
sávban haladó 8-as troli. A jármű vezetője - látva a szaladó
gyalogost - hirtelen fékezett,
ezért a középső ajtónál álló 71
éves férfi elesett, és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtek
után az ismeretlen gyermek az
Avar utca felé elszaladt. A Szegedi Rendőrkapitányság szemtanúk jelentkezését várja. Jelentkezni személyesen a kapitányság
közlekedésrendészeti osztályán
(Párizsi körút 16-22.), vagy telefonon a 62/562-400-as szám
12-75-ös, vagy a 11-14-es mellékén, illetve a rendőrség 107-es
hívószámán lehet.
A csongrádi gyógyfürdő hangulata - a víz szintjén.

Ma estig változóan felhős lesz az ég. néhány órás napsütésre is szamitam lehet
Többfélé megélénkül a déli. délkeleti szél. sőt erős szélütések is előfordulnak

Borult

KÉK

ISTEN ELTESSE!

Szeles, enyhe idő

ZORITA (MTI/DPA)

SZÍV ERNŐ

Vart tudomásom olyan házasságról, amely ragyogóan működik, mindennap csillagszórós csoda, a
férj és a feleség mégsem alszik együtt, ugyanazon
ágyban, heverőn, szalmával puhított derékaljban.
Legalábbis rendszeresen nem abszolválják az
együtt elalvás édes műveletét, ugyanis a férj horkol. Nem, nem egyszerű kis trubadúrhorkolásról
van szó, hanem nagyon is törekvő, önmagát nagyon komolyan vevő, a felhőtlen éjszakai égbolton a kövérré hízott Holdat is megremegtető horkolásról beszélek. Volt alkalmam ezzel az irodalmárral egy szobában aludni nem olyan régen, kérem, ez a fiatalember még a hasán heverve is horkolt. ami azért nem semmi életmutatvány.
De
nem a horkolásról akarok én beszélni.
Mennyivel
másként alszik az ember, ha nem egyedül alszik,
ha van valaki az ágyban mellette. Nagy és ósi emberi találmány a közös alvás. Schlegel, egy régi filozófus azt mondja, hogy a házasság végül is annak a törekvésnek a megvalósulása, hogy több
emberből egy legyen. Hát az együtt alvás ilyen,
összehúzódnak, kar a karban, láb a lábon, ez itt
az egyikük feje, hol a másik, és az összekeveredő,
egymásból kilélegzett, egymásba belélegzett levegő. Szép. Együtt aludni, egy ágyban aludni annyi
mint megbízni a másikban. Például, hogy odahúzódik. azt mondja, képzeld, ez előbb azt álmodtam, hogy meghaltál, hogy az özvegyed
lettem,
nagyon jól állt a fekete fátyol, de a boltban nem
volt csak gyerekkoporsó, és ez borzasztó volt. úgy
hogy feltámasztottalak. Az ember ilyenkor belenéz a sűrű szobaéjbe, és megnyugszik, nem aludtunk örök álmot, még élünk. A közös alvás meglehetősen intim esemény, és a szülők gyakorta
megengedik kiskirályfinak, vagy a kiskirálylánynak, hogy bevackoljon közöttük, ez azonban hi-
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